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GENADE OF

AMNESTIE?
We zijn met zinnens dankbaar te gaan knielen
voor minister Vranckx, nu hij een koninklijke
handtekening heeft laten plaatsen onder de genade
voor een aantal terdood veroordeelde en in het
buitenland verblijvende «incivieken ». Er is, bijna
een kwarteeuw na de feiten, geen reden tot dankbaarheid voor deze schuchtere en beperkte maatregel. Toch zijn we wél bereid, Vranckx ergens
erkentelijk te zijn voor de maatregel. De huidige minister van Justitie is — net als zijn voorgangers en als alle regeringen sinds de oorlog — de
gevangene van genomen opties, van grote taboe's
en van een algemene mentaliteit in de politieke
cenakels. Hij is een der weinigen die dan toch de
energie heeft opgebracht om de strop van de eigen
schuld rond zijn nek wat losser te maken. Eigenlijk
is dat het ergste : de repressie is nog steeds zo'n
vreselijke taboe, dat men waarempel erkentelijk
moet zijn voor maatregelen die objektief gezien
een bespotting voor het rechtvaardigheidsgevoel
zijn, maar die dan toch ergens door iemand nog
voor het eerst moesten getroffen worden. Jaren te
laat, inderdaad! Niet door een zich kristelijk noemend politieker, maar door een socialist. En dat is
wellicht geen toeval!
Het blijkt de geplogenheid te zijn dat over genademaatregelen geen uitleg wordt verstrekt : het
aantal mensen die tans begenadigd werden kunnen
we dan ook slechts ruwweg schatten. Wies Moens
is er bij — maar heeft reeds gezegd dat hij recht
vraagt en geen genade. Prof. Roosbroeck is er bij
en op Justitie sprak men van «een aantal Oostfronters». Twee mensen (de ene is Degrelle, de
andere wordt niet genoemd) zouden van de genade
uitgesloten zijn.
De maatregel verandert niets aan Belgiè's reputatie als «het land van de haat». Men vergelijke
even : in Frankrijk legde het staatshoofd dit jaar
bloemen op het graf van Pétain, is Bidault zopas
uit ballingschap teruggekeerd om onmiddellijk
terug een politieke rol te spelen — in België is men
er slechts aan toe, een aantal mensen na een kwarteeuw de toelating te geven om op hun geboortegrond te komen sterven of om er als statenlozen
.(onderworpen aan de vreemdelingen-politie, monddood gemaakt en bij het minste incident bedreigd
met uitwijzing) nog enkele jaren te trachten, voor
de zoveelste keer een nieuw bestaan te veroveren.
JVIen moet deze hopeloos ontoereikende maatregel
— en de ontoereikendheid doet niets af aan het feit
dat Vranckx zich zelfs voor zo'n futiliteit heeft
moeten inspannen — men moet deze schaduw van
een poging om iets goed te maken nuchter bekijken
in het licht van een paar recente feiten. Zopas heeft
Spaak voor de R.T.B, openlijk bekend dat hij in
1940 naar Londen gegaan is omdat de Duitsers van
hem niet wilden als kollaborateur. De « eerste Londenaar». De Vleeschauwer, heeft daarop in «De

Standaard» geschreven dat zulks niet geldt voor
hem en dat hij voor zichzelf de eer opeist, naar
Londen te zijn gegaan om er de oorlog voort te
zetten. Een « eer» die hi.i echter niét opeist, doch
die hij kategoriek van zich afschuift (op wankele
historische gronden overigens), is die van het
mede-vaderschap van de repressiewetgeving • hij
laat de schuld daarvoor aan anoniemen, die de regering te Londen «slecht voorgelicht» zouden
hebben.
Twee van de belangrijkste Londenaars hebben op
die wijze ofwel zichzelf het recht ontzegd om te
oordelen over het civisme van anderen, ofwel verontwaardigd de verdenking afgewezen dat zij de
repressie zouden uitgedacht hebben.
Niemand durft vandaag nog het vaderschap van
de repressiewetgeving opeisen. Maar die repressiewetgeving — met haar ongenadige nasleep van
sociale, politieke en financiële diskriminatie — is
nog onverminderd van kracht. Door de huidige
genademaatregel wordt geen woord geschrapt uit
het « wetboek der negerkoningen » !
Sterker dan ooit moet dan ook de amnestie-eis
klinken. Zopas is de twintigste verjaardag van het
charter van de Rechten van de Mens gevierd —
straks is het Kerstmis Het ogenblik is daar, om
onze gezagsdragers duidelijk te maken dat de
genademaatregel slechts kan beschouwd worden
als een miniem voorschot op de reuzegrote schuld
die zij sinds minstens twee decennia weigerden af
te betalen.

Simonet is een uitgesproken politieke figuur, is
voorzitter geworden van de beheerraad van de brusselse universiteit, hoewel dit voor hem misschien
niets méér is dan een spurt in de ladder die hij verder bestijgen wil. Deze Simonet heeft de « razenden » door de politie van de brusselse campus doen
verdrijven.
En de pers is hem bijgevallen. Is dit de dijk die
de burgerlijke maatschappij aan het bouwen is tegen de nood aan verandering en vernieuwing die
een aantal jongeren, vooral — zo niet uitsluitend —
studenten zo sterk beweegt ?
Er is een soort europese traditie van opstandige
studenten en jongeren, de « razenden » van vandaag
zijn niet de eersten. En toch hebben zij, gelukkig en
ongelukkig tegelijk, een volledig eigen gezicht. De
burgers zijn ongerust over hun inderdaad wel naief
gedweep met allerlei vormen van kommunisme en
maoisme. Maar kan dat wel anders, nadat de burgers hen sinds vijftien jaar met een soort vertedering over datzelfde kommunisme hebben gesproken ? Kan het wel anders als onze burgerlijke maatschappii de jongeren gewoon als konsumenten uitbuit en tegelijk achterna loopt ? Zij zijn konsumen-

DE
RAZENDEN
ten, maar onze produkten kunnen hen uiteindelijR
niet voldoen. En eerlijk : is het met gelukkig dat er
nog jongeren zijn die niet tevreden kunnen gesteld
worden met datgene waarmee wij hen volstoppen,
met datgene waarmee we hen bekleden, met datgene
wat wij hen als geluidsdekor voor hun leven aanbieden ?
Daarmee wordt niet in het minst de onbedachte
(of de al te sluw berekende) agitatie zonder doel of
zin goedgekeurd. Daarmee wordt niet de lof gezongen van uitwassen. Daarmee wordt niet goedgepraat
dat zij inderdaad naïef woorden achterna lopen,
waarvan zij de werkelijkheid niet eens vermoeden.
Er wordt wél dit gezegd : dat wij verder moeten
durven zien dan de dingen die verkeerd zijn. Wij
moeten durven zien dat niet de gedachteloze, dat
niet de konformistische jonge mensen echt jong zijn.
Niet omwille van wat de « razenden » allemaal verkeerd doen is de toestand ernstig, maar wel omwille
van wat wij allemaal niet doen, omwille van wat
wij verkeerd doen.
Wij hebben niet het recht, blind te zijn 1
^
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6.R.T.: BARSTEN!
Na de geslaagde uitzending
v a n « De vlaams-nationale Gedachte » over ruimtelijke ordening, werd n a m e n s een vaste
kommissie van de B.R.T.-beheerraad een lange tekst voorgelezen, waarin men de afschaffing van de Vlaams-nationale
gastprogramma's poogde te verantwoorden. Het Vlaams-nationalisme zou immers geen eigen
Eociaal-ekonomische of kulturele vizie hebben.
Het ogenblik is gekomen om
de B.R.T.-top hardhandig aan te
pakken : het moet nu eens definitief gedaan zijn met de diktat u u r van enkele partijkreatuurtjes. De vlaams-nationalisten
moeten het heilig huisje op het
Flageyplein duchtig dooreenschudden : wij mogen niet aflaten vóór op heel de lijn de demokratie in radio en T.V. gewaarborgd is. D it houdt o.m.
in : een vlaams-nationalist in
de beheerraad, recht op antwoord, bescherming van de
joernalisten enz.
Een harde aktie dringt zich
op, met ruime objektieven en
grote middelen. Ploertenstreken
als die van 2 december dienen
onmogelijk gemaakt !
N.N., Leuven.

BELGISCHE WEGENHULP
ü p 3 oktober viel mijn wagen
defekt op de grote ringlaan
rond Brussel. Als lid van Touring-Wegenhulp belde ik rond
negen uur 's morgens om hulp.
Daar ik aanstonds hoorde dat
de telefoniste slecht Nederlands
verstond en sprak heb ik haar
zeer duidelijk en traag uitgelegd waar mijn wagen zich juist
bevond. De telefoniste antwoordde dat zij mij goed verstaan had en dat ik over een
uur hulp kon verwachten. Om
half twaalf (drie uur later) was
er nog steeds niets te zien. Toen
ik opnieuw telefoneerde antwoordde men mij dat de hulpwagen op een andere plaats had
gezocht dan door mij aangeduid.
Door de schuld van een praktisch nederlandsonkundige telefoniste had ik dus méér dan een
halve dag verloren.
Op een protestbrief van mij
werd hooghartig geantwoord
dat ik mij verkeerd had uitgedrukt en dat Touring-Wegenhulp niet verantwoordelijk was.
Het zoveelste tipische voorbeeld van de manier waarop de
Vlamingen door de belgisch9

brusselse instellingen worden
behandeld.
Touring-Wegenhulp, zoals andere nationale werken in dit
land, vindt de Vlamingen wel
goed genoeg om lidgeld te betalen m a a r als zij in de penarie
geraken en op haar diensten
moeten beroep doen loopt het
mis omdat zij geen bedienden
aanwerft die de Vlamingen voldoende verstaan.
De VAB-VTB organizeert nu
eveneens een « Wacht op de
weg », voorlopig met 25 hulpwagens en kortelings met 50. In
Wallonië zijn 400 garagehouders aangesloten om hulp t e
bieden. Wij worden dus geholpen op alle belgische wegen.
Het aansluitingsgeld bedraagt
350 fr per jaar, dus beterkoop
dan TW. Vlamingen laten niet
meer met zich sollen en sluiten
massaal aan bij de wacht op de
weg.
J . C , Aalst.

ONGEGROND VERWIJT
In zijn artikel handelend over
de Vlaamse ziekenhuizen t e
Brussel en getiteld « ongegrond
verwijt » schreef senator dr.
Roosens naast tal van r a k e opmerkingen dat de verenigingen
die een aktie voeren voor het
saneren van de wantoestanden
in de brusselse ziekenhuizen
geen aanmoediging kregen van
de Vlaamse geneesheren van het
Brusselse.
Ik zou daaraan willen toegeven dat de brusselse vlaamse
geneesheren ook geen aanmoedigingen krijgen van die verenigingen. Bovendien
kunnen
die geneesheren ook niet rekenen op de steun van het Vlaamse land.
Bovendien schijnt het mij onweerlegbaar dat de Vlamingen
in 't algemeen hun aandacht
toespitsen op het kulturele en
het
ekonomische
probleem,
m a a r weinig aandacht schenken
aan het sociale.
Ikzelf ben een echte Brusselaar, sedert drie generaties. Als
tweetalige « vlaamsvoelende »
dokter heb ik te Brussel sedert
6 jaar een praktijk van ongeveer 50 % vlaamssprekenden en
50 % franssprekenden ; ik ben
voorzitter
van een
zuiver
Vlaams ziekenfonds. Zelf heb ik
dus kunnen ondervinden hoeveel steun een vlaamse dokter
en een vlaamse sociale vereniging wel krijgen.
Alhoewel antwoord langs deze weg moeilijk is, had ik graag
aan dr. Roosens volgende vraag
gesteld : « Zou een sterk
Vlaams ziekenfonds te Brussel
opgevat als een dienende organizatie, en vertrekkend van en

Wenst U een prachtige
bontmantel ?

Verlangt U afzonderlijke bontstukken aan te
kopen of uw mantel te
veranderen ?
Wendt U in volle vertrouwen tot
ons lid

W.CLAYKENS

« A R N M MOMTUMH.

Oudergemselaan 328
Etterbeek - Tel.: 48.37.01

WOHM-

Andranian

ROLAND

fM ««4. «f M h4i4tm>mm«r t}

Inlichtingen kunnen
steeds
gratis bekomen worden

330, Oudergemselaan
(Jacht Kruispunt)
Brussel 4

Dokter J.P., Brussel.

OPLOSSING VOOR BRUSSEL
Het weekblad « De Demokraat », zette onlangs op duidelijke wijze uiteen waarom er in
Brussel een oplossing moet worden gezocht die zowel de brusselse Vlamingen als de brusselse Walen kan bevredigen.
Het kan inderdaad niet meer
veder gaan zoals het nu in de
brusselse gemeenten gebeurt.
De Walen, bevreesd voor de
vlaamse meerderheid in het
land, ijveren voor wettelijke
waarborgen voor h u n minderheid.
Maar als de Walen, die tot
heden nog niet de minste last
hadden met de Vlamingen in
h u n eigen gebied, reeds bang
zijn, w a t moeten wij brusselse
Vlamingen dan wel zeggen ?
In Brussel staan wij nergens.
Eender waar worden wij opgeslorpt door de waalse meerderheid,
In Brussel moeten w e ertoe
komen dat de twee gemeenschappen zo volledig mogelijk

P.A., Anderlecht.

NIET ALTIJD TELEURSTELLEND
Ik begrijp de teleurstelling
van een der lezers, die van éèti
kale reis uit Holland terugkwam.
Nu wil ik echter die heer geruststellen. Wat hij heeft meegemaakt is ongetwijfeld uitzonderlijk. Ikzelf, die regelmatig
in A m s t e r d a m vertoef, ben
vaak met wandelaars in het
Vondelpark aan de p r a a t ger a a k t over onze taalstrijd. Welnu, telkens ervaar ik met genoegen hoe de A m s t e r d a m m e r s
onze standpunten
bijtraden.
Ook in muzea knoopte ik gesprekken met bewakers aan, en
weer hoorde ik met voldoening

dat
de Nederlanders
onze
vlaamse zaak behartigen.
Wel is me opgevallen dat de
Hollanders onderhevig zijn aan
een stroming van internationalisme, w a a r a a n een zeker snobisme niet vreemd is, en die
wel eens het klakkeloze overnemen van vreemde woorden voor
gevolg heeft.
Maar dat vindt m e n ook bij
ons !
H.V., Brussel.

VERTROUWEN VERLOREN
In het dagblad van 30-10-1968
verscheen een bericht dat een
skelet werd gevonden van een
mens. Het uitzicht van dit ger a a m t e doet vermoeden dat het
ouder is dan 20 jaar. De eventuele moordenaar kan niet meer
worden vervolgd.
Als men de
vergelijking
m a a k t met mensen die voor
heel wat minder (en voor niets)
werden gestraft, m a a r heden
het merkteken blijven dragen
van booswicht, dan zouden wij
— de jongere generatie — e r
eens mee lachen, w a r e de zaak
niet zo beroerd ernstig !
Onze belgische regering wil
dus wachten met amnestie tot
allen het hoekje om zijn ? Wij
jongeren, die de ganse rotzooi
niet hebben meegemaakt, h e b ben het v e r t r o u w e n in dat grote woord « België > reeds lang
verloren. Is het onze schuld ?
D., St. Amandsberg.
De redaktie draagt geen vef
antwoordelijkheid
voor de iivhoud der gepubliceerde
lezer»briefen. Ze behoudt zich het
recht van keuze en infcortitm
voor
Over de
lezersbrieven
wordt geen briefwisseling
gevoerd

van de redaktie
Brussel, 12 december 1968.
Betr. : een voorbeela.
Elders in d i t blad - onder het hoofdstuk "abonnementenslag" - vertellen we over mevrouw Stevens
Tan Zvijndrecht, twee jaar geleden kampioene van
de abonnementenslag en tans flink op weg om die
krachttoer t e herhalen . . . totdat ze verleden
week een verkeersongeval had. Ze was dinsdag
v6&r een week *s avonds op huisbezoek geweest ;
toen ze naar huis terugkeerde werd ze, bij het
afstappen van de autobus, door een personenwagei
gegrepen. Sindsdien ligt ze te Beveren in de
kliniek, onder de hoede en de zorgen van senator

d r . De Paep,
We zijn haar daar deze week gaan bezoeken en de
groeten brengen van de redaktie. Kollegiale groeten : haar aandeel in de groei van ons blad is
minstens zo belangrijk als het onze. Wie een be-

zoek brengt aan iemand in de kliniek, neemt a l -
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Tapijten

door kontakt met de bazis, niet
kunnen meehelpen aan het saneren van de aangeklaagde toestanden ? ».

tot hun recht komen en om die
reden acht ik dat, indien de
Walen voor het land erop gesteld zijn beschermd te worden,
diezelfde bescherming niet mag
worden ontzegd aan de Vlamingen te Brussel.
Waarom geen t w e e bevolkingsregisters met alles w a t uit
die twee
bevolkingsregisters
voortspruit : eigen vertegenwoordiging in de gemeenteraden (of in de latere agglomeratieraad), eigen
kiesregisters,
eigen scholennet.
Om tot die twee bevolkingsregisters te komen bestaan er
niet zoveel moeilijkheden. Op
objektieve wijze kan de gelegenheid worden geboden aan
elk gezinshoofd om een definitieve keuze te doen.
Indien wordt gevreesd dat in
bepaalde gemeenten slechts een
kleine minderheid de vlaamse
gemeenschap zou kiezen, dan
hindert dat niet, want de waarborgen die aan de Walen voor
het land worden gegeven, moeten ook aan de taalminderheden in de brusselse gemeenten
worden geboden.

Petit Orient
van alle herkomst
rechtstreekse Oosterse Invoer
alle tapijten zijn geselecteerd
Verkoop en overname
oorspronkelijke specialist In alle herstellingen
Kuisen en uitkloppen
Onze langdurige ondervinding ten
Uwen dienste

TEL. 47.70.47

t i j d een voorraad troost mee ; zo ook wij. We
hebben hem echter niet moeten bovenhalen en uiteindelijk waren wijzelf het die gesterkt naar
huis gingen. Gesterkt door de woorden en het
voorbeeld van een vrouw die in al haar mizerie
- en god-veet dat ze sinds het ongeval afgezier
heeft ! - minstens tien keer herhaalde hoe spi;
tig ze het vond dat ze nu 'haar programma* misschien niet zou kunnen afwerken. Haar programma : de 350 adressen die ze, in het Waasland en
op de Linkeroever, voor ons blad had willen bezoeken.

I s het niet ons a l l e r plicht er voor te zorgen
dat daar en elders die adressen tóch gedaan wf
den ?
i^
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• BIJ EEN PERSKONFEREHTIE

het
doslelinstituut
twee
jaar
jong
(red.) Na een stichting die weeral v a n
t w e e jaar terug dateert heeft het Lodewijk Dosfelinstituut e r aan gehouden,
zijn w e r k i n g v a n die voorbije m a a n d e n
verleden week vrijdag aan de pers voor
t e stellen. Het moest dat algemeen dir e k t e u r Maurits Coppieters piëteitsvol
h e r i n n e r d e aan Etienne Slosse, de perm a n e n t e sekretaris. Want door het w e r k
v a n Etienne is het Dosfelinstituut op zo
korte tijd geworden w a t het reeds is.
Door h e m k a n m e n nu verder bouwen
op een stevige bazis. Want zijn sekure
degelijkheid heeft toch meegebracht dat
het Instituut, na een niet-oppervlakkig
onderzoek door het bevoegde ministerie,
w e r d erkend en subsidieerbaar gesteld
als w e r k van volksopvoeding.
Zeer duidelijk beklemtoonde Maurits
Coppieters op de perskonferentie de bedoeling : het Dosfelinstituut wil zich niet
begeven op het terrein van de kulturele
vormingsgroepen, ook niet van algemen e vormingswerken zoals de Lodewijk
De Raetstichting ; het wil uitdrukkelijk
een politiek vormingsinstituut zijn voor
volwassenen. Zoals in het beroeps- e n
kulturele leven is de vorming nooit voltooid. Zeker niet op een terrein van vrije
toetreding als de politiek, w a a r een
steeds ingewikkelder tijd hogere eisen
stelt aan elk die zich met het politiek
bedrijf bezighoudt op welk niveau ook.
Belangrijk zal dan ook zijn dat in het
vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen van 1970 het Dosfelinstituut lessenciklussen zal inrichten, w a a r de ganse
opdrachtenschaal van de gemeentemandataris zal beklemtoond worden.
Met dit als toekomstplanning kon met

TEKEN VAN ZWAKHEID
Het is misschien nog wat voorbarig te zeggen dat de
regering
een soort « zegevierende
aftocht »
aan het uitvoeren is met de grondwetsherziening,
maar steeds meer
tekenen wijzen toch in die richting.
De jongste spitsvondigheid
noemt
men 't probleem, v.d.
onthoudingen.
Artikel
131, paragraaf 5 van de
grondwet zegt dat ten minste 2/3
van het aantal leden moet aanwezig zijn op een stemming tot wijziging van de grondwet en dat van
het aantal aanwezigen 2/3 de wijziging moet steunen wil deze geldig zijn. Nu stelt zich volgens de
filibusters
de vraag, welke
rol
daarin de onthoudingen
spelen.
Een eerste interpretatie
is dat men
de onthoudingen
bij de
afwezigen
zou rekenen, waardoor het kan gebeuren dat de Kamer of de Senaat
dan niet in aantal zou zijn om
geldig te stemmen. De tweede interpretatie is de onthoudingen
wel
bij het aantal aanwezigen te tellen
doch ze niet mee te tellen voor de
berekening
van de
2/3-meerderheid, terwijl een derde
interpretatie neerkomt op het verbod van
onthouding bij een stemming
over
grondwetswijziging.
Het is duidelijk dat de tweede interpretatie
de
regeringsvoorkeur
geniet.
Omdat
deze interpretatie
haar op de gemakkelijkste
wijze aan een 2/3meerderheid
zou helpen.
Het probleem werd besproken in
de kamerkommissie
voor grondwetsherziening,
onder het voorzitterschap van kamervoorzitter
Van
Acker en in aanwezigheid
van
Eyskens en de minister van Justitie Vranckx, wat wijst op het belang dat de regering aan het geval
hecht. De CVP-er Meyers
verdedigde de tweede interpretatie
(2/3aanwezigheid
en onthouders
als
aanwezig
te noteren zonder
invloed op de berekening
van de
meerderheid).
Dit voorstel
wijkt
af van het verslag Pierson
(een

zekere fierheid verwezen worden n a a r
verwezenlijkingen van de voorbije werking. Twee gespreide kursussen (Gent
en Leuven) hebben in het totaal meer
dan 400 kursisten ingewijd in de baziskursus. Na het afleveren van een persoonlijk werk hebben hiervan 230 kursisten het Dosfel-brevet behaald. Een gelijkaardige kursus, gespreid over vier
zaterdagnamiddagen,, wordt in beknopt e r zin gegeven in Limburg in het provinciaal centrum te Neerpelt. Met zestig
kursisten overtreft ook hier het getal de
verwachtingen.
Meer gespecializeerde onderwerpen
als « ruimtelijke ordening » en « hervorming van de staat » werden in afzonderlijke studiedagen behandeld. Het is duidelijk dat deze onderwerpen kritisch benaderd worden en dat telkens de eigen
vlaams-nationale vizie er wordt aan getoetst, in een poging om zo echt mogelijk de w a r e noden in ons politiek leven
t e benaderen. W a t bestudeerd werd uitdragen naar anderen, is wellicht de opdracht van wie mede via de « sprekersschool » het meesterschap over het
woord tracht t e verwerven.
Op bredere schaal echter zullen de rezultaten van studiewerk en opzoekingen
of rezultaten van studiedagen verspreid
worden via de Dosfeldokumenten, waarv a n de eerste t w e e aan de pers w e r d e n
voorgesteld en binnen afzienbare tijd op
grondige manier in ons blad zullen besproken worden.

• WERKLOOSHEID IN LIMBURG

cijlers
uit de
ff

•

provincie van
de toekomst"

(a. jeurissen) De werkloosheid onder
de jongere arbeidskrachten en de midden-leeftijdsgroepen begint in Limburg
afmetingen te krijgen die onheilspellend
evolueren.
De referenties over de tewerkstelling
e n de werkloosheid gedurende de periode 1965-1967 spreken boekdelen : de
interpellatie van volksvertegenwoordi-

beslissing is slechts geldig bij 2/3•meerderheid van het aantal leden)
van 30 november 1967.
De karpersprongen
van de regering in de
grondwetsherziening
nemen steeds potsierlijker
vormen
aan. Wanneer men met
duidelijk

ger Raskin over de sociale gevolgen van
een produktievermindering in de kolenmijn te Eisden lokte in de kamerzitting
van 5 december enkele reakties uit bij
minister Merlot, die wel eens van historische w a a r d e zouden kunnen zijn voor
de relatie Limburg-Brussel. Deze kamerzitting werd een nieuw decembergeschenk voor de limburgse mijnwerkersgemeenschap.
De cijfergegevens die ik U vandaag
voorleg over de werkloosheid in Limburg, werden geput uit een parlementaire vraag die ik stelde aan L. Major,
minister van Arbeid.
In de provincie Limburg waren er einde juni 1968 in het totaal 9.365 volledig
werklozen. Dit cijfer betekent meteen
een gevoelige verhoging tegenover vorig
jaar (7.600 volledig werklozen) en meer
dan een verdubbeling tegenover 1966
(4.126 volledig werklozen).
Ergerlijk is, dat onder de 9.365 volledig werklozen er 4.663 zijn die volledig
geschikt tot arbeid werden bevonden, en
3.510 die tot de geschiktheidsgraad 1
(gemiddelde geschiktheid) behoren. En
zo mogelijk nog ergerlijker is het feit
d a t 1.759 volledig werklozen minder dan
25 jaar oud zijn. Meer dan de helft van
deze kategorie zijn mannen en meer dan
drie-vierden behoren tot de groep met
de hoogste geschiktheid.
In 1965 w a r e n er 103.258 mensen tewerkgesteld in Limburg : in 1966 daalde
het cijfer lichtjes tot 103.103 ; in 1967
daalde het opnieuw tot 103.094 ; voor
1968 zijn de cijfers nog niet beschikbaar.
In plaats van een vermeerdering is er
over de jongste drie jaar dus een lichte
vermindering v a n het aantal tewerkstellingen in Limburg te noteren.
Het werkloosheidspercentage, dat voor
gans het land 4,11 % bedraagt, loopt in
Limburg op tot 7,3 %. De pendel n a a r
Nederland was in 1967 (11.936 pendelaars) toegenomen in vergelijking met
1965 (11.515 pendelaars). Er zijn daarenboven nog 1.500 pendelaars naar Duitsland en minstens een 20.000-tal pendelaai-s n a a r Luik, Antwerpen en Brabant.
Wij menen er goed aan te doen U deze
cijfers voor te leggen en de vraag te
stellen, in hoeverre wij ons bewust zijn
van de ernst van de toestand.
Een feit is zeker : de rekonversie van
Limburg verloopt veel te traag als men
rekening houdt met de demografische
toestand. En indien wij ons kunnen verheugen over de gang van zaken bij h s t
aanleggen van de E 39, dan zijn de laatste berichten over de meer dan noodzakelijke koliektor voor afvalwaters uiterm a t e slecht.
t ) e vestiging van chemische bedrijven
in Limburg blijft van vitaal belang. Het
uitblijven van stuwende bedrijven betekent voor onze provincie het mislukken
van de tweede industriefaze, met alle
gevolgen van dien.

len van een beslissing, te Charleroi een instituut voor radio izotopen op te richten, wijzen er op dat
de regering onder waalse
druk
reeds in principe tot het oprichten
van een waals kerninstituut
heeft
besloten en dat dit zal gepaard

beroepsHALVE
bekeken
beperkende
interpretaties
begint
te goochelen ten behoeve van de
eigen winkel dan kan men van een
zuivere toepassing van de demokratie niet meer spreken. Doch wat
kan men anders verwachten
van
een in het nauw gedreven
groep
die ouder gewoonte, de lakens onder mekaar verdeelt ? Wanneer de
unitaristen met een al te subtiele
cijferkunst
de demokratie de nek
wlUen omdraaien dan kan het einde van een regime, dat
dergelijke
verkrachtingen
duldt,
niet
ver
meer af zijn.

VOLDOENING EN ONRUST
In de sociadl-ekonomische
sektor zullen de Limburgers met voldoening kennis genomen
hebben
van de regeringsbeslissing,
pozitief in te gaan op het verzoek van
de firma Allegheny,
te Genk een
elektrische
staaloven
te
installeren, wat dan toch iets is voor onze
noodprovincie
bij uitstek.
Minder
geruststellend
zijn de
berichten
over Mol : het besluit bepaalde administratieve
diensten naar Brussel over te brengen en het uHstel-

gaan met een verminking
respektievelijk
met een beperking
van
verdere uitbouw van het kerncentrum te Mol. Het maneuver
tekent
zich reeds af, andermaal met de
stilzwijgende
instemming
imn de
meeste vlaamse
kleurpolitiekers.

INSTITUTIONALIZERING
De tweede bijeenkomst
van het
« waals parlement
» te
Brussel
heeft de in de vorige zitting niet
behandelde
voorstellen
van
de
Waalse Ekonomische Raad besproken en de redaktie van de slotrezoluties aan een vast komitee toevertrouwd.
Men kan het nut van
dergelijke
bijeenkomsten
betwijfelen
(het
ekonomisch
dinamisme is niet te
zoeken in een heel- of rompparlement doch in het
bedrijfsleven
zelf en bij de mensen, en aan dinamische
beleidsmensen
en industriekapiteins
ontbreekt
het
Wallonië),
men kan
geringschattend schrijven
over « subparlementaire palabers » of men kan er
praktisch
over zwijgen,
het kan
niet ontkend dat het « waalse par-

« LE DEFIAMERICAIN » ?

acec weldra
niet meer
zelfstandig?
(ACO) De kans is groot dat ACEC —
de grootste belgische onderneming v a n
elektrische konstruktie — geheel of gedeeltelijk in andere handen overgaat. D e
direktie te Charleroi heeft bevestigd dat
er besprekingen aan gang zijn met d e
amerikaanse groep Westinghouse. Ook
m e t Philips en Siemens heeft ACEC
technische verbindingen. Ze voert voor
die twee wereldfirma's zekere kontrakten uit.
Zo zou er dan een einde kunnen k o men aan de toch al relatieve zelfstandigheid van een uitstekende onderneming
die echter niet meegegroeid is op h e t
ogenblik dat het móést. ACEC is in d e
schaduw geraakt van de groten. Dat e e n
klein land nochtans wél de bazis k a n
zijn van een wereldkoncern, heeft P h i lips in Nederland bewezen. Terwijl
Eindhoven rezoluut meevocht aan d e
top van de elektrische en elektronische
industrie op wereldschaal, geraakte
ACEC achterop, werd te klein, beschikte
over te beperkte financiële middelen,
over te weinig management en te weinig
brains.
De eigendomsverhoudingen bij ACEC
hebben er zeker een ongunstige invloed
op gehad. ACEC is een onderdeel van de
groep Empain en in het geheel van h e t
rijk van deze « captains of industry »
was Charleroi maar een tweederangselement.
Zelfs op dit ogenblik, nu er onderhandeld wordt met de supergroten, is dit
merkbaar. Wat men in België onderhandelingen over de toekomst van ACEC
noemt, is in de kern veeleer een poging
van Westinghouse om binnen te dringen in het franse industrieel imperium
Van de Schneiders (Le Creusot en de
rest).
De Empain's hadden al sedert j a r e n
een belang in de Schneidergroep. In 1966
hebben ze hun participatie tot 25 % kunnen verhogen door de aankoop, in niet
(vervolg op blz. 4),

lement » zich inburgert, aan zijn
bestaan een permanent
karakter
poogt te geven, zonder veel woorden aan dit zich installeren te verspillen. Daarmee
beschikken
de
Walen over een zij het dan nog
zwak politiek instrument, dat men
tevergeefs in de andere
gewesten
zoekt en daarmee bevrijden
ze
zich ook geleidelijk van bepaalde
remmen, die in Vlaanderen
nog
steeds onze ontvoogding
bemoeilijken.

SOCIALE PROGRAMMATIE
Intussen staat het leven niet stil.
Er zijn weer prijs- en
tariefstijgingen als...
nieuwjaarsgeschenken op komst : vrij
aanzienlijke
opslag voor de telefoon, voor de
Diesel-stookolie en voor de chokolade. Met dit trio treft men nog
maar eens de hele
verbruikersmassa, het zoveelste hatelijk staaltje van verkapte, indirekte
belasting, die zoals steeds de kapitaalkrachtigen spaart. Daarin verschilt
de zogenaamde travaillistische
regering Eyskens in niets van de kapitalistenregering
Van den Boeynants.
Ook met de hernieuwing van de
sociale programmatie, waarvoor op
1 januari 1969 een nieuw
kontrakt
zou moeten ingaan, vlot het onder
de « sociale » regering
Eyskens
niet. Op betrekkelijk
ondergeschikte punten is er een akkoord,
doch inzake vermindering
van de
arbeidsduur is er een
meningsverschil over de spreidingsduur
terwijl men voor een werkelijke
aanpassing
van de
ouderdomspensioenen nergens staat. De regeringsinspanning
(3 % in 1969 en
in 1970) is te bescheiden om van
een gezonde regeling te kunnen
spreken. De struktuur van ons ingewikkeld
pensioenstelsel
is dan
een andere oorzaak van deze « slepende ziekte » die nog geen enkele
regering kordaat heeft durven aanpakken.
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Vervolg van blz- 3.
opgehelderde omstandigheden, van de
aandelen van de hertog de Cossée-Bris^ac,
die m e t een dochter van Charles
iBchneider gehuwd is. De geschiedenis
v a n de europese « big business » is nog
altijd ook een beetje de geschiedenis van
d e europese adel en van de grote bourgeoisie.
Voor het gaullistisch regiem zou de int r e d e van Westinghouse in de Schneidergroep — via de aandelen van Empain —
een politieke tegenvaller zijn en dus
wordt er tans hardnekkig gemaneuvreerd om dit te vermijden. Parijs is
echter sedert de inzinking van de franse
frank een paar troefkaarten kwijt ger a a k t en moet het anti-amerikanisme
noodgedwongen wat afremmen.
Loopt Westinghouse's weg n a a r Parijs
over Charleroi en wordt ACEC de inzet
van een kompromis-oplossing ?

• HET V.U.-STANDPÜNT

de Strijd der
teühnische
ingenieurs
(M. Coppieters) «Diskriminatie en
rechtsonzekerheid », aldus kan m e n de
opties van de ministers van Nationale
Opvoeding samenvatten, zoals die duidelijk blijken uit de antwoorden van deze ministers op de interpellaties in Kamer en Senaat.
Het staat tans reeds vast, welke k a n t
het regeringsontwerp zal uitgaan..
Ten eerste : een beperkt aantal hogere
instituten zullen worden opgericht e n /
of erkend, die een nieuwe ingenieurstitel
zullen mogen afleveren : de industriële
ingenieur.
De nadelen van deze oplossing springen in het oog : de technisch ingenieurstitel is dan, vanzelfsprekend, gedevalueerd én op binnenlands én op buitenlands vlak. Niemand wenst de instelling
van een derde ingenieurstitel : de universiteiten niet, uit beroepvrees ; de industrie niet, wegens sociale en ekonomische klassifikatiemoeilijkheden.
Daarenboven schijnen de ministers
oor te hebben verleend aan diegenen, die
sommige reeds bestaande technische ingenieursscholen tot het hoger niveau wilIne doen verheffen, ten nadele van h u n
zusterscholen.
Ten tweede : beide ministers hebben
eensgezind en krachtdadig v e r k l a a r d
dat er geen sprake van kan zijn de 26.000
gediplomeerde technische ingenieurs (uit
meer dan 50 scholen) zo m a a r de nieuwe
ingenieurstitel te verlenen... M.a.w. : de
slachtoffers van een wilde schoolstrijd
en scholenoprichting worden als schuldigen behandeld.
Op deze wijze verdwijnt iedere rechtszekerheid voor mensen die, binnen belgische wetten en reglementen, een beschermd diploma hebben behaald.
Het V.U.-wetsvoorstel terzake wordt,
na het kerstverlof, gelijktijdig m e t het
regeringsontwerp in de kamerkommissie
besproken.
De V.U. heeft van meetaf aan ondubbelzinnig standpunt gekozen :
— ten eerste, de titel van « technisch
ingenieur » moet behouden blijven, m a a r
voorbehouden aan studenten die beantwoorden aan de europese eisen (vierjarige opleiding en toelatingsvoorwaarden,
gelijkwaardig aan deze voor de fakulteiten der toegepaste wetenschappen
aan de universiteiten).
— ten tweede, door groepering een
twaalftal « technische hogescholen » tot
stand brengen, waarop de bestaande
scholen kunnen aansluiten.
— ten derde : verworven rechten voor
alle gediplomeerden en huidige studenten technische ingenieurs.

•

E-10 DOOR HET PEERDSBOS

groene
long
weggesneden ?
(red.) In het Antwerpse is de jongste
maanden veel deining ontstaan rond de
aanleg van de E-10 dwars door het Peerdebos ; de naam van dit bos is een begrip geworden in de strijd voor het veiligstellen van groene zones en natuurschoon.

Het eigenlijke Peerdsbos is gelegen op
het grondgebied van Schoten en Brasschaat. Het is een oaze voor wandelaars
en natuurliefhebbers, een long voor de
grootstad en voor de door de chemische
nijverheid bedreigde omgeving van het
havengebied. Het is eigendom van de
antwerpse K.O.O. en werd in 1931 geklasseerd bij koninklijk besluit. Sinds
1954 begon het touwtrekken rond deze
brok natuurschoon, toen in het grootste
geheim de plannen voor aanleg v a n de
E-10 (Antwerpen-Breda) werden besproken. Het bleek in de bedoeling te liggen
het Peerdsbos doormidden t e snijden,
w a t een verder opdoeken natuurlijk fel
zou vergemakkelijkt hebben. Toen de
vereniging Natuur- en Stedenschoon
hiervan lucht kreeg en om uitleg verzocht, antwoordde het ministerie v a n
Openbare Werken geruststellend v a n
niets af te weten. In 1962 werd bovendien door deze instantie uitdrukkelijk
geschreven dat E-10 niet door het bos
zou gaan, w a t overigens ook bevestigd
werd in een dokument uitgaande van
Monumenten en Landschappen. Toen
echter Natuur- en Stedenschoon enkele
jaren later inzage kreeg van een (verouderd) plan, bleek dat het natuurdomein wél doorsneden werd, w a t de teloorgang zou betekenen van het mooiste
gedeelte dat trouwens (volgens inlich-

tingen) zou prijsgegegeven worden aan
verkaveling.
Door de laatstgenoemde vereniging
werden dan een drietal tegenvoorstellen
gedaan. Het belangrijkste daarvan is het
door architekt Walter Cogge (Bond van
Vlaamse Stedebouwkundigen)
uitgew e r k t e tracee, dat de snelweg naast het
bos brengt.
Heibel ontstond pas voorgoed toen
eind oktober van dit jaar het besluit van
Openbare Werken om E-10 ondanks alles toch door Peerdsbos aan te leggen,
werd bekend gemaakt... tijdens de zitting van de antwerpse provincieraad bij
monde van C.V.P.-manitoe De Vocht, bestendig afgevaardigde.
Hiermee werden de A n t w e r p e n a r e n
voor een haast voldongen feit geplaatst,
t e m e e r omdat het dossier en de plans
reeds volledig afgewerkt waren. De handen werden dan m a a r in mekaar geslagen en een « Voorlopig aktiekomitee
vrijwaring Peerdsbos » k w a m tot stand.
Dit komitee begon m e t een reeks inslaande akties die veel weerklank vonden in de pers. Twee betogingen, een in
het Peerdsbos zelf m e t 300 deelnemers
en een te A n t w e r p e n met 1300, vervolledigden deze initiatieven samen m e t
een inzameling v a n handtekeningen
w a a r m e n tans reeds aan het k w a r t miljoen toe is. Dat was blijkbaar niet n a a r

f rans
van mechelen
« Life is made of memories » heet het ergens in de de bekende aanvangszin van
een angelsaksische evergreen. We zijn geneigd er aan toe te voegen « ... and illusions ». In onze mentorie hangt nog ergens de illuzie die we ooit gekoesterd
hebben omtrent Frans Van Mechelen. Er is inderdaad een tijd geweest dat we
met de man nogal opliepen. We beschouwden hem als een verstandige knaap
(wat hij overigens ook is ) , we waardeerden de wijze waarop hij langs z'n neus
weg zo af en toe een flamingantische waarheid debiteerde (hij was toen nog niet
in de politiek) en we hadden vooral respekt vc^r zijn werk in de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen. Hij had die Bond gefederalizeerd en opgewerkt tot een
groot en invloedrijk organisme dat stevig wortelde in de vlaamse grond en dat
veelzijdig schitterde door tal van prachtige initiatieven. We dachten in die dagen vaak aan Frans Van Mechelen in termen zoals « die knappe jongen kan
Vlaanderen r»og grote diensten bewijzen als we ooit baas worden in eigen huis ».
Maar ziet: iedereen — wij inbegrepen — heeft ergens een grote fout. Die van
Frans Van Mechelen is, dat hij zichzelf in de wieg gelegd acht om vreselijk ver
vooraanstaand te zijn, eerste in het gelid, licht dat in geen geval onder de korenmaat mag blijven, bolleboos die ergens een (door het intellekt al te weinig gemilderd) Cassius Clay-kompleks heeft : I'm the biggest. Frans Van Mechelen had
de stierlijke begeerte om te arriveren. Hij zit nu — jong nog en waarschijnlijk
met een zee van tijd vóór zich — aan de top : toch reeds een leven made k>f memories and illusions. Wie zich zo jong aan de bovenste spurt van de ladder vastklampt, wie zo vlug geleerd heeft te klimmen en daarna te stampen op al wie de
ladder durft naderen, wie zo jong een « bewaarder > wordt : wat hebben we er
nog van te verwachten ?
Kapotgeslagen illuzie omtrent zijn jonge-mannen-werk, de Bond. We hebben zonder enig plezier gezien hoe het werk in de Bond uiteindelijk maar de
aanloop is geweest naar de eigen karrière. Het schitterend managerschap werd
niet gedragen door een grote toewijding aan de zaak van het gezin, maar door de
keiharde rekening dat « wie er wil komen een huismacht moet hebben •». Die
huismacht is dan de Bond geworden : Van Mechelen beschikte over een hefboom
om de toegang naar de schatkamer van de macht vpen te wrikken. Het minst
fraaie hoofdstuk is achteraf gekomen : de voorzitter ging naar de politiek, maar
bleef zich hardnekkig
en Mnkies vastklampen aan het voorzittersmandaat. De
schijn werd niet eens gered, het schaamteloze j'y suis, fy reste werd openlijk beleden. Kwestie van stijl en smaak ? Niet eens dat, want sinds vrij onlangs weten
we — weer een illuzie armer — dat de voorzitter zich niet alleen aan zijn mandaat, maar daarenboven aan de tast- en telbare voordelen van dat mandaat vastzoog.
Ergens blijft men toch achter dergelijke dingen verder naar de mens zoeken.
Een stukje van het menselijk mozcCik wordt bij het beeld gevoegd, als men de St.
Sulpice-litteratuur leest over de « jonge, moderne vrouw met de sportwagen » —
een verdere etappe in de geslaagde loopbaan.
Kapotgeslagen illuzie omtrent de intellektuele waardigheid. De veilVning die
minister Frans Van Mechelen verleden dinsdag — in antwoord op de interpellatie
Schiltz — ten beste heeft gegeven, ligt ver beneden de maat van deze man overigens. Wat hij daar in de Kamer bijeengepraat heeft, is een allegaartje waarvan
hijzelf wel zal beseffen hoe minnetjes het aandeed. Het verontschuldigt hem niet.
Wel integendeel : wanneeer het intellekt zich verlaagt tot gewoon partijdig koeliewerk, is er helemaal geen verontschuldiging in te roepen.
We hadden natuurlijk niet verwacht dat Frans Van Mechelen interpellant
Schiltz om de nek zou vallen, dat hij zou gezegd hebben « fongen, je hebt volop
gelijk », dat hij de wellustelingetjes van de B.R.T.-Beheerraad zou afgekeurd
hebben en de vlaams-nationale opinie bijgetreden. Maar evenmin hadden we
verwacht dat de intellektueel Frans Van Mechelen zich zou verlagen tot een klakkeloos nawaulen van de prietpraat die een opgeschrikte en in verlegenheid geraakte Beheerraad in zeven haasten bij mekaar gebrouwd heeft.
Het beknopt Verslag van de Kamerzitting van 10 december, met daarin het
antwoord Van Mechelen, is een dokument dat we nog lang zullen bewaren als
sprekend — of schreeuwend — voorbeeld van de degradatie van het intellekt.
Daar zat hij dan : de over ideohagie'én en geestesstromingen, de verkondiger van
kafee- en partijlokaalwaarheden, de demagoog in dienst van de naakte macht.
Rot vooraleer tot rijpheid te zijn gekomen.
dio Genes.

WIJ

de smaak van hogergenoemde heer De
Vocht, die een soort van perskonferentie hield en een kaart overhandigde
w a a r o p het tracee zodanig staat aangeduid dat het lijkt alsof slechts een zeer
klein deel van het Peerdsbos zou afgesneden worden, waar dit in werkelijkheid een-derde is. Hij gaf overigens d e
schuld van de oorspronkelijke planning
aan twee mensen die reeds geruime tijd
overleden zijn : graaf Carton de Wiart,
destijds voorzitter van Monumenten en
Landschappen, en gewezen minister v a n
Openbare Werken Adolf van Glabbeeke.
Na een tussenkomst van de Volksunie
in de provincieraad, waarbij een motie
werd ingediend die de aanleg van E-10
buiten het Peerdsbos voorstelde, liet hij
een tegenmotie stemmen waarbij sprake
w a s van « openbaar nut » en « onmogelijkheid van tracee-wijziging »...
Ook het antwerpse stadsbestuur — via
de K.O.O. medebeheerster van het bos
— zat danig verveeld met de zaak, zodat
het tot een hevig dispuut k w a m tussen
schepen Delwaide en V.U.-raadslid Staf
De Lie, toen deze laatste tijdens een mterpellatie n a a r het standpunt van het
stadsbestuur informeerde.
Anderzijds w e r d ook de nodige aandacht besteed aan deze zaak in de uitzending « De vlaams-nationale gedacht e » van 2 december, o.m. door een in»
terview met architekt H a n s Verhavert,
een der leidende figuren van het Aktiekomitee,
In deze kampanje, die uitgedeind ia
tot in de breedste volkslagen van het
Antwerpse en w e e r k l a n k vond in gans
Vlaanderen, heeft de V.U. een doorslaggevende bijdrage geleverd.

• VLAAMS WETENSCHAPPELIJK
EKONOMISCH KONGRES

teken
van
volwassenheid
(ACO) Dinsdag had te Antwerpen een
eerste perskonferentie plaats als voorbereiding op het negende vlaams wetenschappelijk ekonomisch kongres. Tema :
Ondernemingsbeleid en ekonomische integratie. Het zal plaats hebben op 18 en
19 april 1969.
Men zou k u n n e n denken dat de inrichters (de Vereniging voor Ekonomie)
zich te vroeg tot het publiek w e n d e n
m a a r dat is niet waar. De voorbereiding
van het kongres draait nl. op volle toeren.
Meer dan 300 universitair geschoolde
Vlaamse ekonomen zijn sedert verscheidene m a a n d e n aan het w e r k om de refer a t e n op te stellen. H u n teksten zijn
t a n s persklaar. Als de kongressisten in
april samenkomen, zullen ze allen in het
bezit zijn van een referatenboek van 450
bladzijden. De akten van het kongres
zullen in juli van de pers komen, eveneens een band van 400 a 500 bladzijden.
De beoefening van de ekonomische
wetenschap heeft in Vlaanderen een
peil en een omvang bereikt die Wallonië ons mag benijden. Ze geschiedt m
een sfeer v a n solidariteit en van persoonlijke onthechting die in vele landen onbereikbaar zijn.
Op de antwerpse perskonferentie konden de heren Nédée, Uyterhoeven e n
E r a u w erop wijzen dat het m a a n d e n lange fundamenteel - wetenschappelijke
w e r k volledig onbezoldigd wordt verricht en dat het geen moeite kost om
hiervoor de gekwalificeerde krachten t e
vinden.
Sedert m e t de na-oorlogse kongressen
van w a l is gestoken — te Leuven in 1953
— zijn ze zowel w a t het gehalte als w a t
de belangstelling betreft steeds crescendo gegaan. Ze hebben zich van meet af
aan bevrijd van elke wijsgerige, politieke of sociale binding of beperking.
Men ziet onder het publiek en in de
kommissies linksen en rechtsen, p a r t i j lozen en kennelijk-geëngageerden, eendrachtig verenigd door de liefde voor de
ekonomische wetenschap en door de bekommernis om Vlaanderens welvaart.
We denken dat de Vereniging voor
Ekonomie en de Koninklijke Vlaamse
Ingenieurs-Vereniging op h u n t e r r e i n
mijlpalen zijn in de ontvoogding van ons
volk. Ze hebben bronnen aangeboord
w a a r i n nog ruime rezerves aan brains e n
daadkracht geborgen liggen.
De dag waarop de Vlamingen zich in
alle sektoren v a n de ekonomie even
glansrijk zullen doen gelden als op h e t
niveau van de teoretische staathuishoudkunde, zal tevens de dag zijn van onze
algehele bevrijding.
Het negende Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres is virtueel
reeds aan gang. De kommissie- en plenumvergaderingen van 18 en 19 april
zullen de bekroning zijn van een kollektief denk- en organizatiewerk, w a a r o p
de Vlaamse ekonomisten fier mogen zijn.
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PROF VAN DE WIJER
Kort nadat hij 85 jaar geworden was, overleed verleden week prof. Van de Wijer. De professor behoorde
tot de belangrijke groep vlaamse geleerden, voor wie
de wetenschap nooit een ivoren toren is geworden en
die zich steeds daadwerkelijk heeft ingezet voor de ontvoogding van ons volk.
Als professor genoot hij een zeer grote en verdiende
reputatie. Hij heeft te Leuven generaties
germanisten
gevormd, hen de liefde voor het vak bijgebracht en hen
goeddeels geleid naar de specializatie waarvan er een —
de plaatsnaamkunde — hem bijzonder dierbaar was.
Als flamingant speelde hij een belangrijke rol in de
dertiger jaren. Onder zijn stuwing werd het weekblad
« Nieuw Vlaanderen » gesticht en uitgegeven, dat zowat
fungeerde als draaischijf voor de ganse vlaamse beweging en dat het scharnierpunt werd van de koncentraiiebeweging : het belangrijk moment in onze strijd, toen
V.N.V. en K.V.P. het federalistisch
beginselakkoord
ondertekenden.
Waar dit akkoord ons zou gebracht
hebben indien een paar jaar later de oorlog niet ware
uitgebroken, is slechts te veronderstellen...
« Nieuw Vlaanderen » bleef onder de oorlog verschijnen; na de bevrijding kende professor Van de Wijer de
moeilijkheden, waaraan weinig vlaamsgezinde intellektuelen ontsnapten. Hoe betrekkelijk dat alles is, werd
aangetoond toen hij een paar jaar terug in de adelstand
werd verheven Het kersverse blauwe bloed heeft bij
hem echter nooit het vlaams bloed verdrongen...
In prof. Van de Wijer herdenken we een groot dienaar van de wetenschap én van zijn volk.

verzettelijke trouw vasthoudt
aan de grote lessen die hij sinds
zijn jeugd steeds weer heeft
gegeven. Wij zijn dankbaar dat
wij pater Stracke zo lang tussen ons mogen hebben en dat
die aanwezigheid er een is van
een man, die nog altijd diensten kan bewijzen en ook metterdaad bewijst aan Vlaanderen.
We wensen hem nog heel
veel jaren : de kaap van de 100
ligt in het verschiet. Een eeuw
vlaamse trouw!

ZEE6RUGSE HAPPENING

Zeebrugge stond vorig weekend in het nieuws. Vooreerst
was er een autostoet die van de
kust naar Brussel reed en die
halt hield in enkele vlaamse
steden, waar prominenten bedacht werden met vis en met
het zeebrugs eisenprogramma.
Vervolgens was er te Zeebrugge zelf een «happening»,
georganizeerd door de Volksunie-Jongeren uit de arrondissementen Brugge en Oostende.
Deze knapen maakten er een
knotsgekke vertoning van, met
heuse doorgeknipte linten, ministers en officiëlen. Er kwam
poëzie aan te pas in de aard
van «de golven beuken, de
dam houdt stand; hier komt de
machtigste pijp van 't land».
Een plezante receptie in een
herberg die (hoe kan het anders?) Jan Bart heet, besloot
deze geslaagde «happening»
die werd bijgewoond door heel
E.P.STRACKE
wat
kustbewoners,
vissers,
mandataris
Deze week is pater Stracke weekendmensen,
93 jaar geworden. Zijn hoge sen (Leys, Van In, Devriendt,
leeftijd belet hem niet, met on- Declercq, Fraipont), joernalis
verminderde belangstelling en ten en T.V.-mensen.
scherpe geest het wel en wee
Naar het schijnt brengt
van de vlaamse beweging te vol- «Echo» op 21 december een
gen. Nog altijd is hij voor velen flits over deze «officiële opeeen kostbare raadgever en voor ning van 's werelds grootste
allen de leraar, die met on- pijp ».

nazijn
KONlAKlDAü
We vestigen de aandacht op de kontaktdag
voor
gemeentemandatarissen, die zaterdag a.s.
vanaf 9 u 45 wordt ingericht in het «Scheldehof», Oude Koornmarkt
te Antwerpen. De openingstoespraak zal gehouden worden door mr.
Schiltz, waarna mr. Jan
Verniers handelt over
«de
interkommunale».
Na het middagmaal gelegenheid tot debat.

DE MENS VAN DE RECHTEN
De plechtigheden in verband
met de twintigste verjaring van
de Rechten van de Mens hebben weinig echo bij de publieke opinie gekregen. Van de
voorgenomen
werkonderbrekmg verleden dinsdag was niet
veel te merken. De zitting in
het Kongressenaleis — met
veel ges j au wel vooral in de
taal van Marianne — was een
officiële vertoning, die opgevoerd werd ten gerieve van lui
die opgekommandeerd waren of
beroepshalve aanwezig moesten
zijn
Hoe ernstig de zaak van de
Rechten van de Mens ook is,
het verbaast ons niet dat de
massa ze niet ernstig opneemt.
Hoe zou het anders kunnen als
men vaststelt dat de voorzitter
van het Nationaal iComitee
voor de Viering niemand anders was dan Ganshof Van der
Meersch '
Ganshof was in 1940 de man
van de berucht gebleven spooken dodentreinen; te Londen
ging hij de voorbereiding van
een genadeloze repressie bepleiten, na de bevrijding was
hij zowat de opperbeul in wat
reeds toen «een justitie van
negerkoningen»
werd
genoemd
De mensenrechten en Ganshof : het slaat als de spreekwoordelijke tang op het varken!

Een inwoner van Sint-Amandsberg, lid van de plaatselijke V.U.afdeling, is begonnen aan een eenzame en bewonderenswaardige
amnestie-aktie : te voet doet hij de trajekten St AmandsbergDeinze, St Amandsberg-Eeklo, St Amandsberg-St Niklaas en
St Niklaas-Aalst. Tijdens de eerste twee tochten, op 1 en 8
december, mocht hij massa's simpatiebetuigingen langs de baan
in ontvangst nemen : mensen nodigden hem aan tafel, vroegen
of zij niet konden helpen of boden aan, hem terug naar huis te
voeren.

(jeeveedee) In een vorige korrespondentie uit Nederland
hebben we al eens de verwachting uitgesproken : het zou
er binnenkort wel eens roerig aan toe kunnen gaan aan het
nederlandse loonfront. De verhouding tussen werkgevers en
arbeiders is inderdaad, gezien op het vlak van hun organizaties. de laatste maanden danig gespannen geworden, waarbij nog komt dat de BTW en de verhoging van zekere sociale
lasten schaduwen vooruitwerpen over de loonzakjes die
straks na Nieuwjaar zullen worden uitgereikt. Er is geen
gunstig klimaat voor een betere verstandhouding tussen de
« patroons » en de employees ; eerder is het in jaren niet zó
ongunstig geweest.
Geen wonder dan ook dat het afgelopen weekeinde een
voorproef werd beleefd van wat ons straks wel eens te wachten zou kunnen staan. In de steden Utrecht en Arnhem kwamen ruim tienduizend metaalbewerkers bijeen voor grote
protestvergaderingen die zich zowel richtten tegen de overheid als tegen de bazen. Na maandenlange onderhandelingen
was men er namelijk niet in geslaagd akkoord te raken over
een nieuwe koUektieve arbeidsovereenkomst voor het metaalbedrijf, een nijverheid waarbij enige honderdduizenden
arbeiders betrokken zijn. De eisen van de werknemers gingen (en gaan nog) een eind uit boven de aanbiedingen van
de werkgevers, welke laatsten aanvoeren dat het bestaan
van hun ondernemingen in gevaar zou komen wanneer aan
de eisen van de vakbeweging zou worden voldaan.
Het vereist geweldige berekeningen en inzicht in de te verwachten ekonomische evolutie om uit te maken of de werkgevers het gelijk aan hun kant hebben, maar zeker is dal
uit verschillende verklaringen van ministers gebleken is dal
de regering eerder aan de kant van de ondernemers staat
Met name minister Witteveen (Financiën), lid van de liberale partij, heeft met bepaalde uitspraken kwaad bloed gezet bij de werknemers. Ook de protestantse minister Rooivink (Sociale Zaken) staat niet in geur van heiligheid bij
de arbeiders doordat hij zich zo weinig toeschietelijk toondfl
ten aanzien van het minimumloon. In de Eerste Kamer (senaat) voegde de socialistische arbeidersleider André Kloo!
deze minister zelfs toe dat deze gemakkelijk praten had
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daar hij minstens tien keer zoveel verdiende dan de mensen
die met een minimumloon moeten rondkomen.
Op een van de protestvergaderingen van dit weekeinde
sprak Kloos opnieuw. Hij zei : « Ze beweren dat ik mij in
de Eerste Kamer niet netjes genoeg heb gedragen. Maar ik
wil hier zeggen dat, als er straks in de metaalindustrie toch
een nieuwe arbeidsovereenkomst komt, het gevaar bestaat
dat minister Roolvink zich er mee gaat bemoeien. Ik waarschuw hem dat hij er met zijn handen vanaf blijft, want hij
riskeert dan een geweldige botsing met de vakbeweging ».
Zulke woorden wekten de aanwezige arbeiders op tot felle
kreten om te gaan staken, een woord dat trouwens op talrijke spandoeken geschreven stond. Maar de aanwezige vakbondsleiders namen het woord staking nog maar heel voorzichtig in de mond. Een van hen, de voorzitter van de katolieke metaalbewerkersbond, zei : « We zijn er op voorbereid
om maatregelen te nemen wanneer het loon-overleg niet
naar onze zin verloopt ». Welke maatregelen ? vroeg de zaal.
Het antwoord was voorzichtig : « Dat betekent dat, indien
vóór 1 januari in het overleg geen overeenstemming wordt
bereikt, wij andere middelen zullen aanwenden, staking inbegrepen ». Of dat dan een kompleet « plat » leggen van de
bedrijven betekent of dat een reeks « schokstakingen » zullen worden uitgeroepen, lieten de bestuurders van de vakbond nog in het midden. « De Duitsers maakten in 1940 ook
niet openbaar dat zij achter de Maginot-linie zouden omtrekken », zei een der sprekers.
Bij dit (toch zeker voor Nederland) hevige rumoer moet
men niet vergeten dat de arbeidsovereenkomst voor metaalbewerkers zowat model staat voor de overeenkomsten in
andere bedrijfstakken. Wanneer de metaalarbeiders genoegen zouden nemen met de voorstellen van hun werkgevers,
is het duidelijk dat ook de loonsverhogingen in andere sekj
toren eerder aan de bescheiden kant zouden zijn. In feite
onderhandelen de motiiiViPis^erlrorc rfw^ met alleen voor hun
eigen bedrii+'-*
Spitst ae SLJ-.J^ {.^aa^^n v^c uiiicieie vaKDeweging en de ondernemers zich aldus nog steeds toe op het punt van de
lonen, veel verder gaan de eisen die een van de kleinere politieke partijen, namelijk de Pacifistisch-Socialistische Partij,
tans stelt Deze linkse groepering, elf jaar geleden afgescheiden van de (socialistische) Partij van de Arbeid, bracht enkele dagen geleden een studie op de markt waarin ze zich
uitspreekt voor een fundamentele struktuurwijziging van
het maatschappelijk leven. Ze kiest daarom niet voor medezeggenschap van de arbeiders, maar voor zeggenschap, voort*
voor nationalizaties en buitenparlementaire akties. Een programma dus dat minder verwaterd is dan dat van de grot«
socialistische partij, maar waarvoor het zeer moeilijk za7
zijn om grote groepen aanhangers te winnen. In het pari»
ment immers speelt de P.S.P. met haar vier leden geen voorname rol en op het vlak van de partijvernieuwing kan z«
door haar bescheiden omvang eveneens weinig in de paf
brokkelen.
Zeker omvat de P.S.P. een groep idealisten. Maar door d«
gegroeide partij-tegenstellingen en zeker door de verkettering waaraan de paficisten hebben blootgestaan, lijkt het
uitgesloten dat zij zich verenigen met de idealisten die zich
in de P.v.d.A. aktief betonen. De grote vraag is daarbij of
voor een stringent socialisme, dat ook alle aandacht schenkt
aan de menselijke waardigheid, de tijd in Nederland (en
heel West-Europa) niet al lang verstreken is. We stellen het
nog maar als vraag, zeer goed beseffend dat het geluk van
een arbeider toch niet alleen bepaald wordt door de inhoud
van zijn loonenveloppe en wat hij daarvoor kan kopen. Het
ziet er echter niet naar uit dat via de politiek, die zo nauw
met de sociaal-ekonomie verbonden is, de «grote ommekeert
bereikt zal worden. Vandaar dat we de opwinding die in
Nederland vermoedelijk binnenkort te zien zal zijn, zich uitsluitend zien afspelen op het loonfront.
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GEEN WAALSE KEUZE!
Het franstalig studentenblad « L'Ergot » heeft onder
de franstalige leuvense studenten een opiniepeiling
gehouden over de verhuis van Leuven-Frans naar Ottignies. De ondervraagde studenten (allen franstalig)
waren Walen, franstalige Brusselaars, franskiljons uit
Vlaanderen en enkele vreemdelingen : een staal dat —
naar «L'Ergot» beweert — alle fakulteiten van de
U.C.L. omvatte.
'De grote meerderheid van de ondervraagden (70 %)
was het met eens met de wijze, waarop de beslissing
voor de verhuis is gevallen. Een meerderheid (54 %)
was van mening dat Ottignies als vestigingsplaats gekozen werd om geografische en politieke redenen; 12 %
was er van overtuigd dat de keuze bepaald werd door
financiële redenen en priveebelangen.
Het merkwaardigste rezultaat van de opiniepeiling
was, dat slechts één-vierde van de ondervraagden vrede
nam met de vestiging te Ottignies, nl. 27 "/o. Iets meer
dan 43 % sprak zich rezoluut tegen Ottignies uit, terwijl
30 % geen mening verklaarde te hebben.
Vit het antwoord op deze vraag blijkt overduidelijk
dat Ottignies allesbehalve een waalse keuze is; de
samenstelling van de groep ondervraagde
studenten
enerzijds en de rezultaten van de opiniepeiling anderzijds laten toe met volstrekte zekerheid te bevestigen
dat de meerderheid van de Walen instemt met de verhuis, maar gekant ts tegen de vestiging te Ottignies.
Zo wordt door de voornaamste betrokkenen ondubbelzinnig bevestigd wat wij steeds voorgehouden hebben : Ottignies is gekozen tegen de Walen in en in ieder
geval zonder de Walen te kennen, alleen en uitsluitend
om « Ie tres grand Bruxelles » plezier te doen en troeven
in handen te geven '

GEURTJE ?
In medische kringen is er
momenteel nogal wat beroering
fond een subsidiëringszaakje,
waaraan wel eens een verdacht
geurtje zou kunnen vastzitten.
Tijdens de vorige regering
werd de dialoog inzake de
« dokterskwestie »
gevoerd
enerzijds door de regering en
anderzijds door Aa Federatie
Wynen
De Sindikale Kamer der Geneesheren heeft tans uitgebracht, dat de Federatie Wynen
van de vorige regering een subsidie van 9 miljoen fr kreeg.

subsidie waarom ze had verzocht.
Het lijkt niet al te kies dat
een sindikaat, verkozen boven
alle andere gesprekpartners,
gefinancierd wordt met openbare gelden nadat dit sindikaat er had om verzocht.
Te volgen!

VERKIEZINGEN SPAARKAS
In de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas werden enkele dagen geleden sindikale verkiezingen gehouden. De Eenheids-

vakbond kreeg een klap; de
drie kleursindikaten verdeelden de winst onder mekaar en
de kristelijke vakbond deed
daarbij het meeste profijt.
Het is echter om een andere
reden dat we deze verkiezingen even in de kijker rukken.
Er is namelijk gebleken, hoe
totaal anders Walen en Vlamingen in de Spaarkas gestemd
hebben.
De 1.651 Vlaamse stemmen
waren als volgt verdeeld : 20 %
voor het Eenheidssindikaat, 56
% voor de Kristelijke Centrale,
9 % voor de Liberalen en 15 %
voor de Socialisten. Bij de 1.552
waalse stemmen lag de verhouding helemaal anders : 11 %
voor het Eenheidssindikaat,
33 % voor de Kristelijke Centrale, 20 % voor de Liberalen
en 36 % voor de Socialisten.
Het staal (3.203 geldige stemmen) is natuurlijk te klein om
er algemene besluiten uit te
trekken en de kandidaturen
zullen een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar toch : het
verschil tussen de vlaamse en
de waalse groep is zeer groot en
merkwaardig
In de, advieskommissie van
de Spaarkas zullen 3 Vlamingen (2 Kristelijken en 1 van
het Eenheidssindikaat) zetelen
naast 3 Walen (1 van iedere
kleurvakbond).

GENTSE PRESTATIE
Hoe het uiteindelijk zal aflopen met de patiënt van de gentse longoverplanting, weten we
natuurlijk niet. Maar inmiddels
kan toch worden vastgesteld
dat in het akademisch ziekenhuis te Gent een fameuze prestatie werd geleverd, waarvoor
in buitenlandse medische kringen ruime belangstelling en
waardering blijkt te bestaan.
De bescheidenheid waarmee
de prestatie werd wereldkundig gemaakt, siert de professoren en de geneesheren die ze
hebben uitgevoerd. Hun namen
zijn nauwelijks door de blackout omtrent de operatie kunnen doordringen; van een Barnard-festival was er hoegenaamd geen sprake.
Deze bescheidenheid,
dit
wars-zijn van Barnum en publiciteit, is niet de geringste
verdienste van het gentse
team!

« Les enrages de l'U.L.B. » aan het werk. Hoeveel begrip men ook moge hebben voor een deel van
het eisenprogramma van de studenten en hoezeer men ook moge meeleven met wat de jonge
generatie pozitief beweegt : ergens werd een grens overschreden en het niet eens simbolische
vuut te dicht bij een lont gebracht... De ontploffing zou — als ze ooit komt — wel eens vooral
de stokebranden kunnen treffen. En mét hen de velen die het eerlijk menen, doch die een minderheid laten betijen...

BESTE GERECHT...
Een jonge dievenbende, die
een aantal inbraken o.m. in een
breigoedfabriek te St Niklaas
op haar aktief had, werd enkele dagen geleden — eerder bij
toeval — ingerekend. Voor een
leraar uit het Waasland betekende dat meteen het einde van
een nare droom. Hij had namelijk reeds 11 dagen in voorarrest
gezeten, verdacht van de kraak
in de breigoedfabriek; bij gebrek aan bewijzen moest men
hem loslaten, maar tot bij de
aanhouding van de dievenbende bleef hij de hoofdverdachte.
Deze leraar was destijds aangehouden geworden terwijl hij
tijdens de lesuren vóór zijn
klas stond. Om hem tot «be-

kentenissen » te dwingen, werd
zijn zwangere echtgenote ooÉ
tijdelijk in de nor gestopt.
Gerechtelijke dwalingen zijn
nu eenmaal
onvermijdelijk.
Maar juist de wetenschap omtrent deze onvermijdelijkheid
zou het gerecht en de politier
diensten moeten aanzetten tot
de grootst mogelijke voorzich*
tigheid en menselijkheid. Een
aanhouding voor een volle klas J
dat doet men niet ingevolge
een verdenking van diefstal. En
het minste wat men zou kun»>
nen verwachten is, dat ontschuldig aangehoudenen zouden vergoed worden en dat hen
verontschuldigingen
worden
aangeboden.
Is het nodig te onderstrepen,
dat de leraar in kwestie noch
het ene noch het andere kreeg?

PETERKE
Kunnen lachen behoort tot het menselijke leven. De
pessimist Schopenhauer wist al dat ernstige mensen daaraan nog meer nood hebben dan andere. Maar het gaat met
het lachen als met het eten, de mens heeft het nodig,
maar niet elke vorm van eten is daarom al menselijk J
Heeft men ons niet tot het eten van een bepaald produkt
willen verleiden met een « lachende koe » ? Het is natuurlijk niet uitgesloten dat iemand de lichte spot in het verhaaltje over « Peterke. » begrijpt als een bittere, boze
lach. Maar dat is heel zeker niet zo bedoeld ! En er is
evenmin bitterheid of boosheid voor hen die door « Peterke » worden vertegenwoordigd. Er is wel een zekere
droefheid, een melancholisch bekijken van het menselijk
gedoe, waaraan men niet altijd zo gemakkelijk ontsnappen kan.
Peterke stapte op de trein in het brusselse Noordstation,
als een flink maar onbekend baaske, samen met zijn moeder. Er was ten minste geen enkele reden om te veronderstellen dat het iemand anders was. In de druk bezette
trein, die de provincie zou inrijden in de richting van
Luik, werd gezwegen zoals wellicht overal in dit land
waar vreemde mensen, maar die bovendien van elkaar
niet weten welke taal zij spreken, samen zitten te zwijgen. Een onbekende jonge heer stond onmiddellijk op om
de moeder van Peterke zijn plaats af te staan. En Peterke
kwam, om het maar ouderwets uit te drukken, op moeders
schoot terecht. Normaal, vermits Peterke waarschijnlijk
niet meer dan drie jaar was ? Voor de andere reizigers
wellicht, ook voor Peterke's moeder, maar niet voor Peterke zelf. Peterke eiste luidkeels, maar in heel behoorlijk Nederlands, een eigen plaats op. Iemand in elk geval
vond dit Nederlands en de vanzelfsprekendheid waarmee
de kleine redenaar het woord nam, wel aangenaam. Maar
dacht er natuurlijk niet aan zelf op te staan. En niet omdat zitten altijd beter is dan staan !
Die iemand zat vlak voor Peterke onverstoorbaar in
een boek te lezen. Toen Peterke zich verzoend had met
de toch wel geschikte plaats waar hij zat, begon hij even
luidkeels een boek te eisen, want Peterke wilde lezen.
Peterke zal later in zijn redevoeringen waarschijnlijk
nooit blijven steken ! Na een aantal minuten kontestatie
en gesus haalde de reiziger naast Peterke een klein brochuurtje uit zijn zak, dat was méér boek dan de krant die
hij las, en Peterke had zijn boek. Peterke begon te lezen,
dat wil zeggen de bladzijden om te draaien, want dat het
boekje in het Frans was hinderde niet, vermits de letters
ook ongemerkt op hun kop gingen taan. En Peterke las
een tijdje lang, aandachtig en zelfs plechtig.
De trein was dan al in de buurt van Leuven gekomen
en vertraagde, om welke reden ook, een heel eind voor
het binnenrijden van het station. Peterke, inderdaad een
vinnig kereltje, merkte dit heel vlug. En onmiddellijk
kwam zijn nieuwe eis : uitstappen ! En moeder legde
heel geduldig uit dat ze nu nog niet, maar verder moesten uitstappen. Het debat kreeg echter geen besluit, want
de trein begon opnieuw vlugger te rijden, en toen eiste
Peterke zonder meer, en rechtstreeks van de trein dat hij
zou stilstaan : « Treintje sta stil ! Treintje, ik zeg u, sta
stil! Sta stil treintje!...»
Toen de trein in Leuven stopte was Peterke misschien
wel zeker dat hij de trein had doen stoppen. Een genoegdoening die hem dan deed vergeten dat hij onmiddellijk
wilde uitstappen. De verdere reis heeft de boekenlezer
niet meegemaakt. Maar hij dacht : daarover moet Nemrod
later eens iets schrijven, misschien onder de titel • « het
staatsmannetje ! ». En dat had wel gekund. Maar kom,
is Peterke dan geen mens ? En zou het dan niet evengoed
kunnen zijn « het mensje » ? Als het op taalvaardigheid
aan komt wordt Peterke misschien nog ooit een Peter de
Grote, hopelijk, want zo zijn er geen te veel! Voorlopig
was het echter goed dat Peterke's moeder wist dat de
trein niet stil stond, dat zij niet in Leuven woonden, en
misschien was het zelfs beter geweest als Peterke geen
« boek » ter lezing had gekregen, en als die vaderlijke
medereiziger hem geen lucifers had laten uitblazen.
NEMROD.
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Te Lier werd zondag betoogd
door
honderden
werknemers
op de britse
militaire bazes. De betoging
gold als een protest tegen
de 1.100 afdankingen die de
Britten voornemens zijn te
doen in de loop van de komende 24 maanden. Aan
deze betoging werd deelgenomen door een V.U.-afvaardiging
onder
leiding
van onze senatoren Jorissen
en Bouwens.
Uit wat de
sindikale
woordvoerders
tijdens de
protestvergadering
na de
betoging zegden, bleek dat
zij niet de verwachting koesteren dat de Britten op hun
beslissing zullen
terugkomen. Dit is trouwens, naar
we menen, een minder belangrijk
aspekt
van de
zaak, we zijn nooit erg
geestdriftig
geweest
over
vreemde militaire bazissen
in ons land; het enige voordeel dat ze boden was de
tewerkstelling van een aantal Vlaamse arbeiders. Nu
dit zeer reëel
voordeel
dreigt verloren te gaan, mag
niets onverlet worden gelaten om de
omschakeling
van deze bazissen en hun
personeel te verwezenlijken.
Niet alleen de
Britten,
maar in de eerste plaats de
eigen regering moet terzake
voor haar verantwoordelijkheid worden gesteld. De
betoging van verleden zondag mocht zich verheugen
in zo'n grote belangstelling
vanwege mandatarissen der
kleur partij en, dat men geredelijk mag verwachten dat
de regering terzake zwaar
onder druk zal worden gezet..
Indien dat niet het geval
is (want we hebben al vaker kleurpolitici zien betogen, om achteraf gewoonweg te laten betijen), dan
zal de Volksunie de vlam in
de pan houden. Het werk
en de
bestaanszekerheid
van honderden staat op het
spell

ST NIKLAAS VOOR...
Verleden week vrijdag, op
St Niklaas, werd in het antwerps Osterriethui' de gouden
Rembrandtmedaille van
de
Goethe-stichting
overhandigd
aan de zopas 60 jaar geworden
flamingant en bankdirekteur
Maurits Naessens.
Een merkwaardig St Niklaasgeschenk voor een in vele opzichten zeer merkwaardig man.
Maurits Naessens is in de eerste plaats een kultuurmens. Hij
heeft een nieuwe betekenis gegeven aan het woord mecenaat
(woord dat hij overigens verafschuwt, omdat de paternalistische klank ervan zijn bedoelingen geweld aandoet). Als kultuurpromotor heeft hij zeer
grote verdiensten; dat men
weet te waarderen, bleek uit
het feit dat op het St Niklaasfeest in het Osterriethuis prominenten uit alle denkrichtingen en van de meest diverse
herkomst aanwezig waren.

...MERKWAARDIG MAN
Het woord «bankdirekteur»
roept, bij wie Naessens niet
zouden kennen, onwillekeurig
het beeld op van een oerkonservatieve V.I.P., scheefgegroeid
bij het torsen van het establishment.
Maurits Naessens, overigens
van bescheiden afomst en omhooggeklommen op eigen kunnen, is net het tegenovergestelde. Als flamingant heeft hij
nooit van zijn hart een moordkuil gemaakt en hij beweegt
zich met evenveel zwier in wat
sommigen
« ekstremistische
kringen » plegen te noemen als
in de ateliers van de kunstenaars en de salons van de
upper ten. Hij heeft, naast zijn
sterke Vlaamse refleks, zeer
vooruitstrevende
simpatieën.
Men weet van hem dat hij met
veel belangstelling de ruk naar
zelfstandigheid van de vlaamse
socialisten te Brussel heeft gevolgd; men schrijft hem zelfs
het vaderschap toe van de
naam « de rode leeuwen ». Hij
is trouwens en oud-De Man-ist
en met de gewezen en inmiddels overleden B.W.P.-voorzitter heeft hij op het vlak van
de kuituur, de politiek en de

Op Hertoginnedal (« what's in a name 7... »J werd een « comité Bruxelles-Europe » opgericht in
aanwezigheid van enkele der voornaamste sieraden van « onze » hoofdstad : Van den Boeynants,
Cooremans en tutti quanti. Want Brussel, dat hardnekkig weigert een fatsoenlijke hoofdstad voor.
het land te zijn, vlucht rezoluut het « Europe des affaires » binnen...
spiritualiteit overigens heel
wat gemeen.
Onze redaktie geeft hem dan
ook graag (en simbolisch) het
geel-zwart lint van verdienste,
waaraan hij zijn Goethe-medaille kan ophangen.

HUN BEKOMMERNIS
De brusselse P.V.V.-federatie
heeft, onder voorzitterschap
van de onvermijdelijke Demuyter, verleden zondag haar algemene statutaire vergadering
gehouden.
Van deze bijeenkomst, die
niets nieuws bracht, is vooral
de spreekbeurt van dienstdoende P.V.V.-voorzitter Hougardy
te onthouden. Deze gebreveteerde Vlamingenhater brak
een lans voor «een degelijk
Vlaams onderwijsnet in het
Brusselse, om volmaakte tweetaligen te krijgen».
Ziedaar nog maar eens waar
het schoentje knelt. De franstalige jochies moeten in ieder

DE ABONNEMENTENSLAG
mw. stevens : een ongeval,
hogerhout drijft score op,
ronse drie maal de streefnorm.
Deze week moeten we beginnen met minder prettig nieuws. We vertelden in
ons blad van verleden week over mevrouw Stevens-Christiaens uit Zwijndrecht,
die twee jaar geleden in de abonnemente nslag de best-geklasseerde dame was. Dit
jaar wilde ze het minstens even goed doen. Ze trok opnieuw dag aan dag de baan
op en de rezultaten lieten niet op zich wachten. Verleden dinsdagavond, toen ze
• ^ na haar twee-en-twintigste abonnement gemaakt te hebben — naar huis terug
keerde, werd ze bij het afstappen uit de autobus aangereden door een personenwagen. Ze verblijft nog steeds in de kliniek van dr. De Paep te Beveren, waar we
haar deze week zijn gaan bezoeken; we konden er gelukkig vaststellen dat ze aan
de beterhand is en dat het ongeval over afzienbare tijd voor haar slechts een
nare herinnering aan de abonnementenslag 1968-1969 zal zijn. We danken haar
nogmaals voor haar onbaatzuchtige toewijding aan ons blad en aan de vlaamsnationale zaak, we wensen haar van harte een vlug herstel en een spoedige terugkeer naar huis.

geval naar de franstalige school
en men valle hen liefst niet
lastig met Nederlands. Maar de
Vlaamse kinderen moeten opgeleid worden tot volmaakt tweetaligen, in staat om iedere
wens af te lezen van de frankofone lippen, gedresseerd om
vertaler of adjunktje te spelen,
klaargestoomd om zich in volmaakte dienstbaarheid te kwijten van de taken die «les gens
qui sont bien » liefst aan ondergeschikten overlaten.
Tweetaligheid in enkel richtingsverkeer : een méér dan
Verdachte aangelegenheid!

WORLD TRADE CENTER
Een paar weken geleden was
er in de pers nogal wat te doen
over een antwerps-brusselse
tegenstelling inzake de oprichting van het « World trade center». Een groep Antwerpenaren
liep al lang met die idee rond;
te Brussel pakte Van den Boeynants plots uit met het plan, de

Na het minder goede nieuws de betere
berichten. De afdeling Ronse blijft zich
inspannen om te bewijzen « dat er geen
lastige steden of gemeenten » in Vlaanderen zijn. In het zo moeilijk te bewerken oostvlaams taalgrensstadje werd
tans reeds de kaap van drie maal de
opgelegde streefnorm bereikt en daarbij
blijft het stellig niet. Een speciale vermelding voor de vrienden De Keyzer,
Dierckx, Ladou, Laurier, Van Enis en
Vermandel die — samen met de verleden week reeds genoemde ronsense propagandisten — verantwoordelijk tekenen voor dit prachtig rezultaat.
Goed nieuws eveneens uit Borgerhout, waar de score is opgelopen tot 124
nieuwe abonnementen. De heer Dirk
Stappaerts blijft aan de leiding, gevolgd
door de heren Piet Willems, J. Verbergt
en een heel stel anderen.
In het Waasland blijkt een nieuwe
kandidaat voor het eindklassement te
zijn opgestaan : de heer Aendenboom
van Sint-Niklaas. Hij heeft nog een gevoelige achterstand op de vriend Dirk
Stappaerts uit Borgerhout, maar werkte
zich toch reeds tot op dezelfde hoogte
als de tweede Borgerhoutenaar, Piet
Willems.
Eveneens op weg naar schitterende
rezultaten is Jef Vinckx uit ErpsKwerps. De vriend Vinckx heeft zich
de jongste dagen met uitstekend rezultaat toegelegd op een speciale werfaktie
bij de professoren van de leuvense universiteit. Hij werd daarbij flink geholpen door R. Castelein en D. Gellens uit
Veltem.
We willen deze week volgende vrienden zeker niet Onvermeld laten : W.
Van Houtte uit Zedelgem, J. Verhaeghe
uit Oostende en H. Verslijpe uit Tielt.
En hierna dan het lijstje van de beste
afdelingen, in alfabetische volgorde :

hoofdstad te voorzien van eea
dergelijk centrum met de (internationaal beschermde en
door Antwerpen geclaimdeli
angelsaksische naam.
Zo'n Center moet alle kommerciële en ekonomische gegevens die een zakenman kunnen
interesseren netjes klasseren en
ter beschikking stellen van
handel en industrie. Er komt
daar heel wat computertechniek bij van pas.
De Antwerpenaren zullen
voor de computers wel gerekend hebben op het antwerps
Bell-bedrijf. Nu is het zo, dat
nog een andere firma doende
is om vaste voet op de computermarkt te krijgen : Philips
namelijk. En het is niet onbekend dat Van den Boeynanta
(die van wanten en van... centen weet), méér dan goede relaties met Philips onderhoudt.
Schuilt er een computeroorlog achter die Center-affaire !S
En wie verdedigt eens te meer
welke belangen ?

Borgerhout, Erps-Kwerps, Oostende,
Ronse, St-Niklaas, Tielt, Zedelgem en
Zwijndrecht. Wanneer we die afdelin*
gen klasseren naar het aantal inwoners
van het bestreken gebied, dan ligt
Zwijndrecht — dank zij mevrouw Stevens — aan de leiding, gevolgd door
Ronse en Borgerhoxrt.
Wat de arrondissementen betreft, beperken we ons deze week tot de beste
drie en de zwakste drie. Aan de leiding
prijkt, dank zij de afdeling Ronse, het
arrondissement Oudenaarde, gevolgd
door St Niklaas (dank zij St Niklaasstad) en Antwerpen (dank zij Borgerhout en Zwijndrecht). Aan het staartje
bengelt nog steeds het trio waarvan we
verleden week reeds moesten zeggen
dat we er nog niets van gehoord haêden : Tongeren-Maaseik, Turnhout en
leper.
En mogen we tenslotte melding maken van een zeer nuttig en ook elders
te gebruiken initiatief van de afdeling
Antwerpen-Stad ? Deze afdeling heeft
driekleurige affiches laten drukken in
twee formaten. De grote affiche's meten
64 cm bij 50 cm, de kleine 21 cm bij 28
cm. De tekst er op luidt als volgt S
«Vlamingen lezen WIJ, vlaams-nationaai. Volksunie-weekblad. Voor jaarabonnement : stort 300 fr. op prk.
6175.11 van G. Bergers, Antwerpen-l.
Ook verkrijgbaar bij uw dagbladhandelaar ».
De antwerpse vrienden merken daarbij op, dat de vermelding «op prk.
6175.11 van G. Bergers, Antwerpen-l»
gemakkelijk te overplakken is. De affiches zijn verkrijgbaar aan 5 fr voor de
grote en 0,80 fr voor de kleine, sekretariaat V.U. Antwerpen. Oude Koornmarkt 28, Antwerpen, tel. (03)32 81.01,
op alle werkdagen van 12 u 30 tot 16 u
30, donderdag tot 19 u.
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De Walen schreeuwen moord en brand,
over hun ekonomische teruggang. De
Waalse ongeluksprofeten voorspellen in
sombere kleuren, met de zekerheid van
e e n weerman, Wallonië's nakende ondergang. Door afdreiging en door drogredenen tegen elke ekonomische logika
in, tegen de wil van de E.G.K.S. in, hebben de Walen toelagen geëist en gekregen voor hun veroordeelde mijnen, om
peperdure kolen te produceren die niet
verkocht konden worden. Balans van deze waanzin : gesloten mijnen en een pak
van 100 miljard weggesmeten toelagen.
Nu gooien zij het over een andere
boeg : opnieuw toelagen voor Wallonië,
voor de vestiging van industrieën die in
Vlaanderen zijn gevestigd of in Vlaanderen thuis horen. Er wordt de vlaamse
gemeenschap een offer gevraagd, in

KRABBELS

naam van de nationale solidariteit, en
uit dankbaarheid worden te gelijker tijd
pogingen ondernomen om de industrien
uit Vlaanderen weg te halen ! Bell Telephone zou naar Péronnes lez Binche verhuizen, op Petrochim werd sterke druk
uitgeoefend, dixit de voorzitter van de
beheerraad, om naar Wallonië uit te
breiden, er wordt stevig gekuipt om de
voorziene staalfabriek uit Genk weg te
pikken. De Walen willen een paar petrochemische bedrijven, met behulp van
kostbare pijpleidingen, van h u n natuurlijke vestigingsplaats aan diepe wateren,
naar het berooide Wallonië weglokken.
Waarom kunnen de Walen geen vindingrijkheid opbrengen, en loonintensieve
bedrijven oprichten, naar het voorbeeld
van de Zwitsers die één ton staal invoeren en voor honderden miljoenen horloges uitvoeren ? Heeft Wallonië dan zoveel méér behoefte aan nieuwe vestigingen dan Vlaanderen ? Het tegendeel
blijkt uit een verklaring van minister
Vlerick, de vlaamse minister voor streekekonomie. Deze professor, die geen politikus is en maling heeft aan duistere partijbelangen, heeft v e r k l a a r d dat in 1970
Wallonië een tekort zal hebben van ca
70.000 werkplaatsen en Vlaanderen van
270.000. Bovendien liet Vlerick opmerken dat er een massa vreemdelingen in
Wallonië verblijven. Zodat normaal
eerst aan de industrializering van Vlaanderen dient gedacht. Zo verstaat vicepremier Merlot het echter niet. Deze
Waalse socialist heeft een slim plannetje
bedacht om in Charleroi een laboratorium op te richten voor radio-izotopen.
Dit kan leiden, zo zei de vlaamse socialist Cools tot verdwijning van het atoomcentrum te Mol, nu het juist renderend
begint te worden. Dit heeft niets te maken m e t wetenschap m a a r m e t centen
zo besloot hij scherp.

J o Belmans pakte Merlot duchtig aan
in een harde, bij wijlen ironizerende interpellatie waar de droge humor soms
doorpriemde. Hij verweet de Walen hun
vraatzucht die hen eerst fabrieken deed
eisen en dan vreemde arbeidskrachten
doen invoeren. Hij n a m een loopje met
de onbetaalbare waalse P.V.V.-er Hannotte die op de waalse Assemblee, in
koele bloede verklaarde dat de Vlamingen dankbaar moesten zijn omdat zij in
Wallonië (koelie)werk hadden gevonden. J o Belmans die in 1961 door vrome
heren werd gebroodroofd omdat hij als
jong leraar de moed had, een onverkiesbare plaats op de Volksunieli:st in te nemen, kan niet alleen meer vreedzaam inkasseren, maar heeft in een advokatenpraktijk, bij het dagelijks gevecht, hard
en raak leren punchen.
Het debat vertoonde het vertrouwde
schouwspel : Vlamingen uit de verschillende partijen verdedigden de vlaamse
ekonomische belangen, Walen uit de verschillende partijen deden hetzelfde voor
de waalse belangen. De barst wordt alsm a a r groter.
Vice-premier Merlot, die er uitziet als
een gezellige dikkerd, probeerde het geval af te doen, door het onschuldige gemetingen toe te dichten. Er is nog geen
beslissing, zei hij. Zijn beroep op de nationale solidariteit klonk vals omdat hij,
toen hij geen minister was, op dezelfde
t r i b u n e driest en brutaal de waalse
voorrang heeft opgeëist.
Evrard Raskin, in een degelijke interpellatie, ondervroeg minister Vermeylen
over diens gewijzigde houding omtrent
de subsidiëring van de franstalige school
t e Remersdaal. Hij wees op de onwaarschijnlijk wisselende schommelingen in
korte tijdspannen, van het aantal nederlands- en franssprekenden. Hij citeerde

IN

DE

SENAAT

Dinsdagnamiddag
ging in het brussels Kongressenpalels
de tweede zitting
door
van het zogenaamd Waals Parlement. De waalse parlementsleden
benoemden
een
vaste kommissie, die de rezoliities over het verlangenlijstje
van de Waalse
Ekonomische Raad zal uitwerken.
Ook deze zitting werd geleid door
oud-minister
Brasseur, voorzitter van de W.E.R. (rechtstaand)
en de leden van het W.E.R.
bureau. Federalisme
in
wording.

De begroting van Financiën werd
vorige week donderdag beëindigd. Senator Roosens kwam nog tussenbeide om
ten voordele te spreken van het personeel van Financiën. Senator Roosens
wekt altijd opnieuw de verwondering
van de nieuwelingen als ze hem zien toe
komen in het parlement. Hoe koud het
ook is, de V.U.-senator loopt steeds zonder overjas. Eens kwam hij in regenjas,
wat hem zelf zo ongewoon voorkwam
dat hij die vergat toen hij naar huis
ging. Maanden later hing de regenjas
nog altijd eenzaam in de kleedkamer
De minister van Financiën, Snyers
d'Oppuers van de adel en van de haute
finance, is een nieuweling. Hij kwam
pas in de K a m e r op de lijst Van den
Boeynants en pas nadat de vlaamse algemene sekretaris van de C.V.P., Van
Acker zijn ontslag had ingediend.
De heer Van Acker werd dan provinciaal senator en met senator Bouwens
de jongste senator van het halfrond.
De huidige minister doet denken aan
zijn voorganger, oud-minister Henrion,
die eveneens uit de kringen van de
haute finance kwam.
Zij zijn beleefd, luisteren aandachtig,
nemen zelden stelling tegen en aan hetgeen voor hen onaangenaam is gaan ze
stilzwijgend of ontwijkend voorbij.

wetenschappelijke uitspraken van waalse geleerden en wees op de overduidelijke bedoeling van de verfransers.
Minister Vermeylen gedroeg zich,
vooral ten opzichte van de intervenant
Wirix, in zijn antwoord brutaal en krenkend.
Hugo Schiltz in een vinnige interpellatie, n a a r aanleiding van het weren v a n
de vlaamsnationale gedachte uit de ideologische
T.V.-uitzendingen,
hekelde
scherp de beslissing van de driepartijendrievuldigheid uit de beheerraad van de
B.R.T. Hij noemde deze beslissing een
machtsmisbruik om een konkurrent t e
nekken. Spreker wees op de motorische
kracht van de volksnationale ideologie
in de wereld, die beslissend bijdroeg tot
de dekolonizatie. Hij laakte de monopolizering door de drie partijen, die moet
leiden tot verstarring en uiteindelijk tot
een geestelijk bankroet.
De P.V.V.-er De Croo die er met zijn
ringbaard en zijn gedrongen gestalte als
een kabouter uitziet, voelde zich geroepen om tussenbeide te komen en interpelleerde de interpellant. Hij bracht een
onsamenhangend n u m m e r met komment a a r op verkeerd begrepen teksten uit
« W I J », besluiten die buiten de premissen lagen en gewoon onzin. Hij werd op
de Volksuniebanken uitgelachen en m e t
zelfverzekerdheid die bijna zielig was,
ging hij er mee door, glimmend v a n
zelfvoldaanheid, door de dikte van zijn
huid beschermd tegen de prikken. Een
joernalist zei ons « Ik kan die vent gewoon niet zien ». De P.V.V.-toekomst is
verzekerd met bollebozen van dit slag.
Minister Van Mechelen las een bundeltje papieren af dat de B R.T.-bazen h e m
hadden in de hand gestopt. Zij h a d d e n
hem ook een stapel dikke boeken meegegeven. Daarin stond, zei hij, dat het nationalisme geen ideologie is. Hugo
Schiltz replikeerde raak. Van Mechelen
antwoordde niet, w a n t dat hadden de
B.R.T.-bonzen hem niet k u n n e n voorkavH
wen.
NIK C L A E a
Dit is niet alleen te wijten aan h u n
gepolierde salon vormelijkheid m a a r ook
aan hun gemis aan parlementaire ervaring, want eens in het parlement worden ze vlug minister. Of juister gezegd
ze nemen het parlement op de koop toe
om minister te worden. De haute finance heeft altijd haar ministers.
Na de begroting van Financiën werd
de begroting van Middenstand aangepakt.
Minister Hanin is een Luksemburger,
sinds 1965 verkozen tot senator. Hij
kwam nogal vaak op het podium en verdedigde zijn provincie beleefd m a a r
hardnekkig. Hij heeft weinig van de
opvliegendheid van de Luikerwaal m a a r
evenmin van de glimlachloze koppigheid van de Ardennees. Is hij minister
geworden omdat Luksemburg nu evenzeer als de andere provincies een minister diende te hebben dan is het toch
een feit dat het de senatoren zou verbazen zo hij een slecht minister zou zijn.
Hij is soepel, vriendelijk en terzelfdertijd energiek : ba7iskwaliteiten van een
goed politikus
Verslaggever voor Middenstand was
de westvlaamse C.V.P.-er Van de P u t t e ,
de m a n die het vraagstuk volledig
onder de knie heeft en waarvan m e n
zich afvraagt waarom hij het nog nooit
tot minister van Middenstand bracht. Te
bescheiden ?
Een
twintigtal
sprekers
volgden
elkaar op het podium op, onder meer de
Elsener socialist Wiard, die evenals de
Brusselaar Debucquoi en de K e m p e n a a r
Verboven watervallen zijn van welbespraaktheid w a a r v a n men wel weet
waar het begint maar zelden w a n n e e r
het eindigt. Voorzitter Struye moest
dan ook tot beknoptheid aanmanen, m e t
betrekkelijk sukses overigens.
Maar in de senaat wordt men minder
hardnekkig van het podium gedrongen
dan in de Kamer. De wellevendheid, die
in de Kamer bij uitzondering aan bod
komt, is in de Senaat nog vrijwel algemene regel.
De V.U.-senator Van Haegendoren
kondigde twee nieuwe interpellaties aan
en enkele nieuwe wetsvoorstellen v a n
V.U-senator Jorissen werden in overweging genomen.
De P.V.V. oppozitie stak maar schraal
af tegen die van de V.U,

wu

DE KAMER
Verleden
dinsdag
interpelleerde
volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz
de minister van Nederlandse Kuituur,
F r a n s Van Mechelen, over de beslissing
v a n de B.R.T.-Beheerraad om het gastp r o g r a m m a « D e Vlaams-nationale gedachte » van het scherm te gooien. De
interpellatie kwam aan de beurt in de
vooravond, op het ogenblik dat de meeste gekozenen — n a a r aloude, m a a r
slechte geplogenheid — al lang de vergadering hadden verlaten. Ondanks de
beperkte aanwezigheid is het toch nog
een vrij woelige interpellatie geworden : een paar tegenstrevers, zo o.m. de
onvermijdelijke Geldolf-B.R.T. en de
P.V.V.-er De Croo die in de leeszaal een
p a a r e x e m p l a r e n van « W I J » was gaan
opscharrelen om er vergeefs n a a r stof
voor een (overigens onbenullige) tussenkomst in te zoeken. Onze fraktie liet
zich echter n i e t onbetuigd, zodat het tot
heel wat bekvechterijen kwam.
De repliek van minister Van Mechelen (waarover we het nog elders in ons
blad hebben) was onthutsend : hij bep e r k t e zich tot het h e r k a u w e n van de

KRACHTTOER
Ltddens
het Beknopt
Verslag
van de Kamerzitting
van dinsdag
10 december zegde Van
Mechelen
in zijn antwoord op de interpellatie Schiltz onder meer het volgende : « op 2 december sprak de
heer Anciaux gedurende
veertig
minuten
in het
gastprogramma
« De vlaams-nationale
gedachte ».
We kennen Vic Anciaux als een
uiterst
en ijverig man, die behoorlijk
van de tongriem
is gesneden.
Ergens hebben
we Vic
toch nog onderschat.
We hadden
hem nooit bekwaam geacht, veertig minuten
te spreken
in een
uitzending
die slechts dertig minuten
duurt...

stupiditeiten die de Beheerraad van de
B.R.T. hem in het dossier hadden geschoven. Deze « a r g u m e n t e n », die door een
groot deel van de vlaamse pers reeds
m e t spot of verontwaardiging van de
hand werden gewezen, vulde hij aan
m e t een paar filozofische beschouwingen van eigen fabrikaat; hij slaagde er

maal een kwartier krijgt, terwijl de andere partijen naast hun politieke zendtijd elk nog zes maal een half uur
«ideologische»
uitzendingen
mogen
verzorgen (...) In feite behouden d e
drie grote politieke stromingen hun uitzendmgen, m a a r de V.U. krijgt niet
meer dan acht maal een kwartier.
Volgens de B.R.T. kan deze partij
geen aanspraak maken op «ideologische » uitzendingen, omdat zij niet tot
tot een aparte ideologische stroming behoort. De liberalen daarentegen, die
« ideologisch » bekeken thuis horen bij
de vrijzinnigen, net zoals de socialisten,
krijgen wel eigen «ideologische» uitzendingen, nl. zes maal (n.v.d.r. : dat
moet acht maal zijn) een gastprogramma van een half uur. En dit ondanks het
feit dat deze partij in Vlaanderen minder verkozenen telt dan de Volksunie ».
aldus in, alvast te bewijzen dat hij een
zeer eng m a n is die zich zonder enige
schaamte leent tot de lage m a n e u v e r s
die het trieste voorrecht zijn van de
kleurpartijen in de strijd om het behoud
van een macht, die ze op grond van h u n
kiezersaantal en van h u n immobilisme
al lang niet meer kunnen opeisen.
Met het antwoord van minister Van
Mechelen is de kous echter niet af! De
strijd voor een rechtvaardige verdeling
van zendtijd zal onverminderd verder
gaan; het ogenblik zal komen dat we
voor deze strijd beroep doen op onze lezers. W a n t er zullen harde noten
g e k r a a k t worden.
We wensen deze strijd echter niet
alleen te zien in het kader van de verdeling van de zendtijd. Belangrijker is
het gevecht om een propere, objektieve
B.R.T. zélf. De partijpolitieke samenstelling van de Beheerraad — een instantie die én partij én rechter wil spelen —
is het zwaarste euvel. Deze Beheerraad
is, om tal van andere redenen, bij de publieke opinie totaal in diskrediet. Dit
vermold toporgaan moet worden aangepakt. De T.V. — zaak van bijna twee
miljoen zwaar betalende kijkers — is
een te belangrijke zaak om ze in handen te laten van partijdige dilletanten
die de plak zwaaien in het toporgaan.

DE KRANTEH
De niet-partij gebonden
pers
heeft
haar — doorgaans vrij ongezouten
—
mening gezegd over de beslissing
van
de B.R.T.-Beheerraad
om het
gastprogramma « De vlaams-nationale
gedachte » van het tv-scherm te bannen. Kritiek op de Beheerraad-oekaze
kwam
tot uiting in een breede waaier van bladen van alle opinies. We brengen hieronder enkele uittreksels
uit de persreakties.

HUMO
«xiet argument van de Raad van Beheer slaat natuurlijk nergens op. Trouwens, als juist was w a t de Raad zegt,
den zou ze daar wel eerder zijn achter
gekomen en dan zou die nieuwe m a a t r e gel niet genomen zijn pas nadat de V.U.
m a a n d e n l a n g op het scherm Is geweest
m e t zijn gastprogramma. Ofwel worden
die gastprogramma's gewoon verdeeld
onder de politieke partijen die een min i m u m aantal stemmen hebben gehaald
en dan moet de V.U. eerder nog dan de
P.V.V. een uitzending krijgen omdat ze
in het vlaamse land meer stemmen heeft
gehaald, of die uitzendingen zijn werkelijk ideologisch bedoeld en dan moet de
Kommunistische P a r t i j eerder dan de liberalen of de socialisten een uitzending
krijgen : de marxistisch-leninistische
ideologie bepaalt het lot van de halve
wereld en houdt de andere helft elke
nacht wakker. Het is echter duidelijk
dat de Raad van Beheer gewoon een
stok heeft gezocht om een lastige hond
te slaan. De Raad is samengesteld uit
vertegenwoordigers van wat nog steeds,
met en flagrant anakronisme, « de drie
partijen» wordt genoemd...»

PALLIETERKE
« De B.R.T. heeft als reden opgegeven
dat die uitzending in kwestie geen duidelijke ideologische of sociologische
stroming vertoont. Om het uit te gieren ! Geven de heren van de B.R.T. zich
dan echt geen rekenschap van het slijkfiguur dat ze m e t die povere uitvluchten
slaan ? Er is voor héél die maatregel
m a a r één woord : diskriminatie ».

HET VRIJE WAASLAND
« We begrijpen de problematiek in de
schoot van de B.R.T.-Raad wel. Ze zullen nog aanvragen krijgen van sociokulturele verenigingen die zullen bew e r k e n dat zij niet aan bod komen via
de drie voornoemde organizaties. Maar
we vermoeden vooral dat een aktie is
uitgegaan van katolieken, liberalen en
socialisten die ook allemaal beweren
honderdprocentige Vlamingen te zijn.
Waarom daarnaast nog een specifiek
vlaamse organizatie aan bod te laten ?
De Raad van Beheer blijft bokkesprongen maken... »

DE RQDE VAAN
«Niet aan ons, natuurlijk, de advokaat van de V.U. te spelen. We sinjaleren het B.R.T.-argument enke' om de
nobele heren van de Raad er op te wijzen, dat de Kommunistische Partij (of
zo men wil : de Stichting-Joseph Jacquemotte) wél een aparte en duidelijk gediferencieerde ideologische en sociaalekonomische stroming vertegenwoordigt, m a a r dat zulks de B.R.T. niet verhindert, de vlaamse kommunisten stelselmatig te weren, zowel wat sociaalkulturele programma's als politieke tribunes betreft. Elen béétje konsekwenter,
jongens... »

GAZET VAN ANTWERPEN
« Deze beslissing, zo wordt vernomen,
werd door de raad van beheer van de
B.R.T. gemotiveerd met het argument
dat deze partij geen aanspraak kan maken op « ideologische » uitzendingen en
alleen uitzendingen krijgt, gewijd aan
de politieke aktie. In feite betekent dit
dat de V.U. van nu af aan maar acht-

Na de interpelatie
Schiltz
verleden
dinsdag was «De Gazet van
Antwerpen » alles behalve mild over het antwoord van minister Van Mechelen :
« Minister Van Mechelen moest de beslissing van de Raad van Beheer van de
B.R.T. verdedigen en hij haalde daarvoor vrij eigenaardige argumenten aan.
De ideologische programn a's van de
Volksunie werden destijds aangevraagd,
op grond van de rezultaten die de
Volksunie bij de verkiezingc , gehaald
had... Het is dus eerder politiek dan
ideologisch, betoogde hij. Dan argumenteerde de minister dat in de zgn. ideologische programma's van he' Vlaams
Pers-, Radio en T.V.-instituut doorgaans
politieke mandatarissen aan het woord
kwamen, of toekomstige politieke mandatarissen En tenslotte betoogde de
heer Van Mechelen dat alle strekkingen
— nationalisme. fasci.<5me kommunisme,
korporatisme — zouden zijn terug te
brengen tot drie fundamentele ideologische stromingen • het socialisme, het
liberalisme en de kri«tpn-r)emokratie».

VAN MECHEIEN
Vit het Beknopt Verslag van de Kamerzitting
van dinsdag 10 december
lichten we een voorbeeld van de meesterlijke
en on-weer-leg-ba-re
logika
des heren Van Mechelen, minister :
Van Mechelen : « De grond van de zaak is dat de beslissing van de Raad
van Beheer is gegrond op wetenschappelijke studies over de ideologische
stromingen in Europa. Men mag alle studies konsulteren — en dat heb
ik gedaan — die maken allemaal onderscheid tussen godsdienstige en
niet-godsdienstige ideologién ».
Volksvertegenwoordiger Vic Anciaux
bond ».

« Dat is ideologie a la Boeren-

Van Mechelen : « Als men zich niet op zuiver religieus standpunt plaats
neeft men maar drie ideologische groepen : het liberalisme, het socialisme
en het sociale christianisme ».
Volksvertegenwoordiger Vic Anciaux : «Dat zijn grove vereenvoudigingen ».
Van Mechelen : « Hoegenaamd niet I Men treft die ideologische indelingen aan bij a'le wetensi^haonpliikf « f d i p c ter^akt »

WIJ
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DUIDELIJKE
WAARSCHUWING

de^A^ereld

KOMENDE ZORGEN
Geleidelijk schuift de naam van de verkozen prezident van de Verenigde Staten, Richard Nixon naar voor in het wereldnieuws. Er scheidt ons iets meer dan
een maand van de officiële machtsoverdracht
te Washington : op 20 januari
1969 legt inderdaad Nixon de eed af als staats- en regeringshoofd van de Verenigde Staten. Nu reeds bereidt Johnson zijn aftocht voor en daarmee is niet
alleen de materiële ontruiming van het Witte Huis bedoeld doch vooral zijn
politieke aftocht, die hij in triomfantelijker
omstandigheden had gewenst dan
nu het geval is.
Het is te vroeg om nu reeds een balans te maken van het beleid van Johnson
en het zal nog vele jaren duren vooraleer men een min of meer objektieve kijk
op de Johnson-periode zal hebben. De man van Texas kreeg in ieder geval van
John Kennedy een zware erfenis, waaronder een oorlog, die de eerste kan zijn
in de nog vrij korte geschiedenis van de Verenigde Staten die ze dreigen te verliezen. De amerikaanse secessie-oorlog laat tevens ook nog vandaag sporen na
en zelfs van die aard, dat sommige spoken van het verleden vandaag keiharde en
moeilijk te overmeesteren realiteit zijn.
Afgezien van de datum, die de JohnEonadmmistratie koos om m het Vietnamkonflikt over de brug te komen en
aan de groene tafel te gaan zitten, eerst
met Noord-Vietnam, later met het zuidvietnamees bevrijdingsfront — deze
datumkeuze werd mgegeven door elektorale bekommernissen — is het een
feit dat de amerikaanse regering had
ingezien dat er in Vietnam geen lauweren meer te oogsten waren. Tans beleven we het emde van de eerste faze
in een de-eskalatie, die begon met het
verminderen van het bombarderen en
eindigt met de aankomst van de zuidvietnamese regeringsdelegatie te Parijs,
waar nu de vier betrokken partijen zouden moeten beginnen onderhandelen.
Aan welke vorm van tafel weten ze nog
niet precies. De tijd zal te kort zijn om
Johnson toe te laten als prezident van
de vrede of van een bestand in Vietnam
af te treden. Alles laat integendeel moeilijke en langdurige besprekingen voorzien, en soort herhaling van de palabers
van Pan Moen Djom, destijds in Korea.
Johnson wil echter ook vooraleer het
Witte Huis definitief te verlaten de geschiedenis ingaan als de prezident, die
ook de betrekkingen met Moskou vlotter
heeft gemaakt, meer bepaald in de zo
belangrijke sektor van de beperking der
raketbewapening, een domein waar er
momenteel blijkbaar geen remmen bestaan. Dit staat in schrille tegenstelling
met de wedloop, die beide grote mogendheden blijkbaar hebben ingezet
naar de maan. Zoals we reeds vroeger
zeiden is dit een nogal kinderachtige en
peperdure aangelegenheid, die beide mogendheden (samen met hun hulpprogramma aan allerlei bondgenoten en
aan bepaalde «kleine oorlogen») belet
dringende binnenlandse vraagstukken
op te lossen • voor Amerika is dat onder
andere het ras«envraagstuk met de
sociaal-ekonomische aspekten daarvan

en voor Rusland is dat de konsolidatie
van en een nieuw vertrek voor de aanmaak van verbruiksgoederen en voor
woningbouw.
Beide grootmogendheden zijn de
jongste jaren van hun bondgenoten vervreemd. Voor Amerika was dat Frankrijk, dat nu onder druk van de moeilijkheden met de frank en ook onder de
indruk van de tsjechische krizis zijn
anti-amerikanisme een domper moet
opzetten en bij voorbeeld moet bijdraaien in de NATO. Voor Rusland
ging de vervreemding met schokken
gepaard, waarvan de spektakulairste
de tsjechische krizis was, als men de
veel vroegere botsingen in Hongarije en
Polen, vlak na het begin van de destalinizatie (nu ook alweer opgedoekt) buiten beschouwing laat, zonder Roemenië
en Zuid-Slavië te vergeten én de machtstrijd tussen Peking en Moskou. Bij nader beschouwing zit Amerika in een
komfortabeler pozitie dan de Sovjetunie, wat de wrijvingen binnen de eigen
invloedssfeer aangaat. Maar de moeilijkheden zijn ook van een andere aard. Zo
kan de monetaire malaise in het Westen
nog een zware dobber worden voor de
Nixon-administratie, die nu reeds is
samengesteld en waarvan we niet uit
het oog mogen verliezen dat ze een
minderheidsregering zal zijn. Nixon zal
dus op parlementair vlak minder bewegingsvrijheid dan zijn voorganger
hebben, hoe groot ook de macht van een
amerikaanse prezident is. Het is een
aspekt waarmee in ieder geval bij het
tasten naar en het verklaren van Nixons
beleid duchtig rekening zal moeten gehouden worden. Het verklaart alvast de
reden waarom Nixon laat doorschemeren, de ontspanning, die Johnson op
het einde van zijn bewind nastreefde,
eveneens als vertrekbazis voor zijn buitenlandse politiek te zullen nemen, met
als uitbreiding een betuiging van goede

Hel leven hernam ondanks de blijvende politieke spanningen in de tsjechische
hoojd'-lad. In augustus waren het de anti-russische muurkranten die de voorbijgangeis op straat lazen. Vandaag bekijken ze in de Na Prikopes de werken van
praagse kunstenaars met het oog op de eindejaarsinkopen.

wil tegenover het gaullistische Frankrijk, dat trouwens de Nixon-overwinning met instemming heeft begroet. Dit
vergemakkelijkte de Gaulle het temperen van zijn onvriendelijke houding
tegenover Washington. Het Washington
van Nixon is het Washington van Johnson niet meer, al zal moeten blijken hoe
groot het verschil juist is.
Nixon nuanceert alvast sommige houdingen, vooruitzichten of verklaringen,
aangenomen, gekoesterd en afgelegd
vóór de verkiezingen. Zo distancieert hij
zich, zij het zeer voorzichtig, van Israël
al was hij het precies, die enkele maanden geleden aandrong op leverantie van
Phantom-vliegtuigen aan de joodse
staat. Men krijgt de indruk dat de USA
een ontspanning in het Midden Oosten
nastreven, evenals de Sovjets, wat dan
weer niet belet dat amerikaanse oorlogsbodems in de Zwarte Zee gaan kruisen,
tegenzet op de russische penetratie in
de Middellandse Zee. Terloops; de Sovjet-Unie beperkt haar inspanningen, om
zich als mogendheid ook maritiem in te
stellen, niet tot het «veroveren» van
de Middellandse Zee, doch is ook bezig
de struktuur van haar bewapening aanzienlijk uit te breiden tot de maritieme
sektor waar er van invloedssferen veel
minder sprake is dan te land.
De nieuwe prezident zal het niet onder de markt hebben en in eigen huis
onder moeilijker omstandigheden dan
zijn voorganger moeten werken. Buitenlands zijn er echter voor hem enkele
lichtpunten zoals bij voorbeeld de ingetreden doch nog lang niet verzekerde
ontspanning in Vietnam en een soort
pauze in het Midden Oosten. In dit
laatste verband zal veel afhangen van
de houding van Israël dat vermoedelijk
binnen afzienbare tijd onder een gekombineerde druk zal komen te staan
om sommige anneksatieplannen zo niet
prijs te geven dan toch te milderen.
Tenzij Israël zelf de lont aan het vuur
steekt...

DEZE WEEK
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Noordiers eerste minister Terence O'Neil
dreigt met aftreden indien de bevoll<ing
van Ulster zijn verzoeningsprogramma
voor de spanning tussen de katolielcen en
protestanten niet aanvaardt.

#

Zuidvietnamese regeringsdelegatie, vergezeld door vice-premier Ky, te l»arijs aangekomen.

#

Wereldbekend teoloog Karl Barth te Base!
overleden.

#

Egypte verklaart zich bereid de staat van
oorlog met Israël te beëindigen indien
Israël het Sinaï-schiereiland ontruimt tot
achter de grenzen van 5 l'uni 1967.

0

Mansholt, ondervoorzitter van de Verenigde Europese Kommissie (Rey) legt zijn
europees landbouwhervormingsplan aan
de ministers van buitenlandse zaken en
van landbouw van de EEG voor. Het plan
voorziet een inkrimping van het aantal bedrijven en diensovereenkomstig van de
aktieve
landbouwbevolking
(met
de
helft).

#

Rekordbegroting in Opperste Sovjet :
7.385 miljard frank. De uitgaven voor
landsverdediging stijgen van 925 naar 980
miljard frank, hetzij ongeveer vier maal
meer dan de totale belgische begroting
1968.

#

Groep Giscard d'Estain onttrekt steun aan
d e Gaulle. Bomaanslagen van linkse anarchisten te Parijs.

9

Bijeenkomst van tsjechische en russische
leiders te Kiev. Baibakov, voorzitter van
russisch
staatsplanningkommissie
bespreekt te Praag met tsjechoslovaakse leiders de voorwaarden tot herstel van de
tsjechoslovaakse ekonomie.

%

Amerikaanse destroyers varen Zwarte Zee
binnen, als antwoord op de russische
vlootkoncentratie in de Middellandse Zee.

9

Rafael Cafdera, kandidaat van de Venezolaanse kristendemokratische partij, tot prezident van de republiek verkozen.

DE ZWARTE ZEE
Wie zich voor geschiedenis interesseert weet dat al heel lang, hoe lang
juist weten we niet, onderscheid gemaakt wordt tussen de zeevarende en
de niet-zeevarende volkeren en staten.
We weten niet wanneer de mens is beginnen zwemmen. We weten evenmin
wanneer hij echt is beginnen varen.
We weten wel dat de staten en volkeren die op een of andere wijze de titel
« zeevarend » verdienden, de stoutmoedigheid, de beweeglijkheid, de veroveringszucht van alle zeevarenden, bezaten. De niet-zeevarenden hadden dan
alle tegenovergestelde nadelen, maar
toch ook het voordeel van de vaste
grond onder de voeten, van de zekerheid niet onverwacht ergens heel diep
voor goed te verdwijnen. Zij konden
ook in massa oprukken, de zeevarenden hebben tot 1944 moeten wachten
om werkelijke massalegers over zee te
kunnen aanvoeren. En de geallieerde
legerleiding wist maar al te goed welke riskante zaak die onderneming ook
toen was !
Geen zeevarende mogendheid kan
het doen zonder een machtig thuisland,
en zonder talrijke en stevige steunpunten voor haar vloot. De grootste zeemacht ter wereld, tot 1940, het Verenigd Koninkrijk, is ineen geschrompeld natuurlijk vooral om ekonomische
en financiële redenen, maar toch ook
omdat het niet langer kon beschikken
over een voldoend aantal volledig veilige steunpunten voor zijn vloot. Een
vloot die dan mede omwille van het
wegvallen van de buitengebieden veel
van haar waarde verloor. De Verenigde Staten hebben zowat overal de
plaats en de rol van de britse vloot
overgenomen. Tot zelfs in die europese
zee bij uitstek, de Middellandse Zee.
De zee waarrond heel de geschiedenis
van het ontstaan van onze kuituur en
beschaving zich ontwikkelde. Alleen
rond de Middellandse Zee ?
Wie weet waar Gibraltar ligt, en alleen maar vermoedt wat de kale rots
heel lang geleden was, steeds geweest
is en ook nu nog is, vergelijke even
met de oostelijke kant van de Middellandse Zee : daar werd Byzantium gebouwd. Een stad die zelfs vrijwel afgezonderd, zowel naar het zuid-oosten
als naar het noord-westen toe, nog heel
lang de geschiedenis in dit gebied bleef
beheersen. En niet omdat er een ver
thuisland was, en een sterke vreemde
vloot om de stad te verdedigen. Wij
zijn zo westers gaan denken dat we het
tweede Rome helemaal vergeten zijn.
« Bizantijns » is voor ons als het ware
een scheldnaam geworden, maar Byzantium (Konstantinopel) was vol intens leven, kende ook natuurlijke grote
tekorten, toen wij hier in West-Europa
nog zochten naar een bruikbaar alfabet
voor onze taal. Konstantinopel ligt
vlakbij de Zwarte Zee, de mogelijkheid
die zee af te sluiten heeft eeuwenlang
een zeer belangrijke rol gespeeld. Konstantinopel is later wel Istanboel geworden, en heeft heel de treurige geschiedenis van de turkse overheersing
meegemaakt en ondergaan.
Eeuwenlang was de Zwarte Zee in
westerse handen, dat wil zeggen in
handen van hen die ofwel uit het westen waren gekomen, of vanuit het
westen bleven heersen, zelfs toen de
Turken al een grootmacht waren geworden. In 1856 verboden Frankrijk en
Engeland nog bij de vrede van Parijs
dat Rusland oorlogsschepen zou hebben op de Zwarte Zee ! Honderd en
tien jaar later waren er niet alleen
geen franse of britse, maar evenmin
amerikaanse oorlogsschepen meer gestationeerd : de Zwarte Zee was als het
ware een russisch meer geworden. Iet
russisch gebied rond de Zwarte Zee
was uitgebreid en stevig in handen genomen, en was bovendien een belangrijk ekonomisch gebied geworden (de
aardolie !), terwijl twee van de drie
andere aangrenzende staten in russische handen zitten : Roemenië en
Bulgarije !
De niet-zeevarende mogendheid Rusland zoekt al eeuwen naar toegangen
naar de oceanen : de Baltische Zee,
de Zwarte Zee, het Verre Oosten (Wladivostok) zijn toegangs- maar ook uitvalspoorten. Op alle wereldzeeën is nu
de sovjetvloot aanwezig : een mengsel
van visvangst en spionage en officieel
militaire zeemacht. In de Middellandse
Zee is hun vloot vandaag bijna even
talrijk als de zesde vloot van de Verenigde Staten ! De te verwachten tegenzet kwam : de zesde vloot gaat nu ook
rondvaren op de Zwarte Zee ! De Zwarte Zee is weer wereldtoneel geworden:
geen feesttoneel van samenwerking en
ontwikkeling, maar vol gevaren en bedreigingen.
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De ambtsaanvaarding
van
Nixon, op 20 januari, is in de
h u i d i g e omstandigheden nog
belangrijker dan elke opvolging
lin de prezidentsfunktie in de
iVerenigde Staten gewoonlijk al
is. Toen hij no£ kandidaat was
heeft Nixon in zijn toespraken
alleen m a a r heel vage uitsprak e n gedaan over zijn mogelijk
buitenlands beleid. Er zijn in
d e Verenigde Staten ook zoveel
e n zo verscheidene groepen, die
n o g altijd een of andere band
b e w a a r d hebben m e t het v e r r e
moederland. Zo heeft Nixon zek e r zijn best gedaan om de kiezers die simpatizeren
met
Israël, en die vooral in de staat
N e w York zeer talrijk zijn,
gunstig te stemmen.
Maar
N i x o n is ook de vice-prezident
v a n Eisenhower geweest, hij
behoorde tot de administratie
die in 1956 Israël zowel als
F r a n k r i j k en Engeland in h e t
Midden-Oosten heeft doen t e r u g trekken. O n b e r e k e n b a a r
zijn ook de reakties in de ander e landen : zo heeft P e k i n g

£. yON

opgebrand, of moderner uitged r u k t : daar ligt een tijdbom
waarvan niemand weet hoe d e
m i n u t e n m e t e r loopt. In Europa
zal Nixon zeker trachten de
heropleving van de Nato na d e
bezetting van Tsjecho-Slovakije
t e bevorderen. De europese
«machten»,
Frankrijk
en
Duitsland, krijgen wellicht e e n
kans zich meer te laten gelden,
als zi] er ook voor willen « b e talen » D w.z. als zij meer voor
h u n eigen militaire verdediging
willen in staan en de ameri»
kaanse bijdrage honoreren. Ook
de verhoudingen met de Sovjetunie en met het Verre Oosten,
meer bepaald met China e a
Japan, hebben een plaats op h e t
lijstje van akkute problemen.
Amerika kan zich gewoonweg niet uit de « r e s t » van d e
wereld terugtrekken, en in zover dit nog nodig zou zijn, zal
de nieuwe prezident de last v a n
al deze vraagstukken nu a l
zwaar voelen drukken.

Netjes gerijd wachten 85 mannen en 5 vrouwen, krijgsgevangen
Vietko,.^strijders,
die door
zuidvietnamese
regering werden vrijgelaten, op het sein van hun afreis na ir de vrijheid.

voorgesteld op 20 februari de
besprekingen in Warschau die
al 13 m a a n d e n onderbroken
zijn, te hervatten. Vooruitzichten ? In elk geval geen duidelijk vaststaande.

STEIGER

Sommige tragedieën hebben zo'n verschrikkelijke afmetingen dat ze, omwille van
hun omvang, bijna als abstrakties gaan
werken. Oneindig veel leed en oneindig veel
ellende dreigen de individuele kapaciteit tot
medeleven te overschrijden; het gevaar bestaat dat %e gaan behoren tot een orde van
grootte die door de beperkte
individuele
emotie niet meer kan \}mspannen worden.
Een dergelijke tragedie was de martelgang
van het joodse volk onder het nationaalsocialisme. Hoe groter de tijdsafstand sinds
de feiten wordt, hoe gemakkelijker de menselijke geest de tragedie in gans haar vreselijke omvang kan overschouwen. Een van
de redenen waarom de « Bewaltigung der
Vergangenheit » juist op dit gebied in
Duitsland en elders nog vohp aan de gang
is, ligt wellicht in het feit dat door de tijdsafstand het drama pas tans in zijn ganse
omvang steeds scherper wordt afgelijnd.
Het is trouwens noodzakelijk, dat de wereld zich deze tragedie blijft voor ogen houden. Want inderdaad, «die Mörder sind unter uns > — en dan hebben we niet speciaal de moordenaars van gisteren op het
oog, maar wel die van rrtorgen of overmorgen. Achter iedere bocht van de weg die de
mensheid bewandelt loert het gevaar van
aberraties die — op politieke,
religieuze,
filozofische,
pseudo-wetenschappelijke
of
welke andere gronden ook — er toe kunnen leiden dat de ene mens de andere het
mens-zijn ontzegt. De geschiedenis is vol
van dergelijke dwalingen en hun vreselijke
gevolgen; de martelgang van de Joden is er
een recent, niet eens het fongste maar in
ieder geval verschrikkelijk voorbeeld van.
Zopas is in Zwitserland een boek verschenen (Alfres, A. Hosier : « Das Boot ist
voll »), dat enige klaarheid wil verschaffen
over de houding van de zu/itserse regering
ten overstaan van de joodse tragedie in de
jaren 1933-1945. Dit boek werpt een schril
ligt op enkele minder bekende feiten, die
het beeld van de joodse tragedie weer voor
een stukje verxAolledigen.
In de jaren die het uitbreken van de
tweede wereldoorlog voorafgingen, bevorderde de duitse regering met alle middelen
de emigratie van de Joden uit het Reich.
Deze emigratie stuitte vooral op de moeilijkheid, dat slechts weinig landen bereid
waren om de vervolgde Joden op te nemen,
Zwitserland, dat zich veel laat voorstaan
op zijn traditie van gastvrijheid,
maakte
geen uitzondering
op de algemene regel.
Wel integendeel : uit « Das Boot ist voll »
blijkt dat de Zwitserse Bondsregering zich
speciaal hardvochtig
toonde
tegenover
loodse inwijkelingen. In het geheel moeten
zowat 25.000 Joden voor kortere of langere
tijd in Zwitserland een toevlucht en meteen
4e redding van een vrij zekere dood in de

de

gaskamers gevonden hebben; het hadden er,
met een minimum aan goede wil, ettelijke
tienduizenden méér kunnen zijn.
De joodse inwijking werd vooral bemoeilijkt door de maatregelen van twee Zwitserse juristen : Edward von Steiger, die aan
het hoofd stond van het Departement van
Justitie, en zijn ondergeschikte dr. Heimich
Rothmund, die de leiding had van de
vreemdelingenpolitie.
Dr. Rothmund noemde zich een principiële tegenstander van « een X)verspoeling
der Zwitserse bevolking door volksvreemde
elementen :>. Zijn tegenzin om Joden te laten inwijken was zo sterk, dat hij herhaaldelijk kontakt opnam met Berlijn om de
emigratie naar Zwitserland te doen ophouden. In 1938 verlangde hij van de Duitsers
dat ze de vlucht van Oostenrijkse Joden
naar Zwitserland zouden beletten. In hetzelfde jaar stelde hij Berlijn lAoor, dat de
reispassen van de duitse Joden zouden
voorzien worden van een speciale stempel.
Berlijn stemde daarmee in en drukte een
grote < J » op de passen,... een voorloper
van de later over heel Europa zo triestig
berucht geworden gele Davidster. Deze politiek was niet het werk van von Steiger en
Rothmund alleen; ze werd officieel bekrachtigd (^or de Bondstaat die bepaalde
dat « Joden aan de grens moeten teruggezonden worden ». De officieren van de
grenswacht kregen als opdracht, de « illegaal binnenkomende vluchtelingen derwijze
te behandelen, dat ze uit zich zelf terug willen >. Degenen die toch door de mazen van
het net glipten werden — zelfs nadat ze een
verblijfsvergunning hadden gekregen — opgesloten in interneringskampen, want « ze
stoorden het landschapsbeeld >.
Er is von Steiger en Rothmund en de
overige Zwitserse instanties natuurlijk ten
goede te houden, dat ze niet beseften welke
vreselijke gevolgen hun houding — vcmk
geïnspireerd door een geniepig
antisemitisme — in feite zou hebben. Er is de Bondstaat ten kwade te houden, dat de lessen
blijkbaar niet geleerd werden : von Steiger
werd in 1945 en in 1950 Bondsprezident.
Er is echter vooral te onthouden dat het
gevaar voor ontmenselijking
niet
alleen
schcfol bij politici en' regimes die in 1945
van de kaart werden geveegd. Er is inderdaad een « Kollektivschuld
>, maar dan
niet in de zin van een schuld voor « slechte volkeren > en schuldloosheid voor « goede >. Het mensdom zelf, de onvolmaakte
condition humaine heeft de last voor deze
kollektieve schuld ïe dragen. Een zeer nuttige last ^overigens... wanneer wij maar beseffen dat we hem dragen en moeten dragen.
AJSI.

TOVANO.

PROBLEMEN
Het lijstje van de echte grote
problemen, w a a r m e e de nieuwe
prezident van de Verenigde
S t a t e n zich nu al moet bezig
houden is indrukwekkend. Vietn a m is wellicht het meest dringende probleem Over deze oorlog schreef een Amerikaan terecht dat dit de eerste oorlog is,
w a a r v a n de brutaliteit en de
afschuwelijkheid als levende
werkelijkheid door de televizie
in het dagelijkse leven van
Amerika en van de wereld tegenwoordig is. Daardoor is de
Vietnamese oorlog niet alleen
een budgetair en militair probleem m a a r ook, en zelfs vooral een psichologisch probleem.
Het gevaarlijkste probleem is
echter dat van het MiddenOosten, daar staat een kruitvat
waarvan de lont h e t verst is

£E|^ \liiSi GELEDEN
De mens die al het langst
m e t het h a r t van een a n d e r
mens leeft werd elf maanden
geleden geopereerd. De eerste
hartoverplanting van mens o p
m e n s had een jaar geleden
plaats. De eerste patient van d r .
Barnard, Washkansky, leefde
slechts 18 dagen met zijn nieuwe hart. Sindsdien zijn de h a r t overplantingen bijna niet m e e r
te tellen. Soms krijgt men zelfs
de indruk dat er aan nationaal
opbod wordt gedaan.
Wat heel wat minder bekend
is zal wel het feit zijn dat in
1964 het h a r t van een sjimpansee werd overgeplant op een
mens, een overplanting die
mislukte. In datzelfde jaar m i s lukte ook de overplanting van
een schapenhart. Pogingen i n
die richting werden sindsdien
c^gegeven Maar dit moet e r
aan herinneren dat bij elke
hartoverplanting zoals die n u
gebeuren, telkens twee mensenlevens betrokken zijn : de donor, die het hart « l e v e r t » , en
de ontvanger, die tracht e r
verder mee te leven. Juist on»»
wille van de grote, de dodelijke
ernst van dergelijke operaties
zijn alle publiciteitsstunt e r
rond zo wansmakelijk!

Een defekt aan de elektrische leiding dompelde de
vergadering
van het zweedse parlement
te Stockholm
in de duisternis.
Er
ging echter de voorzitter een licht op : zoals in de goede oude

tijd werd de zitting voortgezet bij kaarslicht.
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De oude Romeinen wisten liet a i : « Verba voiant, scripta
manent » : liet woord viiegt, maar wat gesclireven is
blijft. Dit blijvende mag dan voor sommigen al eens minder gunstig uitvallen, bijvoorbeeld voor de joernalist die
na jaren zijn pennevruchten herleest, en zijn eigen vergissingen en onvolkomenheden wit op zwart ziet vereeuwigd — maar in het algemeen is dit weerstaan aan de
tijd een der faktoren geweest die de mensheid hebben
vooruit geholpen. Hitler, die wel iets van massapsichoiogie afwist, heeft wel eens beweerd dat niet het geschreven doch het gesproken woord revoluties ontketent.
Maar wij mogen toch ook de bestendiger invloed van het
geschreven woord niet onderschatten. Hoezeer men ook
moet voorzichtig zijn wanneer men invloeden wil meten,
toch kan niet ontkend worden dat bijvoorbeeld de geschriften der franse enciklopedisten, dat de geschriften

Een Sanskriet-tekst

van Marx, dat het werk van H.T. Chamberlain invloed
hebben uitgeoefend — zij het soms met vertraging —
op de gebeurtenissen en de opinievorming. Denken wij bij
ons slechts aan de versterkende invloed van een « Leeuw
van Vlaanderen ».

Maar afgezien van de macht van het
geschreven woord als verspreider van
gedachten, heeft het ons ook een kennis
en een geestelijke rijkdom verschaft
die wij anders niet zouden bezitten. Het
is door het geschrift evenzeer als door
de stenen getuigen van hun bouwwerken, dat wij de kuituur van Egyptenaren, Babyloniërs, Feniciërs, Grieken en
Romeinen hebben leren kennen, dat het
epos van Gilgamesch en de Mahabaratha, dat de Ilias en de Edda ons overgeleverd werden, dat wij de wetten van
Hamoerabi, de godsdienst der Egyptenaren en de wijsbegeerte der Grieken
hebben leren kennen.
Het is niet zonder zin, dat men het
schrift als een geschenk der goden aan
de mens heeft voorgesteld. Volgens de
Egyptenaren waren hun hiërogliefen
afkomstig van de godheid Thot; volgens
bijbelse legende zou een engel aan
Seth de kunst van het schrijven gebracht hebben.
Het schrift heeft van in het begin
naast een mededelende ook een magische funktie gehad. Wij willen ons echter beperken tot het kommunikatieve
aspekt.
De mens heeft steeds getracht door
bepaalde tekens mededelingen te doen
aan anderen, of voor zichzelf bepaalde
feiten vast te leggen, om ze later gemakkelijk in zijn herinnering op te roepen. Zo bijvoorbeeld door het plaatsen
van bepaalde voorwerpen in een vastgestelde orde (wapens, beenderen, tanden van dieren enz.) het leggen van
stenen, het schilderen van de huid in
diverse kleuren, zelfs de tatoeëring die
aanduidt tot welke stam men behoort,
de funktie die men er bekleedt, de heldendaden die men verricht heeft. Al
deze primitieve middelen zijn slechts
een eerste poging tot kommunikatie.
Een verdere stap is het knopenschrift.
Bij de Chinezen hadden de verschillende manieren van knopen leggen elk een
bepaalde betekenis, evenals de afstand
tussen elke knoop. Dit « knopenschrift»
blijkt ook in andere werelddelen verspreid geweest te zijn : zowel in de
Stille Zuidzee als in Amerika, waar de
Inkas het knopenschrift tot een heel
sisteem hadden ontwikkeld en waar er
zelfs officiële • knopenleggers» aangesteld waren.

VAN BEELDSCHRIFT
TOT IDEOGRAM
Een eigenlijk schrift ontstaat er pas
met het beeldschrift, dat de bazis vormt
van waaruit de andere stelsels zich ontwikkelden. Bij de Egyptenaren zien wij
deze evolutie tot in een bepaald stadium : dan stagneert het. De Indianen
in de Verenigde Staten bleven in het
aanvankelijke piktogram stellen: vooral
voor grafschriften maar ook voor mededelingen aan stamgenoten of voor verzoekschriften gebruikten zij de vaaK
gestileerde afbeelding van voorwerpen
of dieren waarbij voor abstrakte begrippen voorwerpen simbolisch werden
aangewend : zon voor licht, oog voor
zien enz...
Het mexikaanse beeldschrift stond
hoger dan dat der noordamerikaanse
Indianen. De hoogstaande kuituur der
Azteken kende naast machtige bouwwerken ook een grote geestesontwikkeling : ten tijde van Montezuma II waren
godsdienstige en wetenschapelijke boeken, verzamelingen van wetten, van gedichten en epische verhalen in een
archief bijeengebracht dat grotendeels
vernield werd bij de verovering door de
Spanjaarden. Karel V had nog hoogleraars voor mexikaanse taal en voor
schriftverklaring aangesteld — maar
honderd jaar later waren er nog slechts
een paar oude mensen die het lezen
konden.
Wat piktografisch schrift is, blijkt uit
het voorafgaande : het voorwerp, de
mens of het dier worden weergegeven
door een meestal gestileerde afbeelding,
abstrakte begrippen worden afgebeeld
door konkrete dingen, die er mee in
verband staan.
Uit dit piktografisch of beeldschrift
ontwikkelt zich dan het ideografisch of
tekenschrift. De schrifttekens zijn geen
afbeeldingen meer, maar geven door een
overeengekomen teken (vandaar : tekenschrift) een gedachte weer (vandaar : ideogram). Men drukt zich dus
niet meer uit door een afbeelding van
het voorwerp of zijn eigenschappen,
maar men geeft de woorden weer, «lie
in de spreektaal dat voorwerp of die
gedachte noemen. Die woorden worden
uitgedrukt door konventionele teken«.

uit de « Upanishads », een verzameling ou
als geschiedkundige
betekt

GESCHRIFT

DE EEI
Dat deze tekens, vooral voor de konkrete woorden, vaak afgeleid zijn van het
eerste, het beeldschrift, en er dikwijls
een gestileerde vorm van zijn, is begrijpelijk. Mettertijd ging echter de herinnering aan dit verband verloren. Langzamerhand zal dit ideogram zich van
het oorspronkelijke woord losmaken en
gebruikt worden voor woorden met dezelfde klank (of medeklinkers) : het
wordt dan een fonetisch teken. Veronderstellen we, dat om het begrip «hoop»
in de betekenis van verzameling voorstellen door een aantal gelijke voorwerpen, bij voorbeeld streepjes. Het teken
maakt zich echter los van het begrip
«verzameling» en wordt mettertijd
voor het homoniem van «hoop», in de
betekenis van verwachting, gebruikt :
het schrift is fonetisch geworden. Van
dit fonetisch schrift gaat dan de laatste
stap naar een duidelijk onderscheid voor
elke klank of medeklinker : op dat ogenblik is het letterschrift of het alfabetisch schrift ontstaan.

VAN CHINA TOT BABYLON
Het chinese schrift was aanvankelijk
ook piktografisch maar evolueerde tot
een tekenschrift en — tengevolge van
de konstruktie der chinese taal in eenlettergrepige woorden — tot een silbenschrift, zoals trouwens ook het Japans,
dat het chinese schrift aanpaste aan
zijn open-lettergrepige woorden.
Keizer Toe-Hi, die omstreeks 2940 jaar
Voor Kristus leefde, wordt als de uitvinder van het chinese schrift beschouwd.
Een «zuivering» in dit schrift gebeur^

de in de zesde eeuw voor Kristus. In dè
tijd van Kung-fu-tse (Konfucius) werd
een gemakkelijker schrijftrant ontworpen, terwijl in de Ie eeuw na Kristus
een verkort schrift, Tsao, ontstond.
De ontwikkeling van beeld tot ideogram, die de Chinezen hadden doorgemaakt, vond ook plaats bij de Egyptenaren. De zg. hiërogliefen stammen
eveneens af van een beeldschrift. Evenals Mexikanen en Chinezen tekenden de
Egyptenaren de dingen na, die zij wilden voorstellen. Maar dan evolueerde
het piktogram over het ideogram naar
een fonetisch schrift : de tekens verliezen de oorspronkelijke betekenis en ze
geven geen dingen meer weer, maar
woorden. De oorspronkelijke beeld-betekenis gaat verloren, de fonetische waarde blijft echter behouden en dient nu
om woorden te vormen, zoals bij een
rebus. Zo werd het egyptische schrift
de eerste fonetische weergave van een
taal. Daarmee waren de Egyptenaren
een stap verder dan het ideografische
chinese schrift geraakt. De oorspronkelijke hiërogliefen, die reeds door de
priesters waren gestileerd geworden in
het hiëratisch schrift, werde:-. in het
demotisch of volksschrift nog vereenvoudigd en hun aantal beperkt : zo ontstond zes eeuwen voor Kristus een
schrijfwijze, die als de laatste stap'vóór
het alfabetisch schrift kan beschouwd
worden. Dat dit niet gebeurde, en dat
het egyptisch schrift voor de moCTÜjtoheid van een strenger afscheiding def
klankaanduidingen bleef steken, lieeil
het ook belet om het eerste alfabetische
schrift te worden.
Met het egyptische is het spijker-

wu
tische talen Hebreeuws, Arabisch, Slrisch — hulp verleenden. Het spijkerschrift — zowel voor het arische Perzisch als het Semitische Babylonisch gebruikt — bleef echter, evenals het egyptische schrift, in het stadium van het
fonetische... Vanwaar kwam dan wel de
eerste alfabetische schrijfwijze ?

HET ALFABET

meting oud-indische geschriften,
'ige betekenis hebben.

die zowel een religieuse

Men heeft de « ontdekking» van het
alfabet aan de Feniciërs toegeschreven.
Zij hebben dit echter zelf steeds ontkend. Vanwaar kwam hun alfabet dan ?
Want het staat vast dat de Grieken van
hen het alfabet overnamen en aanpasten. Er zijn — in de eerste plaats — de
inskripties in de Sinai-woestijn : de
oudste vorm van letterschrift, hoewel
nog onzuiver en gedeeltelijk ideografisch. In de tweede plaats zijn er —
enigszins jonger, maar nog altijd van
ongeveer 1000 v.K. — de oudfenizische
teksten op tabletten, gevonden te Ras
Shamra. De Feniciërs moeten hun alfabet van een ouder Semitisch schrift
overgenomen hebben : dat dit van
egyptische hiërogliefen afkomstig zou
zijn is, gezien de aard van het Oudkoptisch en van de hiërogliefen, moeilijk
aan te nemen. Uit het fenicisch alfabet
zou het griekse, en daaruit weer het latijnse en ook ons huidig alfabet ontstaan. Het woord « alfabet» komt van
de griekse letters alfa en beta, de letters die ook onze ABC inleiden. De
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schrift het oudste, waarvan de evolutie
duidelijk nagegaan kan worden.
Het werd gebruikt in de landen rond
Tigris en Eufraat, en kwam waarschijnlijk voort uit sumerische hiërogliefen,
die zich door stilering en ideografische
overdracht tot het spijkerschrift ontwikkelden, dat door Babyloniërs en Assyriërs overgenomen werd. De Sumeriërs waren een niet-semitisch volk dat
zich vijfduizend jaar vóór Kristus in
Babylonië vestigde en later met de
Semitische Babyloniërs en Assyriërs
versmolt. Het spijkerschrift tekende
oorspronkelijk in ruwe trekken de voorwerpen zelf : door schematizering bleven alleen nog de eigenaardige spijkerachtige insnijdingen over, ontstaan door
het slaan van de beitel in steen of het
drukken van een houden beiteltje in de
kleitafeltjes. Het schrift ging over van
piktogram naar een — onzuiver — beeldschrift en tenslotte naar een fonetisch
schrift, dat vooral in oude schriften nog
vaak ideogrammen gebruikt. In het ontcijferen van het spijkerschrift — een
veel moeilijker taak dan die van de ontcijfering der egyptische hiërogliefen —
slaagde professor Grotefend van Göttingen in 1802. Vanuit bekende middelperzische titulaturen vond men de oudperzische benamingen, en paste die op de
schrifttekens toe. Ook het terugvinden
van Asvestisch en Sanskriet, die met
het Oudperzisch verwant waren, hielpen
daarbij. Eenmaal dat spijkerschrift bekend, kon men met behulp van de gevonden tekens- en woordlijsten uit de
biblioteek van Asurbanipal overgaan tot
het ontcijferen van de babylonisch assirische taal — waarbij de andere sem^

grondvormen van die letters komen uit
het Semitisch : aleph (rund) werd door
een gestileerde stierenkop voorgesteld,
en bet (huis) door een teken dat leek op
een nomadentent. Maar uit het oud-semitische schrift werd niet alleen het
Fenicisch en daarmee ook het grieks en
latijns^alfabet afgeleid. In dezelfde mate
als zijn verspreiding naar het westen
toe, vond het ook toepassingen in het
oosten.
De splitsing der noord- en zuid-semitische talen deed wel onderscheiden ontstaan in de verschillende schrijfwijzen :
het zuidsemitische Etiopisch, met zijn
voornaamste taal het amharisch, bezit
nog een eigen schriftvorm. Maar de
bazisvormen waren dezelfde. Zo zijn de
indische schriftvormen — o.m. het
Brahmi, waarin het Sanskriet wordt geschreven — terug te voeren naar oudsemitische schriftvormen (Aramees) en
zijn de meeste zuid-aziatische schriften
als Birmaans, Siamees, Indonezisch, en
ook Tibetaans van dit indische schrift
afgeleid. Het Indisch heeft daar zowat
de rol van het Grieks in Europa gespeeld...

VAN ROME TOT RUNEN
Het griekse alfabet, dat van de Feniciërs overgenomen was, werd aan de
griekse taal aangepast : het werd aangevuld tot 24 lettertekens door een zekere Simonides. De schrijfwijze van
rechts naar links werd eerst boestrofaal, d.i. van links naar rechts en dan
van rechts naar links, zoals een os op
het veld bij het ploegen (bous : os) geschreven. Ten tijde van Herodotus was
de schrijfwijze van links naar rechts
reeds in zwang. De bewoners van Italië
kregen hun alfabet uit verschillende
bronnen : de Etrusken hadden het waarschijnlijk van de Lydieërs, de Latijnen
namen het over van de Grieken, hoewel
met etruskische invloed en met nodige
aanpassing aan hun hardere klanken.
Het latijnse schrift onderging verschei-

dene veranderingen en kende v e r s c h ^
dene vormen : maiuscula, minuscule
cursiva — waaruit zich later de unciale
en semi-unciale letter zouden ontwil»
kelen, die vanaf Karel de Grote
bazis leggen voor ons huidig schri
Vooraleer er echter een tamelijk een&
vormig schrift ontstond, zouden de vei»
scheidene
volkeren-in-wording
huij
individualiteit ook in het schrift ulfe
drukken : Longobarden en West-Goteil^
Franken en Angelsaksers, en zelfs Me»
rovmgers en Karolingers hadden hun
eigen schrijfwijze. De germaanse rune^
— ontstaan begin van de 3e eeuw en tot
in 1300 nog in gebruik in Denemarken
— zijn lettertekens aangepast aan het
schrijfmateriaal — hout, steen, metaad
— waarop de schriften aangebrachf
moesten worden. Zij stammen niet, zoals men eerst dacht, uit het latijnse
schrift : volgens sommigen komen zij
direkt uit het griekse afabet voort, volgens anderen uit etruskische tekens...
De meeste runen-schriften kennen
wij van opschriften op stenen, schilden,
sieraden, zwaarden, drinkhoorns : een
groot aantal opschriften moet tengevolge van het ingrijpen van het kristendom verdwenen zijn — zoals de mesdkaanse oorkonden — omdat men er toverij in vermoedde..
Verwijzen wij tenslotte nog naar het
gotische of het monnikenschrift : het
heeft niet met de Goten, wél met de
Gotiek iets te maken. En wat de Goten
en hun schrift betreft : wij bezitten in
de bijbelvertaling van Wulfila, in de
Codex Argenteus, een uitzonderlijk
waardevol dokument. Het bezit niet
alleen een literaire waarde, maar is ook
een meesterwerk van schrijfkunst. Naar
die schrijfkunst zelf, en de prachtige
werken die vanaf chinees ideogram tot
middeleeuws monnikenschrift werden
vervaardigt dat is een ander onderwerp... En daarop komen wij wellicht
nog eens terug.
R.B.

^TTj^nNSM^(l)nYNhlHlNKH •

^^?AGT^NS(|)j^TelSKnA^NSSl(;^h
Hj^r SYl^SY6<5^hYals^^:Aet^H(|)^^
PMsn NSYN j^i^ MSTn B NQ^I • ^K A ^n
SGlHHS^^ijl^HHjvnBlAlN* nNT6
Q^hY^A(^>nsïN^lYlHS•
Het «Onze Vader»

zoals het in de •Codex

Argenteus»

v

^M6N'.-

an bisschop Vlfila werd opgenomen

(5e eeuw na

Kristus).
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RODDELKULTUUR
Eén recht heeft men ons door de
eeuwen heen niet kunnen ontnemen
:
het recht op roddelen. Heerh]k is dat.
Onder
het genieten
van een
bakje
sterke koffie geestdriftig
kletsen.
Dat
begrijpen
de mannen eenvoudig
niet.
Terwijl wij bedachtzaam
in ons kopje
roeren,
worden
de sterkste
romans
geboren.
Met een onschuldig gezicht, onder h e t
slaken van meewarige zuchten, behandelen WIJ het geval mevrouw X of
m e n e e r Y Heden, verleden en toekomst
van de besprokene worden aan een kritisch onderzoek onderworpen Op de
spannendste momenten daalt ons stemgeluid tot een amper fluisteren. Wij
kletsen grondig en zonder censuur Met
d e beste bedoelingen overigens Wij
suggereren oplossingen voor het huwelijksleven, voor opvoedingsproblemen
e n inwendige moeilijkheden in een of
a n d e r bestuur. Het plezierige ervan is
d a t de persoon in kwestie niet in het
gezelschap vertoeft Dat behoort tot de
spelregels De aanwezigen nemen genoegen met resp uitdelen en glimlachend inkasseren van steekjes onder
water
Voor de buitenwereld zijn wij zeldzaam eensgezind Wij voelen ons super i e u r Wij zijn de schikgodinnen die
achter de schermen de touwties m handen houden
Kruidige roddel, dat is ons wapen,
door de eeuwen heen volmaakt geslepen en geviild De man koos het zwaard
e n het slagveld, wij het vergif en onze
donkere vrouwenvertrekken
Van in
de oudheid al : de harems, de ateense
« gynekaions » Hoe meer de vrouw uit
het nublieke leven werd uitgesloten,
hoe intenser zij zich kon toeleggen op
de beoefening van de roddel Roddelen
eist verbeelding, gevoel voor het detail,
voor dramatiek Wie de roddel onderschat v a a r t tegen een onzichtbare
ijsberg Roddelen is kruit opstapelen,
webben spinnen en wee de vlieg die zich
v e r s t r i k t Soms zijn de gevolgen zelfs
spektakulair De ondergang van het
Nibelungengeslacht is begonnen met
een tipisch roddelprobleem : wiens man
is de sterkste, wiens vrouw bijgevolg
de waardigste Mettertijd wordt de roddel meer geraffineerd en uitgetest bij
intriges, samenzweringen en oorlogen.
W a t de mannen nog niet zagen, fluist e r d e men onder de vrouwen Geruisloos
vielen de koppen Wie hoger steeg, werd

de grond onder de voeten weggegraven.
Maitressen, legeraanvoerders, gunstelingen en ministers zag men komen en
gaan De amerikaanse verkiezingen hebben onlangs nog het belang van de roddel onderstreept De praatjes over zijn
running-mate hebben Nixon tot op het
randje gebracht Hier was het geen
vrouwenroddel Gehaaide krantenjongens hebben de taktiek van de roddel
overgenomen en bedrijven die kunst in

Een Japanse firma bracht een draagbaar toestel op de markt, dat zuivere
zuurstof produceert,
met een volume van 54 liter per uur, gedurende twee volle uren.
Het kan gelijk waar in de woning worden gebruikt en kost per uur 300 fr. aan
verbruik. Het toestel is bestemd voor astma- en bronchitislijders
en ook voor.
mensen die vlug duizelig
worden.
r e n achter de schermen zijn en verplicht s t u u r m a n aan wal speelt, zolang
zullen wij heerlij'k roddelen. Wie niet
sterk is, moet slim wezen, ook in de
keuze van de wapens Het vuur kan ons
niet schelen. Als we de rook m a a r hebben, ook al is het eerder een damp die
opstijgt uit ons eigen moeras.
Nelly,

Sinterklaas
gaat mee met de tijd : hij
laat Mieke nu ook al voor
haarkapster
spelen met een autentieke
installatie
voor de « permanente » van de leden
van het
poppenhuis.

het groot Desondanks : de vrouw, zij
roddelt voort. In Amerika hebben een
paar overjaarse schonen daaraan h u n
naam en faam te danken. Wij moeten
het met minder stellen. Het orkaan dat
wij willen ontketenen, blijkt gewoonlijk het klassieke stormtje in het...
enfm, je weet wel. Maar het kletsen
sterft niet uit. Zolang het gezond verstand aanneemt dat e r geen rook is
zonder vuur, zolang er spijkers op laag
w a t e r te vinden zijn en hoge bomen
veel wind vangen, zolang is de roddelkuituur veilig Zolang de vrouwen figu-
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MUZIEK
Muzikaal begaafde kinderen moeten
volgens de beroemde Yehudi M e n u h m
van hun zes jaar af sistematisch oefenen, ten laatste van h u n achtste jaar af,
dat betekent anderhalf tot twee uur per
dag tot ze 12 zijn Wordt hun talent dan
bevestigd dan stijgt uiteraard het aantal les- en oefenuren per dag Hij r a a d t
de ouders aan, niet te vlug te besluiten,
dat het niet gaat, er doen zich nu eenmaal ook bij kinderen periodische inzinkingen voor. Probeer echter vooral
niet muzikale talenten bij uw kind te
ontdekken die er niet zijn

Avondkapsel,
gekreëerd door een parijse kapper
: het
«revolutionaire»
bestaat in een toetje boven op het
hoofd, waar de haren naar
boven
werden
samengetrokken

KINDERBOEKEN
In een vorig slukje over kinderen jeugdboeken hebben wij gezegd
dat de moeilijkste leeftijd om een geschikt boek voor te kiezen en te vinden wel diegene was, waarop het kind
nog met voldoende k>jnsentratie-vermogen bezit voor een langer verhaal,
terwijl het nochtans wel boven het
peil der eerste lektuur is uitgegroeid.
Het IS — noimaal — de leeftijd van
acht tot tien jaar, hoewel ook hierin
variaties bestaan naargelang ontwik
ketmg en leesgewoonte. Voor die leeftijd willen wij graag enkele lAteken
aanbevelen

De telefoon
van de toekomst
: een
rechthoekige
tabel in plaats van een
schijf en een zeer licht wegend
toestel.
Het toestel werd in Amerika
ontworpen en wordt nog getest. Terloops
:
telefoontoestellen
met
televiziescherm
bestaan
reeds.

Vooreerst een prettig verteld en
geilluslieerd boek < Piins Oeki Loeki
tn de kristalbelgen » door Lie. Een
tweede boek — met tekeningen van
Lie, maar verteld door Jac Ltnders,
15 « Honkie en Ponkie op de maan >.
Het gaat hier over twee kabouters :
kun belevenissen worden verteld tn
een twintigtal hoofdstukken die elk
als een apart verhaal kunnen gelezen
worden — en (Ajk voorgelezen !
€ Simon de wondervhnder » van

111

Mariette van Halewijn bevat negen
vet halen eveneens zeer mooi geïllustreerd. « Piet en Tom m de wolken >
yan Jac Linders, met illustraties van
Lie, ts het vierde
Piet-en-Tom-boek
van deze auteur en bevat een vierentwmtigtal korte verhalen die allemaal
onze beide helden tot hoofdpersonages hebben.
De vier hierboven vei melde boeken
zijn allemaal in gicK>t formaat, met
meer dan 100 bladzijden, mooi geïllustreerd, keurig uitgegeven en stevig
gebonden. Elk boek kost 108 fr.
Zowel voor kleineren als voor deze leeftijdsgroep van 8 tot 10 kunnen wij het kijk- en leesboek van
Ivar Myrhj aanbevelen . « I\)ndo de
Pinguïn », een prachtig fotoboek met
tekst over de pinguïn en andere dieren uit de Kopenliaagse Zoo.
Prijs 98 fr.
Tenslotte nog twee boeken voor
groteren. Bij grotere meisjes — boven
de tien — zal,het boek van Henry
Winterfeld < Pimmie Paardestaart >

het zeker doen. Winterfeld,
autew
van het beroemd geworden lA>ek
< Caius 15 een ezel » vei telt tn zijn
nieuw boek van Pimmie, een meisje
dat op een kasteel woont, maar gewoon naar school gaat. Vlot en span
nend. Prijs : 110 fr.
Een boek tenslotte dat wij alle ou
ders,
kleuteronderwijzei essen
en
jeugdleidslers aanbevelen is « Spelen
Zingen, Knutselen » van Kuslina Ri
chey en Jac Ltndets van 23} bladzijden. Het bevat een groot aantal he
deren, spelletjes, wiegeliedjes, spelen
voor regendagen aan zee (en thuis)
weiiken xX)or feestjes, voor knutsel
werk, voor boetseren enz.
Naast gedichten, raadsels en teke
ningen staan er ook verscheidene verhalen tn. Een fantastisch boek voor
groot en klein. Pt ijs : 185 fr.
Alle hier voormelde boeken zijn
keurig uitgegeven en stevig gebonden
en verkrijgbaar bij de uitgeverij Lan
noo, Tielt.
R.B
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PEYREFITTE
Roger Peyrefitte is een auteur wiens reputatie van ruitenbreker en enfant te)uble niet ten
onrechte werd gevestigd : zijn eerste ioman, « Les Amities

paHiculièies

», behandelde

reeds een kies onderwerp. Het is echter vooral met boeken als « Les Ambassades », « La
fin des A?nbassades •», « Les Clefs de St. Pierre » en « Chevalieis de Malte », dat hij sukses kende, maar ook vijanden maakte. Zijn kennis van de diplomatie en van liaar geplogenheden — die hij in « Les Ambassades s> een niet al te vleiend kleedje paste — deed hij
op tijdens zijn canière : hij behaalde het diploma in de politieke wetenschappen,
op het ministerie van buitenlandse

zaken van 1931 tot 1933, werd

werkte

ambassade-sekietaris

in Atene tot 1938, nam in 1942 ^ontslag, kwam in 1943 opnieuw in dienst maai werd in
'1945 ontslagen tn omstandigheden,

die hij in « La fin des Ambassades > beschiijft.

kreeg het aan de stok met het echtpaar Bidault,

Hij

dat zich herkende in een niet al te sim-

patiek voorgesteld koppel in « Les Ambassades •» evenals met de « Osservatore Romano »
omdat hij bepaalde aktiviteiten van het Vatikaan — op het gebied van de tijdelijke
wat al te scherp had voorgesteld.
Peyrefitte heeft, niettegenstaande omvang
fen kwaliteit van zijn werk, weinig mogen
genieten van het kwistige manna der talrijke franse literaire prijzen. Zijn respektloosheid tegenover de officiëlen zal hieraan
wel niet vreemd zijn. In 1945 miste hij de
Prix Goncourt, maar kreeg de als troostprijs bedoelde « Prix Théophraste-Renaudot ». En voor zijn reisverhaal « Du Vésuve i l'Etna » kreeg hij een Italiaanse prijs
van de stad Palermo 1
De in 1907 geboren auteur kan nochtans
op een oeuvre terugblikken, dat zowel door
zijn stilistische kwaliteiten als door zijn inhoud 'n bizondere waarde bezit, al kan men
wel geshokeerd worden door sommige uitlatingen of situaties. « Mijn boeken trachten tegelijk een ontspanning en een onderricht te zijn » schrijft hij. Meer dan ooit
geldt dit voor zijn jongste werk « Les Américains » waarin op een ontspannende maar
tevens zeer leerzame wijze een portret geschetst wordt van het moderne Amerika.
Het boek is niet pro-amerikaans zonder
meer : de auteur geeft ook de kleine en
minder-schone kanten weer.
Peyrefitte schreef zijn boek na een ver-

WILLY VAN ISTERBEEK
Vorige week belichtten we bondig In
« M o m e n t o p n a m e » het w e r k van Willy
Van Isterbeek, de jonge kunstschilder
uit Halle, die in het Woutersstudio,
Emile Jacqmainlaan te Brussel tentoonstelde. W e komen graag nog even op
deze «fauvistische manifestatit » terug,
o m d a t het vandaag de dag zo zeldzaam
is geworden nog een echte « p o o t » aan
h e t werk te zien. Van Isterbeek is inderdaad een raskolorist, die ook de bekende
m a a r tans minder en minder aan de dag
t r e d e n d e vlaamse
«materievreugde»
bezit. Hoewel hij in dit laatste verband
n i e t karig is m e t de verf blijft Van
Isterbeek een zeer zuivere kolorist, die
d e witten meesterlijk weet aan te wenden in zijn kompozities, die in feite
neo-impressionistische schilderijen zijn,
zoals trouwens ook blijkt uit zijn vele
schetsen en tekeningen. W a t h e m onderscheidt van de brave salonkunst zien
w e in een bloemenstuk, w a a r v a n we nog
vaag het onderwerp h e r k e n n e n doch dat
in werkelijkheid als t e m a slechts een
voorwendsel tot een vloeiende, levendige en vooral koloristische harmonie is :
dat is nu eeris werkelijk schilderen, los
v a n anekdote of te begrensde tematiek
doch m e t een technische beheersing die
al te vaak bij vele hedendaagse schild e r s ontbreekt. Dat kan niet louter tot
degelijke scholing te herleiden zijn,
m e n heeft het of m e n heeft het n i e t en
m e n w e r k t of m e n w e r k t niet. Van
Isterbeek heeft beide en hoedt zich alsnog voor een t e dekoratieve inslag. Hij
vermijdt bovendien het al te droge, h e t
m a t t e hetgeen zijn w e r k des te aantrekkelijker maakt.
R.C.

macht

IN

Dat Peyiefitles be\indingen en de feiten
die hij citeert bijlange niet passen in hetgeen wij via de enkele-iichting-kanalen der
grote persbuieaux en via krant en I V vernemen, hoeft ons niet te verwonderen. Na
een Peyrefitte-rektifikatie blijft er bij voorbeeld van sommige door die enkele-richiinginformatie gemaakte idolen zoals Kennedy en Mail in Luther King weinig over.
Vesiiocn wrj de aandacht op de leesbaarheid van het geheel, juist door de romanvoim die het stramien leveit \ooi een gioots
en kleuriggeweven paneel van heel het komplekse ameiikaanse leven. Peyrefitte zou
zichzelf niet zijn, indien hij naast die massale dokumentatie op de meest-di^erse gebieden, ook niet enkele stenen zou weipen

AMERIKA
door de ruiten der heilige huisjes aan deze
zijde van de Oceaan. Over Mao zegt hij
onder meer « gedachten van een primair,
gedichten van een ongeletterde ».
Wij worden overstelpt met een propaganda, die in Amerika zowel de grootste blanke natie als de sterkste anti-kommunistische
macht wil treffen. In deze propaganda zijn
leugen en valse voorstelling schering en inslag. Peyrefittes boek kan ons hieiomtrent
iets leren, ook al woidt de auteur wellicht
hier en daar meegesleept door zijn eigen
welsprekendheid.

Roger Peyrefitte : « Les Américains > —
508 blz. Ets Flammarion, Parijs — 28 ffr.

blijf in de Verenigde Staten, vorig jaar. Hij
heeft de aktualiteit óp de voet gevolgd, alle
onderwerpen aangesneden, en geen enkel
vermeden. De wijze waarop hij het doet zal
echter menig door oostelijke propaganda
en door haar westerse intellektuele aanhang
misvormd beeld in stukken slaan, zal menig
idool van zijn voetstuk halen, menig masker afrukken. Het hoofdpersonage, een jong
Amerikaan van franse afstamming die na
een lang verblijf in Paiijs terugkeert naar
de States, is fiktie — en wie wil mag er de
auteur zelf in zien. De andere personages
zijn echt en bestaan in werkelijkheid, al dragen ze wel eens een andere naam, en ook
de feiten, de cijfers, de gebeurtenissen zijn
het.
Over de Verenigde Staten verschenen de
jongste lijd verscheidene werken : na « Le
défi américain » dat wij bijna een intellektuele overschatting en een ekonomifeche oorlogsverklaring mogen heten, wordt nu
« L'Empire Américain j> aangekondigd, van
Claude Julien.
Peyrefittes boek is geen studie, maar een
roman. En toch zijn de feitelijke gegevens
hier zo talrijk, zijn de aktualiteiten zo op
de voet gevolgd, de achtergTonden zo scherp
getekend en uitgepluisd, dat het zwaarder
weegt dan menig pamflet, dat het meer j
gevens bevat dan menig essay. Hoofdsti
na hoofdstuk worden de verscheidene pi
blemen behandeld : het hoofdpersonna
wordt direkt of indirekt met een dergelijk
probleem gekonfronteerd en krijgt direkt
of langs bekenden en vrienden om uitleg
en inzicht in de zaken. Geen enkel probleem
wordt uit de weg gegaan.

De oostendse
kunstschilder
Etienne Elias werd samen met de amerikaanse
kunstenaar R.B. Kitaj bekroond op de eerste internationale
Biënnale voor Grafische
Kunst te Bradford
(Engeland).
In 1965 was Elias reeds laureaat van de Jonge
Belgische
Schilderkunst.

MOMENTOPNAME
ESSEN
De hoofdstad van het Ruhrgebied biedt tot einde 1968 behalve
de « Essener Lichtwochen» n a a r
aanleiding van de eindejaarsfeest e n aan de toeristen drie tentoonstellingen : « H e t aanplakbiljet in
F r a n k r i j k rond 1900» met onder
meer litografieën van ToulouseLautrec, Bonnard, Steinlen en
Chéret, evenals drie ontwerpen
van Picasso (Villa Hügel van de
Krupp-familie), in het Folkwangmuzeum « D e V r o u w » , wereldtentoonstelling van de fotografie en
in het zelfde gebouw boheems
kristal.

P O E Z I E P R I J S HEIDELAND
In 1967 werd door de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen in
samenwerking met de Vereniging
der Letterkundigen, Amsterdam
de poëzieprijs «Heideland voor
Zuid en Noord» uitgeschreven
(50.000 fr.) Een nederlands-vlaamse j u r y kende einde november
eenstemmig na beoordeling van

312 ingezonden dichtbundels de
prijs ex-equo (elk 20.000 fr.) toe
aan Marcel Coole, Brussel voor
zijn dichtbundel «Centrifugaal»
en aan Hedwig Spellers, Nieuwpoort voor zijn bundel « De astronaut ». Een tweede prijs (10.000
fr.) werd toegekend aan Berend
Wineke, Emmen (Drente) voor
zijn bundel « Introspectrum ». De
Vlamingen zijn dus hier de toortsdragers.

HELENA OP ITHAKA
Dit werk van Marnix Gijsen —
hoewel geen eigenlijk toneel —
gaat op toernee n a a r Nederland in
het kader van de kulturele uitwisselingen. Het zal ook opgevoerd
worden tijdens het festival van
Antwerpen In mei 1969. Het werd
gekreëerd
in de
Koninklijke
Vlaamse Schouwburg, Brussel en
onder meer door onze toneelmedewerker op deze bladzijde besproken. In de K V S gaat van 13 december tot 5 januari « Slechte tijd
voor Sergeanten» met Paul Cam-

mermans in de hoofdrol, die hiermee zijn « come back » doet In ons
land. In zogenaamde vrije produktie vertoont de KVS op 16 december « De Minnaar » van Pinter, op
9 januari start « : rie stuiversopera » van Brecht, andermaal met
Paul Cammermans.
PAULA MICHAÜX
Tot 26 december stelt in galerij
« D e Zolder», kasteelstraat 4 te
Willebroek kunstschilder Paula
MIchaux ten toon. Rein Hauben
leidde vorige zaterdag deze tentoonstelling in.
VRIENDEN VAN DE ZWALM
Te Munkzwalm heeft hedenavond 14 december onder leiding
van J a n D'Haese in de Zwalmmolen een artistieke en heemkundige
avond plaats met MIeke Lejeune
en Tinneke Ruysschaert (deklamatie), de Zwalmfanfare en de ope
ning van een toeristische tentoonstelling over de streek. Deze expozltie
(toeristische
driekleurenkaart en folder, beide van Marcel
De Boe, verder kleurenpostkaarten en een reeks pen- en houtskooltekeningen) is elk weekeind
open tot en met 30 december. Het
wordt een artistieke geschenkententoonstelling,
aangepast
aan
ieders beurs.
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STOJE

TE BRUSSEL
BRUSSELS

De lUiSische liletatuai is betrekkelijk jong. De middeleeuwse godsdienstige liteialtiur en de
volksepen (bilynen) hadden geen vei binding mei de universele stromingen of ideeén. Met
Poes)kin zou de russische letteikunde

een inteinationale

dimensie krijgen en na Item zon

een leeks auteurs aan het xvooid komen, wier weik de russische letteikunde
in de vooiste rij in de wereldliteratuui

met één slag

zou brengen.

Van al de auteurs der negentiende eeuw die deze faam vestigden, is Dostojexvski zoniet de
meest-gelezene, dan

IKjch de

meest-besprokene

en

de

meest-omstredene,

de

vanuit

de meest-diverse hoeken en standpunten beschouwde en verklaaide. Ook al was hij — zoals men beweert — als kunstenaar niet de grootste, dan weid zijn luerk toch boven het
stilistisch knappere van de anderen verheven dooi de uitzonderlijke kracht en de omvang
van zijn ideeén, door de dtepboiende analise of beter, het schouwen in de menselijke ziel
en haar afgronden, en tens\)tte, door de volheid van het leven en de uitjjiideilijke

veel-

zijdigheid dei levensfacetten in zijn werk.
Welke leidende ideeén schragen dit werk,
welke gebieden verkent hij, welke strijd
\ooit hij en in hoever is hij nog aktueel ?
Al deze vragen dringen zich op in verband
met Dostojewski. Inteipretaties en verklaring lopen bij verschillende auleiirs uiteen :
van Frfud tot Guardini en Berdjajef. De
bibl ogiafie. die het boek van Dr. M. Lat.
hoiiwcis « Dobtojewski » afsluit, geeft ons
reeds een idep van de omvang der Dostojcwski-literatuur.
Dl M. Lathouwers, die ook een geschiedenis \an de moderne lussische letterkunde schieet, heelt met zi)n Dostojewski-studie een veikenningstochi willen ondernemen in het gebied van de gedachten wereld
van ie grote Rus, waarbij hi) vooraf leeds
bfkiemtoont — wat o.m, ook Robert Poulei doei in zijn iriteidmg tot een franse
\ ei taling \an de « Demonen t> — dat bij
Dostojeubki deze ideeën nooit teoriei'n of
oidenende beginsels zijn maai dat zi) ont
staan uit een vaak zeet intuitieve penetratie, die de rationalistische inteipretaties als
onvo.doenue beschouwt omdat de menselijke existentie — meet clan men toegeven
wil — iiodi inationelt en existentiële
gicussituatu^ ji I kend is De auteui onderzoekt de versih iundf gebieden \an Dostojewskis wereldDcschouwing aan de hand
van diens weik — -n uit dit onderzoek
blijkt de akti liteit van dit weik en van
de daarin behandelde problemen. De verschillende hoofdstukken duiden deze pro-

blemen of levensgebieden aan, waarin Dostojewski's werk en zijn gestalten zich fjewegen : het raadsel mens, do levenssfeer
der lussische intelligentsia, het probleem
\an de vrijheid, het misterie van lijden en
schuld, de betekenis van de liefde, de werkelijkheid van het religieuze, de persoonlijke onsterfelijkheid. De auteur heeft deze
problematiek vanuit de dostojewskiaanse
vizie zodanig behandeld, dat het boek tot
een overtuigende en gloedvolle sinteze van
deze vizie is geworden.
Voor een konfrontatie met en een diepei inzicht in het werk van Dostojewski en
in de aktualiteit ervan, is dit boek van M.
Lathouwers ten zeerste aan te bevelen. Een
deigehjke konfrontatie is daarenboven
noodzakelijk voor al wie in literatuur wat
meer wil zien dat een estetische liefhebberij
voor een kleine kring Dat zij méei is dan
dat dat zij in haar hoogtepunten van blijvende aktualiteit en van diepbcnende en
bleed omvattende universaliteit is en dat
]uist daai de geest boven de voimen uitsteeg . dat wordt door werk en figuur van
Dostojewski aangetoond En dat leert ons
tevens deze — in omvang en doelstelling
weliswaar beperkte, maar boeiende en degelijke studie over de figuur van de grote
Rus.
Jos DIERICKX.
Dr M.A. Lathouwers « Dostojewski » —
147 blz — 100 fr. — Desclée De Biouwer,
Brugge.

KAMERTONEEL

Hel eeiste toneelweik van Jan Mattel ne « Het Paard naar de Hel >, een
komedie in vijj delen, die tans, onder de regie van de auteur, in het
Brussels Kamertoneel xvordt gespeeld,
is gesteund op een spreekwoord uit
Galicië (maar dat oveial van toepassing kan zijn) : « een jonge vrouw
is voor een bejaard man het paard
waaimee hij naai de hel njdt ».
Jan Matterne kent de knepen van
het vak : zijn eersteling is geslaagd.
Hij had van zijn gegeven ook een
zwaai diama kunnen maken — daarvoor was er stof geii\}eg — maar
heeft de voorkeur aan de humoristische kant gegeven. Het is een aaneenschakeling geivoiden van plezierige tafereeltjes, koddige zetten, vermakelijke toestanden, scherpe gezegden en krasse zinspelingen die, met
het scheppen van wel reeds ten tonele gebrachte, maar zeer knappe personages, een vrolijk stuk
uitmaken,
dat onmiskennelijk op een grote levenservaring wijst. De aftakeling van
de hoofdfiguur, een vijftigjaiige jong-

Tijdens de piemièie luerd aan het
B.K.1 . de eeiste Hippohet Van Peene - Virginie Miry-prijs
uilgeieikt.
Deze prijs is een initiatief van de
V.T.B. en werd aan Ket B.K.T. toegekend door de vereniging
van
vlaamse toneelauteurs, die hiermee
het i\)neelgezelschap heeft willen bekionen « dat in één toneelseizoen de
meeste kreaties bracht van nederlands werk op een artistiek verantwoorde manier >. Het B.K.T. bracht
nl. tijdens het vooibije seizoen 4 kieaties, waarvan samen 83 vooi stellingen weiden gegeven.

JV.

JOOS FLORQOIN

TEN HUIZE
Het televizie-programma van professor
Florquin en zijn team is wellicht het populairste aller « kulturele » progiamma's
van de B.R.T. De teksten van deze huisbezoeken bij vooraanstaande Vlamingen,
uit allerlei gebieden van het openbare leven en van de meest diverse stiekkingen,
werden reeds vroeger gebundeld. De nu
bij het Davidsfonds verschenen bundel is
de vierde in de reeks en zeker niet de minst
interessante, hoewel het aantal personen
(acht) veel minder is dan in de vorige
bundels, die alle meer interviews bevatten
(van 11 tot 18). De acht hierin voorgestelde personen zijn echter van zulk een
buitengewone taal en spraakvaardigheid,
dat dit boek als het ware een biogiafie in
het kort geeft van ieder van hen. naast een
inzicht in hun leven en werk. De teksten
in dit boek zijn het verslag van het voorbereidend gesprek. De televizie uitzending
was noodzakelijk altijd anders : er werden
dingen vergeten die wel in de tekst stonden, andere dingen werden wel gezegd,
gezegd, eens dat de geïnterviewde aan tiet
praten ging. Wel werden in dit boek -ommige teksten van het voorbereidend gesprek bijgewerkt aan de hand van de gesproken tekst tijdens het televizie-programma.
Jan de Hartog, de schrijver van « Hollands Glorie » en « Gods Geuzen » opent
de reeks. Daarna volgt de — inmiddels
overleden — Dirk Vansina. waarna Yvonne
De Man en haar echtgenoot Gust De
Muynck werden geïnterviewd. Vervolgens
komen Michel Seuphor, Prol. Dr. Elaut,
Pater Stracke en Lode Craeybeckx. Pieter
van der Meer de Walcheren sluit de reeks.

Wie IS de echte Salvador Dali 7 De joto werd genomen in het Grévin-Muzeum
te Parijs, het bekende wassen beeldenmuzeum. De spaanse surrealist kwam zijn
wassen evenbeeld natuurlijk persoonlijk inhuldigen, hij mist geen kans om in de
wereldkijker te komen, hier gekleed in een rood fluwelen jas en met kanten
hemdmanchetten (links). Zijn wassen beeld is klassieker uitgedost.

gezel, die trouwt met een twinligjaiig
meisje (het paard !) is snedig Kintleed
en lüerkt aanstekelijk. (De aftakeling
schijnt, op het einde, wel niet zo totaal geiueest te zijn, als werd voorgewend '.). Ook het inlassen van verschillende, opvallend
kontrasterende
rollen, gespeeld door dezelfde akteurs,
die echter goed hei kenbaar blijven
en die zei' op de voorafgaande personages teiugu'ijzen, is een zeer gelukkige vondst.
Koitom : eigen vlaams weik, waar
« wat tn zit ! ».
Treden vp : de dames Mia Van
Roy en Nicole Delvaux en de heren
Johan Van der Bi acht en Jos Houben. Het Brussels Kamertoneel hoopt
op een grote belangstelling — en wij
met hen : het w ruimschoots verdiend. (Dit stuk woidt gespeeld tot
half januari).

Wie deze namen kent, wie iets afweet
van de persoonlijkheden die door prol.
Florquin bezocht en ondervraagd werden
over hun leven en werk, die weet dat dit
boek niet anders dan interessant en leerzaam kan zijn. Wijzen wij slechts op de
figuur van Dirk Vansina, dichter en voornaam essyaist, wiens getuigenis over Verschaeve alleen reeds het gesprek de moeite

VAN...

waard maakt. Wijzen wij op het gesprek
met Dl. Elaut, en op dat met Yvonne De
Man en Gust De Muynck gesprek waarin
de figuur van Rik De Man opgeroepen
wordt. En wijzen we tenslotte op het gesprek met Pater Stracke, dat alleen al deze bundel lezenswaard maakt...
De waarde van du boek ligt niet alleen
in het erin vervatte dokumentaire, doch
ook in de grote kulturele betekenis der
geïnterviewde personen; stuk voor stuk
mcn.sen van tormaat, wier invloed op onze ti)d niet kan ontkend worden
Een boek vooi de biblioteek van elke
Vlaming !
Joos Florquin : « Len huize van... 4 >.
Dividsfouds, Leuven — Leden 75 fr. nietledcn 115 fr.

WETENSCHAPPELIJKE STUDIE
OVER FEDEKALISME
Van drs. Rigo De Nolf verscheen zopas « H e t Federa isme m België als
grondwettelijk v r a a g s t u k » , een wetenschappelijk verantwoorde studie, een
lijvig werk dat elke vlaamse intellektueel de volgende maanden best zal
kunnen gebruiken bij het volgen van
het debat in parlement en pers over de
i ewikkelde en duistere grondwetsontwerpen van de regering Eyskens-Merlot.
Het werk zal in ons blad binnen afzienbare tijd grondig besproken worden. Het
telt 500 blz., 16 foto's, 3 uitvouwbare
schema's en 2 landkaarten.
Drs. Rigo De Nolf promoveerde m e t
dit werk te Leuven, was vorig jaa^ graduate assistent in het Political Science
Department van de Kent State University (USA) en werd er Master of Arts.
Hij werd zopas benoemd in het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteit van Rotterdam.
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TV TV TV TV: TV TV TV -TV'
MODERATO CANTABILE
Moderato Cantabile (1960), in
F r a n k r i j k gedraaid door de bekende engelse toneel- en filmregisseur Peter Brook (A Sentim e n t a l Journey, The Beggars'
Opera, Lord of the Flies), heeft
destijds niet beantwoord'aan de
nogal hooggespannen verwachtingen. De film werd koeltjes
onthaald. Sommige kritici vonden de bewerking van Gérard
J a r l o t en de schrijfster Marguer i t e Duras — naar haar eigen
r o m a n Moderato Cantabile —
niet geslaagd, anderen hadden
h e t over een m i n d e r w a a r d i g e
vertolking van de twee hoofdfiguren. De meeste kritieken
gewaagden echter van teveel
t e a t r a l e effekten in de füm In
Moderato Cantabile m a a k t Marguerite Duras het portret van
een Madame Bovary 1960, het
verhaal van een tragedie die
Bchuilgaat achter ogenschijnlijk gewone gebeurtenissen zond e r betekenis. De v r o u w van
een fabrieksdirekteur,
Anne

Vlaamse T. V.

Zondag 15 december
11 00 tot 11 40 : Ëuchoristievienng vanuit de Plus X-k«rk tre Wilri|k — 14 30 :
Voor boer en tuinder — 15 00 : De vijt
«leutels tot d« sctiot, een nieuw vervolgverhaal voor de leugd. Ie deel : Boodschap uit het verteden — 15 15 : lienerklonken presenteert : De Monkees —
15 40 : Binnen en buiten — 17 15 tot
18 05 : Von Karaian dirigeert..
—
18 15 : Klem, klein kleutcrtie — 18 35 :
Sportreportage — 19 05 : Daktori : De
test — 19 55 : Mededelingen — 20 00 :
TV-nieuws — 20 15 • Sportweekend —
20 40 : Hory Jonos Zangspel van Zolton
Kodaly — 21 40 : Premiere-magozine
— 22 30 : TV-nieuws

Maandag 16 december
18 Bü : Guten Tag — 18 55 Zandmannetje — 19 00 Zorro
Het jonge poortje — 19 25 . Junger don )e denkt —
19 50 : Hier spreekt men Nederlands —
19 55 : Mededelingen - De Weerman —
20 00 • TV-nieuws — 20 25 Speelfilm :
Moderato Contobile — 22 00 : Gostprogromma : De Liberale gedachte
—
22 30 : TV-nieuws.

Dinsdag 17 december
18 55 : Zandmonnetie — 19 00 • Tienerklonken — 19 25 • Alledag — 19 50 :
Keurig Frons — 19 52
Zoeklicht —
19 57 : Mededilingen — 20 00 . TVnieuws — 20 25 : De herbergierster Bli|spcl door Carlo Goldoni — 21 30 : Taptoe — 21 55 : Vergeet met te lezen —
22 30 : TV-nieuws

Woensdag 18 december
17 00 tot 18 00 : Tiptop —
18 55 :
Zandmonnetie — 19 00 : Atelier : Geschenken geven en knigen — 19 30 :
Horizon — 19 50 Hier spreekt men Nederlands — 19 55 : Mededelingen - De
Weerman — 20 00 : TV-nieuws —
20 25 : TV-gonzespel — 21 00 : Panorama — 22 10 : Gastprogrammo Het
vnie woord : Het Vermeylenfonds
—
22 40 : TV-nieuws

Dnoderdag 19 december
18 30 : Guten Tog — 18 55 • Zondmonnetia — 19 00 Tienerklanken — 19 35
Politieke tribune • De Christeliike Volksportii — 19 50 • Keurig Frons — 19 52 •
Zoeklicht — 19 57 : Mededelingen —
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Ritmeester
Buot — 21 15 : Contoct — 22 00 : Premiere — 22 40 : TV-nieuws

Vrijdag 20 december
18 55 • Zandmonnetie — 19 00 : Luceot
^ 19 30 : Ziet u er wat in ? — 19 50 :
Hior spreekt men Nederlands — 19 55 :
Mededelingen - De Weerman — 20 00 •
TV nieuws — 20 25 • Beschuldigde, sto
op I De zaak von de dubbele roofmoord
'— 21 55 : TV-nieuws —
22 00 tot
22 55 ' Gazo Ando : pianist, dirigent en
pedagoog

HARY JANOS

Moderato
Cantabile, speelfilm
van Peter Brooks, met
Jeanne
Moreau en J.P. Behnondo.
(Brussel Ned. — maandag 16 dec.)
Debarèdes, verveelt zich in
Blaye, een klem stadje op ongeveer 40 km van Bordeaux. Een
moord zet er echter alles op
stelten. Op de plaats van de
misdaad ontmoet Anne een zek e r e Chauvin, bediende in de
fabriek van h a a r man, die h a a r
m i n n a a r wordt. Na een korte
romance v e r t r e k t Chauvin en
A n n e keert terug bij haar man.
Op het 13e filmfestival te Cannes in 1960 Kreeg J e a n n e Moreau de prijs voor de beste
vrouwelijke vertolking in de
prent. Naast haar speelt JeanP a u l Belmondo de rol van
Chauvin.
Maandag 16 december om
20.25 u. (Brussel Ned.)

BESCHULDIGDE STA OP
Vrijdagavond wordt op het
scherm een belangrijk proces
uit het begin van deze eeuw
gerekonstrueerd. Waarom het
geschiedenis heeft gemaakt zal
u duidelijk worden tijdens de
uitzending zelf, n a a r m a t e de
ontknoping nadert Voor het
Hof van Assisen tf Antwerpen
verschenen in 1905 twee stropers op de beklaagdenbank :
Louis Theyssen en F r a n s Vandermalen. U denkt dadelijk aan
heimelijke nachtelijke strooptochten met geweer en lichtbak, aan bedreigingen, verklikking, vechtpartijen of brutaliteiten. M a a r u kaatst de bal
mis Het gaat om een moord,
F r a n s Vandermalen was uitbesteed bij vader Theyssen en
leefde er als broer met de andere kinderen in het gezin De akte van beschuldiging zegt dat
F r a n s Vandermalen en Louis
Theyssen op eer nacht een oude
vrouw hebben
doodgeslagen
m e t een bijl en daarbij haar
87-jarige zuster zo hebben toegetakeld, dat ze blijvend krankzinnig is geworden. Ten slotte
hebben ze nog een kistje met
hohderddertig frank geroofd.
Geen van beide kerels gaat akkoord met deze versie van de

VLAAMSE ZIEKENKAS
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATIONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951
Cenfr. Sekretarlaal : ANTWERPEN, K i p d o r p 50, tel. 03/32.31.39
PFOV. Sekr. Brabant : Emiel Jacqmainraan 124, BRUSSEL Tel. 0 2 / 1 9 08.64
Prov Sekr. Limburg : HALEN, S t a t i o n s t r a a t 25, lel 013/414.08
Moer dan 50 plaatselijke a f g e v a a r d i g d e n

bodediensten.

feiten. Ze verdedigen zich ieder
op zijn eigen manier, Vandermalen mak, gelaten en afwezig,
zonder veel karakter- Theyssen
echter oplettend, scherpzinnig,
h a r d en uitvoerig. De kranten
van toen schreven dat deze
boerenzoon en wildstroper kon
spreken als een
advokaat
Waarom plegen jongemannen
een roofmoord ? Vaak hebben
zij geen andere bedoeling dan
enkele dagen goede sier te maken met de buit, vaak willen
zij zich één of ander aanschaffen en dat uiteraard hun financiële
mogelijkheden
overschrijdt : nu een bromfiets of
een wagen. Naar het schijnt
zou deze roofmoord gepleegd
zijn om... een fiets te kopen.
Hoe dan ook, één van de beschuldigden ontkent dit formeel, al rijdt hij dan nog zo
graag op de fiets .. van zijn
stiefvader Theyssen...

De televiziebewerking van
ieze opera van Zoltan Kodaly
verd geleverd door Mark Liebrecht die ook de regie voerde.
Hary Janos is zowat een honjaarse baron von Münchhausen.
Hij beleeft drie wonderlijke
avonturen. Hij bevrijdt
de
Oostenrijkse keizerlijke familie
die door de Russen was gevangen genomen, verslaat de franse legers en neemt Napoleon
gevangen. Wanneer hij op het
punt staat in het huwelijk te
treden met de dochter van de
keizer, besluit hij toch m a a r de
voorkeur te geven aan Ilka,
het eenvoudige meisje met wie
hij vroeger verloofd was Nand
Buyl speelt de hoofdrol Voorts
met : Jeanine Schevernels,
Dora Van der Groen, Marcel
Hendrickx De stemmen zijn
o.a. van R. Van Helvert. M.
Hendrickx en M.L. van Dijck.
Vertaling : Jos De Haes. Programma • Eddy Steylaerts Regie : Mark Liebrecht.
Zondag 15 december
om
20 40 u. (Brussel Ned.)

Voor een goede
ENCYKLOPEDIE
Eén g o e d adres •

M. SCHEERLINCK
Muilenstraat 122, LiedekerUe

HOME
Eigentijdse w o n i n g i n r i c h t i n g
Rijschoolstraat 45 B
ST TRUIDEN
Telefoon • ( 0 1 1 ) 741.96

H OOX
Carnotstraat 133, A n t w e r p e n
Telefoon : (03)35.17.14
Binnen- en buitenlandse
merkkeukens
+ elektrische toestellen

AL AL AANBOUW
KEUKENS CLASAL
Engerstraat 1 6 1 , Erps-Kwerps
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 »
A n i w e r p e n ' s gezelligste
Bierkelder
Grote Pleter Polstraat 4
(bif S u i k e r r u l )
O p e n vanaf 3 our s'avonds
Maandag en dinsdag gesloten

WAT IS FILM ?

Als vertolkers ziet u : Thieu
Croonenberghs als voorzitter
van de rechtbank, prokureurgeneraal F r a n s De Clerck, Jos
De Man als verdediger Schönfeld en verder Leo Madder. J a n
Decleir, Lia Lee en een hele
reeks figuranten. Het dossier
werd samengesteld door Louis
De Lentdecker, televiziebewerking en realizatie staan op
naam van J a n Matterne.

Het is niet de eerste keer dat
in de reeks filmuitzendingen
van Tienerklanken
aandacht
besteed wordt aan de animatiefilm. De bekende tsjecho-slovaakse m a k e r s van poppenfilms
kwamen bijvoorbeeld al aan de
beurt. In het programma van
dinsdagavond
wordt
aangetoond dat de tekenfilm niet
langer sinoniem is van Walt
Disney-produkties; — Disney
was de pionier in dit genre.
Een hele reeks kunstenaars
zijn gaan werken in een andere
stijl dan die van Disney, in de
Verenigde Staten bv Stephen
Bousstow met zijn UP A-ploeg.
Voorts komen er experimenten
met de tekenfilm in andere landen aan bod, bijvoorbeeld in
Kanada (Norman Mac Laren)
en in de oosteuropese landen,
waar de tekenfilm erg in t r e k
is. In een interview met de
Pool
Walerian
Borowczyck,
prijswinnaar op vele festivals,
wordt over de moderne tekenfilm gepraat. Dt uitzending
wordt besloten m e t een prent
uit Joegoslavië, dat in het besproken genre wellicht aan de
top staat. Een volgende maal is
Tienerklanken op bezoek bij
belgische tekenfilmers

Vrijdag 20 december
20.25 u. (Brussel Ned.)

Dinsdag 17 december
19 u. (Brussel Ned.)

om

Aanbevolen
Huizen

om

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch l e t e l • A n t w e r p e n 2
Tel. • ( 0 3 ) 4 9 . 3 0 45 - 49.15.94

Bezoek « De Veerman •
te S t - A m a n d i a.d. Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater • Jan Brugmans
De specialist der
standaarddeuren

|. LEEMANS Deurne xuM
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17
A g e n t • De Coene • Kortrijk

EURO DOMI
Moderne w o o n i n r l c h t i n g
Kruidtulnlaan 6, Brussel 1
(tussen A Maxlaan en
E Jacgmainlaan)
Tel ( 0 2 ) 1 8 1717
— 3-2-68

Breydelhot

BRUGGE

Jozef Suveestraat 2
Gelagzaal
120 plaatsen
Tel (050)350.67

PLASTIEK

FRANS PARQUIN
Lange uobroekstraat 44
Antwerpen
Tel ( 0 3 ) 3 6 16.47
Verpakkingsemmer
Stapelkisten
Vervoerkister
Polyethyleen
drijsschorten
Prijskaarties
r a k k e n -vellen
Rollen
Be
driisschorten
Prijskaarties

HERMES
SGH€€ L
Zuidlaan 54

D u i t s e w ij n
Vrolijke wijn !

Voltedige
secretariaatcursussen
STENO- en DACTYLOGRAi-u
in vier talen

Zonovergoten wijngaarden in frisse valleien... warmte
en frisheid: dat alles vindt men teiugin.,een glas goede
Duitse wijn. Of het nu gaat om Rijn- of Moezelwijn, wijn uit Frankenland, Baden of Ww temherg...
Duitse wijn is steeds hartig, vroli/k... en maakt U
vrolijk ! Er bestaan uitgelezen wijnsoorlen voor elke
gelegenheid, voor elk gerecht,
van VIS tot dessert. En uw avondjes onder vrienden woiden onvergetelijk met een paar flessen
goede Duitse wijn I

BOEKHOUDEN
MODERNE

ADVISO
22, Marnixlaan, Brussel 5
Verband DcutstherWeinexporteure
532 Bad Godesberg - Moltkestr. 42

I A L E N

HANDELSCORRESPONDENT l^
ENZ
JAO

M

Vraagt documentatie aan:

Brussel

EN AVONDLESSEN

Lemonnierlaan 211 Brussel
Tel ( 0 2 ) 1 1 0 0 33

De school waar
xich

thuis

Vlamingen
voelen
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GOED BEGIN
Vanaf
1
januari
wordt
BLOSO, bestuur van lichamelijke opleiding, sport en openluchtleven van het ministerie
van kuituur, gesplitst in een
nederlandse en een franse afdeling. Ieder m e t eigen budget,
kaders, diensten, bevoegdheid
en baas (onderscheiden minist e r s van k u i t u u r ) . De Vlamingen zouden daarbij, zoals dat
m a a r normaal is, m e e r centen
toegewezen krijgen (53 t.h.)
dan de Waaltjes.
Wij vinden dat geen kwaad
begin, en beter laat dan nooit.
Met Roger Robberechts van de
Gazet van A n t w e r p e n aanzien
w e het als een lichtend voorbeeld voor enkele grote sportfederaties, w a a r m e n nog altijd
m e e n t dat de overgrote meerderheid van Vlaamse sportbeoefenaars al tevreden moet zijn
m e t w a t onnozele komplimenten en een franse pol van de
enkele domme (want vlaamsonkundige) mensen aan de top.
En met Roger vragen wij ons
af of men nu niet stilaan alle
sportzaken gaat onderbrengen
onder één (gesplitst»
*aand
of op te richten ministerie.

u op te werpen als « g r o t e » .
Rik II (nummer I mogen we n u
wel gaan afschrijven) speelt
dat nog steeds klaar Dat doet
ons plezier voor hem.

ling van universitairen en andere mopperaars, de demokratizering van J a n Theys en zim
TV, en andere pietluttige onzin
meer Wi] zijn gelukkig.

GELUK

MEER KULTUUR

Het staat nu officieel vast
dat Merckx — voor de echten
onder ons : dat is een belgisch
wielrenner — « misschien » de
volgende ronde van F r a n k r i j k
zal rijden
De sportgazetten
hebben het in koeien van letters den volke kond gedaan.
Dies is heel belzenland verheugd, en mag men wel eens
aan een bevlaggmgsaktie gaan
denken.
Het staat immers vast, als
Merckx deelneemt aan de ronde, dat hij h e m ook wint, net
zoals een andere Belg, Sylveer
Maes, dat in oer-oude tijden
deed Reeds ontrollen zich voor
ons v e r r u k t geestesoog de vizioenen van een van vreugde
schreiend vaderland, dankbaar
knielend om die grote zoon te
ontvangen, en vergetend in die
grote erkentelijke gelukzaligheid de kleine zorgen als de
armoede voor een half miljoen
krabbers, de amnestie voor een
stel zwarte misdadigers, de
kolonizatie van 5 miljoen Menapièrs, de hervorming van de
staatsstruktuur, de tewerkstel-

In «Les S p o r t s » breekt J a c ques Lecoq nog eens een d i k k e
lans, opdat m e n onze voetballers, bij voorbeeld w a n n e e r ze
in het buitenland .-ijn, ook w a t
kuituur zou trachten bij t e
brengen, door ze al eens mee t e
nemen n a a r een muzeum, een
woordje uitleg te v e r s t r e k k e n
bij m e r k w a a r d i g e gebouwen of
standbeelden, en dies m e e r .
Voor zover daar natuurlijk belangstelling voor bestaat, w a n t
dal is niet bij iedereen het geval. Als we ons goed h e r i n n e r e n
verkoos Roger Claessen, d e
« messias van Aken » in die tijd
nochtans universitair, t e r gelegenheid van de wedstrijd in
Tel Aviv een bezoek aan een
internationaal
« befaamde »
nachtkroeg boven een bezoek
aan Jeruzalem. Maar n a t u u r l i j k
gaan we akkoord m e t J a c q u e s
Lecoq We denken niet dat e r
al gevaar bestaat dat onze jongens bij al het kultuurgenofi
dat h u n geboden wordt, h e t
voetballen zouden
vergeten.
Laat ze dus iets meedragen v a n
h u n vele reizen.

NOG WAT DAAR
Erik

De Vlaeminck
won zondag het
voor wielercross, beroepsrenners,

GEKNOEI
De TV in het algemeen en de
Vlaamse televizie in het bijzonde
IS een schont zaak en
schenkt het mensdom veel verm a a k Dat dachten wij toen wij
zondag de beelden zagen van
het belgisch
kampioenschap
veldrijden, en bij de zoetgevooisde kommen taar zachtjes
indommelden, met de bedoeling
wakker te worden zodra de
renners de aankomst bereikten.
De mens wikt, en de TV beschikt, en we kregen nog net
de kans het spandoek te zien
« Arrivée-Aan komst » (ge zijt
in Ruien, in Vlaanderen of ge
zi]t er niet, n i e t w a a r ' ' ) of lap,

belgisch
omloop

kampioenschap
te Ruien.

de gewone a t t r a k t i e was er.
Strepen en streepjes in alle
richtingen, even later
een
plaatje «even geduld», en
daarna «storingen», alsof we
dat niet m e r k t e n . Toen dan
veel later het beeld weer terug
kwam, stond onze Fred Erik de
Vlaeminck
te
intervieuwen,
omdat die blijkbaar gewonnen
had en nog even later zei de
knappe jongen van^binnen en
buiten dat het hem vreselijk
speet dat er juist storingen waren toen de renners de aankomst bereikten, m a a r dat hij
er ook niets kon aan doen En
wij kunnen er niks aan doen,
maar wij vinden dat allemaal
een dik geknoei

Voila, de « ouwe » uit Herentals, de gewezen keizer Rik
van Looy, heeft alweer een
eksploot op zijn n a a m gebracht.
Voor de w i n t e r had hij wel
gezworen niet op de piste t e
zullen rijden, m a a r eens die
eed vergeten, n a m hij m e t Sercu toch m a a r deel aan het kampioenschap van België ploegkoers. En zowaar, op zijn ouwe,
s t r a m m e benen, toonde hij
zich, ondanks helfhaftig verzet
van Seeuws-De Loof, en vooral
(naturlijk) van Merckx-Lelangue, de strafste belgische ploegkoerser 1968.
Al te veel belang moet ge n u
precies niet hechten aan dergelijke spektakels, m a a r om ze t e
winnen moet ge toch m i n of
m e e r op een velo kunnen rijden, en vooral nog voldoende
prestige en w a a r d e hebben om

DE GAMIN
We hadden de Pirre m geen jaren
gezien Maar nu stond ht] daar aan
de toog, dik en blinkend en zelfzeker,
gehfk vioeger.
Gelijk dat gaat hebben wij een tijdje geklapt over het weer, het werk,
de vrouw en de kinderen, en onderlussen een ferme pint gedronken. En
K>en zei Pm e dat hij zijne « gamin »
verkocht had aan den Anderlecht.
WIJ dronken er een pmt op.
« Hl] speelde bij een klem provinciaal klubje, zei Pirre, bij de kadetien, en hl] maakte iedere zondag vier
vijf goalen, malgré dat zijn maten
maai « boeienjongens » waren, van
wie hl] niks kon leren, en van wie
hij niet veel hulp kreeg. Enfin, de
« gamin > was veel te goed voor zo'n

ploegske. Dat had ik direkt gezien >.
Pure had dan met een kameraad,
iemand die tn het bestuur van den
Anderlecht zit, afgesproken dat die
eens naar zijn zoon zou komen kijken, en zijn gedacht zeggen. De man
was gebomen, en hij had direkt gezegd : « Moe Pirre, daane gamm
goide toch zeikes ni loete noe de k...
doen m daa boerequip. Da's lene
veu ons, da'mer nen international va
moeke >.
Meer moest Pirre niet weten.
Hij dus naar het klubbestuur. Dat
zijn zoon moest verkocht worden aan
Anderlecht. De voorzitter was er eerst
niet v(A)r te vinden. De jongen was
te jong. Hij moest eerst zijn studies
afmaken. Anderlecht betaalde bijna

Terwijl
zijn
broer
Erik
het
kampioenschap
wielercross
beroepsrenners
in de wacht sleepte won Roger De
Vlaeminck
eveneens te Ruien het belgisch kampioenschap
voor
wielercross,
kategorie liefhebbers.
Het crossen zit blijkbaar
in de
familie.

niks, en veel vijven en zessen. Maar
dat pakte allemaal geen verf bij de
Ptm"
HIJ heeft het zolang uitgelegd,
eerst met manieren, daarna met koleire, dat de voorzitter, het geschreeuw en gevloek moe uiteindelijk toegaf.
Dat was in juli. En nu, begin december, heeft de gamm al vier wedstrijden met de
Anderlechtkadetten
gespeeld. En al drie doelpunten gemaakt. De kenners zien er wat m, en
Pirre ziet zijne gamm al lopen in de
plaats van Pol van Himst.
We dronken er een pmt op.
« Daar is maar één ding « ambettant •», zei Pirre, en dat ts dat hij vier
keren per week naar de training moet.
En ik wil hem perfors volgen, dat
doet dat ik niet anders kan (S}en
dan maar meegaan^.
Jamaar, en zijn school, en Pierre
zijn kommerce ?
Kweddeleir. Als de gamm ne keer
internationaal zal zijn, wat heeft die

school dan nog te betekenen? Hij
zal dan ne keer fetm lachen met die
studenten, die een dioge korst verdienen op een of ander burooke.
Weette gij wal ze vei dienen bi] den
Andeilecht ^
En de kommerce f Hawel, die vijj
halve dagen moet de vrouw maar
haar plan trekken Ge moet iets doen
xX>or de kinderen. En dat beetje schade aan de kommerce, dat zal rap ingewonnen zijn door de reklame, als
de gamin ne keer goed gekend ts.
Voild. Zo gaat dat. We hebben de
Pirre nog gevraagd, vooi zichtig-weg,
of hij wel zeker was dat het allemaal
zo zou verlopen. Ge kunt nooit weten, hé, een beenbreuk of zo, of een
trainer die u niet verstaat. Maar daar
rrtoest de Pirre om lachen. « Ik zeg
u dat hij internationaal wordt *, zei
hij.
Goed. Pirre is tenslotte baas ovei
zijn gamin. Of %s dat vooitaan den
Anderlecht ?
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Het Oberbayern Orkest

BECO

regelmatig te beluisteren in de
Dortmunder Thier Brau Hoven

Informeer eens naar de prijs
van deze publiciteit.
Het zal U verbazen, hoe fel
hij meevalt.

BECO

BECO

Benzine en gasolie steeds goedkoper I
ledere maand gratis benzine en olie.»
Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.:

U bestelt : p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236
Zwijndrecht - Tel. (03)52.81.73-32.02.10
w i j leveren : tegen BECO-prijs !

LICHTREKLAMEN
NEON

VERRESEN

Tel.: 03/51.72.41
Vordensteinstraat 69, SCHOTEN

Roger Moens, Kasteelsfraat 145, Strombeek, J-el. 02/79.30.78

Wffl ïïfflPimKGl
KOEUTOGEM
KQELKAMERS
OlËPVRlEZEfiS
c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE

OIEPVRIESTUNNEJ^
KAMlQNKOEUNe

WiNKiUNRlCHTiMSEtl
EN V0E0IN6SNUVMHEID

ETN JEURISSEN PVBA
DeWmterstraat24
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN

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 w i j U onze kleurenfolder geworden,
waarin U het gedetailleerd programma van deze reizen vindt.
Deze reizen zijn zeer voordelig. Reeds van 14.275 f r .
af kan U een ló-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

Standaarduitvoering

_ OEMBT

Poort gans in aluminium. Omlij$tIng B R C V B T
In gephojtfateerdft staalplaat.
o «a A O O
tear lichte bediening.
^ *3 U W O
Automatische sluiting.
Voordelige prljien.

JEURCLOO
A. JEURISSEN. CLOOSTERAAANS & ZONEN

ZONHOVENWeieritreH 1 -

T«l. O l l / I M . J l & 132.36
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m a n toch wel niet ro hééi intiem zal
hebben gekend ».

PERS
Elders in ons blad wordt
teruggekomen op het BRT-fascisme
tegen de
vlaams-nationale
stroming.
Wat
Van
Mechelen tijdens het debat in de kamer
uitkraamde zal ook nog wel een staartje
krijgen, al moet dit
m'as-tu-vu-ministertje van de podiums gejouwd
worden
waar hij zich zo graag opwringt — met
verplichte aanwezigheid
van de TV-reporters. Fransje van 1944 dat zelf wat
« gerepressieerd » werd wil nu opinierepressietje
gaan spelen. Hij zal de
weerbots krijgen. Ondertussen
krijgen
we kommentaren
bij enkele
belangrijke
interpellaties
als het schandaal
Liénard
te Brussel. De waalse mollen die het
atoomcentrum
te Mol willen
ondergraven en Yerna met zijn waalse
ABVVers die de kansen van Eyskens nog maar
wat kleiner
maken.

DE STANDAARD
Over het schandaal Liénard — een nederland.;onkundige
die mede over het
Vlaams onderwijs te Brussel wordt benoemd — moet in dit onmogelijk
land
nog steeds geïnterpelleerd
worden. Jorissen deed dit volgens de Standaard met
brio, maar zou toch nog wat meer geschiedenis moeten kennen om het laatste woord te kunnen
hebben.
« Over deze aangelegenheden heeft de
h. Jorissen dinsdag de senaat onderhouden. Zijn agressieve wijsvinger was herhaaldelijk gericht op de h. Lucien Harmegnies, oud-voorzitter van de Socialistische Jonge Wachten, oud-kontestateur,
en tans minister van de koning, onder
meer belpst met de handhaving van de
orde en de naleving van de taalwetten.
Van zijn voorganger, Herman Vanderpoorten, was geweten dat hij het goed
meende met de taalwetten. Van de h.
Harmegnies, geboren te Flawinne, burgemeester van Marcinelle en kamerlid
van Charleroi, is het minder zeker, dat
hij in het spoor van de Lierse senator
zal treden. De interpellatie van Jorissen
heeft de twijfel trouwens niet opgeheven, want de minister zei enkel, in dat
verrukkelijke jargon van onze administratie, dat « de beslissing nog hangende
is ».
De h. Harmegnies trachtte de vage indruk van die woorden iets te precizeren
door pozitiever volzinnen. Zo zei hij tot
de Vlaamse senatoren : « Ik ben een Waal
zoals Jules Destrée die voor de vlaamse
gemeenschap veel eerbied had ».
Maar de h. Jorissen, die ook wel een en
ander over de waalse beweging weet,
herinnerde eraan dat Destrée ooit heeft
geschreven : « Men heeft ons Vlaanderen ontstolen ». De h. Harmegnies die
zich destijds op de BSP-kongressen zelfs
niet door Spaak liet overdonderen, repliceerde vanuit de hoogte : « U kent de
Destrée niet, die ik heb gekend ».
Jorissen kon blijkbaar niet zo direkt
de data thuisbrengen en zweeg, en daarmee passeerde de ministeriële bluff.
Toen de grote Destrée stierf, in 1936, was
de jongeheer Harmegnies immers nog
niet meerderjarig, zodat hij de staats-

DOORBRAAK
Het blad van de VVB stelt de vlaamse eisen klaar en duidelijk, nu een zoveelste vuil maneuver wordt
uitgehaald
tegen de kempische toekomstkansen.
Dit
op een ogenblik dat door de krizis van
de engelse bazissen en de
moeilijkheden
in de diamantsektor
duizenden
Kempenaren in hun bestaan worden
bedreigd.
« Wat dient volgens ons het vlaamse
standpunt te zijn ? Wel, als onze waalse
vrienden (dit is de term gebruikt door
alle grote vlaamse politici) absoluut weg
willen, dan moeten zij dat weten ; als er
zo veel geld is dat ons land zich een
tweede atoomcentrum kan veroorloven,
des te beter. Maar dat mag zo maar onder welbepaalde voorwaarden :
— dat het wetenschappelijk en technologisch onderzoek er niet onder lijdt :
geen versnippering van kredieten, m a a r
een rationelere, parallele samenwerking;
— dat er geen zware sociale gevolgen
uit voortspruiten voor de werknemers in
Mol zelf ; en hier denken wij in de eerste plaats aan de bedienden en arbeiders,
bijna uitsluitend Vlamingen en woonachtig in de Kempen of in Limburg, gebieden die reeds zulke zware tewerkstellingsproblemen kennen : voor elke
gedeeltelijke « overheveling » (cfr. de
Isotopengeschiedenis) moet er voorafgaandelijk, dus niet 5 jaar later, een uitbreiding van een andere afdeling te Mol
verkregen worden.
Het is ten slotte duidelijk dat de ganse
eventuele decentralizatie van het S.C.K.
moet gezien worden in het r a a m van de
ganse wetenschapspolitiek, zowel op fundamenteel als op technologisch vlak. Het
vergt ettelijke maanden, misschien wel
jaren, om hiervoor ernstige plannen te
ontwerpen. In afwachting daarvan 7ullen wij geen Merlo-Isotopen-maneuvers
aanvaarden ».

HET VOLK
Blijkbaar met goed gevolg heeft Yerna zijn drukkingseffekt
op de waalse
ABVV-ers kunnen uitoefenen. Zij vinden
de regeringsvoorstellen
niet radikaal genoeg. Met de brusselse bourgeois Simonet en het steigeren van de waalse haantjes brokkelt de meerderheid
van Eyskens zienderogen
af.
« De h. Yerna, destijds een van de
steunpilaren van André Renard en zijn
M.PW., herinnerde de waalse socialisten aan de plechtige verbintenis, die zij
op hun kongres van Verviers hadden
aangegaan. Het kwam erop neer, dat hij
de socialistische politici, en in 't bijzonder de huidige ministers Merlot, Terwagne en Cools, beschuldigde v a n

woordbreuk en van verraad tegenover
het waalse volk. Het ontwerp op de ekonomische decentralizatie,
zegde hij,
blijkt ver verwijderd van de rezoluties
van het kongres te Verviers, die toen als
eisen werden bestempeld. De waalse sindikalisten van het A.B.V.V. gebruiken
trouwens niet meer het woord « decentralizatie », zij spreken over ekonomische
autonomie.
De h. Yerna wist ongetwijfeld zeer
goed wat hij deed. De kans om zijn « politieke vrienden » in een moeilijk parket
te brengen heeft hij niet laten voorbijgaan, want met die « vrienden » heeft
de h. Yerna nog een eitje te pellen.
Het afwijzen van het wetsontwerp op
de ekonomische decentralizatie door de
waalse sindikalisten kan verdragende
politieke gevolgen hebben. Dat kan de
regering tot immobilizatie dwingen.
Naar het schijnt zou B.S.P.-voorzitter
Collard geneigd zijn aan de houding van
de h. Yerna en zijn vrienden minachtend voorbij te gaan. Men mag nochtans verzekerd zijn, dat een aantal socialistische parlementsleden uit Wallonië er wél rekening zal mee houden ».

NIEUW VLAANDEREN
Het blijkt dat dit blad niet meer mag
verstuurd
worden uit de leuvense
gevangenis. « Staatsgevaarlijk
» oordeelt
prokureur Symons, de leuvense
franskiljon. Hij kon er anders nog wel het een
en ander uit leren, o.m. hoe het begrip
landverraad en staatsgevaarlijk
tenslotte maar wijzigt volgens de bestaande regimes.
« Toen in 1947 Mgr. Tiso werd opgehangen, brak een brede, spontane staking uit en werd er op de m u r e n geschilderd : « Wij werken niet meer voor
een staat die onze prezident ophangt ! ».
Dan daalde in 1948 de nacht over
Tsjechië en Moravië. Doch ook op nationalistisch vlak bleef Slowakije's verzet
tegen het kommunistisch regime levendig. Toen na de dood van Stalin het IJzer e n Gordijn lichtjes werd opgetild,
d u u r d e het veel langer eer men als toerist in het « reaktionaire » Slowakije
binnen mocht dan in de andere delen
van het land.
Geregeld kon men omstreeks 1950 lezen dat kommunistische Slowaken door
de Stalinisten van het Novotny-regime
w e r d e n weggezuiverd « wegens burgerlijk-nationalistische afwijkingen ». De
fel in het nieuws gekomen Slowaakse
kommunist Hoesak heeft ook een aantal
jaren « bak » achter de r u g als « nationalist ». Met de lentedooi te Praag, begon in 1968 ook voor de tsjechisch-slowaakse verhouding een nieuw tijdperk.
Toen de radio de russische inval
meldde in Tjecho-Slowakije, berichtte
dezelfde morgen in grote druk het ACWblad Het Volk : « Tsjecho-Slowakije
wordt tweeledige federatie ».

HETSTRIJDERSBUD
Bij gebrek aan reële dingen om voor
te zijn is dit blad dan nog maar eens tegen. Tegen de amnestie op blz. 4, en tegen onze Pier Leys op de eerste bladzijde. Als burgemeester
en
flamingant
die weet welke tragedie voor het bewuste Vlaanderen 14-18 geweest is door
de belgische meinedigheid,
belette
Piet
Leys
een zoveelste
hoera-patriottenspeech van een van de
beroepsvaderlanders.
« Na de toespraak van dhr. P. Leys,
burgemeester van St-Andries en tevens
volksvertegenwoordiger van de Volksunie, heeft deze laatste in zijn hoedanigheid van burgemeester aan een V u u r kruiser verbod opgedragen om tot zijn
wapenbroeders enige woorden te richten. Alsof dit nog niet volstond heeft h i j
ook aan de nationale-beheerder 40-45 Simon Van Hauter, de toestemming geweigerd hulde te brengen aan de oudstrijders 1914-18. Uit protest heeft V a n
H a u t e r samen met zijn echtgenote d e
feestzaal verlaten na aan de afgevaardigde van de pers een kopij overhandigd te hebben van de toespraak w e l k e
hij wenste te houden.
Het past aan deze eigenaardige burgemeester te verklaren :
1) dat hij gans de bevolking van zijn
gemeente moet vertegenwoordigen ;
2) dat hij steeds een belgisch parlementair is.
Hij heeft dus ontegensprekelijk misbruik gemaakt van zijn m a c h t ».

HET VRIJE WOORD
In dit veertiendaagse
blad van het humanistisch
verbond
had een
vlaamse
zelfbevlekker
de hele vlaamse
beweging
weer maar eens afgeschilderd
als neofascisten, Hitlerianen. Hij krijgt een stevige repliek uit eigen kring.
« Volksnationalisme is gewoonweg een
toestand van verweer, de verdedigingsrefleks van een heel volk dat onderdrukt, uitgebuit en gediskrimineerd
wordt door een superieure kaste van een
ander volk, meestal met de hulp van d e
bourgeoisie van het eigen volk, zowel op
sociaal-ekonomisch als kultureel vlak.
Op de bespottelijke bewering als zou
ieder Vlaamsbewust mens of flamingant
een fascist zijn of Hitleriaan zullen w i j
niet ingaan, w a n t dan is heel het Vermeylen-, Davids- en Willemsfonds één
fascistische bende en zijn m a n n e n als
Gerlo, Debrock, Kuypers, Van Haegendoren, Huysmans, Jorissen, Derinne,
Coppieters, H. Vos, Craybeckx enz. stuk
voor stuk Hitlerianen ».
WALTER LUYTEN.

Groepen en maatschappijen

allerhande !II
Speciaal voor U bedacht.

IEDER DORTMUNDER

^^j,^
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THIER BRAU HOF
kan U op leder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gczelliga sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
Middag- an avondmaal bi groep
gezalllg. fiiit, good en qoedkooi»

De ene belegging is de andere niet.

1 Restaurant SYLVIA
:

Spoormakersstraat

I
;

TeJ. 0 2 / 1 2 . 0 7 . 2 3
(tussen Grote Markt en St. Jansplein)

67,

Brussel

•

•

KERSTMIS : MENU van 225 F
Zeelandse oesters of
schuim van leverpastei
Lucullushapie
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 Médaillon è l'Espagnole
Croquetten
- Fruitschaal in marasque gedoopt
- Cotillons

Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen
ell<e vorm van muntontwaarding. En, als u die investering bij
de Groep De Bondt plaatst,is ze nog extra-renderend ooic
8 % nettowinst, immers, De Bondt seieltteert zijn gronden
uitsluitend op hun lioge winstwaarde en behartigt de
belangen van zijn investeerders tot het uiterste.
Een waarborg hiervoor: de Groep De Bondt belegt 50 %
eigen kapitaal in elk van haar projekten. Vraag nu,
overigens geheel vrijblijvend, onze uitgebreide brochure.

Groep De Bondt
promotors van bouwgronden

en woonplanning
Coremaneelraat 22
Bereheoi-Antwmpen
Telefoon 03/30 It K (2 I.)

Inlichtingen ter plaatse
T H I E R BRAU H O F
Leuven Tei. (016)46311
THIER BRAU HOF
HulsN rel. (056)11536
THIER B R A U HOF
Antwerpen Tei. (03)312037
OE K L A R O E N
Aalst
rel (053)22853
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1

Tel.

(02)18.74.89
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Klein Brabant

bevwegingsj^Jzer
Deurne

ANTWERPEN
Antwerpen
KOLPORTAGE
Zondas 22 dec. \e1ge7.eld door radiowagen.
Vertrek 0111 10 uur café Odol, Ballaertstraat 80, Antwerpen.

Beerse
VOORBEREIDING
Het plaatselijk bestuur hanteerde
de klassieke stok in het hoenderhok, door, als een \ r e e m d e eend in
öe bijt, de jongste gemeenteraads2itting, in blok bij te wonen. Het
w a s trouwens de bedoeling v / h bestuur, door een schokje de plaatselijke burgervader, ooms en nonkels
diets te m a k e n d a t er voortaan
vlaamsnationale pottenkijkers de
raadszittingen met hun aanwezigheid kleur (want klank mag niet)
zullen bijzetten. Meteen bereiden we
d e afdeling voor op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen.
MEDEDELINGEN
leder lid heeft reeds een brief ontvangen waarin de Wij-abonnementenslag belicht wordt. Daar wij proberen, in ons arrond. de loef af
te steken, inzake aantal nieuwe abonnees, hopen we dat elk lid vlug
zal inschrijven en naast het eigen
ar.on. nog een stuk of wat andere
zaï insturen.
'•'L-vl-ekes-kentekens,
leeuwenscii;ldjes, leeuwen laggen of vlaamse
pockets
zijn
te
bekomen
bij L. Dolhain, Lindendreef 5, Heerst — tel. 61865 (men bestelt ten huize). Opbrengst voor de plaatselijke
kas.

Borgerhout
P R O F I C I A T P A T E R STRACKE !
Donderdag 12 december werd
E . P . Dr. D A . Stracke S.J., 'JS
jaar.
Niet uit gewoonte doch met volle o\ertuiging werden door onze afdeling welgemeende wensen van geluk aan de jarige overgemaakt. Men
kan persoonlijke wensen overmaken
a a n E.P. Dr. Stracke S.J., St. Xaveriuskollege, Koilegelaan te Borgerhout.
ONZE K O L P O R T A G E
De kolportage gaat door morgen
zondag 15 december ,
Bijeenkomst te kwart voor tien
bij Bert Verbeelen, Jozef Posenaersstraat 37.
ABONNEMENTENSLAG !
Al te weinig adressen worden ons
o\ ei gemaakt en niettegenstaande
di' houden wij toch de leiding.
.> er nu niemand in uw kennissen- of werkkring die in aannierkmg komt ? Kunt u het zelf niet
aan, laat ons naam en adres geworden en onze ijverige propagandisten
doen de rest.
LEDENHERNIEUWING
Deze taak is bijna van de baan
doch zoals in vele takken wegen de
laatste loodjes het zwaarst, namelijk herhaaldelijk voor een gesloten
d e u r staan. Wie vaak afwezig is verwittige ons over uren van aanwezigheid of m a k e de bijdrage aan onze leden over (hoofdlid 60 fr., bijleden 23 fr.).
NUTTIGE ADRESSEN
O p volgende adressen kan men
steeds terecht hetzij voor sociaal
dienstbetoon (om het even welke
politieke strekking m e n heeft) hetzij om aan te sluiten als lid of een
atxmnement te nemen ;
Uirk
Stappaerts,
Gebroeders
Blommestraat 23, tel. : 21.39.97,
voorzitter; Juul Dillen (schepen),
Lode Van Beckenlaan 184, tel. :
21.30.90; Frans Dirks (gemeenteraadslid), Karel Van den Oeverstraat 26, tel. : 363894; Bert Verbeelen
(gemeenteraadslid),
Jozef
Posenaersstraat 37, tel. 355708; Mevrouw Raets (lid Kommissie van
O p e n b a r e Onderstand) Vinyottestraat 41, tel. : 36.79.97; Verbergt
Jos, penningmeester, Florastraat 81;
Piet Willems, organizatie : De Winterstraat 14, tel. : 36.43.08; Gerard
Storme, Ketsstraat 90 (propaganda);
Karel Eykens, Weversfabriekstraat
40, tel. 35.56.10 en Eric Beeckman,
.ValkenputBtraat 31.
Knipt dit lijstje u i t !

LEDENHERNIEUWING
De
ledenhernieuwing
\erloopt
viot. Een tiental medewerkers besteden wekelijks enkele avonden
aan het afleggen van huisbezoeken.
Bijzonder de ledenhernieuwing, le«lenwerving en abonnementenslag
slaan op de dagorde.
LEDENSLAG
Simpatizanten die wensen lid te
worden hoeven niet te wachten op
het bezoek van onze propagandisten. Stuur naam, adres, geboortedatum en 3 brieljes van 20 fr. naar
het sekretariaat : Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 117 Deurne en enkele
dagen later ontvangt u uw lidkaart
thuis, onder gesloten omslag.
REKLAME IN DE S C H E L D E
Verscheidene medewerkers zijn
bezig reklame rond te halen voor
het m a a n d b l a d « De Schelde »
Zich wenden tot de heer Andries,
Laminergierstraat 9, Deurne.
5 JAAR G R O E N I N G H E
Ja, vijf jaar reeds bestaat de kring
Groeninghe.
Ontelbare
gezellige
avonden, biljartontmoetingen, zelfs
kleinkunstavonden werden door deze kring ingericht. Het bestuur vertlient hiervoor dan ook onze hartelijke gelukwensen. Bijzonder de
heer Slootmans, voorzitter sinds het
ontstaan, verdient een eervolle vermelding voor al zijn werk.
Naar aanleiding van het 5-jarig
bestaan wordt een feestmaal aan.gericht in het lokaal Plaza, hoek
Ciallifortlei en De Montereystraat te
Deurne (C) op zaterdagavond 14 december 1968 om 20 uur 30. Inlichtingen : zich wenden tot : lokaal
Plaza of de heer Van Aelst, Tirinusstraat 36, Deurne.

Ekeren
KOLPORTAGE
Zaterdag
14
december
1968
laatste kolportage van 1968 te
Hkeren-Zilverhoek
(Kapelsesteenweg).
Bijeenkomst aan de kerk Zilverenhoek om 14 uur.

Grobbendonk
LEDENVERGADERING
Donderdag 19 december te 20 u.:
leden- en simpatizanten vergadering
in het lokaal bij Van Houwe, Kerkplein, Grobbendonk.
Sprekers ;
volksvertegenwoordiger Jo Belmans
en senator Edgard Bouwens. Inleiding : Mr. Francis Anlhonis, kantonaal afgevaardigde.
KOLPORTAGE
Morgen zondag 15 december, kolportage met « Wij ». Bijeenkomst
om 10 uur op het Kerkplein te
Grobbendonk.

OPEN G E S P R E K S A V O N D E N
Heden zaterdag 14 december om
20 uur in café «De Eenhoorn», Stationstraat 30, te B o m e m eerste van
de reeks open gespreksav«mden.
Het onderwerp « Arbeiders-Problemen » wordt behandeld door vakbondsafgevaardigde Theo De Block
en Volksunie-senator Edgard Bon-

Mechelen
LEDENHERNIEUWING.
ABONNEMENTEN
Langs deze weg verzoeken wij
vriendelijk onze propagandisten die
avond na avond de baan op gaan
\ o o r het vernieuwen van de lidmaatschapskaarten, gul te onthalen.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt
voor de hoofdleden 60 fr., voor elk
bijlid 25 fr.
Tevens verzoeken wij het abonnementsgeld op Wij en Omroeper zoveel mogelijk te hernieuwen via de
aanbiedingen door de post. Dit verlicht in grote mate het werk van
onze wijkbesturen.
Indien u nog geen abonnent zijt
op Wij of Omroeper, abonneer dan
spontaan bij de aanbieding van uw
lidkaart. Het is voor ons een grote
bijdrage in de verdere strijd voor de
\ laamse ontvoogding.
Het abonnementsgeld Wij bedraagt 300 fr., dit voor de Omroeper 80 fr.

Zwijndrecht
DE SINT KWAM
Traditiegetrouw organizeerde de
plaatselijke Volksunieafdeling opnieuw haar jaarlijkse Sint Niklaasrondgang.
Dat dit bezoek aan huis door de
Sint met zijn knecht Zwarte Piet
nog steeds een hoofdgebeurtenis
vormt voor de kinderwereld, heeft
zeker geen verder betoog.
Ruim 270 kinderhartjes en hun
ouders beleefden in eigen sfeer enkele ogenblikken van intens geluk.
Proficiat aan de toegewijde militanten.

Heist - Booischot - Hailaar

Herenthout
W A R D HERMANS
SPREEKT
Zaterdag 14 december te 20 uur
lokaal : De Nieuwe Kroon, Markt,
8 over de frontbeweging gegloeid
uit de IJzertragedie.

Kerksken

DIENSTBETOON
Afspraken
met
volksvertegenwoordiger E. De Facq maken door
bemiddeling van Arthur De Schrijver (tel. 053-675.10).

NIEUWE AFDELING
Zaterdag 23 november jl. werd
overgegaan tot de stichting van de
nieuwe V.U.-afdeling Kerksken, De
stichtingsvergadering had plaats in
in aanwezigheid van provincieraadslid Urbain De Grave. Etienne Van
Londerseele is voorzitter, Georges
De Kegel is sekretaris en Remi
Goessens is penningmeester.

Sint-Martens-Bodegem
DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger
E. De
1'acq zal zitdag houden op donderdag 19 december van 19 uur 30 tot
20 uur 30 bij Fr. De Rijbel, Stationsstraat.

OOST-YLAANDEREN
Aalst
NACHT VAN DE VOLKSUNIE
Zaterdag 14 december, zaal « De
Klaroen », oprit autostrade, Aalst,
'i Eerste grote nacht van de Volksunie Aalst ». Orkest « The Actil
Club », zang en animatie : Paul
Chyssels, attrakties, verrassingen.
Kerste dans te 21 uur 30. Inkom :
50 fr.
MEDEDELINGSBLAD.
Deze week is nr 6 van het arrondissementeel Mededelingsblad voor
afdelings-bestuursleden
verschenen. Wie per vergissing geen nummer zou ontvangen hebben, gelieve
zulks mee te delen aan Laurent De
Schrijver, p-a De
Vriendschap,
Kerkstraat 9, Aalst.
SOCIAAL DIENSTBETOON
HERZELE
Senator Diependaele in café St.
Martinus, Dorp, op maandag 16 december te 18 uur.
NIEUWERKERKEN
Senator
Diependaele
in
café
« Bierfontein », Schoolstraat, op
maandag 16 december te 18 uur
45.
MERE
Senator
Diependaele
in
het
Vlaams Huis op maandag 16 december te 19 uur 30.

8RABANT
Asse

AALST
Senator Diependaele in café « De
IJzer », Gentsestraat, op maandag
16 december te 21 uur.

DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger
E.
De
Facq zal in december geen zitdag
houden in het Kummelshof (tweede Kerstdag).

DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger
E. De
Facq zal geen zitdag houden in de
m a a n d december (Kerstdag).

Leuven
DE VOLKSUNIE-HARMONIE
KOMT !
Heden zaterdag 14 december
trekt de Volksunie Harmonie Antwerpen door de straten van Leuven
Markt - Bondgenotenlaan - Oude
markt - Bijeenkomst om 15 u. aan
het lokaal « Opera ». Allen op post !

VI. nat. pas genezen na verblijf
in sanatorium, zoekt dringend werk
in Brussels humaniora, kan wagen
besturen; marketing en sales promotion; tel. 254448, Verloey, die belanghebbende verwittigt — T 157.
Persoon 25 jaar, heden handelsgevolmachtigde, zoekt nieuwe betrekking, zo mogelijk bij een pharmaceutische firma. Ben zeer goed geintrodueerd bij Apotekers en Klinieken. Kan alleen in dienst treden indien wagen van de firma. — T. 163
Vlaming naar de 50 toe, met vele
jaren ervaring kantoorwerk, grondig beide landstalen, goede noties
D. en Eng., boekhouding, organizatie, vertrouwd met werking N.V.
enz., wat vakkundig onderlegd —»
kortschrift plus typen.Zoekt ernstige
bezigheid in het brusselse Schrijven
onder letters P . J . N . — T 159.
Vlaams ziekenfonds
Brabantia
zoekt plaatselijk losse medewerkers.
Voor verdere inlichtirigen : schrijf
of tel. naar het vlaams ziekenfonds
Brabantia, steenweg op Ninove 288,
te Brussel 8, tel (02) 23.87 77. Bureel open elke dinsdag en vrijdag
van 16 tot 18 uur, 's zaterdags van
10 tot 12 uur — T 132.

Appelterre - Eichem

Wie helpt mij aan gaslantaarn
(op paal). Een of meer armig. Aanbieding J. Bossuyt, E<legem, Graaf
De Fienneslaan 67. Tel. 03-495627 -r>
T 160.

EIGEN AFDELING
In aanwezigheid van arrondisseinenteel voorzitter Bert De Cremer
had dinsdagavond 3 december de
stichting plaats van de nieuwe V.U.afdeling Appelterre-Eichem. Het bestuur ziet er uit als volgt : J a n
Dauw (voorzitter); Roger De Clercq
(0/voorzitter); Karel Van der Bracht
(sekretaris); Erik D a u w (penningmeester); Frans Clavie (organizatie);
Fernand Van der Haeghen (propaganda); Peter De Boeck (dienstbetoon).

Jonge d a m e 24 jaar, klinische assistente A 1, zoekt passende betrekking Brussel, Mechelen, Antwerpen
of Leuven of omgeving. Schr. senator Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen, tel. (015) 19994.

Denderhoutem
SOCIAAL DIENSTBETOON
Burgemeester Frans De Man en
provincieraadslid Bert De Cremer
houden zich ter beschikking voor
gevallen van sociaal dienstbetoon
morgen zondag 15 december van 11
tot 12 uur in café « Breughelhof i>,
Vondelen 36.

VAN DE V.U.-LEIDING

Herentals

KENTEKENS
Tal van bestuursleden deden herhaaldelijk navraag naar
« leeuwenspeldjes » en « VU-speldjes ».
Deze beide soorten speldjes zijn te verkrijgen op het Algemeen Sekretariaat. Bestellingen dienen gedaan door storting
op pr. 1476.97 van Volksunie VZW Brussel 1, met vermelding
van de reden der betaling. Beide soorten speldjes dienen afgenomen tegen 9 fr per stuk. De verkoopprijs bedraagt 12 fr.

KONTAKTDAG GEMEENTEMANDATARISSEN
SINTERKLAAS L E I D T 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 afscheid nemen alvorens af te reizen.

Wij zoeken plaatselijke agenten
in gans Vlaanderen voor de verhuring van onze vakantieverblijven in
Spanje. (Jan.-juni). Brochuur gratis
ter beschikking. Inl. Immo Spain
— Hendrik Marckstr. 19, BerchemAntw. — T 161.

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

ZIEKENKAS
De neutrale ziekenkas « Tak
Lier », zal eerlang een sekretariaat
oprichten te Herentals. Leden die
wensen aan te sluiten bij deze ziekenkas kunnen hun n a a m opgeven
bij onze ondervoorzitter F . Iva, lokaal « C o m m e r c e », Stationsplein
23, Herentals.

Hoboken

Gevraagd : bouwkundig tekenaar,
volledig zelfstandig werkend. Schrijven of aanbieden Lange Van Bloerstraat 78-80, Antwerpen. — 162.

IMP E
Provincieraadslid
Urbain
De
Cirave zaterdag 21 december in café « Edelweiss », Dorp, te 15 uur.

Dilbeek
DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger
E. De
Facq zal zitdag houden op dinsdag
17 december van 19 uur 30 tot 20
uur 30 ten huize van provincieraadslid Maurits Panis, Moeremanslei 86, Dilbeek.

zoekertjes
Juffrouw zoekt betrekking als bediende, Ned., Engels, Frans. Liefst
Brussel of Aalst — T 158.

LEDE
Senator
Diependaele
in
café
« Reynaert », Dreef, op maandag
16 december te 20 uur 15.

Halle
FILMAVOND
Heden zaterdag 14 december om
20 uur in het lokaal Cools-Leers,
Lostraat 87 te Heist-op-den-Berg
filmvoorstelling « Aktualiteiten 19581968 ». Deze filnireeks is een voortdurende hulde aan het werk en het
idealisme van Wim Maes. Toegang
kosteloos.

Hekelgem

Het Vlaams-Nationaal Studiecentrum richt heden zaterdag
14 dec. van 9.45 uur af in het Scheldehof, Oude Koornmarkt 16
te Antwerpen een kontaktdag in voor alle gemeentemandatarissen van de Volksunie. Mr. Schiltz, ere-voorzitter spreekt de
openingstoespraak uit. Mr. J. Verniers zal over « De Interkommunale » handelen. Na het middagmaal volgt een debat.

Hoof dreda kteur
T van Overstraeten
Alle briefwisseling voor
redaktie naar
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan
110 Brus. 7. Tel 23.11.98.
Beheer
Voldersstraat 71, Brussel 1
Tel (02)125160
Alle klachten voor niet ontvangen V blad op dit adres.
Jaarabonnement . 3ÜÜ fr
Halfjaarlijks . 170 fr.
Driemaandelijks 95 fr.
Abonnement buitenland
480 tr
Steunabonnement 820 fr
(minimum)
Losse nummers 8 fr
Alle stortingen voor het blad
op postrekening
1711 39,
« Wij » Vlaams-nationaal
weekblad.
Verantw uitg. Mr F Van
der Eist. Beizegemstraat 20,
Brussel 12.
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F. Annys zal de jonge afdeling ïn
de arrondissementsraad vertegenwoordigen. Goede v a a r t !

baMeglngsy^Jzer

Arr. Brugge
SOCIAAL DIENSTBETOON

SOCIAAL DIENSTBETOON
AALST
Volksvertegenwoordiger dr. R.
van Leeniputten elke woensdaga\uiid vanaf halfnegen in het lokaal
De Vriendschap, Kerkstraat "),
Aalst.
WORTEGEM
N'olksvertegenwoordiger Luk N'ansCeenkiste zaterdag 14 december ek
te 16 uur in <t De Arend », Dorp.
HERZELE
Provincieraadslid Urbain de Grave zaterdag 14 december ek. te 15
uur in café « St-Martinus » aan de
kerk
DE GRIFFOEN
De trekkersgroep de « Griffoen »
zal op zondag 15 december langsheen de Scheldeboorden te Melsen
van de natuur en haar schoonheid
genieten. Verzamelen om 14 uur,
café « Taxi » Merelbeek Dorp.
Niet leden zijn welkom.

Deinze - Petegem - Astene
FAMILIEBERICHT
Een zesde kind werd geboren en
An gekerstend in het gezin van ons
bestuurslid Alfred De Decker-Wielandts. Proficiat !
AMNESTIEAKTIE
Onze afdeling zal aan alle kerken
van de agglomeratie Deinze ter gelegenheid van de middernachtniis
op Kerstdag pamfletten uitdelen
Wii doen hiervoor beroep op enkele welwillende medewerkers.

Distrikt Deinze
Aalter
SOCIAAL DIENSTBETOON
Provincieraadslid O m e r Vandekerckhove thuis : iedere zaterdag
van 9 tot 12u.
Senator Frans Baert : om de twee
m a a n d : tweede donderdag. Casino,
markt om 20 u.
DEINZE
Volksvertegenwoordiger
Dr.
Jan
AVar.nvn - 2de vrijdag van iedere
maand om 19 u. bij de heer Maurits Onderbeke, Van Eeckhoutstraat
4,5 Deinze.
MACHELEN
\ olksvertegenwoordiger Dr. J a n
VSannyn - 4de vrijdag van de
maand om 19 u., Café « De Leiezonen » bij Tuur Denijs.
NEVELE-LANDEGEM
Volksvertegen>>'oordiger Dr J a n
Wannyn - thuis, Ie en 3e vrijdag
van de maand om 19 uur.
ZULTE
Volksvertegenwoordiger Dr. Jan
V annyn - Café St. Petrus bij de
heer Van Parijs iedere 4e vrijdag
van de maand om 1930 uur.
ZWIJNAARDE
Provincieraadslid Oswald
Van
Ooteghem, na telefonische afspraak.
Mevrouw Vermeersch na telefonische afspraak. Gebuurtestraat 19.

Deinze
NATIONAAL HAVENBELEID
Vrijdag 20 december om 20 uur
spreekt ir. André Mertens over Havenbeleid, Zeebrugge, Gent
en
weerslag op ons gewest; in de raadzaal \ a n het nieuw gemeentehuis te
Petegem aan de Leie.

Gent
INTERPELLATIE
Ons gemeenteraadslid Guido Deloo zal maandag 16 december a.s.
in de gemeenteraa 1 van Gent interpelleren over de ondemokratische en sektaire verdeling van de
stedelijke toelage voor jeugdzorg.
Alle belangstellenden zijn welkom
op het stadhuis te Gent om 18. 15 u.

.AMNESTIE-AVOND
Vrijdag 20 december te 20 uur
spreekt adv. Doevespeck te Petegem a / d Schelde, in de herberg De
Klok, Kramvelstraat. De afdelingen
Oudenaarde, Wortegem en VUJO
nodigen alle leden en ! impatizanten
op onze spreekbeurt uit.

St. Maria-Horebeke Munkzwalm
Deze beide afdelingen richten samen op zaterdag 14 december een
feestavond in herberg Zwalmenlandia in te St. Maria-I^ateni (begin 20
uur - klein eetmaal tegen 50 fr.) Korte toespraken door volksvert.
\ an Leemputten en arr. voorzitter
Gies Eechaudt.
KADERVERGADERING
N'rijdag 27 december te 20 u. 30 vergadering van de bestuursleden van
alle afdelingen in Huis van P a r m a ,
Markt, Oudenaarde. De agenda
\olgt m a a r men vraagt van nu af de
datum vrij te houden. De afdelingen gelieven alle schikkingen te treffen om op die dag de hernieuwde
lidmaatschappen voor 1%9 af te rekenen.
ABONNEMENTENSLAG
De afdeling Ronse bereikte reeds
de 300 % van haar streefnorm. Proficiat ! De afdelingen O u d e n a a r d e
en Wortegem hebben deze week
ook de werving aangevat. Nukerke
zal, naar blijkt, volgende week beginnen. De vraag is : zullen ze Ronse nog verontrusten ?

SINT-ANDRIES
Burgemeester-volksvertegenwooi'diger Pieter Leys, op vrijdag 20 december a.s. van 14 tot 16 uur, ten
huize : Manltobalaan 5 (tel. 155.20).
TORHOUT
Volksvert. P . Leys, op vrijdag 20 december van 20 tot 21 uur bij apoleker Pol Vlieghe, Hofstraat 9 tel.
225.56.

DIENSTBETOON
Maandag na 20 u., senator F r a n s
Blancquaert, in café « Cirkel ».
Harelbekestr. 40. Tel. 72570.

ZEDELGEM
Volksvert. P . Leys - vrijdag 20 december van 19 u. tot 19. 45 u., café Rembrandt, Torhoutsteenweg 64

Gistel
NA DE D E R D E KAARTAVOND
Een goede opkomst en d a n k zij
de tombola en enkele steunende leden kan onze kaartersklub a De
Vlaamse Vrienden » financieel op
eigen benen staan. Het bestuur ziet
er uit als volgt voorzitter : Henri
Sanders, ondervoorzitter : Kamiel
Knockaert, sekretaris : Willy Steenkiste, penningmeester : Maurits
Coulon.

Sint-Denijs • Westrem
ZITDAG
Volksvertegenwoordiger E.
De
Facq zal zitdag houden op het
adres : Europalaan 31 (tel. 0922.64 23) op maandag 16 december
van 20 tot 21 uur.

LEDENSLAG ê69
Zopas werd het 50ste nieuwe lid
voor 1969 ingeschreven ! Nu wordt
er overal gewerkt aan de abonnenientenslag.

WEST-VLAANDEREN

Heist

Blankenberge
V U-JONGEREN
Op zaterdag 11 december kwamen de plaatselijke V.U.-jongeren
voor het eerst in vergadering bijeenDe voorlopige voorzitter de heer
Reginald Trypsteen opende de vergadering met een welkomwoord.
De voorzitter van de V.U. de heer
Julien Van Parijs zette doel en werking van V U.-jongeren uiteen en
\erhoopte van ieder een aktieve medewerking.
Daarop werd de dagorde is open
gesprek met de leden en het voorlopig bestuur behandeld Met algemene stemmen werd beslist in januari 1969 een bestuur te verkiezen.
Na de vergadering volgde een gezellig samenzijn.

Bredene
STICHTINGSVERGADERING
2 december 1968 zal voor Bredene een belangrijke dag blijven.
Na een afscheidswoord en een appel tot de nieuwe bestuursleden
door de voorzitter van Oostende,
kwam senator Leo van de Weghe
de noodzaak van een VU-afd. te
Bredene onderlijnen. Arrondissementsvoorzitter T. van Sijnghel
kon de kandidaten
bestuursleden
verkozen verklaren, aangezien er zoveel waren als te begeven funkties.
De feestrede hield, gloedvol en
overtuigend als steeds, prov. raadslid Maurits Zwaenepoel. Het bestuur van Oostende, dat een deel
van de kas als bruidschat aan de
nieuwe afdeling meegaf, trok zich
terug en ruimde de plaats voor de
nieuwe bestuursleden van Bredene.
Michel Pollet gaf zijn eerste toespraak, waarop prov. raadslid Kris
Lambert een al even boeiende als
geestdriftig politieke toespraak gaf.
Een oproep voor de abonnementenslag en een flinke Vlaamse Leeuw
besloot deze naar alle opzichten geslaagde stichtingsvergadering in zaal
« Tijl ».
BESTUUR

KOLPORTAGE

De funkties werden als volgt verdeeld : Michel Pollet, voorzitter; Romain Crombez, sekretaris : Willy
Levecke, penningmeester; Fernand
Annys, propaganda, en Daniel Crabeels, organizatie.^

Koekelare

Sint-Kruis - Moerkerke • Damme
VUJO.
Onze pas opgerichte VUJO heeft
zijn eerste initiatief genomen : zondag 24 nov. jl. kolportage te St.Kruis met het weekblad « W I J ».
Rezultaat : 100 verkochte n u m m e r s
en nieuwe kontakten.

TREFPUNT
DANSAVOND
De eerste prestatie van onze kulD e Vlaamse Vriendenkring uit
turele afdeling : voordracht met d e het Hontland nodigt eenieder uit
bat over Zeebrugge-Diepzeehaven
naar het groots kerstbal in de feestzaal Monty te Koekelare op zater- , kende een ruini sukses. De inleiders, de heren Mertens, Van Ho\'e
d a g 21 december 1968. Orkest « T h e
en Van In bespraken resp. de techSecrets ». Voor een grootse tombola
nische, ekonomische en politieke
doet het bestuur een oproep tot siinaspekten van het probleem. D a a r n a
patizanten om een naturaprijs te
volgde een langdurig debat.
schenken. Hartelijk d a n k vooraf.
.^ O n z e gelukwensen aan de heer
Prijzen af te geven in het lokaal
P . Kimpe voor zijn fijn verzorgde
« De Hertog van Arenberg » bij
tentoonstelling over de haven van
vr. C. Vantooren, Moerestraat, KoeZeebrugge eo aan de heer Deceukekelare.
Ker voor zijn leiding.
Deze nieuwe afdeling is nu d e -

AFDELINGSFEEST :
Vrijdagavond 20 december '68 om
28 u. in « Bierhof » Stationsstraat
22, Gistel. Na een smakelijke vlaamse hutsepot gezellig samenzijn. Prijs
60 fr.

Oudenaarde (Arr.)
Zondag jl. werden te Mater in een
rekordtempo 77 bladen verkocht
door Denis, Gies, Nest, Norbert en
Pol. Daarvan nam Nest ditmaal 34
nummers voor zijn rekening.

BRUGGE
Provincieraadslid Guido Van In,>
op zaterdag 21 dec. van 11 tot 12 u.
in lokaal Breydelhof, Suveestraat 2^
(bij de Vismarkt) tel. 350.67.
JABBEKE
Provincieraadslid A. Devriendtt
inorgen zondag 15 december van'
11 tot 12 uur, ten huize : Zandstraalt
29 (Tel. 814.40).

SOCIAAL D I E N S T B E T O O N
Senator
Frans
Blancquaert,
's maandags in lokaal « 1302 » van
18 tot 20 u.; en kamerlid Luk Vansteenkiste van 17 tot 19 u. Tel.
116.00.

WIJ

NIEUWE AFDELING
flnitief gestart en hield haar eerste
bestuursvergadering. Het bestuur
bestaat uit de heren V. Delille
(voorz.), G Pollet (sekret.), Lu Van
Drom, R. Vandenberghe en Reubens. Provincieraadslid J. Reroose
zal het dienstbetoon vei-zorgen.
Hijzelf en volksvertegenwoordiger
P. Leys hebben hun zitdag ter
Bondgenotenlaan 57 op de eerste
vrijdag der m a a n d , 18 uur.
VOLKSUNIE-JONGEREN
De werking op verruimde bazis
kende reeds een paar aktiviteiten en
wierp reeds de eerste rezultaten af.
De debatavond over a W a t wil
VUJO, VU en VUJO » werd door
een 25-tal leden bijgewoond en tal
van besluiten werden -astgelegd.
LEDENVERGADERING
Maandag 26 - 12 a.s. 20 u. 30 P e riolen s Les Hirondelles », Zeedijk
218. Agenda : leden- en abonnementenwerving; dia-projektie ; aspekten gemeenteraadsverkiezingen door
arr. voorz. Raf Declercq.

Kortrijk
KERSTFEEST
Alle leden kregen of krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor het
jaarlijks Volksunie-Kerstfeest.
Inschrijvingsprijs : kinderen tot
en met 13 jaar : gratis. Moeders en
kinderen boven de 13 jaar : 10 fr.
per persoon. Voor afdelingen Kortrijk, Marke, Zwevegem, Belleghem
en Moeskroen gaat het feest door
in lokaal 1302 te Kortrijk op zondagnamiddag 22 december te 14
uur 30. Voor Kuurne, Menen,
Vichte, Deerlijk, Moen en Waregem eveneens in lokaal 1302 m a a r
op zondag 29 december, eveneens
te 14 uur 30.
Dadelijk inschrijven op het arrondissementeel sekretariaat, Burgemeester Reynaertstraat 9 te Kortrijk of bij de lokaalhouders van
« 1302 ».
ARRONDISSEMENTSRAAD
De
eerstvolgende
arrondissementsraad gaat door te Waregeni
in park Groenhove op zaterdag 21
december te 17 uur. Speciaal agendapunt : de redaktie en de algemene lijn van het « Wij », in aanwezigheid van hoofdredakteur Toon
Van Overstraeten. Alle leden kunnen h u n wensen en opmerkingen
richten aan een van de bestuursleden van h u n afdeling.

Kuurne

Leffinge - Middeikerke
DEBATAVOND
Beide afdelingen richten gezamenlijk een debatavond in over b e t
federalisme met als spreker Mtr.
Guido Van In, ïraktieleider VU
provincieraad op vrijdag 20 december in zaal Were Di.

Veume
KLEURFOTO'S
O p het V.U.-feestje te Wulveringem werden prachtige kleurfoto'«
genomen.
Deze zijn te bezichtigen bij A ,
Huyg'he, leperse steenweg 41, Veurne. Prijs : 25 fr.

Wevelgem
SOCIAAL D I E N S T B E T O O N
Heden kamerlid Luk Vansteenkiste in café « Derby », Lode d e
Boningestraat 7, van 16 tot 16 uur
30.

Meulebeke
AMNESTIE AVOND
O p zaterdag 28 december a.s. om
18 uur i n de zaal « De Nieuwe
Kring » Statiestraat 5, richt de
Vlaamse Vriendenkring Meulebeke
een amnestieavond in met als sprekers de heren : Oswald Van Ooteghem en Maurits Coppleters.

Menen
DIENSTBETOON
Heden kun U André Deprez raadplegen, fiskaal raadgever, van 17 u.
tot 1§ u, in het lokaal « de Beiaard »
Kortrijkstraat 3. Tel: '524.44.

Oostende
BESTUUR
Door het vertrek van M. Pollet,
tans voorzitter van Bredene, komt
er een plaats vrij in het afdelingsbestuur. Eerlang zal hiervoor een
nieuwe persoon gekoöpteerd worden. Wij danken langs deze weg de
heer Pollet voor zijn ijxei en dienstvaardigheid.
RIOLEN
Naar aanleiding van de verhaalbelasting
Nieuwpoortsesteenweg
heeft de gemeenteraad een werkgroep ingericht om deze gelegenheid
te behandelen. Vanwege de Volksunie zetelt Leo van de "Weghe in de
groep.

Roeselare • Tielt
VERGADERING
ARRONDISSEMENTEEL BESTUUR
Ou 5 december ging de vergadering door van het A.B. Het vadem e c u m werd voorgelegd ; kostprijs
2ö fr., te bekomen op het sekretariaat bij José Bogaert, Kortrijksebaan, 172, Izegem. De nieuwe lijst
dienstbetoon is praktisch klaar. Er
werd besist een rekening te openen
bij de bank van Roeselare; kontakt
werd genomen te Wielsbeke, SintBaafs-Vijve en omliggende voor de
oprichting van een afdeling in deze
streek. De kiezerslijsten zijn alle beschikbaar bij José Bogaert. De
agenda voor de raads\ergadering
werd samengesteld.
VERGADERING
ARRONDISSEMENTELE R A A D
Alle afdelingen van het arrondissement waren vertegenwoordigd op
de vergadering van de AR op 7 - 12
Behandelde agendapunten waren :
vade-mecum, voorstel
afhouding
van 20 % voor afdelingskas, aflossing schulden afdelingen, aboiinementenslag, politiek overzicht door
Mik Babyion, kolporlages. Volgende vergadering in januari.
ARRONDISSEMENTELE KOLPORTAGp
Eerste arrondissementele kolportage van het najaar gaat door te
Izegem, verzanieling in café Royal
te 9 uur. Wij verwachten een massale opkomst; reeds meer dan 20
man beloofden aanwezig te zijn.

ME0E6EDEELD
DE IJZERSUG 1914
Wegens de aanhoudende navragen naar dit boek, wil ik, mits voldoende inschrijvingen, een nieuwe
herdruk uitgegeven. De prijs zal
a b d a n 140 fr. voor de gewone e a
170 fr. voor de weeldeuitgave bedragen. Een grote frontkaart van
het IJ/ergebied 1914 steekt bij het
boek Intekening voor 1 januari
196J bij Marcel Senesael, Kerkstr.
74, Hoogstade (post Lo)._

WERKGROEP KONFRONTATIE
\\'erkgroep Konlrontatie
(Jong
Davidsfond en Davidsfonds
OostVlaanderen) organizeert twee weekends met de bedoeling vragende
mensen samen te brengen rond aspekten van de beklemmende vraag:
of « méér kunnen o en « méér hebben » ook bijdraagt tot « méérmens-zijn » ?
De week-ends gaan door te Lede
(bij Aalst) in huize Ronkenburgh,
Ronkenburghstraat 9.
O p 14 en 15 dec. e.k rond o Revolte der Jonge Beneratie ».
Inschrijvingen en alle inlichtingen : Werkgroep Konlrontatie, achterstraat 29. Haaltert.

WERE-DI ANTWERPEN
AMNESTIEAYOND !
Sprekers : Alois Verbist, weerslander, Bert van Boghout en Luc
\ ermeulen.
Medewerkers : filmsektie V . M . O :
vertoont amnestiefilm.
Craenhals Erik : luisterliedjes.
Dondeidag 19 december te 20 uur
in a Scheldehof », Oude Koornmarkt 28, Antwerpen.

AFRIKAANSE AVOND
Ansav
(Aegemeen
Nederlands
Suid-Ai'rikaans Vlaams Verbond)
en « Were-Di «-kring Antwerpen
nodijjen uil op de herdenking van
<le geloftedag van Suid-Afrika, o p
vrijdag 20 december 1968 om 20 u u r
in zaal Osterrieth. Meir 85, Antwerpen.
Sprekers : dr. W.E. Hegman, l e o
tor Universiteit Pretoria en voorzitter van de « Vrienden van ZuidAfrika », J a n Van de Graaf, sekretaris Dietse Federatie en « African
Express » en P . E . Van der Dussen.
Steunkaarten 20 fr. bij boekhandel Van Boghout, Jordaenskaai 3,
Antwerpen,
boekhandel « Piet
Hein », Turnhoutse baan 405, Borberhout en bij de bestuursleden van
Ansav en « Were-Di ».
Inlichtingen : Siegfried Verbeke,
tel. 35.70.00.
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Monetaire krisis??

Eindejaarsgeschenk??

— Munterosie — onveilige obligaties en aandelen — duur-

- stijgend loon - 13de en 14de maand wedde - vaste
maandelijkse afdraging - gunstige financieringsmogelijkheden

der levensonderhoud - minieme bankinteresten

KIEST U MEE ONS GESCHENK
625.000 F DIE 700.000 F WORDT |N 1970 !!!
met

een woning voor mensen van nu en eisen van 1980

van 1.950.000 F af

van 625.000 F af

Schitterende konseptie...

Standingvolle afwerking..•

Praktische indeling...

_ een ontwerp naar uw persoonlijkheid

op de gunstige liggingen met hoogste huuropbrengst het zij in
A N T W E R P E N - CENT - CENK - LEUVEN
MiddeFheim - Belgiëlei - Park Meerlenhof - Dampoort
of Winterslagstraat

— vooraf juiste budgetering zonder verrassingen

U ZAL DE KONING TE RIJK Z I J N ! ! !

_ voor U leveren wij : ideeën, bouwplannen,
gewetensvolle arbeiders en BAAR GELD.

in een woning met dekoratieve hall, ruime living, gezellige open
haard, thermopane, aluminium...
Centrale verwarming met warmwaterbedeling, buitenpiloot, debietmeters, push-valve, bad in 3 m i n . vol.
Ceen onderhoud van ramen, geen schilderwerk, marmer, echte
Hongaarse parket, keramiek, rustieke tegels, ruime ingemaakte
kasten en keukenkasten.

MAAK U FINANTIEEL GEEN ZORGEN !!!
— U is premiegerechtigd ?
— 9 0 % financiering mogelijk
— 1 5 % aan kontanten volstaan.

DENK ALLEEN A A N DE OPBRENGST !!!
ALDUS BLIJVEN UW MOEIZAAM GESPAARDE
CENTJES I N WAARDE VERMEERDEREN !!!

DAT IS ONS ALLER WENS
PRETTIGE FEESTEN

+

- . voorname en verfijnde afwerking

Wenst U nadere inichtingen
stuur dan dexe bon naar een onzer informatiecentra
Naam
Adres
Tel privé

Woonplaats
Tel

kantoor

wenst inlichtingen en gratis bros|ure
1 over gronden voor villabouw
over gronden voor hoogbouw
over gronden v eensgezinswoning
over veilige geldbeleggingen

[J
Q
C
D

2 over het bouwen van
bij voorkeur geleger te
of bezit reeds grond gelegen te
3 over de aankoop van een bestaande woning

Q

Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te o n t v a n g e n .
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BRASSER ZIET DE B.R.T.
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SENSATIONELE MASSALE WIJNVERKOOP

V!b^ I I

i

igj

UIT DEPOT

50.000 FLESSEN AAN KNALPRIIZEN
De verkoop gaat door ter plaatse :

Normale

Etn J. VERVAECKE p.v.b.a.
DEPOT : c< CASH AND CARRY DIVO »
Noordkustlaan 10,
GROOT-BIjGAARDEN -

Tel. 27.43.47

(aan oprit autostrade Brussel/Oostende - inrit Zelliksesteenweg,
eerste laan links Cossetlaan - Noordkustlaan)

prijs
BOURGOGNES
Maison M . Duperray-Pontanevaux
Beaujolals A.C. 1966
Baauiolais A.C. ( v i e u x )
Öaaujolaiï A.C. 1966 médaille d'or . . .
Qeaujolais Village A.C. 1964
M o u l i n è Vent 1964
Macon A . C 1966
Bourgogne A . C 1964

39
47
49
56
72
36
59

Knalprils

28
33
38
42
63
33
42

Maiton Javouhey - Nuits St Georges
Öevray Chambertin 1966
Nuits St Georges 1964
Pommard 1964

130
135
150

104
109
115

Maison du Vigneau - Bonnieux

Avignon

Chêteauneuf d u Pape 1966
Chateauneuf d u Pape Supérieur 1964
Cóte d u Rhone 1966
Cóte de Provence St Hillaré

80
85
39
59

S7
71
31

32
38
51
51
82
78

25
32
38
42
65
60

45

BORDEAUX ROOD
A.C. Maison Duval - St Emilion
^hSteau Paulin
Chêteau da Parenchère 1964 A.C. ...
J t Emilion Chêteau Viramont A . C 64
Medoc A.C. Chêteau Bressane 1964 ...
8t Estaphe A.C
Lallande Pommerol A.C. 1964

ALLES KONTANT ZONDER KOSTEN
per 12 flessen minimum
TOT EINDE DECEMBER : alle werkdagen van
9 tot 18 u., woensdag en vrijdag tot 21 u. en
zaterdag tot 18 uur

Miss au Chat«au
[(in houten kisten wan 12 flessen)
é r u Bellevue Medoc 1964
La Tour Mont d'Or St Emilion 1964 ...
Chêteau Calon Montagne St Emilion
1959
Chêteau Calon Montagne St ErViilion
1933
Chêteau Grandes Nauvas 1960

Normale
prijs

BORDEAUX W I T

Knalprijs

A.C. Maison Clouet Frères Sommes Sauternes
I n t r e - d e u x - M e r s A.C. Chêteau Bonet
1964
Monbazillac Chêteau Le Septy 1964
Sauternes Chêteau l'Arleste 1964

39
45
82

31
38
68

BOURGOGNE W I T
Maison )avouhey - Nuits St Georges
Pouilly Fuissé 1964
Blanc de Blanc sec
Chablis A.C. 1964
Maursault 1964 A.C

75
35
75
89

59
29
65
75

39
43
42
55

32
33
31
42

Cher
42
49
Paris

34
3^

RHIJN en MOESELWIJN
Maison Spira (Zotzenheim) Maison Ritter (Bruttig)
Riesling Sylvaner
Silber Perlant brut
Silber Perlant demi-sec
Liebfraumilh 1964
WIJNEN

v a n de

LOIRE

M a i s o n D u b o i s - St Georges sur
Rosé d'Anjou moelleux 1964
Rosé d ' A n j o u Cabernet
Médaille d'Or 1966 - Premier Prix de

SCHUIMWIJN en CHAMPAGNE

119
114

81
91

175

129

199
119

139
81

Champagne Jacques Faval (Epernay) 230
Mousseux René de Saint M a u r i n ......
brut en demi-sec
115

179
84

APERITIEF - MUSCAT
Italiaanse Vermouth « El Toreno » . . .
rood of w i t
Muscat d'origine « Cordoba »
Cinzano
,
.'.

78
36
97

53
27
6'

