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2 
WIJ 

D-AFRIKA 

Bij het lezen van « Heel-Ne
derland in de rubriek « Wij en 
Gij » onlangs, heb ik eens te 
meer de bedenking gemaakt 
dat er steeds sprake is van twee 
nederlandstalige gebieden : 
Vlaanderen en Nederland. 
Waarom betrekt men Suid-
Afrika hier nooit in ? Weet men 
hier dan niet dat er ginder ook 
een zeer hevige strijd woedt 
voor de handhaving van een 
taal en een kuituur, zo nauw 
aan de onze verwant ? Hebben 
wij er niet alles bij te winnen 
dit volk, dat in het verleden 
meer dan eens blijk heeft gege
ven van bewonderenswaardige 
moed en doorzettingsvermogen, 
in die strijd moreel te steunen ? 

Graag zag ik dat wij, Vlamin
gen, die toch weten hoe treurig 
het is eenzaam t e moeten strij
den, wat meer kontakt zochten 
bij dit fiere, trouwe volk dat zo
veel met ons gemeen heeft. Wij 
kunnen er alleen wel bij varen! 

R.B., Hofstade. 

gen en bijtende spot en laten 
we vooral niet na de klemtoon 
t e leggen op hun verderfelijk 
staatsnationalisme dat strikt 
belgisch is en bijgevolg anti-
volks, anti-vlaams en ant i -so 
ciaal. 

S.J., Balen-Neet. 

BRUSSELSE 
VERDRAAGZAAMHEID 

Bij wijze van inlichting deel 
ik u mede dat de reklamebor-
den « Vlaamse Vooruitgang nu 
ook te Brussel » voor de helft 
afgescheurd zijn sinds de dag 
waarop ze werden uitgehangen, 
namelijk op de Oudergemse 
steenweg, op 200 m. voorbij het 
gemeentehuis van Etterbeek en 
het andere op de hoek Strau-
wenlaan en Waverse steenweg 
te Oudergem, een derde nabij 
't gemeentehuis te Oudergem is 
eenmaal opnieuw bijgeplakt om 
enkele dagen later terug voor 
de helft afgerukt te worden. 

S., Oudergem. 

UUBANNEN 

Wat Mevr. H.V., uit Hoboken 
(« WIJ » nr 48) is overkomen 
verbaast me allang niet meer. 

Het is nu eenmaal zo dat de 
handelingen van diegenen die 
een bepaald gebied bezetten of 
kolonizeren (in dit geval 
Vlaanderen) straffeloos de Vla-
mmgen mogen intimideren ten
einde het franskiljonse regiem 
te helpen bestendigen. 

In het jaar 2000 (of reeds 
vroeger ?) wanneer Vlaanderen 
een zelfstandige staat uitmaakt 
worden razende Belgicisten die 
geen VL voor ogen kunnen zien 
dansen stante pede over de 
grens gezet en mogen ze in het 
Nederlands Frankofonië gaan 
mediteren over hun anti-
vlaamse oprispingen. Eer het 
echter zover is zullen we nog 
dikwijls het frankofiele gedoe 
over ons heen moeten laten 
gaan. 

Laten we ze voorlopig ver
slaan met ironische opmerkin-

VRIJSTELLINGEN 

De bijdrage «B.T.W.-inflatie?» 
van de betreurde E. Slosse, ver
schenen op 23 november, heeft 
het over « een waar schandaal 
van de aanslagvoet 6 % op le
vensnoodzakelijke goederen ». 

In dit verband ware het wel
licht leerzaam, de lezers in te 
lichten over de hiernavermelde 
bijzonderheden voorkomende in 
het wetsontwerp inzake B.T.W.: 

« Art. 42 § 3 : Zijn van alle 
belasting vrijgesteld : de leve
ring van echte parels, natuur
lijke edelstenen en dergelijke 
aan personen die uitsluitend 
handelaar in die goederen zijn; 
de invoer van die goederen door 
de genoemde personen ; de met 
betrekking tot die goederen aan 
dezelfde personen verstrekte 
diensten ». 

Vrijstelling dus over gans de 
lijn voor deze uitgesproken 
luxe-artikelen ! 

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

t^upereinaejaarotranck^^ 
18<J« TRANCHE 

96.624.000 fr. in loten 

HOGE LOTEN 

1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 

7 0 0 . 0 0 0 fr. 
4 0 0 . 0 0 0 fr. 

EN 96 .628 LOTEN 

van 4 0 0 lot 100.000 (r. 

-^• 51 troostloten 

van 24 .000 (r. 

Trekking op 31 december 

HCT BIUET : 230 Ir. 
HET TIENDE s 25 <r. H 

Tapijten 
330, Oudergamialaan 

(Jacht Kruispunt) 
Bruttat 4 

Andranian 

Petit Orient 
van alle tiarkomtt 
rechtttreekia Ootterte Invoat 
alle tapijten zi]n getelectaard 
Verkoop en overnam» 
oorspronkelijke specialist In alia herstellingen 
Kuisen en uitkloppen 
Onze langdurige or>dervIndlng ten 
Uwen dienste. 

TEl. 47.70.47 

Verder in dit wetsontwerp 
eveneens volledige vrijstelling 
voor makelaars bij beursopera
ties of financiële operaties ver
richt door banken of door tus
senpersonen bij die operaties ! 

Klaar en duidelijk dus : het 
gaat hier om zeer « demokra-
tische » vrijstellingen ! 
Maar hoeveel van onze mensen 

krijgen dit wetsontwerp te le
zen ? 

En hoeveel van diegenen die 
het wél moeten lezen, zullen iets 
anders doen dan « zwijgen » 
wanneer het zal gaan over die 
vrijstellingen ? ! 

R.O., Gent. 

DINAMIET 

Met belangstelling en veront
waardiging las ik in « Beknopt 
Verslag » van dinsdag 3 decem
ber de interpellatie van Wim 
Jorissen tot de minister van 
binnenlandse zaken over « de 
onwettige benoeming van een 
direkteur-generaal voor open
baar onderwijs door de stad 
Brussel ». 

Nadat je u bij het lezen van 
de inhoud van deze interpella
tie al geërgerd hebt aan de on
wettige praktijken van de brus-
selse incivieken, stijgt je erger
nis toch wel ten top als je na 

die interpellatie een motie 
leest, ingediend door Leemans 
die zijn vertrouwen uitspreekt 
in de regering ! 

Nadat je met een voorraad 
vloekwoorden deze hemelter
gende huichelarij hebt uitge
schreeuwd, moet je als mens 
met wat burgerzin uw emoties 
nog bedwingen die u zouden 
aansporen tot revolutionaire da
den waardoor je gewoonweg 
met dinamiet een einde zoudt 
maken aan de onbegrensde hui
chelarij in dit rotiand. 

R.L., Hoeleden. 

f SOLIDARITEIT » 

Met dit woord tracht de over
heid van het laboratorium van 
organische scheikunde van de 
gentse Rijksuniversiteit de stu
denten te mobilizeren tot « ge
zamenlijke aktie ». 

Het motief van die aktie be
treft het koninklijk besluit, 
waarbi j het aantal beurzen van 
het I.W.O.N.L. beperkt worden 
tot 35 voor gans België (tegen 
150 vorig jaar) . 

Het is begrijpelijk dat ge
noemd laboratorium zich daar
door benadeeld voelt, vermits 
nu slechts 1 kandidaat dokto-
randus in organische scheikun
de een beurs krijgt. « Gezamen
lijke solidaire studentenaktie » 
is dus gewettigd. 

Het is echter m e r k w a a r d ^ 
dat het juist de overheid van 
het laboratorium voor orga
nische scheikunde is, die op
roept tot solidariteit onder de 
studenten. Inderdaad ! Wij her
inneren ons dat in februari j.1., 
bij gelegenheid van de studen
tenaktie in verband met Leu
ven, het juist de direktie van 
genoemd laboratorium was die 
de solidariteit onder de studen
ten t racht te te saboteren door 
les te geven in een auditorium 
waar slechts 5 niet-solidaire 

studenten aanwezig waren. Als 
reden voor deze houding gaf ge
noemde direktie toen op : « Ie
der student heeft het recht eea 
eigen mening daarover te heb
ben en mag niet gedwongen 
worden de wil van de meerder
heid te volgen ». 

Maar ja, toen ging het slechts 
om de fundamentele rechten 
van het vlaamse volk. Nu gaat 
het om de financiële belangen 
van het laboratorium voor or
ganische scheikunde. Dan moe
ten de studenten solidair zijn ! 

J.V.. Brugge. 

Lp.v. 2.000 

In « WIJ » van 7 december las 
ik onder de illustratie van de 
protestwandeling tegen schen
ding van het Peerdsbos tot mijn 
verbazing, dat er een tweedui
zendtal personen aan zouden 
deelgenomen hebben evenals 
dat de betoging doorging op 
zondag 1 december in plaats 
van 30 november. De dagbladen 
en de radio die er verslag over 
uitbrachten spraken allen van 
een duizendtal, wa t reeds over
dreven was. Mensen die he t 
kunnen weten (en ik als mede
betoger) meldden ru im 800. 

Voor het overige blijft me 
niets anders over dan u geluk 
te wensen met « WIJ » voor d« 
degelijke artikels en taal die we 
aangeboden krijgen. 

J.M., Antwerpen. 

De redaktie draagt geen ver» 
antwoordeiijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezerê-
brieven. Ze behoudt xich tiet 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling g*-
voerd. 

van de redaktie 

::irus3el, 19 december i-
B«treft : kers tmis . 

Bij het verder doorbludrrftn vaa ons icersü-
nummer zult ü merken dat we het blad •andaag 
ook speciaal in het teken van amnestie hebben 
geplaats t . Ons blad heeft uiteraard a l t i j d 
sinds zijn ontstaan aandacht gewijd aan de am
nestie-gedachte en niet nlleen naar aanleiding 
van kerstmis. Maar het iVeut van de vrtde - het 
feest dat van de vrede zou moeten zijn - sche^ 
als het vare vanzelf de r.feer om voor amnesti* 
te ijveren, vooral d i t jaur nu toch een nieuw? 
zij het dan absoluut onvoldoende barst in h«t 
harnas van de onmenselijkheid i s verschenen. 
Het verlenen van gfenade «an ballingen van ons 
volk maakt van hen vreeT>ielinf;en in eigen land. 

Wij van de redaktie ijveren voor amnestie 
het hele jaar door. Koest men al de korte stuk
ken die we rechtstreeks of onrechtstreeks aan 
de amnestiegedachte wi>i(»n samenvoegen dan aou 
men verbnasd zijn over de len/tte van deze vee l 
a l vinnige pleidooien vo^-^r de terugkeer van de 
menselijkheid in dit land. Ook vandaag vindt 
U in d i t nummer een wi;nazijntje waaruit .bl i jkt 
dat ons volk al lang amnestie heeft ver leeni . 

Maar de aandacht gaat vooral naar onze binnen
blad zijde waar U een korte, sprekende en groot 
gezette tekst gedrukt znit zien ten bate van 
amnestie. Deze binnenblad zijden kinnen allen 
die t i jdens deze einde j.'i ars periode een bijzon
dere inspanning willen dom, gebruiken als raaa-
affiche. Deze raamaffiche wil onze torstbijdrage 
zijn, a ls efficient hulpmiddel in de nu t^-^ 
opnieuw losgekomen amne.-, tic-aktie. //y 
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VOLKSUHiE 
EN GRONDWETSHERZIENING 

regering moet 

demokratische 

spelregels 

eerbiedigen 
De heer Van der Eist legde volgende 

verklar ing af in de kommissie voor de 
Grondwetsherziening van de Kamer : 

« Ik heb er vorige week reeds op ge
wezen dat de interpretat ie van art ikel 
131 van de Grondwet in de gegeven om
standigheden, nu reeds stemmingen 
hebben plaats gehad, gee juridisch pro
bleem meer is maar een politiek pro
bleem. 

Ten aanzien van de poging die tans 
door de regeringsparti jen en door de 
regering in het werk gesteld wordt om 
te rug te komen op de interpretat ie die 
vóór de verkiezingen in Kamer en Se
naa t aan dit artikel gegeven werd staan 
wil voor en politiek maneuver . 

Het is een fei t 'dat de Senaat op 2 mei 
1967 eh de Kamer op 21 december 1967 
zonder voorbehoud, met volledige in
s temming van de huidige regeringspar
tijen, een interpretat ie in de lijn der 
t radi t ie en konforru aan het precedent 
van 1921 goedgekeurd hebben. Deze 
interpretat ie komt er op neer dat een 
wiiziging aan de Grondwet slechts goed
gekeurd is wanneer twee derden van de 
aanwezigen « j a » stemmen, wat bete
kent een minimum van 94 pozitieve 
s temmen. 

Er wordt tans een poging gedaan om 
ui t Dolitieke berekening terug te komen 
op de algemeen aanvaarde interpretat ie. 
De bedoeling is onmiskenbaar. Door de 
onthoudingen wèl mee te tellen voor de 
berekening van het vereiste aantal aan
wezigen, doch niet mee te tellen voor de 
berekening van de twee derde meerder
heid hoopt de regering en hopen de re
geringspartijen hun pozitie te verster

ken zonder een beroep te moeten doen 
op de medewerking van de oppozitie 
toch een twee derde meerderheid te be
reiken. Het is vanzelfsprekend dat der
gelijk maneuver de oppozitiepartijen 
niet onverschillig kan laten. Het is even 
vanzelfsprekend dat in deze situatie 
een juridische diskussie onmogelijk en 
nutteloos is, vermits alleen nog een uit 
politieke berekening vooropgezette stel
ling verdedigd wordt. 

Wij wensen ons dan ook niet te lenen 
tot een juridische diskussie die enkel 
nog een schijn-vertoning kan zijn. 

Wij achten het daarenboven volko
men misplaatst en onaanvaardbaar dat 
de regering, na een eerste poging in de 
senaatskommissie, tans poogt een beslis
sing af te dwingen in de kamerkommis
sie om aldus de senaatskommissie te 
beïnvloeden. Wij protesteren tegen der
gelijke procédés. 

De toestand is duidelijk : de rege
ringsparti jen beschikken niet over de 
vereiste twee derde meerderheid noch 
in de Senaat noch in de Kamer. De re
gering en de regeringsparti jen moeten 
hieruit het logisch besluit t rekken : een 
ru imere meerderheid van minstens een 
der oppozitiepartijen is onontbeerlijk 
om op regelmatige wijze de Grondwet 
te wijzigen. Deze medewerking wordt 
niet geweigerd. Doch het is ev^ i logisch 
en normaal dat een keuze moet gedaan 
worden en dat de partij waarvan de 
medewerking verlangd wordt medezeg-
gingschap vraagt t n wenst de grond
wetsherziening te beïnvloeden in de 
zin zoals door het gedeelte van het kie
zerskorps dat deze oartij vertegenwoor
digt gewenst wordt. De demokratische 
spelregels moeten geëerbiedigd worden. 

Wij zijn de mening toegedaan dat het 
niet past nu nog terug te komen op een 
algemeen aanvaarde en door het parle
ment goedgekeurde interpretat ie omdat 
het in het huidig stadium van de grond
wetsherziening niet meer mogelijk is 
het probleem zonder politieke bereke
ning te stellen of op te lossen, des te 
meer daar de regeringspartijen in dit 
geval geneigd zouden zijn misbruik te 
maken van hun eenvoudige meerder
heid alhoewel voor de interpretat ie van 
de grondwet een t\vee derde meerder
heid normaal zou zijn. 

Namens mijn fraktie moet ik dan' ook 
uitdrukkeli jk waarschuwen tegen het 
spel dat tans gespeeld wordt. Men 
maakt zich illuzies wanneer men denkt 
dat wij er ons zullen laten aan vangen. 
Wij zullen niet aarzelen de konsekwen-
tie te t rekken die zich opdringt wan
neer de regeringsparti jen zouden vol
harden in hun opzet. Wij doei. een be
roep op hun verantwoordelijkheidszin 
opdat zij zich niet zouden begeven op 
het pad van procedure-geknoei dat ze
ker niet bevorderli ik is voor de goede 
afloop van de grondwetsherziening. » 

Tot zover de verklar ing van onze par
tijvoorzitter die aan duidelijkheid en 
konsekwentie niets te wensen overlaat. 

PROJEKT « ZEESTAD » 

drie vliegen 

in een 

klap 
(red.) Het projekt « Zeestad », dat 

einde vorige week te Gent aan de pers 
werd voorgesteld, lijkt om meer dan één 
reden aantrekkelijk. Alle vorige projek-
ten betrokken onze twee voornaamste 
havens slechts vaag in een onderling ver
band en schonken ook geen aandacht 
aan andere aspekten van de kustekono-
mie. Dat is met « Zeestad » van de Stu
diegroep Zeewerken niet het geval. 

De voornaamste bekommernis is stel
lig de verbetering van onze havenuit-
rusting en de inschakeling van deze ver
beterde en uitgebreide havens in de in
ternationale konkurrentie. De bouw van 
een kunstmatig havengebied vóór de 
kust tussen Blankenberge en Kadzand 
is bedoeld om tegenover Zeebrugge een 
aanlegpunt voor tankschepen van 
225.000 ton te verwezenlijken, doch ter-
zelfdertijd de Scheldemonding en de 
Schelde zelf toegankelijk te maken voor 
schepen van 125.000 ton. Deze Schelde-
aanpassing sluit aan bij het Baalhoek-
ontwerp, dat de ontwikkeling van de lin
keroever voorziet en in principe reeds is 
goedgekeurd. Het is het eerste plan dat 
zo nauw bij bestaande voor Antwerpen 
geldende projekten aansluit en terzelf-
dertijd een oplossmg v o c Zeebrugge (in 
feite voor de ganse oostkust) voorziet. 

De verwezenlijking van dit projekt 
zou gepaard gaan met de winning van 
4.500 ha. land op de Noordzee, waarvan 
2.000 ha. havenareaal en de rest reziden-
tie- en ontspanningsruimte. Deze land-
winning zou een « binnenzee » doen ont
staan ter hoogte van Heist-Knokke en de 
verlenging (in een boog) van de vlaam-
se kust met 12 km. Het ontwerp biedt 
tevens het voordeel, een einde te maken 
aan de ontzanding van de vlaamse oost
kust. 

Bijkomende voordelen zijn : tijdwinst 
op de Schelde en, behalve een sneller 
oliebevoorrading, een grotere prikkel 
voor de containertrafiek. 

De kwestie zal zijn : wie zal dit plan 
(21 miljard) financieren ? Projekt « Zee
stad » is onder andere een verbeterde 
variante van het plan Mortelmans. Hoe
wel het een langduriger afwerking 
vergt, verschilt het vooropgestelde cijfer 
niet zoveel van de ramingen voor min
der omvangrijke plannen. Meer uitleg 

ware hier wenselijk. Hoe machtig de 
protagonisten van het projekt ook zijn, 
het is de vraag of de part ikuhere sektor 
alleen deze kosten kan dragen. Minister 
De Saeger's eerste reaktie was zéér voor
zichtig. Toch is hij in zijn rol waar hij 
zich afvraagt, of uiteindelijk de s taat 
niet zal moeten afdokken, wat nochtans 
•— na onderzoek van de technische mo
gelijkheden en van de rentabiliteit -~ 
geen beletsel mag zijn vermits het om 
een rekonversie- en expansiemogelijk-
heid gaat, die verscheidene belangrijke 
ekonomische sektoren een totaal nieuwe 
impuls kan geven. 

HET PROBLEEM BRUSSEL 

taalwet en 
ruimtelijke 
oraening 

(m. van haegendoren) Het is duidelijk 
dat de ordeloze uitbreiding van de ver-
fransende steenhoop Brussel, die een 
groot gedeelte van Vlaams-Brabant 
dreigt te «balkanizeren» uiteindelijk 
maar te vermijden is door een planmati
ge ruimtelijke ordening. Een gezonde 
stedebouwkundige uitbreiding van Brus
sel moet een groene gordel voorzien en 
de inplanting van eentalige satelliet
woongebieden benoorden en bezuiden de 
taalgrens. 

De taalwetgeving heeft in die zin nu 
reeds een zeker effekt : de franstaligen 
vestigen zich liever in de faciliteiten-ge-
meenten dan in de eentalig-nederlandse 
gemeenten. 

Een werkelijke uitkomst is echter al
leen te verwachten van een waterdichte 
wetgeving op de ruimteli jke ordening. 

Op dit terrein is de voorgenomen pro
cedure « Alarmbel », die de regering in 
artikel 38 bis van de grondwet wil inlas
sen, een doodsteek voor Vlaams-Brabant. 
Dit artikel zou toelaten dat 3/4 van de 
frankofone taalgroep in kamer of senaat 
het zou kunnen verhinderen, dat zulke 
wettelijke regeling van de ruimtelijke 
ordening tot stand komt. 

Wil de Vlaamse C.V.P. de balkanize-
ring van Vlaams-Brabant niet tegengaan 
om haar bondgenoot de heer Van den 
Boeynants niet te mishagen ? Of ziet zij 
alle konsekwenties van de alarmbel niet 
in ? 

Is het een kapitulatie van de vlaamse 
C.V.P of is het een gebrek aan politiek 
doorzicht ? 

KLEINE HERINNERINGEN 
In mei 1940 werd de plaatselijke 

voorzitter van het Davidsfonds, de 
simpatieke (<X)k bij de schoolkinde
ren) en waardige kantonnale inspek-
teur door de rijkswacht aangehouden. 
Wie had ooit gedacht dat hij een 
verrader en vooral een spion zou 
zijn ? Dat hij verantwoordelijk was 
voor de bommen die op ons neer
kwamen f De man stond natuurlijk 
wel als vlaamsgezind bekend, hij had 
wel pater Stracke een paar iXiordrach-
ten laten geven, maar dat hi] zo iets 
zou doen, nee dat had niemand ge
dacht. Ver werd hij niet weggevoerd, 
hij kwam er zonder veel kleerscheu
ren vanaf — maar hi] verdween voor 
de rest van de oorlog in zijn huiska
mer. En TM bleef hi] na de oorlog 
een waardige kantonnale inspekteur. 

In hetzelfde kleine provinciestadje 
kwam Wies Moens spreken. De duit-
se macht heerste nog ongesl\)ord in 
volle glorie, en zo kwam ook een 
duitse officier de voordracht bijwo
nen. Wies Moens sprak met de volle 
overtuiging en eerlijkheid van de 
volkse nationalist, die er niet voor 
terugschrok, in die duitse tegenwX>or-
digheid het « onverduitst » even 
krachtig te laten klinken als het « on-
verfray^st ». Ongewild onder de in

druk van allerlei verhalen vroeg een 
jonge man zich toen af wat er met 
Wies Moens zou gebeuren. Maar de 
doodstraf kreeg hi] pas na de oorlog'. 

In een familie die geen enkele po
litieke bedrijvigheid kende, noch voor 
noch tijdens de norlog, gebeurde het 
dat de zeer rustige, maar beslist niet 
domme moeder des huizes tijdens het 
aanschuiven voor de voedselrantsoe
nen, het aandurfde te zeggen « Het 
zijn i<och mooi denaars » toen de geal
lieerde vliegtuigen overvlogen. En
kele maanden later bleek er een 
klacht ingediend te zijn die haar be
wijs van burgertrouw bedreigde. Ten 
slotte kreeg ze het toch. Toen ze dan 
zag hoe huizen werden uitgebrand en 
mensen en kinderen werden mishan
deld, dwong haar goed hart haar te 
protesteren — het enige wat ze doen 
kon was wegvluchten, en dan nog blij 
zijn dat er geen « verdere gevolgen » 
waren. 

Volkswoede is verschrikkelijk, voor
al als ze opgehitst en uitgebuit wordt 
door hen die ook al iets moesten 
doen vergeten. Maar het blijft waar 
dat tijdens de cKirlog door « Fahn-
ders » (opsporingsagenten in recht
streekse duitse dienst) een voort
vluchtige werkonwillige in volle 

straat was neergeschoten. Maai daar 
had geen enkel van de op sttaat ge
jaagde en geslagen kinderen schuld 
aan, en daar hadden negentig pio-
cent van hen die toen gekweld en 
mishandeld werden evenmin iets mee 
te maken. 

Het IS niet omdat er ergens in een 
stad, in een groep een moordenaar 
leeft, dat de stad moet neergebrand 
en de groep moet worden uttgoVeid. 

Wie toen dooi Vlaanderen i eizen 
kon, zag ze staan, zowat overal, de 
na de ooi log geplunderde en uitge-
biande huizen, de lege huizen 
van hen die hun streek hadden moe
ten verlaten. Toen ontstond de tal
rijke groep van hen die m eigen land 
uitiuijkelingen moesten worden. 

Over het geheel van wat lK>en ge
beurde hebben mensen als oud-mi-
nister Verbist, de overleden eerste-
minister Pholien en de overleden 
aartspatriotische senator de Dorlodot 
een scherpe vei oordeling uitgespro
ken. Maar toch blijft een kleine her
innering niet overbodig. Het is een 
menselijke en onvervangbare ervaring 
een jonge man te horen vei tellen hoe 
hij met zijn bi\3eitje in een tehuis te
recht kwam omdat vader als fabrieks-
wachter,en moeder omdat zij de vrouw 

van die fabriekswachter was, en de 
grootmoeder omdat zij, die met le
zen of schrijven kon er thuis in
woonde, allen gevangen zaten. En 
hoe ze na maanden, uitgemergeld te
rug naar huis werden gestuurd. Er 
bestaat een officieel stuk xuaarop hun 
« gewicht > vermeid staat. Of die ou
de man te ontmoeten die als enig be
staansmiddel het leuren met sigaren 
heeft overgehouden. En jaren na de 
oorlog met zijn vrouw in omstandig
heden leeft die ondraaglijk zijn, die 
ten slotte in echte ellende leeft. Ook 
al wordt die waardig gedragen. 

Het is geen kleine herinnering 
meer, maar een ervaring van van
daag hoe, nu iedereen bestaanszeker
heid krijgt, de moeilijkheden van 
letterlijk tienduizenden om een vol
ledig pensioen te krijgen vrijwel on
overkomelijk blijven. Hoe ntog altijd 
mensen zorgen moeten dat hun eer
lijk verdiende geld niet bij de belgi-
sche staat terecht komt, die hun mil-
joenenboeten oplegde — omdat zi] de 
oorlog zouden verlengd hebben. Het 
is een ervaring van vandaag dat 
waar « amnestie » gevraagd wordt 
nog altijd een heel kleine groep met 
hakenkruisen voor de dag homt. 

Er is de eeuwige ervaring dat de 
haat dieper invreet dan de goedheid. 
Dat wat « liefde » en zelfs gewoon
weg « vergeten » en « begrijpen » 
wordt genoemd, zeldzaam is als een 
onschatbare parel. 
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VBNlIfZiNGEN IN 1970 

een 

vruchtbare 

bijeenkomst 
(1. van nuffelen) Het bestuur van het 

Vlaams-nationaal Studiecentrum voor 
Provincie- en Gemeentemandatarissen 
heeft de meer dan 600 leden opgeroepen 
voor een kaderdag te Antwerpen, vorige 
zaterdag. Ondanks winterweer en dito 
banen was de opkomst belangrijk. Het 
is dan ook met entoeziasme dat voorzit
ter mr. J. Verniers de vergadering voor 
geopend verklaarde. 

Het entoeziasme was evenwel niet vol
ledig ; ieder voelde de afwezigheid van 
één der voormannen ; Etienne Slosse. 
Tijdens een minuut stilte herdachten de 
aanwezigen het werk van Etienne, de 
vriendschap die van hem uitging, zijn 
werkkracht, zijn stiptheid. 

De ere-voorzitter van het Studiecen
trum, volksvertegenwoordiger mr. H. 
Schiltz, zei verheugd te zijn over de op
komst van de vergadering. De vorming, 
de bekwaamheid van de mandatarissen, 
en in het bijzonder van de gemeente
mandatarissen (zij zijn het toch, die he t 
dichtst bij het kiezerpubliek staan) 
heeft voor de vlaamse gemeenschap een 
ontzaglijk belang. 

Daarop heeft de vergadering een pro-
testschrijven gezonden aan de Raad van 
Beheer van de BRT i.v.m. de genomen 
beslissing inzake het gastprogramma 
« De vlaams-nationale gedachte ». 

Het eigenlijk programma van de ka
derdag vormde een technisch en doku-
mentair geheel met als groot onder
werp : de interkommunale. 

Mr. J. Verniers heeft in zijn uiteen
zetting 4 grote hoofdstukken aangesne
den : een historisch overzicht, dat zeer 
ver terugging en toch boeiend en be
perkt tot de hoofdelementen bleef ; de 7 
verschillende vormen van de inter-ge-
meentelijke samenwerking, zowel deze 
zonder wettelijke bevoegdheden (b.v. 
kantonale burgemeestervergaderingen) 
als deze vallende onder de kaderwet van 
1922 op de interkommunale en de over
eenkomsten tussen gemeenten ; de eigen

lijke interkommunale met haar juri
dische vormgevingen ; enkele praktische 
nabeschouwingen over de bestaande en 
de op te richten interkommunales. 

Op verzoek van de aanwezigen zal het 
bestuur overwegen, de praktische doku-
mentat ie hierover eerlang te publiceren. 

In de namiddag ontspon er zich een 
levendig debat en een joviale uitwisse
ling van ervaringen over takt iek en 
werkwijze van onze mandatarissen, hun 
verhoudingen tot de andere parti jen en 
tot de plaatselijke bestuursmeerderheid. 
Als bazis voor dit gesprek had he t be
stuur een reeks vragen doen geworden 
aan de genodigden zodat ieder, in zijn 
omgeving, de antwoorden kon voorberei
den. 

Plaatsvervangend voorzitter André de 
Beul heeft dit debat rustig en beheerst 
geleid. 

Meerdere afdelingen die nog niet over 
gemeenteraadsleden beschikken, hadden 
er aan gehouden aanwezig te zijn, wa t 
meteen de verwachting onderstreept dat 
de vlaams-nationale frakties in 1970 fel 
in aantal en in omvang zullen stijgen. 
Deze aanwezigheid en de toon van de 
gesprekken en verklaringen kunnen 
maar tot één besluit leiden : dergelijke 
kontaktdagen zijn méér dan een noodza
kelijkheid. Ze zijn een waarborg voor de 
toekomstige werking, een binding tussen 
mensen die in dergelijke ontmoetingen 
de moed putten om verder t e werken 
met de steun van het studiecentrum en 
de opgedane ervaringen van hun 
vlaams-nationale kollega's. 

• KERSTGESCHENK VAN DE V.ü. 

kanonnen 

tussen 

de schroef 
(red.) Weer opnieuw zal de vredestijd 

bij uitstek, Kerstmis, gepaard gaan met 
moord en geweld. 

Dé oorzaak ervan is dat de machtige 
« staten » het de « volken » niet gunnen, 
hun eigen lot in eigen hand te nemen. 

Het vrijheidsnationalisme, het zelfbe
schikkingsrecht is de meest voor de hand 
liggende regeling van wereldvrede door 
federalisme. 

De senaatsfraktie van de Volksunie 

kerst'klinckert cud. 1968 

Door Joost Van den Vondel overghemaeckt aen dio Ghenes, 
t e r Leeringhe van de Leezers van « Wy ». 

Wy trachten op den Vuurpyl naer de Maen te vlieghen 
En schieten Krytsen in het Zwerck met leevend Schroot. 
Zo d' Ooghen ons in 't Uytzien niet bedrieghen, 
Heerscht Honger nog en Wraecklust op den Waereldkloot. 

De Oorlogh, 't grootste Lasterstuck, wordt steets bedreeven, 
De Mensch, lyk Kain, blyft een Menschenmoordenaer 
Door 't barnen van den Broederhaet ghedreeven : 
Ter hooftstad van het Land wordt men het best ghewaer. 

Geen Rede kan dien Stroom van Droefheit breecken 
Tenwaere dat terstont, met zachten Schroom, 
De Menschheit zich verzaedight aan den Droom 

Waervan de Enghelschaeren kwaemen spreecken : 
De Brant, in 't Brein geslaeghen, wordt slegts stil 
Als men den Vreede zoeckt met goeden Wil. 

dio Genes. 

heeft een praktische Kerstmisboodschap 
aan de verdrukten in de wereld willen 
aanbieden. De V.U. wil de wereldvrede 
dienen in de mate van haar politieke 
macht. Een voorstel van wet werd neer
gelegd tot het nationalizeren van de pro-
dukt ie en de groothandel in oorlogswa
pens. 

Indien België ooit als mede-oorlogs
misdadiger op het mat je mocht geroe
pen worden omdat he t een gedeelte van 
zijn welvaart dankt aan het bloed en de 
t ranen van verdrukten, gaat Vlaanderen 
vrijuit omdat de Volksunie, als geweten 
van Vlaanderen, dit humani ta i r stand
punt inneemt. 

Niet alleen een aantal konflikten tus
sen staten, maar ook een aantal « bin
nenlandse » konflikten worden met ge
weld uitgevochten. De wapens die Bel
gië levert, dienen meer voor het hand
haven van volksverdrukkende regimes 

dan voor buitenlandse veiligheid ! 
Dit blijkt duidelijk uit sommige jong

ste gebeurtenissen, b.v. de kwestie van 
de wapenleveringen aan Nigeria. 

Het gewelddadige beslechten van bui
tenlandse konflikten wordt des t e 
wreedaardiger en bloediger naarmate de 
part i jen over een sterkere bewapening 
beschikken. 

De staat zelf moet de produktie en 
handel in oorlogswapens ter hand ne
men, zodat de uiteindelijke verantwoor
delijkheid bij de regering berust. 

Op 4 april 1946 werd reeds in die zin 
een voorstel van wet ingediend door ;de 
heren L. Craeybeckx, A. Vranckx, G. 
Bohy, F . Brunfaut, E. Anseele en F . 
Sainte. 

Wij zullen kunnen nagaan of de socia
listen, die aan iedere vredesmarsj deel
nemen, nu konsekwent zijn en de vrede 
« niet loslaten » in het parlement. 

In landbouivkiingen noemt men 
het revolutwnaii e plan Mansholt niet 
zo nieuw : men kende het al in gro
te tiekken dSach deze keer is de ne-
deilandse landbouwspecialist met — 
diastische — cijfers voor de dag ge
komen, die zelfs tot in het detail zijn 
heivorming die eigenlijk op een om-
wenteling neerkomt moeten verant
woorden. Het is hier niet de plaats 
om uitvoerig op deze belangrijke ge
beurtenis voor onze landbouwers in 
te gaan. Het bazisprincipe van het 
plan ManslOalt is de herstrukturering 
van de westeuropese landbouw door 
het scheppen van grotere produktie-
eenheden (net als dat in de nijver
heid nodig is) en door een scherp 
afgelijnde selektie in de verschillende 
ptoduktiesekloren zelf. Ongetwijfeld 
IS er iets voor te zeggen dat men niet 
eeuwig een ekonomisch probleem kan 
benaderen met louter of bijna totaal 
•\\}ciale maatslaven. Dat is inderdaad 
niet gezond, al hebben speciaal onze 
eigen landbouwers van die sociale be-
kommeinis nog niet veel gemerkt. De 
sociale gelijkheid is nog altijd een 
dl oom voor de middenstand, waar
toe ook de boer behooit, die tevens 
ah Vlamirjg do\3r waalse ministers 
soms dubbel benadeeld wordt. Waar 
het plan Mansholt in hogere regio
nen en op sommige punten verdedig
baar is, is het dit niet wanneer de 
vooi bereiding naar een gezondma
king ontbreekt, of veel te gebrekkig 
is. En dat is alleszins voor België he't 
geval. Het is dan ook zeer de -vraag 
of de tijd, die het plan Manslfolt 
voor deze europese landbouw omwen
teling vooiziet, voldoende ruim mag 
geacht worden waaruil onmiddellijk 
volgl dat een dergelijke rekonversie 

beroepsHALVE 
bekeken 

UI tien jaar tijds niet mogelijk is 
zonder onmenselijk te worden, itog 
afgezien van de financiële mogelijk
heden (die er wel waien om bij voor
beeld de waalse kolenmijnbarons te 
verrijken ten koste van een werkelijk 
op de toekomst gerichte energiepoli-
tiek) en die op niet minder dan 150 
miljard fiank per jaar geschat wor
den I 

Mansholt zal zelf wel inzien dat 
zijn plan neerkomt \}p het bekende 
« veel eisen om weinig te verkrij
gen ». Hij moet rekening houden met 
de europese landbouworganizaties 
(die heel wat strijdvaardiger zijn ge
worden) en met de europese regerin
gen, die de diuk van hun beter ge-
organizeerde landbouwbevolkingen 
niet kunnen negeren. De korrekties 
die op het plan zullen aangebracht 
worden kennen we nog niet, maar 
het lijdt geen tivijfel dat ze even dras
tisch zullen zijn als hel plan Mans
holt zelf. 

BLAUWE DUIKBOTEN 
Het Vlaams Liberaal Verbond 

heeft te Brussel een buitengexifoon 
maar futloos kongres gehouden. Het 
vloeide voort (en vloeien is bij blau
we heren altijd het geschikte woord) 

uit het kongres te Knokke, waar een 
statutenwijziging in uitzicht werd ge
steld. Deze statutenwijziging komt er 
op neer dat het LVV regionale en 
plaatselijke afdelingen gaat oprichten 
om klaar te staan als partijformatie, 
de dag dat de PVV vleugelvorming 
rr«aet toestaan. Het is dus een dubbele 
organizatie met de zelfde mensen. De
ze evolutie ligt in de lijn van de voor
uitzichten : ook de laatste unitaristen 
moeten uiteindelijk volgens de taal-
gtoepen splitsen, voorlopig v<X>r de li-
bsralen nog een te radikaal woord. 
Meer reeds vandaag kan men stellen 
dat er geen unitaire PVV meer be
slaat, hoe bescheiden en kruiperig de 
losmaking Kok gebeurt. Trouwens, 
men make zich geen illuzies over de 
vlaamse strijdbaarheid van de blau
we duikboten : ook al hokken ze nu 
samen in een vlaamse voor-vleugel 
van de PVV, ze zijn daarom nog lang 
niet flamingant. 

STAP VOORUIT 
Het zal niet zonder genoegen ge

weest zijn dat precies de vrijzinnige 
Vlamingen het besluit vernamen van 
de raad van beheer van de Vrije Uni
versiteit Brussel, tegen 1 okl>ober 1969 
over te gaan tot de taalkundige split

sing van deze universiteit, aan welke 
universiteit onder meer zonen en 
dochters studeren van vlaamse libe
ralen of mensen, die daarvoor door
gaan. Maar de start voor deze split
sing is niet al te gelukkig en wettigt 
net als tegenover de jongste « zwen
king » in het LVV een niet geringe 
dozis wantrouwen. 

De talloze gemiste kansen wettigen 
dit wantrouwen, dat v\}oral bij de 
vlaamse studenten tot uiting komt. 
Want wat hebben ze aan paritair sa
mengestelde kommissies van deskun
digen en voor sociale zaken als de 
splitsing der kursussen en der fakul-
teiten uitblijft ? Het doet alles 
nog te schoonmoederachtig aan, vcfor-
al wanneer « schoonmoeder » Simo-
net ondanks zijn (onder druk der 
feiten) virtuele taktiekwijziging 
van vlaams oogpunt uit een onbe-
tiouwbare blijft. 

De jongste ontwikkeling in de 
brusselse vrije universiteit is een stap 
vooruit. Het zal aan de vlaamse opi
nie echter niet ontgaan dat het slechts 
om een stap gaat en dat om konkreet 
te zijn, de splitsing in de eerste 
plaats in de beheerraad moet gebeu
ren. Er zijn voldoende gezaghebbende 
vlaamse en zelfs Vlaamsbewuste per
sonaliteiten om deze beheerraad te 
stofferen. Klinkt dit laatste misschien 
oneei biedig, we zijn als Vlamingen 
aan de VUB en in Brussel Hoofdstad 
niet verwend met hoffelijkheid ten 
onzen opzichte. Een principiële be
slissing is niet alles, aan de verwezen
lijking zullen we de ware geestesge
steldheid van de kampioenen van de 
< irreversible » verfransing van de 
hoofdstad naar een eentalig frans 
Brussel kunnen meten. 
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KOPIJ 
VROEGER BINHEN 

Wij verzoeken onze 
medewerkers en adver
teerders beleefd om hun 
kopij, bestemd voor de 
twee volgende nummers 
van ! WIJ » zo vroeg mo
gelijk en zeker één dag 
vroeger dan gewoonlijk 
in te sturen daar op 
Kerstmis en op Nieuw-
jaardag (telkens woens
dag) uiteraard niet in de 
drukkerij gewerkt wordt. 
Dank bij voorbaat. 

TERREUR TEGEN V.Y.0. 
De ondervoorzitter van het 

Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel (V.V.O.) werd 
verplaatst van het departement 
van Openbare Werken naar dat 
van Nationale Opvoeding en 
"^Cultuur. Deze verplaatsing 
•komt volgens het V.V.O. neer 
op een sanktie ; de ondervoor-
eitter had namelijk het eenta-

||lgheidsprincipe van de amb
tenaar op Openbare Werken 
verdedigd. De verplaatsings-
tnaatregel werd hem meege
deeld bij middel van een eenta-
lig-franse brief, opgesteld door 
de neder landstalige (!) direk-
leur-generaal van minister De 
Baeger ! 

Ook tegen de voorzitter van 
het V.V.O. werd een sanktie ge
troffen : hij werd ontheven uit 

zijn funktie van regeringskom-
missaris bij een parastatale in
stelling. 

De V.V.O. voelt zich zozeer 
bedreigd door deze repressie-
en intimidatie-maatregelen, dat 
het een beroep doet op de steun 
van de vlaamse parlementsle
den en de politieke opinie. 

De ministers wier departe
ment door deze zaak in op
spraak komt zijn De Saeger, 
Vlaams C.V.P.-er, en Namêche, 
waals socialist. 

De Saeger is eens te meer be
zig, het te « doen » ! 

JOURNAL DE BRUXELLES ? 
Hardnekkige geruchten doen 

de ronde dat er sinds geruime 
tijd onderhandelingen gaande 
zijn tussen de leiding van een 
bekend brussels franstalig 
weekblad en een groep rond 
V.D.B, om over te gaan tot de 
stichting van een franstalig 
dagblad, dat vooral de brusselse 
politiek van V.D.B, zou dienen. 

We geven deze informatie 
met het gebruikelijk voorbe
houd. Het is niet het eerste ge
rucht en het zal niet het laat
ste zijn, vermits alle brusselse 
politici reeds nu als behekst 
zijn door de komende gemeen
teraadsverkiezingen. Waarvoor 
ze vanzelfsprekend ook over 
pers en propaganda zullen moe
ten beschikken. Want de strijd 
kondigt zich als « gigantisch» 
aan (om in het brussels poli
tiek jargon te blijven). 

ABONNENENTENSLAG 
Mogen we, om te beginnen, melding maken van twee krachttoe
ren ? De eerste is die van mevrouw Stevens uit Zwijndrecht : 
alhoewel nog gehospitalizeerd — zoals we vorige week vertelden 
— 15 zij er in geslaagd, haar score met vier eenheden te verhogen 
tot 26 nieuwe abonnementen. De tweede is die van de afdeling 
Ronse, waar tans reeds 63 nieuwe abonnementen werden ge
worven. Dank zij dit sensationele rezultaat staan Ronse als af
deling en Oudenaarde-Ronse als arrondissement veilig vooraan 
in de abonnementenslag. 

We blijven bij goed nieuws. 
Vorige week moesten we nog 
meedelen, dat drie arrondisse
menten op het scorebord ont
braken : leper, Tongeren-Maas
eik en Turnhout. Dat is inmid
dels (dank zij de afdelingen 
Beerse, Geluwe en Neeroete-
ren) volmaakt verleden tijd 
geworden : geen enk^-l arron
dissement ontbreekt nog. Wél 
moeten een aantal arrondisse
menten zich terdege inspannen 
om voeling te blijven houden 
met de kopgroep. 

In alfabetische volgorde bren
gen we hierna de lijst van de 
verdienstelijkste propagandis
ten : de heren Aendenboom 
XSint Niklaas), De Vlieger 
XRonse), D'HoIlander (Steke
ne), Dierckx (Ronse) De Kegel 
•(Ninove), Stappaerts (Borger
hout), Mevr. Stevens (Zwijn
drecht); de heren Van Houtte 
'(Zedelgem), Verbergt (Borger
hout), Verhaeghe (Oostende), 
Verslype (Tielt). Vinckx (Erps-
Kwerps) en Willems (Borger
hout). Onbetwiste kampioenen 
uit dit lijstje blijven mevrouw 
Stevens en de heren Stappaerts 
en Vinckx. 

Op de erelijst van de afdelin

gen prijkt ver vooraan — zoals 
we reeds zegden — het taal
grensstadje Ronse. Borgerhout 
is tweede, Erps-Kwerps derde, 
Zwijndrecht vierde en Ninove 
vijfde. Verdienen eveneens — 
in alfabetische volgorde — een 
vermelding : Merelbeke, Oos
tende, St Niklaas, Stekene, 
Tielt en Zedelgem. 

Mogen we U voor de eerst
volgende dagen de «operatie 
familie en vrienden » aanprij
zen •' De Kerst- en Nieuwjaars
feesten zijn voor onze propa
gandisten en voor al onze lezers 
uitstekende gelegenheden om 
familieleden en vrienden aan 
te klampen en te abonneren op 
ons blad. Wie er in de komende 
dagen werk wil van maken, kan 
op vrij gemakkelijke wijze re-
zultaten boeken. 

De «operatie familie en 
vrienden» is een gedroomde 
g e l e g e n h e i d voor al onze 
lezers, de propagandisten even 
bij te staan in hun moei
lijk wervingwerk. Indien iedere 
lezer slechts één nieuw abc«i-
nent zou aanbrengen... Om van 
te dromen! 

Laat voor één keer dromen 
geen bedrog zijn... 

VOLKSUNIE 
IN RADIO EN T.V. 
De Volksnie komt op 

donderdag 26 december 
a.s. om 19.45 u. op anten
ne met haar Vrije Tribu
ne in radio Brussel-Ne
derlands, en op vrijdag 
27 december a.s. om 19.35 
u. op het T.V.-scherm. 

Onze lezers stemmen 
vanzelfsprekend af. 

WAALS PROTEST 
Het besluit van de regering 

tot oprichting van een staalgie-
terij te Genk heeft een vloed 
van waals protest uitgelokt. Bij 
elke na heel wat protest en aan
dringen afgedwongen lichte 
verbetering van de ekonomi-
sche kapaciteit in Vlaanderen 
verheffen zich naijverige waal-
se stemmen. Het kan onze 
« waalse broeders » niet deren 
dat Vlaanderen nog steeds in 
sociaal-ekonomisch opzicht een 
grote achterstand heeft in te 
halen. Sistematisch wordt een 
lang niet voldoende vooruit
gang afgeschilderd als een dief
stal ten nadele van Wallonië. 
Het is een onverbeterlijke ziek
te, voortspruitend uit een waals 
egoïsme, kenschetsend voor een 
volk dat al te lang troetelkind 
van de unitaire staat is geweest 
en zijn eigen achteruitgang 
niet zelf de baas kan. Want let 
wel : niets voor de Vlamingen 
maar wel vlaamse centen voor 
kwijnend Wallonië. Intussen : 
Merlot verklaarde reeds dat de 
regering alleen een voor-advies 
uitbracht inzake Genk. Voelt ge 
hem komen?... 

UNIE VAN 
SOCIALISTISCHE PERS 

De socialistische dag- en 
weekbladen zijn er dan toch 
eindelijk toe gekomen, een 
« unie » op te richten, naar het 
voorbeeld van de katolieke en 
liberale bladen, die sinds lang 
overgegaan zijn tot het oprich
ten van reklamekettingen en 
echte trusts (waarbij de ideolo
gische verschillen zelfs geen 
rol speelden). 

Lange tijd konden vooral de 
twee vlaamse socialistische dag
bladen het niet over hun hart 
krijgen, enger te gaan samen
werken, een overblijfsel van 
een vroegere konkurrentie (hoe 
kan dat nou onder rose broe
ders ?) Maar uiteindelijk moes
ten ze zwichten voor de harde 
realiteit, die konkreet neer
komt op een angstwekkende 
daling van hun oplagen en der
halve van hun reklamepoten-
tieel, waardoor ook hun redak-
ties onderbevolkt geraakten en 
hun informatie aan de lage 
kant verzeilde. 

In het belgische perswezen 
zijn de socialistische organen 
al een heel lange tijd de arme 
broeders. In een ronkende ver
klaring werd nu een redaktio-
nele, technische en kommercië-
le samenwerking aangekon
digd. Er komt dus een socialis
tische perstrust, wat niet zal be
letten dat bij tijd en wijle 
tegen «kapitalistische trust
vorming » zal geschreven wor
den... 

DANKBETUIGING 
Mevrouw Etienne Slosse 

en familie verzoeken ons 
langs deze weg allen te dan
ken, die naar aanleiding van 
het overlijden van onze zo 
betreurde vriend Etienne 
hun medeleven betuigden. 
Het is hen niet mogelijk 
allen persoonlijk te danken 
voor de talloze blijken van 
deelneming. 

GEHEIMZINNIGE 
MONETAIRE TOP 
WAAROM WAS DE GOEVERNEUR VAN DE NATIONALE BANK ERBIJ? 

(ACO). — Maandag kwam het beperkt ministerieel komi-
tee samen dat zich met financiële problemen bezig houdt. Op
gemerkt werd dat ditmaal ook de goeverneur van de Nationale 
Bank Ansiaux aan de vergadering deelnam. 

Om alle verdenkingen te vermijden : die goeverneur An
siaux is geen familielid van de Volks-Unie-mandataris dr. An^ 
ciaux, wiens naam trouwens verschillend wordt geschreven. 
Aan de top van het monetair beleid zijn we (nog...) niet verte
genwoordigd ! 

Waarover goeverneur Ansiaux en het beperkte ministerieel 
komitee gesproken hebben, is nog niet uitgelekt. Er werd ge
zegd dat de regering een verhoging van het belgisch diskonto 
verlangt. Tans is het 3,75 %. Het werd woensdag met 0,75 % 
verhoogd, dus tot 4,50 %. Zulks dan om de kapitadlvlucht uit 
België tegen te gaan. 

Wat die kapitaalvlucht betreft is de houding van de Natio
nale Bank nogal dubbelzinnig. Dagenlang liet de direktie van 
de bank de financiële dollar op het ongewoon hoge peil van 
52,50 fr. Tussen haakjes : de financiële dollars zijn dollars van 
een biezondere aard, waarover een « gewoon » mens in feite 
niet kan beschikken, en die het instrunnent zijn waarmee m,en 
niet alleen dollars maar ook alle andere vreemde valuta kopen 
kan. 

Waarom heeft de Nationale Bank niet gedaan wat ze door
gaans in die gevallen doet : namelijk zich zelf als verkoper van 
dollars op de markt aanmelden, tegen een prijs die onder te 
hoge koers ligt ? Zo wordt de dollarnotering in een minimum 
van tijd teruggeduwd op binnen de normale marge. 

Men weet niet waarom de centrale bank het ditmaal dagen
lang niét gedaan heeft. Sommigen zeggen : « Omdat het dollar-
bezit van de Nationale Bank er niet groot genoeg voor was ». 
Wat men mag betwijfelen, al is het waar dat de Nationale Bank 
een paar weken lang rijkelijk geput heeft uit de swapvoorraad 
met behulp van privé-banken. 

Ook dat is een voor de gewone krantenlezer nogal vaag 
begrip... Wanneer zal in een demokratie de fundamentele ken
nis van de monetaire politiek voldoende bekend zijn ? Zonder 
voldoende inzicht en feitelijke informatie kan een demokratie 
niet werken. 

De andere veronderstelling was waarschijnlijk de juiste : 
de Nationale Bank kon de dollar beterkoop maken, maar heeft 
er lang mee gewacht, wegens twee redenen. Ten eerste omdat 
ze winst maakte met de verkoop van dollars tegen 52,50 fr die 
ze zelf tegen de officiële koers (ongeveer 50,00 fr) kon verwet' 
ven. Ten tweede omdat ze die dure dollars verkocht aan men
sen die hun kapitaal buiten de belgische grenzen aan het bren
gen waren. 

TEGEN DE SPEKUUNTEN? 
Het ligt voor de hand dat wij als Volksuniekrant niet be

paald hete tranen storten over de tegenslag van de spekulanten 
die de voor hun manipulaties onmisbare financiële dollars on
geveer 5 % duurder hebben moeten betalen. 

Dat men aan die specialisten van het « hot money » en van 
« Ie capital anonyme et vagabond » een boete van 5 % oplegt, 
raakt onze koude kleren niet.. 

Iets anders is de dubbelzinnige houding van de Nationale 
Bank, die het maken van winst op koersverschillen zou gebrui
ken om winst te maken. Winsten maken mag door de Nationale 
Bank in dat geval slechts een bijkomstige bekommernis zijn. 
Haar voornaamste opdracht op de wisselmarkt bestaat er in de 
koersen van de verschillende valuta's onderling derwijze te 
beïnvloeden dat in grote lijnen de officiële valuta van de frank 
op elk ogenblik waar gemaakt wordt, rekening houdend met 
marginale afwijkingen. 

De afwijkingen van vorige week, en van de eerste dagen 
van deze week lagen echter niet meer binnen de gebruikelijk 
plus- of minusmarge. 

DE GEWONE MAN TELT NIET MEE 
We zijn niet zo naïef te veronderstellen dat gouverneur 

Ansiaux zich zal storen aan onze opmerkingen. De personalitei
ten die in België de monetaire politiek op het hoogste vlak be
palen vormen een staat in de staat. Ze storen zich niet aan de 
opmerkingen en de bedenkingen van de gewone man. Al is de 
gewone man degene die uiteindelijk alle monetaire experimen
ten op zijn nek krijgt, weerloos en niet-begrijpend : de deva
luaties, de inflatoire en de deflatoire proefnemingen, de ^er-
ring van prijzen en lonen. 

Dat is juist wat men- zou dienen te veranderen, wil men ooit 
de sociaal-ekonomische demokratie vestigen die de meeste poli
tieke partijen propageren, maar voor de verwezenlijking waar
van ze weinig of niets ondernemen. 

GEBREK AAN VOORLICHTING 
In dat verband was een analise van de belgische dagblad

pers deze week zeer leerrijk. Vrijwel nergens ging men ook 
maar dieper in op de hoogst gewichtige monetaire super-verga
dering van maandag. Alleen de « Gazet van Antwerpen » 
schreef er wat uitvoeriger over. Maar de redakteur in kwestie 
beperkte zich tot de techniek en tot een paar voorzichtige vraag
tekens. Hij deed tenminste iets om de lezer attent te maken op 
wat in de hoogste regionen op de agenda staat. Maar als er niet 
met méér energie en hartstocht geijverd wordt voor de echte 
medezeggenschap in monetaire aangelegenheden, zal de feodale 
machtsverdeling in de financiële tücreld nooit in ons voordeel 



naxitn 
B. R. T. 

Te voegen bijiiet dossier « Beheerraad-B.R.T. » : we 
brengen hieronder de tekst van een parlementaire vraag 
die volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters op 9 de
cember aan minister Van Mechelen heeft gesteld. Kom-
mentaar is overbodig, lijkt ons ! 

« Vit het vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te 
Gent inzake- het geding Van den Daele versus B.R.T. 
blijkt, dat vertrouwelijke dokumenten uit het dossier 
van de B.R.T., via een lid van de Raad van Beheer, in 
handen werden gespeeld van de aanleggen 

Immers in de motivering van het vonnis lezen wij : 
« Overwegende dat de door de eiser ingeroepen do

kumenten uitgaande van de verweerster hein, volgens de 
konkluzies van de verweerster, werden meegedeeld door 
een lid van de Raad van Beheer, zodat ze geenszins we
der recht er lijk werden bemachtigd en derhalve uit de de
batten niet hoeven te worden geweerd ... ». 

Het komt mij voor, dat zulks een grove schending 
van het ambtsgeheim van een lid van de Raad van Be
heer van de B.R.T. vormt, een lid dat persoonlijke en 
partijpolitieke betrekkingen met de aanlegger de voor
rang geeft op de elementaire plichten, die uit zijn open
bare funktie voortvloeien. 

Kan de heer minister mij mededelen, welke maatre
gelen hij ondertussen reeds heeft getroffen tegen het in 
gebreke blijven van een lid van de Raad van Beheer van 
de B.R.T., en dit langs het Bulletin van Vragen en Ant
woorden ? 

Meent de heer minister niet, dat bedoelde schending 
van het ambtsgeheim nogmaals een bewijs ervan is, dat 
de leden van de Beheersorganen van de B.R.T.-instituten 
zich veeleer beschouwen als partijmandatarissen dan als 
onafhankelijke dragers van een openbare funktie, zodat 
het tijd wordt de samenstelling van deze Raden te doen 
geschieden op een objektiever wijze dan tans het geval 
is 7 ». 

PEERDSBOS 
Bestaat er wellicht toch nog 

een (water-) kansje dat minis
ter De Saeger tot inkeer wordt 
gebracht, dat de E-10 uit het 
Peerdsbos wordt gehouden en 
dat deze « groene long » voor 
Antwerpen onverminkt blijft 
bestaan ? Het Aktiekomitee 
Peerdsbos weet in ieder geval 
te berichten, dat op de Open
bare Werken het door Natuur
en Stedenschoon voorgesteld 
tracee tans nader wordt beke
ken. 

Wellicht is de minister van 
Openbare Werken dan toch on
der de indruk gekomen van de 
grootse protestaktie, gevoerd 
door het Aktiekomitee Peerds

bos en gesteund door tientallen 
verenigingen van alle politieke 
en filozofische strekkingen. 
Zelfs Waalse verenigingen zijn 
bijgesprongen voor het behoud 
van deze brok natuur. 

Laat ons het beste hopen ! 

JA,MERLOT.MAAR... 
Vice-premier Merlot heeft 

scherpe kritiek uitgebracht op 
de wijze waarop de kempische 
koolmijnen beheerd worden; hij 
kloeg daarenboven aan, dat de 
regeringshulp voor deze mijnen 
goeddeels in de zakken ver
dwijnt van de beheerders en 
aandeelhouders. 

Goed zo, Merlot ! Wij zullen 

U niet tegenspreken, ge hebt 
deze keer volkomen gelijk. 
Maar we hebben U nooit ge
hoord toen vroeger op een 
even schandalige wijze de be
heerders en aandeelhouders van 
de Waalse mijnen hun stuk sne
den uit de koek van 90 miljard. 

En overigens : de bazen van 
de kempische mijnen zijn al 
even frankofone volksvreemden 
als die van de waalse mijnen. 

PARLEMENTAIRE VRAGEN 
In het jongste nummer van 

Parlementaire Vragen — Se
naat verschenen 133 vragen, 
waarvan 88 of 2/3 alleen al van 
de V.U.-senatoren (43 Van 
Haegendoren; 25 Jorissen; 7 
Blancquaert; 3 Baert en Ballet; 
2 Jeurissen; 1 Persijn, Roosens 
en Van de Weghe). 

In Parlementaire Vragen — 
Kamer verschenen 84 vragen, 
waarvan 21 of 1/4 van de Volks
unie (4 Sels en Van Steenkiste; 
2 Coppieters, Goemans, Mat-
thyssens en Raskin; 1 De Facq, 
Leys, Schiltz en Van Leemput-
ten). 

DE NAVEL VAN DE WERELD 
Van den Boeynants heeft 

deze week geluncht met de 
brusselse Kamer van Koophan
del en die lunch betaald met 
een tafeltoespraak. De hele 
spreekbeurt draaide rond Brus
sel. Veel nieuws wist de gewe
zen eerste-minister niet te ver
tellen; hij beperkte zich tot de 
tema's waarvan hij alle heil 
verwacht bij de gemeentever
kiezingen. 

Ons is bij lezing van die toe
spraak alleen eens te meer op
gevallen wat een oubollige, 
middeleeuwse b e k r o m p e n 
« poorter » Van den Boeynants 
eigenlijk is : de stad, niets dan 
de stad en altijd weer de stad. 
Brussel is, zegde hij, « het vlees 
en het bloed van het land dat 
zonder ons niet kan leven ». De 
geestelijke horizon van deze on
betwistbaar dinamische en lef-
zekere man is beperkt tot de 
zeer nabije grensjes van zijn 
gemeentelijk politiek domein. 

COLLIN ONTVANGT 
Via een betaalde reklame-

tekst in de pers hebben we kun
nen lezen dat P.V.V.-senator 
Collin, grote baas van 't bouw
bedrijf Etrimo, een schitteren
de receptie heeft gegeven voor 
een duizendtal genodigden in 
het Eeuwfeestpaleis : puik or

kest, attrakties van wereldfor
maat en champie met de em
mer. 

Tijdens dat « intiem » feest
je deelde Collin zo fier als een 
gieter mee dat « te Brussel een 
dekreet voor urbanizatie door 
de koning werd ondertekend, 
zodat de processen in verband 
met de aldaar opgerichte appar
tementen tot grote geruststel
ling van de eigenaars een ein
de zullen nemen ». Deze gerust
stellende verklaring is het ge
volg van de regeringsbeslissing 
waarbij Etrimo de toelating 
krijgt nog twee buildings te zet
ten naast de ene, die op bevel 
van de rechtbank eigenlijk zou 
moeten worden afgebroken. 

Blijkens de reklametekst in 
de pers waren op het feest aan
wezig : « kollega's uit Kamer en 
Senaat, burgemeesters en sche
penen uit de randgemeenten 
van Brussel, afgevaardigden 

van technische cKensten, «rbi^ 
nizatie enz. ». 

Wiens kaviaar men eet, diens 
wetsverkrachtingen men veB» 
geet ... 

AMNESTIE 
Op de middenpagina 

van dit blad is deze week 
een amnestie-affiche ge
drukt. Mogen we onze le
zers vragen, deze mid
denpagina als raamaffi-
che te gebruiken in de 
Kerst- en Nieuwjaarspe
riode 7 

Zo kan iedereen deel
nemen aan de amnestie-
aktie die, na de bespotte
lijke « genade «-maatre
gel van de huidige rege
ring, noodzakelijker dan 
ooit blijft. 

£Ki ii de Maasvallei 's avonds, wanneer in de on telbare bedrijven langs de waalse oevers het licht 
is ontstoken. En hoe zi^n de limburgse oevers er uit 7 Ook die van het Albertkanaal 7 

OEIDEN 
Misschien is het onvermijdelijk. Misschien is het ook 

wel nuttig, in de zin van waardevol voor het geheel van 
het menselijk leven. Maar het is in elk geval een feit dat 
jonge mensen veelal ofwel hopen dat het komen zal, of
wel dat zij het bewerken kunnen dat het menselijke leven 
één grote vreugde kan worden. De drang om het boze 
verleden te overwinnen, om de rechtvaardige en mense
lijke toekomst te bouwen schijnt wel onuitroeibaar te 
zijn. En gelukkig is dat. Het zou immers niets betekenen, 
te blijven bij wat nu eenmaal bestaat. Maar de poolse 
filozoof L. Kolakowski (nu afgezet, en naar verluidt in 
een doffe wanhoop nauwelijks verder levend, en dit zon
der dat daartegen door onze jonge vrijheidsstrijders wordt 
geprotesteerd !) merkte in zijn « Traktat über die Ster-
blichkeit der Vernunft » al op, dat zij die het bestaande 
zonder meer willen in standhouden en zij die zonder toe-
komstvizie het bestaande willen vernietigen, eigenlijk 
éénzelfde levensvizie hebben : zij nemen niet aan dat er 
iets écht kan verbeterd worden. De « reaktionairen » lei
den daaruit dan af dat alles maar best blijft zoals het is, 
de « anarchisten » beslissen dat alles dan maar best wordt 
vernietigd. Maar onbewust wellicht, maar niet minder 
beslissend daarom, hebben zij een grondige, een funda
mentele wanhoop als gemeenschappelijk uitgangspunt. 

Die wanhoop is helemaal niet nieuw. Het zou verkeerd 
zijn te menen dat die bijvoorbeeld alleen door de eigen 
kenmerken van onze tijd zou veroorzaakt worden. Er be
staat, louter literair gezien, wel geen sterkere uitdruk
king van dan het bijbelse boek Kohelet (Prediker). Zelfs 
het zoeken naar inzicht lijkt de schrijver van dit boek 
ijdel : « Ik legde er mij op toe, met wijsheid te onderzoe
ken./ En na te vorsen alles, wat er gebeurt onder de zon./ 
Deze treurige bezigheid heeft God gegeven/Aan de men
sen, om zich er mee af te tobben./ Ik zag, wat er gezwoegd 
wordt onder de zon :/En zie, alles is ijdelheid en jagen 
naar wind ;/ Het kromme kan men niet recht maken,/En 
het onvolmaakte niet volmaakt ». 

In deze toch wel pessimistische vizie is zelfs het zoeken 
naar inzicht, ook als dit op een « wijze » manier gebeurt, 
niets anders dan een treurige bezigheid. Iets waarmee de 
mens zich alleen maar aftobt. En dat is dan toch dat wat 
het meest, zoniet uitsluitend van onszelf afhangt, iets 
waarvan geen enkele nog zo hinderlijke uiterlijke toe
stand of omstandigheid ons zou mogen afhouden. In alle 
andere aktiviteiten zijn we inderdaad vaak volledig af
hankelijk van wat de mensen en de dingen rondom ons, 
ons nog toelaten ; in ons innerlijkste innerlijk gelukt het 
ons echter al evenmin die grote vreugde waarnaar wij 
blijven uitzien, te bereiken. 

Onverbreekbaar blijven wij gebonden, geboeid in de 
echte zin van het woord, aan de beperktheid van ons 
mens-zijn. En wie zal de diepte van deze beperktheid ooit 
peilen ? Moet men blind zijn om in die afgrond te kijken? 
Talrijk zijn in elk geval zij die in de voorbije eeuwen in 
die richting hebben gekeken, en er duizelig van zijn ge
worden ! En toch blijven die jonge drang naar het nieuwe 
en die intens menselijke hoop op het betere, op de blij
vende vreugde, onverwoestbaar bestaan. Het is alsof ons 
hart en onze geest elkaar tegenwerken, om uiteindelijk 
een soort evenwicht te bereiken waardoor het leven mo
gelijk blijft. De « treurige bezigheid » wordt altijd weer 
opnieuw herbegonnen, omdat de hoop nooit helemaal op
houdt, of beter wellicht, altijd opnieuw weer geboren 
wordt. En het verlangen om het kromme recht te maken, 
en het onvolmaakte volmaakt, lijkt wel onsterfelijk. 

Het is heel beslist géén woordspel ! Maar zou de pessi
mist niet zozeer pessimistisch moeten zijn dat hij de mo
gelijkheid openlaat dat zij die optimistisch uitkijken ten 
slotte toch nog gelijk hebben ? En zouden die onverwoest
bare, en zo waardevolle optimisten niet zo intens optimist 
moeten zijn dat zij zelfs van de pessimisten iets onver
vangbaars verwachten ? 

NEMROD. 



ONZE MAN ? 

JAN! 
Jan Verroken heeft verle-

'den week in de Kamer eens 
te meer een van die verwar
de en verwarrende nummer-

\%jes ten beste gegeven, 
daarvan het geheim sinds 
tang zijn parlementair mo
nopolie is. 

Onze limburgse volksver-
iegenwoordiger Raskin had 
minister Vermeylen getn-
'ierpelleerd over de onwette
lijk gesubsidieerde fransta-
%ige school te Remersdaal 
in de Voerstreek. Het ant
ivoord van Vermeylen ver-
Sterkte het standpunt van 
'de « retour a Liège » -fanati
ci. De Volksuniefraktie 
'diende dan ook de gebrui
kelijke motie van wantrou
wen in, terwijl namens de 
regeringspartijen de zoge
naamde «eenvoudige mo
tie » werd neergelegd. 

Toen deze moties ter 
'stemming kwamen, vroeg 
Jan Verroken vooraf het 
woord. Hij zegde letterlijk : 
« H e t antwoord van minis
ter Vermeylen schenkt ons 
geen voldoening, noch wat 
zijn wettelijke interpretatie, 
Hoch wat zijn politieke mo
tivering betreft. » 

Na aldus het antwoord 
van de minister verworpen 
te hebben, zegde Verroken 
logischerwijze : « W e heb
ben derhalve de eenvoudige 
motie met kunnen onder
tekenen, daar het debat 
voor ons niet afgesloten is 
door het antwoord van de 
minister». Hij voegde er 
tevens aan toe dat hij ech
ter ook geen motie van wan
trouwen had willen indie
nen, omdat hij hoopt « op 
volle klaarheid » bij de be
handeling van de begroting 
van Nationale Opvoeding. 

De zogenaamde « eenvou
dige motie » was inderdaad 
slechts door socialisten on
dertekend. Bij de stemming 
echter keurde Verroken de-
?e motie van vertrouwen 
goedl 

WHY. MY DEAR ? 

We zijn stellig niet de enigen 
die iedere zaterdag met her
nieuwd genoegen de parlemen
ta i re kroniek van Manu Ruys 
in de «S tandaa rd» lezen Een 
stuk waar men doorgaans zowel 
politiek als l i terair wat aan 
heef t ! 

Verleden zaterdag behandel
de Ruys breedvoerig de ver
houding tussen he t par lement 
en de B.R.T. Daarbij kwam 
vanzelfsprekend ook de kwestie 
van de zendtijd voor vlaams-
nationale gastprogramma's t^n 
berde. Manu Ruys schreef heel 
wat behartenswaardige dingen; 
over de grond van de zaak ech
ter in verband met «De 
Vlaams - nationale gedachte » 
bleef hij méér dan vaag 

Wellicht omdat zijn baas 
Bert De Smaele in de B R T . -
Beheerraad zit ? 

REKLAME-T.V. 

Reklame wordt op de B R T. 
— naar het heet — onverbidde
lijk gebannen. En te rech t ! Zo
lang er geen reklame-tv is, 
s taat iedereen gelijk aan de 
dijk en moet reklame geweerd 
worden als de pest Al valt dat 
bijvoorbeeld in de sportsektie 
soms wel eens erg moeilijk 

Verleden zaterdagavond kre
gen we — niét in de sportsek
tie ' — flitsen te zien over het 
drukken van een krant Toeval
lig was dat «He t Laatste 
Nieuws ». En toevallig was die 
t i tel perfekt herkenbaar voor 
heel kijkend Vlaanderen 

Toevallig is de grote baas van 
«He t Laatste Nieuws» ook 
voorzitter van de Beheerraad 
van de B R.T. 

MUZIEK... 

«De belgische unitaire staat 
heeft afgedaan. Wij betreuren 
dat vroeger van socialistische 
zijde onvoldoende werd mge-
zien dat de vlaamse beweging 
mocht vereenzelvigd worden 

met de sociale beweging» Al
dus leidde B S P.-Volksverte
genwoordiger Van Hoorickx 
zijn toespraak — op een alge
mene vergadering van de 
Vlaamse B S P. van Laken-
Neder-over-Heembeek in Ook 
werd op deze bijeenkomst ge
pleit voor de aanpassing van 
een struktuur, waarbij zuiver 
vlaamse gemeenten nog steeds 
bij brusselse kieskantons gere
kend worden Na de ruzie met 
de groep Simonet-Machtens-
Cudell hebben de vlaamse so
cialisten van Brussel er tans 
inderdaad alle belang bii dat 
de reeds oude Volksunievoor-
stellen intake herindeling van 
de brusselse kiesdistrikten ver
wezenlijkt wolden 

SABENA 

Direkteur-generaal D^^warte 
van de Sabena zal zeer waar

schijnlijk voortijdig met rust 
gaan. Zijn opvolger zou een 
franstalige zijn, vermits de hui
dige voorzitter van de beheer
raad, oudpremier Van Houtte 
— uiteindelijk benoemd nadat 
tegen de Sabena-ambities van 
Van den Boeynants krachtig 
verzet was gerezen — als een 
Vlaming wordt beschouwd Het 
IS het gewone foefje om de 
taalwetgeving te omzeilen, des 
te krasser waar het om de Sa
bena gaat, waar de taalwetge
ving dagelijks verkracht wordt 
en tegen welke verkrachting de 
« Vlaming » Van Houtte tot nog 
toe niets heeft ondernomen 
Ook op minister Bertrand in 
wiens bevoegdheid deze benoe
ming ligt, hoeft men niet te 
rekenen de vlaamse refleks 
van deze slappeling staat in 
omgekeerde verhouding tot de 
fortuinen, die de Vlamingen 
^ nr l i jks m de defintaire para-
sla tale Sabena storten 

GEDENKPLATEN 

Aan de ingang van het St J(v 
zefkollege te Tielt werden ge
denkplaten onthuld ter nage
dachtenis van Cyriel Verschae-
ve en Robrecht De Smet, 
beiden oud-leraren van dit kol
lege en beiden in ballingschap 
gestorven. 

Dit is maar één « entrefi let» 
in het dagelijkse nieuwsstroom. 
Doch het feit zelf is de zoveel
ste aanwijzing dat de vlaamse 
gemeenschap reeds lang amnes
tie verleend heeft en nigt het 
minst meer rekening houdt met 
vonnissen van belgische uitzon
deringsrechtbanken. Dat deze 
plaatonthulling bijna samenviel 
met de door zoveel geheimzin
nigheid omhulde genadeverle
ning aan nog levende ballingen 
stelt de ontoereikendheid van 
deze maatregel des te scherper 
in het licht. 

We hadden enkele dagen geleden al eventjes winter. Wat vóór Kerstmis komt, telt echter — ZO 
zegl toch de oude volkswijsheid — met af. 

DOSFEL-DOKUMENTEN 
num. 1:« universitair onderwijs ». 

num. 2 :« ruimtelijke ordening ». 

onmisbare dokumentatie. 

nieuwe vlaams-nationale reeks. 

We zullen in de toekomst nog vaak 
her innerd worden aan onze betreurde 
vr iend Etienne Slosse : het vele werk 
dat hij tot bij zijn tragische dood heeft 
verzet in dienst van de vlaams-nationale 
zaak, zal voortdurend vruchten blijven 
afwerpen. En telkens zullen wij hem ge
denken. 

Op onze redaktietafel liggen de eerste 
t w e e nummers van de reeks « Dosfeldo-
kumenten ». Redaktioneel staat de reeks 
onder leiding van Maurits Coppieters ; 
he t adres op de achterkant van de om
slag is echter nog dat van wijlen Etien
n e Slosse. Volksvertegenwoordiger Cop
pieters zal het niet tegenspreken : zon
der Etienne, zonder het toegewijd en mi

nutieus werk van Etienne als sekretaris 
van het Dosfelinstituut zouden deze Do-
kimienten er niet zijn. Het heeft ons 
aangegrepen dat Etienne Slosse de pu-
blikatie van deze door hem voorbereide 
Dokumenten en de voorstelling ervan 
aan de pers niet meer heeft mogen bele
ven.. . 

De bedoeling is, dat er in de toekomst 
op regelmatige tijdstippen Dosfeldoku-
menten zullen verschijnen, met als on
derwerp belangrijke aktualiteitstema's 
of problemen die voor onze toekomst als 
volk en als menselijke gemeenschap van 
belang zijn. De ironie van het lot heeft 
gewild dat de eerste nummers in de 
reeks verschenen op bijna hetzelfde 

ogenblik dat de Beheeiraad van ae 
B R T , achternagehold door de minister 
van Nederlandse Kuituur, koudweg -be
weerde dat de vlaams-nationalisten er 
geen ideologie op nahouden en dat zij 
dus zonder meer uit de tv-programma's 
« van Gedachte » mogen worden ge
weerd.. . 

Het is méér dan simbolisch dat het 
eerste nummer m de reeks Dosfeldoku-
menten (een fraai uitgegeven pocket van 
75 blz ) handelt over een probleem waar
bij onze jeugd — en dus onze toekomst 
— ten zeerste is betrokken het univer
sitair onderwijs Universitaire proble
men zijn « in » • zelfs wie hoegenaamd 
geen enkele belangstelling heeft voor 
enig politiek of kultureel probleem, moet 
toch wel al ' iets » gewaar geworden 
zijn van bijvoorbeeld de strijd voor de 
overheveling van Leuven en — recenter 
nog — de beroering aan de universitei
ten m een steeds stijgend aantal landen. 
Op het binnenlands vlak stelt zich ech
ter niet alleen het kontestatie-probleem 
aan onze universiteiten ; ook politiek zit 
het vraagstuk volop in de aktualiteit De 
wet op de universitaire expansie van 
1965 heeft de belangstelling voor het pro
bleem wakker geroepen ; de « konferen-
tie voor de universitaire vernieuwing» 
bijeengeroepen door de huidige regering, 
houdt de zaak aktueel. 

Opdat ook leken zich een gefundeerd 
oordeel zouden kunnen vormen over de 
vaak ingewikkelde universitaire proble
matiek, was er ergens een overzichtelij
ke informatie-bron nodig. Nummer 1 in 
de reeks Dosfeldokumenten wil daar
voor zorgen : dit kritisch repertorium 
van alle niveaus, graden en titels is een 
onmisbaar bazisdokument voor iede
reen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bij het universitair probleem is betrok
ken En tenslotte zijn wij dat allemaal ! 
Dit repertorium werd op schitterende 
wijze opgemaakt en voorgesteld in « Uni
versitair Onderwijs ». 

Nummer twee van de reeks Dosfeldo* 
kumenten behandelt de ruimtelijke or
dening zowel principieel als praktisch. 
Deze pocket van 56 blz. bevat een hoofd
stuk « Begrippen over ruimtelijke orde
ning » van de hand van de heer R. De 
Feyter, direkteur van het dagbad « Da 
financieel-ekonomische Tijd » en oud-lid 
van de groep « Schelde-Dijle ». In eea 
tweede hoofdstuk behandelt de heer B. 
Lagrou, lid van de groep « Mens en 
Ruimte », de « Kernen en expansie ». 
Een derde hoofdstuk werd geschreven 
door ons provincieraadslid mr. F . Doe-
venspeck die in de Ekonomische Raad 
van Antwerpen zetelt ; het behandelt 
speciaal het « Grondprijzenbeleid ». 

Dat de ruimtelijke ordening zo vroeg 
m de reeks Dosfeldokumenten aan de 
beurt komt, is ook weer geen toeval. De 
belangstelling voor dit probleem is 
enorm ; de l i teratuur die in bmnen- en 
buitenland aan de ruimtelijke ordening 
wordt gewijd, groeit elke dag aan. Spe
ciaal wat België en Vlaanderen betreft 
werden er de jongste tijd alarmkreten 
geslaakt — vaak samengevat in het be
grip « het lelijkste land » — die er op 
wijzen dat de leefbaarheid van ons land 
een bekommernis van zeer velen is ge
worden 

Dosfeldokumenten nummer 2 wil op 
dit gebied een zo objektief mogelijke in
formatie bezorgen en is daar volkomen 
in geslaagd. 

We kunnen deze eerste twee nummers 
niet sterk genoeg aanbevelen bij al onze 
lezers We geven hieronder dan ook 
graag de praktische inlichtingen over 
de wijze, waarop men deze pockets kan 
bestellen. 

Nummer 1 • « Universitair Onderwijs 
— Instellingen, inrichting », 75 blz Num
mer 2 • « RuiTUtelijke Ordening — Be
grippen, kernen en expansie, grondprij
zenbeleid ». Te verkrijgen door storting 
van 50 fr per titel op prk 177 77 Krediet
bank-Schoten, voor rekening 3180 van 
Dosfelinstituut. 
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• # % R L E # T m E 1 ^ I ^ K . I l m E I V l m ^ \ D D E L ^ dat de batterijen worden opgelteld ori« 
het gevecht over de gemeenschapsproai 
blemen in opwindende strijdvaardigheid 

IK DE 

KAMER 

De regering, in haar jonge overmoed, 
had bij haar aantreden aangekondigd 
dat de gemeenschapsproblemen nog vóór 
Kerstmis aan de orde zouden zijn in 
het parlement, bedoeld werd ii. de open
bare vergadering. De regeringsvoorstel
len in verband met de gemeenschaps
problemen zitten in het slop, zowel in 
de kommissie van senaat als van de 
kamer, en dit zowel wat de grond van 
de zaak betreft als de procedure. De 
regering zit in de touwen, omdat de 
Volksunie het spelletje van de wissel
meerderheid heeft onmogelijk gemaakt. 
De regeringspartijen, tot wie het toch 
schijnt te zijn doorgedrongen, dat zij 
door de oppozitie niet uit de drop zullen 
worden gehaald, hebben er wat op be
dacht. Krijgen zij de steun niet van de 
oppiozitie, dan hebben zij er een slim
migheidje op gevonden, waardoor die 
steun niet nodig wordt. Uitgaand van 
veronderstelling, dat de oppozitie niet 
tegen de wijzigingen van de grondwet 
zal durven stemmen, en zich dus zal 
onthouden, verklaren zij dat de onthou
dingen niet mogen meetellen, om het 
meerderheidskworum te bepalen. De 
onhoudbaarheid van deze stelling werd, 
niet zonder humor, in een vette titel 
van een vlaams dagblad van C.V.P.-
strekking aangetoond. De krant blok-
let terde : grondwetswijziging met 2 
s temmen vóór en 1 stem tegen. Inder
daad wanneer al de andere leden zich 
zouden onthouden, en deze onthoudin
gen geen waarde hebben bij de bereke
ning der stemmen, dan kan men tot deze 
onthutsende ongerijmdheid komen. 
Frans van der Eist heeft echter de heren 
van de meerderheidspartijen hun vroe
ger standpunt, — waarin zij aan de ont
houding wél de waarde van een geldige 
stem toekenden — onbarmhartig onder 
do neus gewreven. Hij bestempelde he t 
gehele gedoe als een politiek maneuver, 
om op slinkse wijze er door te halen, 
wat met eerlijke demokratische midde
len niet haalbaar is. 

Om uit de bizantijnse diskussie te ra
ken, hebben de voorzitters van kamer 
en senaat voorgesteld, de onthouding te 
verbieden. Daarmee komt er allicht een 
eind aan het geleuter, maar wellicht ook 
aan de grondswetsherziening. 

In de kamer waar een vinnige bespre
king van de geladen regeringsvoorstel
len nu normaal aan de orde zou zijn ge
weest, heerst een tastbare verveling en 
lusteloosheid. Jo Belmans kwam in een 
korte tussenkomst op voor de onthef
fing van legerdienst voor vervroegde 
dienstnemers, die tweebroeders-diensten 
konden inroepen. Virgile Decommer 
bracht kritiek uit om de sociale gevol
gen van de mobiliteit bij de rijkswacht, 
en wou weten welk gebruik er van de 
bestelde tanks zal worden gemaakt. Van 
het gebruik van tanks weet ik wel iets 
uit eigen ervaring, zei hij droogweg. 
Minister Segers bekeek hem ondervra
gend na die sibbilijnse uitspraak. De 
P.V.V.-er De Croo oordeelde dat zijn 
tussenkomst in de bespreking van de 
begroting van de rijkswacht noodzake
lijk was. Hij zei dat het hier een tech
nische aangelegenheid gold, maar dat 

hij de bespreking op een ander niveau 
wou plaatsen. Hij zei professoraal dat 
hij wou handelen over wat hij zou noe
men de «ro l van de rijkswacht in het 
maatschappelijk verkeer» . De enkele 
aanwezigen spitsten de oren, zou dat 
een nieuw inzicht zijn in de rol van de 
rijkswacht, die het maatschappelijk le
ven op nieuwe banen kon leiden ? Na 
enkele manke volzinnen bleek het dat 
deze veelbelovende jongeman, de rol 
van de rijkwacht bij het wegverkeer 
had bedoeld. 

De brusselse kommunist Moulin, met 
het lef van een doorwinterde marskra
mer, misbruikte zijn interpellatie over 
het plan Mansholt, om de E.E.G. af te 
kraken. De kleine, schrale minister Hé-
ger, die al reeds sinds 10 jaar geluidloos 
van de ene regering in de andere over
stapt, vloerde Moulin vlot. 

Ludo Sels noemde het plan Mansholt 

I N DE 

SENAAT 

Het debat o\er de Rijksmiddelenbegro
ting in de Senaat werd ^an P.V.V.-zijde 
zeer mat ingezet met een rede van meer 
dan een uur door de limburgse senator 
Vreven, dit in afwezigheid — wegens ziek
te — van de heren Van Audenhove en 
Gillon. 

Zulke redevoeringen zijn over het alge
meen te lang om animo te kunnen ver
wekken. Het slechte voorbeeld van de heer 
Vreven werd trouwens gevolgd door de 
brusselse P.V.V.-er Snyers d'Attenhoven, 
die eveneens voor een uur inschreef. Als 
straf liet men hem pas spreken van zeven 
tot acht uur 's avonds als er nog een half 
dozijn senatoren aanwezig zijn. 

De C.V.P. stadsgenoot van de P.V.V.-er 
Vreven, de St. Truidense senator de Mar-
neffe, wijdde uit over zijn verslag. 

Daar ook hij een mat spreker is even
als de oudere konservatieve waalse sena
tor Adam, voorzitter van de kommissie van 
Financiën, die na hem aan het woord 
kwam, hing er in de senaat een gelaten 
sfeer. 

Eerste-minister Eyskens bracht enig le
ven dat door de antwerpse senator De 
Keyser weer gedoofd werd. 

Het debat werd wat geanimeerder Loen 
senator Jorissen aan het woord kwam om
dat hij het met voorzitter Struye aan de 
stok kreeg. De mechelse senator trof de 
voorzitter ook rechtstreeks door over de 
uiteenzetting van Struye te spreken, vorig 
jaar, toen hij de senaat voorstelde dat voor 
de grondwetsherziening de onthoudingen 
zouden bij de neen-stemmen gevoegd wor
den. De senaat keurde dit voorstel goed, 
nadat verscheidene huidige ministers dit 
voorstel, in de kommissie eenparig aan
vaard, waren bijgetreden. In de kamer 
werd het eveneens zonder een opmerking 
aanvaard. 

Senator Jorissen noemde de huidige 
voorstellen van vooraanstaande C.V.P.-ers 
dan ook een grof maneuver. Vorig jaar on
der leiding van Struye eenparig wit, tans 
eenparig zwart 1 

Voorzitter Struye, die kennelijk de lasï 
van de jaren begint te voelen, was erg 
kwaad toen senator Jorissen dit oprakelde 

onuitvoerbaar. Hij drong aan op de een
vormige toepassing in de E.E.G.-landen 
van de E.E.G.-voorschriften. Hij kloeg 
de dumping aan uit de derde landen, 
verzet te zich tegen de verdere afvloei
ing van de landbouwers, wat zou neer
komen op de bestraffing van de hogere 
produktiviteit . 

Vic Anciaux in een heldere en slui
tende interpellatie plaatste he t kronisch 
deficit van de Sabena naast de batige 
balans van al de europese luchtvaart
maatschappijen. Hij noemde deze natio
nale maatschappij een bodemloos vat, 
waarin jaar na jaar de gelden van de 
gemeenschap verdwijnen. Hij stelde de 
top hiervoor verantwoordelijk, die door 
wanbeleid er een mooie janboel van ge
maakt heeft. Hij kloeg de wantoestan
den op taalgebied aan en maakte er mi
nister Ber t rand een verwijt van dat de 
uitvoeringsbesluiten inzake taalwet nog 
steeds niet verschenen zijn ! 

en verklaarde dat de grondwetsherziening 
niet mocht behandeld worden ! 

Senator Jorissen sprak, toen over de drei
ging de parlementaire vragen ook in- de 
senaat te bepeiken, zoals in de kamer en 
kreeg het opnieuw aan de stok met voor
zitter Struye, die zegde dat terzake Joris^ 
sen niet te iilagen had. 

De mechelse senator had het nadien over 
de ekonomische politiek, de havenpolitiek 
en het vraagstuk Brussel. 

De P.V.V.-er Moreau de Melen, die over 
bezuinigingen sprak, kreeg het aan de siok 
met de B.S.P.-minister Cools die hem- vroeg 
welke bezuinigingen de P.V.V. ui6ge\oerd 
had toen ze aan het bewind was. 

O p de zitting van woensdag voormiddag 
werden een tiental kleine wetsvooislcUen 
behandeld. De F.D.F.-er Lagasse, kwam 
hierbij enkele malen tussenbeide. 

Als voorzitter van zijn fraktie is hij an
ders nogal veel afwezig, zodat zijn nieuwe
lingen vaak bij andere partijen om raad 
moeten gaan. Overigens zonder hun V.U.-
buren daarbij te verwaarlozen ! 

's Namiddags hervatte de Rijksmiddelen 
begroting. De V.U.-man Lode Claes kwam 
blijk geven van zijn grote beslagenheid in 
ekonomische aangelegenheden. Hij lokte 
eerste-minister Eyskens uit zijn tent toen 
hij vroeg dat eens de toelagen voor de eko
nomische ekspansie beslist en in het sta
dium van uitvoering, het land zou voorge-

te laten beginnen, zodat uw k ron ieW 
schrijver met levendige clos-ups eeui 
beeld kan brengen van het par lementa i - ' 
re treffen. 

Intussen zullen rond de kerstboom, op 
nieuwjaarsdag, midden hun opgetogen 
kroost, omdat pa eindelijk weer eens 
thuis is, de ministers de nieuwjaarswen
sen, die ma vooraf heeft ingefluisterd» 
van hun telgen in ontvangst nemen t> 
«Da t pa in het hele nieuwe jaar oelt 
nog minister mag zijn it. 

POST-SCRIPTUM 

In onze vorige bijdrage werden -de 
cijfers over de arbeidsoverschotten nie t 
volledig juist vermeld. De juiste cijfers 
geven voor Vlaanderen aan 265.000 en 
voor Wallonië 77.000. 

Nik CLAES. 

lieht'worden over de verleende bedragen 
en over- de. \Qorwaarden waarin ze toege
kend werden. 

Senator Van Haegendóren, die zwanger 
loopt aan ideeën en interpellaties, kwam 
eveneens zijn duit in het zakje doen en 
wierp enkele stekelige vragen op. 

Minister Van Mechelen die antwoordde 
op de kritiek van senator Jorissen over de 
TV-uitzendingen. bleek minder zelfvcrz^ 
kerd bij de rake onderbrekingen die hij 
van op de Volksuniebanfcen tocgeslingerd 
kreeg. 

Zelfs zijn jeugdzonde, het nationalistisch 
tijdschrift « Branding » kreeg hij voor de 
voeten geworpen. Zijn uiteenzetting zal 
trouwens een staartje krijgen door een nieu
we Volksunie-interpellatie die een massa be
wijzen zal aanvoeren over nationalistische 
ideologieën, zo hoorde men altans in de 
wandelgangen. 

De rustige Limburger Martens (C.V.P.)^ 
en de even rustige Descamps (P.V.V.) in-
terpelleerden een passieloze minister \oor 
landbouw. Senator Persyn liet in dit de
bat de stem van de V.U. horen. 

Het werd een laat debat omdat voorzit-
ler Struye graag 's donderdags vrij was om 
het nieuw kanaal Gent-Terneuzen te hel
pen inhuldigen. 

En zonder hem gaat het niet, denkt hii. 
De bescheidenheid is niet zijn voornaamste 
hoedanis:heid. 

NIEUWE 

WETSVOORSTELLEN 
VAN DE V.U. SENATOREN 

Senator De Paep heeft een wetsvoor
stel in tot wijziging van de wetgeving 
van juli 1935 betreffende boter, marga
rine, bereide vet ten en andere eetbare 
vet ten (voorstel nr. 23 van 13 november • 
1968). 

Het voorstel beoogt het verwerken 
van ongezonde kleurstoffen in de kunst-
boter te verbieden. 

Senator Jorissen diende een wetsvoor
stel in tot wijziging van de wetgeving 
inzake kinderbijslagen van de zelfstan
digen (voorstel 32 van 10 november 
1968). 

De bedoeling is aan de kinderen van 
zelfstandigen in geval van overlijden 
van een vader dezelfde wezentoeslag 
uit te keren als aan loon- en weddetrek-
kenden. 

Een ander wetsvoorstel van senator 
Jorissen (nr 55) beoogt toelating t e 

verlenen aan gemeente- en provinciebe
sturen om toelagen te geven aan scho
len voor gehandikapten. 

Wetsvoorstel 57 van senator De Paep 
wil de jaarlijkse dotatie ten voordele 
van de Insti tuten voor belgische radio 
en T.V. niet langer te verdelen 50/50 
maar volgens de bevolkingscijfers 
60/40. 

Wetsvoorstel 58 van senator Jorissen 
wil toelating verlenen aan bedrijven om 
giften aan instellingen voor gehandi
kapten aftrekbaar te maken van de be
lastingen (tans bestaat deze regeling al 
voor giften aan universi tei ten). 

Wetsvoorstel 32 tenslotte eveneens 
van senator Jorissen wil dat de door de 
belastingsplichtige opgenomen lichame
lijk of geestelijk gehandikapten kunnen 
aangerekend worden als personen ten 
last& 
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Terwijl de Vlamingen te Brussel, met de rug tegen de muur, een onge

lijke en wanhopige strijd voeren tegen een overmachtige tegenstander, 

om niettegenstaande alles het vlaamse hoofd boven het frankofone water 

te kunnen houden, worden aan diezelfde frankofonen, zonder enie.e 

tegenprestatie, regelmatig de rijpe vruchten als het ware zo maar in de 

H E T " V E R R A A D DER K L E R K E N " 
schoot geworpen, in de vorm van miljarden toelagen en tientallen vier

kante kilometers vlaamse grond. Het wordt allemaal bekokstoofd achter 

de schermen, en wanneer de vlaamse gemeenschap eindelijk er van ook 

iets verneemt, staat zij immer voor een voldongen feit, en voor een 

toestand, bij de evolutie waarvan zij inspraak noch zeggenschap heeft 

gehad. 

Zo bij voorbeeld te St. Lambrechts-
Woluwe, waar Leuven-Frans in twee
talig gebied, een eentalig akademisch 
ziekenhuis mag neerzetten. 

Later was er ook sprake van enkele 
kursussen, en nu komt daar tenslotte de 
gehele fakulteit van geneeskunde, met 
enkele duizenden studenten en fransta-
lig personeel en professoren, en wordt 
m e t alleen St. Lambrechts maar ook St. 
Stevens Woluwe rechtstreeks en gevaar
lijk bedreigd. 

Zo gaat het ook met Ottignies, waar 
t ientallen miljarden zullen uitgegeven 
worden voor de vestiging van de rest 
van Leuven-Frans even over de taal
grens, in plaats van in het centrum van 
Wallonië, het normale milieu voor een 
franstalige universiteit. Aan vlaamsna-
tionale zijde, en ook bij de vlaamse kui
tuur- en andere verenigingen is daarte
gen verzet gerezen, maar aan vlaamska-
tolieke zijde — en ook in de andere uni
taire partijen — heeft men zich daarbij 
onbetuigd gelaten, terwijl ook aan waal-
se zijde ter zake een schaapachtige apa-
tie aan de dag werd gelegd. N u begint 
ook stilaan in sommige waalse kringen 
hel besef door te dringen, dat zij door 
de frankofone brusselaars bij de neus 
zijn genomen, maar intussen werken de
ze laatsten met man en macht voort aan 
een oplossing, die zowel voor Vlaande
ren als voor Wallonië de allerslechtste is. 

Men kan er zeker van zijn dat wan
neer deze twee eentalige centra van Leu
ven in werking zullen zijn, er nog al ge-
rotst en gereden zal worden tussen Brus
sel en Ottignies, en dat de gehele streek 
aan weerszijde van de as Woluwe-Otti-
gnies in de vangarmen van Frankofonië 
zal opgeslokt worden. Is het niet opval
lend dat de jongste tijd de brusselse 
toonaangevende frankofone leiders het 
steeds hoofdzakelijk hebben over de eko-
noraische as Vilvoorde - Halle, en over 
de zes randgemeenten met lokettege
moetkomingen, maar veel minder over 
het zuidoostelijke randgebied ? Dat 
hoeft ook n i e t ! Dit vlaams brabants ge
bied wordt hun als vanzelf in de hand 
gespeeld door het gekonkel van de hoge 
geestelijke autoriteiten van de leuvense 
universiteit, met de schuldige mede
plichtigheid — aktief of door verzuim 
•— van de grote CVP-bonzen. Indien de 
vlaamse CVP — het zwaard en het 
schild van Vlaanderen ? — kordaat haar 
veto had gesteld, dan zou deze voor 
Vlaanderen zo noodlottige ontwikkeling 
nooit hebben plaatsgevonden. 

Maar neen, het vlaamse kiesvee moet 
zorgvuldig gekompartiraenteerd blijven 
in gele, rode en blauwe vakjes, terwijl 
achter de rookgordijnen van de partij-
tucht de klerikale en antiklerikale uni-
versiteitsbonzen het roerend met elkaar 
eens zijn om het op een akkoordje te 
gooien, de miljarden onder elkaar te ver
delen, en altijd maar meer vlaamse 
grond aan de voortschrijdende verfran-
sing over te leveren. De waarschuwingen 
die de grote vlaamse organizaties, via 
het 5 no \cmber koonitee ca onlangs nog 

de vergadering van de Staten Generaal 
te Brussel namens de overgrote meerder
heid van het vlaamse volk hebben laten 
horen, worden door de geëngageerde 
machtshebbers eenvoudig naast zich 
neergelegd, en het spelletje gaat steeds 
maar voort. 

Inderdaad, onlangs heeft de waalse 
minister van franse kuituur te Jambes 
op een perskonferentie — zo maar op 
eigen initiatief, of met vooikennis van 
zijn ministeriele kollega's? — verklaaid 
dat van het geplande sponcemium te 
Oudergem-b ij-Brussel, een fiankofoon 
centrum voor Waals-Brabant en Brussel-
hoofdstad zal worden gemaakt. Dus, 
nogmaals een eentalig franse instelling 
op tweetalig brussels giondgebied. Die 
waalse heren doen maar alsof zij bij ons 
helemaal thuis z i jn! Waarom zouden 
zij zich generen ? Al gehoord van enig 
waals protest ? Neen, zolang het er op 
aan komt het tweetalige gebied nog 
meer in de fransééntalige machtsgreep 
te krijgen, zwijgen zij als vermoord. 

En let wel : niet alleen de waalse en 
vlaamse CVP ers werken tegen Vlaande
ren te Brussel, ook aan vlaamssocialisti-
sche zijde is verleden week een gevaar
lijke wanklank gehoord. O p een kan
tonnale vergadering van de socialisti
sche partijafdeling te St. T r u i d e n heeft 
de « rode leeuw » oud-minister Fayat 
betoogd, dat « Brussel een uitbreiding 
moet krijgen langs de zuidelijke kant. 

wat ten voordele zou zijn van de Vla
mingen ». Hoe IS het mogelijk ' De heer 
Fa) at moet toch weten dat aldus de ja
renlange droom van Walen en franko
fone Brusselaars, voor Brussel een recht
streekse aangrenzen met Wallonië te be
werkstelligen, in vervulling zou gaan. 
Bij gelegenheid van alle taalwetten — 
en ook bij de totstandbrenging van 
Groot-Brussel tijdens de jongste oorlog 
— hebben de frankofonon zich beijverd 
om die verbinding te verwezenlijken, 
waarbij vooial de gemeente St. Genesius 
Rode weid bedieigd, maar steeds zijn de 
Vlamingen er in gejaagd dit snode op
zei ie verijdelen Steeds weer gaan er 
aan frankofone /ijde stemmen op om 
het Zonienwoud bij de agglomeratie in 
te lijven, om ook daar de vlaamse dam 
te kunnen doorbreken. 

En nu komt daar Fayat — de laatste 
van wie we dit wel zouden verwacht heb
ben — zonder blikken of blozen voor
stellen voor Brussel de poort naar Wal
lonië wijd open te zetten. Na de uitspra
ken van Van Bogaert tijdens het T.V.-
debat over Straatsburg en van Van 
Hoorickx op een debatavond van het 
Vermeylenfonds, die bereid schenen te 
zijn om de zes brusselse randgemeenten 
op te geven of al lans er over te onder
handelen, wordt het meer en meer dui
delijk dat ook do socialistische schakel 
van een eventueel •. laams eenheidsfront 
niet van de deugdelijkste blijkt te zijn. 

Tenslotte willen wij nog herinneren 
aan een onthutsende verklaring die eer
ste minister Eyskens voor enkele dagen 
tijdens een TV- en radiogesprek heeft 
afgelegd m verband met de toelage van 
zowat 750 miljoen frajik aan de vrije 
universiteit van Brussel O p de vraag 
van de reporter of er iets voorzien was 
met betrekking tot de verdeling van die 
toelage tussen de twee taalafdelingen 
van die universiteit antwoordde de pre
mier, dat d u een huishoudelijke kwestie 
van de V.U B was, waarin hij niet had 
tussenbeide te komen. Ja, ia, de belan
gen van de Vlamingen te Brussel wor
den goed verdedigd ! 

Als ik het voor het zeggen had, zou 
ik het volgende logische voorstel doen : 
de in aanbouw zijnde installaties van 
Leuven-Frans te Woluwe zou ik ter be
schikking stellen van de vlaamse afde
ling van de V.U.B die aldus een goede 
start zou kunnen nemen waarbij tevens 
zou verholpen worden aan het gebrek 
aan vlaamse ziekenhuizen te Brussel; en 
Leuven Frans zou ik verwijzen naar Na
men, waar die franstalige universiteit 
met minder kosten beter op haar plaats 
zou zijn. 

Vlaanderen en Wallonië zouden er 
beide bij winnen, en Brussel zou er niets 
bij verliezen. Maar dat ware al te een
voudig en al te logisch ! 

M.V.D.B, 

Kerstmis te Brussel. Maar goede wil' 
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PALESTIJNSE NATIE? 
' Het eerst gelogenstraft, dan afgezwakt interview van koning Hoessein van 

Jordanië met een redakteur van de londense « Observer » is het zoveelste inci

dent in een steeds sneller evolutie in het hasjemitische koninkrijk. In dit 

interview bleek de vorst bereid te zijn. af te zien van de soevereiniteit over 

Cisjordanië, het gebied dat zijn grootvader Emir Abdoellah destijds met britse 

instemming bij zijn latere koninkrijk had ingelijfd en dat sinds juni van vorig 

jaar door Israël is bezet. 

We kunnen niet nagaan of dit interview dat eerst zonder opgave van redenen 

door de Jordaanse censuur werd ingehouden en plots, eveneens zonder enige 

kommentaar werd vrijgegeven, een zet is in het ingewikkelde schaakspel dat tans 

meer dan ooit het Midden Oosten als schaakbord heeft. Het heeft er echter alle 

schijn van dat het een schakel is in het subtiele spel van geven en nemen, waarin 

de Oosterlingen zo uitmunten. 

De logenstraffing deed te Tel Aviv 
een zucht van opluchting opgaan. Israël 
is er absoluut niet op gezet, een ge
schenk te krijgen, dat tot aan de tanden 
bewapend is. Er is inderdaad in die 
achttien maanden in het palestijnse 
kamp een grondige verandering geko
men, die sommige waarnemers reeds 
doen spreken van de geboorte van een 
Palestijnse natie. Voor 6 juni 1967 be
stonden er weliswaar palestijnse kom-
mandos en was er een palestijnse ver-
zetsorganizatie. die onder leiding stond 
van Sjoekeiri. die uitmuntte in Let af
leggen van heetgebakerde oorlogsver
klaringen, die soms kant noch wal raak
ten 

Maar men nam in geen van beide be
trokken kampen deze taal erg au sé-
rieux en het verloop van de blitzoorlog 
wettigde in geen geval de snoeverige 
praat van Sjoekeiri, ook al behoren de 
palestiinse striiders «amen met de be-
doeinensoldaten van Hoessein tot de 
steviffptp wepr=+priders aan het Israë
lisch offensief Sioekeiri betaalde deze 
redeilaag met ziin afzetting, terwiil 
Na<;ser en Hops<;piri het avontuur poli
tiek overleefden. Niemand kan vandaag 

zeggen of Hoessein het nog lang zal 
trekken, terwijl reeds herhaaldelijk ook 
de pozitie van Nasser wankel werd 
geacht. 

De palestijnse verzetsorganizatie 
heeft echter de logische konkluzie uit 
de nederlaag getrokken en beleeft sinds 
18 maanden een spektakulaire reorgani-
zatie onder een nieuwe leiding en een 
remonte, die overigens tal van vraagte
kens doet rijzen. De militaire macht 
van de palestijnse verzetsbewegingen, 
die ook zijn gaan samenwerken, blijkt 
bij voorbeeld minstens deze van het Jor
daanse leger te evenaren. Niet alleen is 
er tans van een degelijke en grondige 
opleiding sprake, doch ook de bewape
ning en de fondsen waarover ze beschik
ken ziin zowel modern als ruim te noe
men Vanwaar precies deze fondsen ko
men kan niet met zekerheid gezegd 
worden al spelen bepaalde niet-jordaan-
se arabische mogendheden daarin zeker 
een rol De pozitie van Hoessein in het 
arabische kamp is altijd van dubbelzin
nige aard geweest Geen van alle arabi
sche leiders werd in zulk een mate tot 
een koorddansernoljtiek verplicht als de 
kleine koning. Vandaag is het zo dat de 

vorst de palestijnse verzetsbewegingen 
als een groter gevaar voor zijn troon 
beschouwt als Israël of de andere arabi
sche mogendheden. 

Er ligt ondanks alle logenstraffing of 
afzwakking, een strikte logika gaande 
van de pogingen van Hoessein om onder 
Israëlische bedreiging de palestijnse 
verzetsorganizaties uit te schakelen tot 
het oplaten van de vlieger « afstand van 
soevereiniteit over Cisjordanië». Hij 
zou daarmee een lastige klant kwijt 
kunnen zijn, hoe zwaar overigens het 
ekonomisch belang, in het geheel van 
zijn woestijnrijk, van Cisjordanië ook is. 
Maar er komen ogenblikken dat het po
litieke eigenbelang zwaarder weegt dan 
het algemeen ekonomisch belang. 

De palestijnse verzetsorganizaties zijn 
vandaag zo geëvolueerd dat ze voor het 
eerst sinds de reeds decennia oude span
ningen in het Midden Oosten aktief 
gaan meetellen in de machtstrijd. In 
«verloren ogenblikken heeft iedereen 
zowat ingestemd met de mogelijkheid 
van een palestijnse arabische staat, niet 
het minst Groot Brittannië, dat ander
zijds onder invloed van de Lawrence-
romantiek op zeker ogenblik overhelde 
naar een arabische statenbond van de 
middellandse zee naar de perzische 
golf, een illuzie die verdween met Law
rence of Arabia zelf. Van dit gedroom 
profiteerden uiteindelijk alleen de Jo
den, die vandaag een machtspozitie in
nemen als nooit tevoren, dan welke ara
bische mogendheid ook en aan wie een 
bepaald imperialisme zeker niet vreemd 
is. Het zou nu wel eens kunnen dat niet 
alleen de gevestigde en erkende arabi
sche staten aan deze expansie een einde 
maken doch wel de arabische Palestij-
nen zelf. Het zal dan moeten komen 
tot een keuze : ofwel een konfedera
tie met Jordanië, al dan niet monarchie 
of een soort samenwonen met Israël of 
nog een kombinatie van de twee. Hoe 
dan ook, veel wijst er op dat in het zich 
aftekenend gesprek tussen Oost en West 
over het Midden Oosten de Palestiinen 
voor het eerst medezeggenschan zullen 
hebben in dit eventueel eesnrek 7,e heb
ben er nu inderdaad ook «klinkende 
argumenten » bij. 

De Gaulle neemt sinds de mei-revolte geen rizikos meer : nadat de jongste weken 
opnieuw onrust onder de universiteitss tudenten ontstond wordt sinds maandag 
te Nanterre (vanwaar uit de mei-revolte begon) strenge kontrole uitgeoefend ten 
einde infiltraties van beroepsagitatoren te voorkomen. Onze foto : de politie vóór 

de fakulteit der Letteren. j 

DEZE TTEEK 

m DE WERELD 

• Hongkongriep eist 700 doden in de Vere
nigde Staten en slaat over naar Europa 

• Westeuropese joemalisten melden herove
ring door Biafra van strategische stad 
Owerri 

• EEG-technici protesteren te Brussel tegen 
de afbraak van Euratom. 

• Vandaag zaterdag moet normaal de Apol-
I0-8 met een driekoppige bemanning een 
ruimtereis rond de maan beginnen. 

• Liberalen en kommunistv-n ^vinnen in Lu
xemburgse verkiezingen, nagenoeg stato 
quo voor kristen-demokraten, achteruit
gang voor de socialisten. 

• Prezident Costa e Silva schorst brazi-
liaans parlement en beveelt talrijke aan
houdingen, onder meer van drie gewezen 
prezidenten. 

• Partijtop te Praag benoemd Cemik tot fe
deraal eerste minister van Tsjecho-Slova-
kije. 

Er is zo veel in het verleden waar
over we niets weten. Waarover we ook 
nooit iets te weten kunnen komen, 
waarvan de kennis zelfs overbodig kan 
genoemd worden. En voor wat vandaag 
gebeurt en bestaat geldt in een zekere 
mate hetzelfde. En toch is het goed al
tijd weer opnieuw ontdekkingen te 
doen, in het verleden zowel als in de 
eigen tijd. Er zijn werkelijk landen, 
die eeuwenoud zijn, die behoren tot 
ons eigen vasteland, en waarover we 
weinig weten. Ook als we een behoor
lijke schoolopleiding hebben gekregen, 
en strenge ondervragingen hebben 
doorstaan. De Balkan, Bulgarije, zijn 
namen die vrijwel niemand vreemd 
zijn, maar verder ? 

Dat de Balkan een volkeren-mozaïek 
is weten we wel, over balkan-oorlogen 
hebben we vaag iets gehoord, maar 
toch is het bijna een verrassing te le
zen dat pas negentig jaar geleden de 
turkse overheersing over Bulgarije ge
broken werd. Een overheersing die bij
na vijf eeuwen heeft geduurd. De bul-
gaarse onafhankelijkheid kwam er me
de door westerse invloeden, door be
slissende russische militaire hulp. Die 
onafhankelijkheid was het herbegin
nen van een eigen volksbestaan, dat al 
in de zevende eeuw, dus heel wat vroe
ger als dit in West-Europa gebeurde, 
onder een eerste dinastie een eigen en 
eigentijds politiek karakter had. Deze 
eerste dinastie duurde tot in het begin 
van de elfde eeuw, een hele tijd dus, 
toen kwamen de Bulgaren voor onge
veer honderdzeventig jaar onder de 
heerschappij van het Oost-Romeinse 
Rijk van Konstantinopel. De tweede 
dinastie duurde dan tot de verovering 
door de Turken in 1396. De volkeren 
die op een dergelijke oude volksge
schiedenis en volksbestaan kunnen te
rugzien, zijn in Europa niet zo talrijk! 

Bulgarije is dan wel heel zeker geen 
werk van diplomaten, zoals dit met 
België wel het geval is. Bij het tot 
stand komen van het hedendaagse Bul
garije speelde vooral het Verenigd Ko
ninkrijk een belangrijke rol, zoals dat 
ook hier het geval was ! Zoals hier de 
franse invloed moest ingedijkt wor
den, zo zorgden de Britten er voor dat 
daar de russische invloed werd be
perkt. En hier duikt een tweede welis-

SLAVISCH OF 
KOMMUNISTISGH ? 

BULGARIJE 
waar zeer bijkomstig gelijkenispunt 
op : ook daar kwam, na een tiental ja
ren tasten en wringen, een Saksen-Co-
burg op de troon terecht. (Een kleine 
randbemerking : daar was het een éch
te Saksen-Coburg-Gotha, Leopold I 
schijnt een Saksen-Coburg-Saalfeld te 
zijn. Aanbevolen voor een « weten
schappelijke » kwis !). 

Bij zijn onafhankelijkheid had Bul
garije een gedeelte van zijn vroeger 
rijk verloren, o a. gebieden waardoor 
het aan de Adriatische en ook de Egese 
Zee grensde. Gebieden die nu aan Joe
goslavië en aan Griekenland toebeho
ren. Tijdens de eerste wereldoorlog 
viel Bulgarije aan de zijde van Duits
land en Oostenrijk m die gebieden bin
nen, en vergat het de Slavische solida
riteit zozeer dat het ook aan Rusland 
de oorlog verklaarde. Bulgarije behoor
de dan tot de overwonnenen van deze 
wereldoorlog maar kwam tamelijk on
gehavend uit de vrede, Rusland speel
de toen immers niet meer mee. In de 
tweede wereldoorlog verklaarde Bulga
rije wel de oorlog aan de Verenigde 
Staten, maar nooit aan de Sovjetunie ! 
Toen het einde al duidelijk naderde 
kwam het tot een regeringswisseling en 
bij die gelegenheid werd ook het kom-
munistisch « Vaderlandse Front » uit
genodigd tot de regering toe te treden. 
De voorwaarden die dit Front stelde 
bleken echter onaanvaardbaar, met re
den, want de sovjettroepen kwamen 
het land binnen De Slavische kleine 
broeder werd beloond voor zijn voor
zichtige politiek ! De kommunisten be
weren dat zij toen 25.000 sterk waren 
op een bevolking die ook toen al ruim 
7.000.000 was. Zij namen volledig de 
macht in handen, hoewel in dit land-
bouwland zonder grootgrondbezit geen 
landhervorming nodig was, hoewel er 
geen industrieproletariaat bestond Zij 
bouwden gewoonweg aan de sterkste 
Slavische staat in de Balkan. 

Ekonomisch zwak, « gewoon » aan 
vreemde overheersing, heeft Bulgarije 
sinds 1945 op de rand van de geschiede
nis geleefd, alleen bewogen door de in
terne kommunistische kampen. Onmo
gelijk is het echter niet dat dit land 
ooit een pion wordt in het spel tegen 
Joegoslavië, Griekenland of Turkije. 
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JOERNALIST? 
Naar aanleiding van de pu-

blikatie van het eerste boek 
vaix de dochter van Stalin, 
«Twin t ig brieven aan een 
vr iend », bleek dat joernalisten 
nog een andere rol kunnen spe
len dan alleen maar nieuws 
verzamelen en verder bekend 
maken. Het was een joernalist 
dia er voor zorgde dat de tegen
zet van de sovjetregering, nl. 
he t publiceren van fotos in het 
westen kon gebeuren. Nu komt 
opnieuw een joernalist in de 
internat ionale politiek terecht, 
en in een nog belangrijker rol. 
Voor het eer=:t sinds achtt ien 
ijaar is een russische joernalist 
op bezoek geweest in Formoza, 
Armand Louis. Op zichzelf al 
een merkwaardige gebeurtenis, 
m a a r bovendien heeft de bezoe
ker, officieus, joernalisten van 
Formoza uitgenodigd op een 
tegenbezoek in de Sovjetunie. 
Is die joernalist wel een echte 
gewone joernalist ? Of is hi j , 
t en minste bij gelegenheid, of 
misschien zelf vooral ook een 
diplomaat ? 

Een groep vrouwen sloot zich op in de Borjakerk te Madrid uit protest tegen de voorwaarden 
waarin hun echtgenoten en zonen als politieke gevangenen te Carabanchel zijn opgesloten. Deze 
protestmanifestatie duurde drie dagen en vier nachten. De aartsbisschop van Madrid beloofde 

stappen ten gunste der opgeslofenen aan te wenden. 

TSOBIO JARA 
Tiobio Jay a : de naam van een man die 

de meeste mensen in West-Europa niet ken
nen, doch die in de eerstkomende weken 
en maanden waai schijnlijk steeds vaker in 
het nieuws zal opduiken. Tsobto Jara is de 
Japanse topambtenaar op de Ri]oekt]oe-
eilanden, waaivan Okinaiua het beUmgrijk-
ste is. Okinatoa is én voor Japanners én 
v(A)i Amerikanen het simbool van de hevig
heid, xvaatmee tijdens de jongste weieldoor-
log het Eilandenrijk en de V.S- tegenox'er 
mekaar stonden. Op Okinawa sneuvelden 
meer dan 90.000 Japanse soldaten en bleven 
100.000 burgers dood — vaak door harakiri 
direkt xioor of na de amerikaanse bezetting. 

Na de ooi log schakelden de Amerikanen 
Okinawa in btj de vcAiruitgeschoven stellin
gen van de V.S. in de Stille Oceaan. De 
Koiea-oorlog en nadien het konflikt in 
Vietnam veihoogden de strategische waaide 
van Okinawa zozeer, dat de Amerikanen het 
eiland als « de voor de V.S. belangrijkste 
grand buiten de States > gingen beschou
wen. 

Okinawa heeft een zeer dubbelzinnig sta
tuut. In rechte erkennen de Amerikanen 
dat het eiland aan Japan toebehoort; in 
feite gedragen zij er zich echter als ver
kapte neo-kolonialisten. T\}t voor enkele 
jaren werd Tokio totaal buiten het Okina-
wa-beheer gehouden. De koreaanse oorlog 
bracht echter mee, dat Washington steeds 
meer Tokio naar de ogen moest zien wat in 
1962 leidde tot de eerste amerikaanse kon
cessie : de erkenning dat het eiland bleef 
behoien tot het 1.000 km verder rWord-
waarts gelegen moederland. De Vietnam-
oorlog en het herstel van Japan tot ekono-
mische en industriële grootmacht diuongen 
verdere toegevingen af : de Japanse top
ambtenaar op de Rijoekijoe-eilanden — en 
dat is momenteel de man wiens naam bo
venaan deze kroniek prijkt, Tsobio Jara — 
wordt door het eilanden-parlement aange
steld en niet meer, zoals voorheen, door de 
amerikaanse Hoge Komniisaiis. Sinds voiig 
jaar mogen de schepen met Okinawa als 
thuiseiland naast de amerikaanse ook de 
Japanse vlag voeren, en dergelijke meer; 
de huidige toestand wordt door de Japan
ners als volgt samengevat : « op Okinawa 
geldt de Japanse ivetgeving abstiakt, maar 
niet konkreet >. 

Met deze toestand nemen de Japanners 
hoe langer hoe minder vrede. Zij willen 
terug in het volle bezit komen van Okina
wa. Gevoeligheden ingevolge de tweede we
reldoorlog worden nooit genoemd bij de re
denen die de Japanners opsommen voor een 
terugkeer van Okinawa naar het moeder
land; ze zijn echter latent op de achter
grond aanwezig en zorgen er voor, dal het 
Okinawa-probleem gesteld wordt in een 
klimaat dat zeer bevorderlijk is voor een 
passionele aanpak. Het miljoen Japanners 

op Okinaiva steunt de eisen van Tokio; 
méér nog : de Okinawa-Jafmnneis, aange
voerd o.m. d\jor Tsobio Jara, zijn de gang
makers van een beweging die een onmid
dellijke teiugkeer van liet eiland naar het 
moede) land eist. De Okinaioa-Japanners 
hebben daarvoor heel wat redenen. Zolang 
het moederland in de jaren na de oorlog 
een verslagen en machteloze natie was, had
den zij het beter dan de bewoners van het 
kerm Ijk. Vandaag is de toestand echter he
lemaal anders : Japan heeft zich teiug op
gewerkt tot een grootmacht, het levenspeil 
van de Japanners is het hcfogste van gans 
Azié, de japanse xvelvaait oefent een sleike 
aantrekkingskracht uit op de mensen xian 
de Rijoekijoe-eilanden. Het gemiddeld in
komen van een Okinaxva-Japanner ligt met 
397 dollar ver onder dal van de Japanners 
in het moedei land, die 665 dollar beuren. 
Daarbij komt, dat de Okmaxva-Japanners 
ondeiwoipen zijn aan een uiteisl willekeu
rig en dubbelzinnig statuut, dat zij aanvoe
len als een vernedering en een verminking 
van hun meest elementaire rechten : ze 
zijn aan de amei ikaanse rechtspraak onder
worpen, zonder evenxvel de rechten van 
V.S.-burgers te bezitten; juridisch zijn ze 
Japanse staatsburgers, maai Japan heeft niet 
de minste zeggingsmacht over hen. 

De Ameiikanen hebhen altijd veiklaard 
dat zij slechts op Okinaxoa -Jouden blijven 
zolang « als de toestand in Azié dal vergt ». 
Een dergelijke veiklaiing is evenveel waard 
als geen enkele verklaring : Washington 
stelt eenzijdig een absoluut xuillekeurig en 
niet nader te bepalen ogenblik in de toe
komst vast voor de tei ugkeer van Okinawa 
onder japans beheer. De Japanners nemen 
dat dan ook niet; momenteel is de span
ning rond Okinawa sterk toegenomen -in 
enkele dagen geleden xuas er in de nieuws
berichten sprake van grote betogingen 'op 
het eiland. Die plots gestegen beroering li^t 
ivaarschijnlijk wel in verband met de voor
uitzichten op vrede in Vietnam : Tokio 
schijnt zinnens te zijn, het einde van het 
Vietnamees konfhkt meteen te beschouwen 
als de uiterste datum voor de terugkeer van 
Okinawa. Het is twijfelachtig of de Amen-
kanen het daarmee eens zullen zijn : ze heb
ben zich in de loop der jaren gexooon ge
maakt, Okinaxva te gaan beschouxuen als 
« hun » belangrijkste aziatische bazis. 

Achter dit hjnflikt schuilt méér dan al
leen maar de terugkeer van Okinaxva. Het 
IS een illuzie, te veronderstellen dat een te
rug machtig geworden Japan te eeuwigen 
dage vrede zal nemen met de taak en de 
beperkingen die de V.S. het hebben toege
dacht. Japan leert weer naar zijn eigen toe
komst kijken en die toekomst is aziatisch — 
niet amerikaans... 

A.N. TOVANO. 

INTERNATIONAAL 
KAPITAAL 

Fiat heeft voor ten minste 
15 % van Citroen gekocht langs 
Michelin om die Citroen kon-
troleert Het blijkt nu dat Mi-
chelm voor een gelijk bedrag 
geïnvesteerd heeft in Kanada. 
Het kapitaal blijft wel in de
zelfde bedrijfstak, de rubberbe
werking. 

Kommentaar is eigenlijk wel 
overbodig, tenzij misschien dat 
inderdaad het kapitaal geen 
vaderland heeft. Zelfs niet in 
Frankrijk. 

VERSCHUIVINGEN 
Een aantal jare geleden le

verde Rusland nog de wapens 
waarmee Mao zijn aartsvijand 
op Formoza, ot Taiwan, be
schoot Sindsdien is er heel veel 
veranderd : China en Rusland 
zijn bit tere vijanden geworden 
Rusland ziet geen enkele kans 
meer langs China om zijn in
vloed in het Verre Oosten te 
behouden en uit te breiden, en 
daarom zoekt het andere we
gen. Blijkbaar zoeken de Sov
jets zelfs kontakten met hun 
vroegere aartsvijana Tsjang 
ka' tsek. Wie weet hopen ze 
zelfs op een gelegenheid hun 

vloot daar te bevoorraden. 
Want nu zij, na de Amerikanen 
ook de metode van het landen 
in de zee hebben overgenomen, 
zijn mede om die reden vloot-
steunpunten of gewoon bevoor-
radingshavens ook in dit ge
deelte van de wereld zeer be
langrijk geworden. En met 
Aziaten valt altijd te praten. 
De talrijke verschuivingen in 
het leven van Tsjang kai tsek 
sluiten de mogelijkheid van een 
nieuwe verschuiving zeker m e t 
uit 

AFRIKAANSE 
SAMENWERKING 

Het is bijna een geheim om
dat er zo weinig aandacht aan 
wordt besteed, .naar er is een 
goede samenwerking tussen de 
republiek Zuid-Afrika en de 
republiek Malawi. Volgens be
paalde «intellektuele » sche
ma's zou dat niet mogen, maar 
het is toch zo Het handelsver
keer tussen de beide landen is 
tijdens de acht eerste maanden 
verdubbeld, in vergelijking me t 
dezelfde periode in 1967. Zoals 
normaal is voert Malawi vooral 
ruwe katoen, tee, koffie en ta
bak uit, terwijl het machines, 
lokomotieven, voertuigen, ge
neesmiddelen en scheikundige 
produkten invoert uit Zuid-
Afrika. De zuid-afrikaanse re
publiek heeft verder toegezegd, 
in ruime mate de bouw van de 
nieuwe hoofdstad van Malawi, 
Lilongwe, en het aanleggen 
van de spoorverbinding vaa 
Nacala te financieren. 

ONTWIKKELINGSHULP 
Op 30 november werd te Ta-

narive (hoofdstad van Mada
gaskar) een nieuwe universi
teit geopend en in gebruik ge
nomen. Zij draagt de machtige 
naam : « Université Charles-de-
Gaulle » en is (zoals « past»)] 
uiterst modern ingericht. O.a, 
is er een zeer volmaakte bin-
nenhuis-televizieketen. Gezien 
het soberheidsprogramma van 
de franse regering ging die in
huldiging nu in alle stilte door. 
Dat verandert niets aan het 
feit dat toch nog de vraag kan 
gesteld worden, of het wel zo 
nuttig en verantwoord is in een 
weinig ontwikkelo land een zo 
moderne universiteit te bouwen 
in plaats van de beschikbare 
gelden te besteder aan meer 
bescheiden maar nuttige pro-
jekten. ^ 

Te Düsseldorf is een nieuwe Rijnbrug in opbouw. Dit impozant» 
werk zal in 1969 voltooid zijn en de buitenwijk Oberkassel aan
sluiten op de binnenstad. Aldus verbetert deze belangrijk^ 

industriestad voordurend haar infrastruktuur. 
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haar eigenliXIJsje 

IMAGO 
Het tema « De vrouw in de kunst » 

komt met de regelmaat van een uur
werk terug in allerlei tentoonstellingen 
het weze nu van -fotografie, schilderijen 
of beeldhouwwerken. Momenteel zijn 
er in West-Europa alleen een tiental 
grote tentoonstellingen aan de gang, 
waaruit onder andere moet blijken 
welk vrouwentype de kunstenaars in de 
loop der tijden de voorkeur gaven of 
welk type gedurende een bepaalde 
periode de toon aangaf. In dit verband 
heeft de kunst sinds een goede eeuw 
een geduchte konkurrent gevonden zo
wel in de filmindustrie als in de mode
industrie. De kunstenaar is niet langer 
toonaangevend en ook de oudere gene
ratie is dat niet meer. De hedendaagse 
jeugd oefent op het bepalen van het 
vrouwenimago hoe langer hoe meer in
vloed uit. Dit laatste kan zelfs een 
winstpunt worden. 

De vrouw zelf blijkt hier weinig in 
de pap hebebn te brokken. Ze is nog 
steeds meer «lijdend voorwerp» dan 
aktieve medewerkster of medebepa
lend. Kan dat anders in een wereld die 
nog altijd hoofdzakelijk « geboetseerd » 
wordt door mannen ? En kan het über
haupt, vermits de smaak van vrouwen 
over vrouwen zo grondig verschilt van 
die der mannen ? Hoe dikwijls horen we 
mannen over bepaalde vrouwen menin
gen qua schoonheid en aantrekkelijk
heid verkondigen, waarbij we ons afvra
gen of die mannen dan blind of doof 
zijn •' Hoe vaak gebeurt het niet dat wij 
vrouwen schoon en aantrekkeli jk vin
den, hun kwaliteiten roemen en bij het 
horen van deze opsomming vraag- en 
uitroepingstekens zien verschijnen in 
de ogen van onze manneli jke gespreks
partner. Wanneer het om een hoffelijk 
man gaat, zwijgt hij beleefd, is hij van 
het « spontanere » tvpe dan krijgen we 
wat te horen. 

De gustibus et coloribus non disputan-
dum We kunnen ons troosten met de 
gedachte dat elk vrouwentype eens aan 
de beurt komt om als he t ideale vrou
wentype aan de wereld opgedrongen te 
worden Waarbij t rouwens de gedachte 
mag primeren, dat schijn bedriegt en 
uiteindelijk alleen de menselijke kwali
tei t bepalend is, die stand houdt, ook 
tegen de vluchtige en al te vaak opper
vlakkige bevliegingen. Onze eigen per
soonlijkheid telt ten slotte meer dan al 
de rest samen. 

Vijftien tsjechoslovaakse firma's na
men deel aan een tentoonstelling van 
tsjechoslovaakse produkten in het 
Europa-Center te West-Berlijn. Hier te 
Praag gekreëerde avondjaponnen. 
Blijkbaar is sinds de russische invazie 
het ijzeren gordijn toch niet helemaal 

neergelaten. 

ROMAN VAN HET JAAR ? 
Onlangs publiceerden we hier de 

foto van Margueri te Yourcenar, schrij
versnaam van Margueri te de Craeyen-
cour die voor haar roman « L'CEuvre au 
noir » de Feminapri js 1968 ontving. Deze 
roman betitelen sommige kritici als dé 
roman van het jaar. Deze 342 bladzijden 
tel lende roman is geen eigenlijke histo
rische roman, omdat de vorm ervan he t 
al te tijdsgebondene overtreft. Hij 
speelt zich af te Brugge tijdens de ren-
naissance, bezit geen al te fel uitge
sponnen intrige doch ontleent zijn be-

Een meisje poetst haar geweer alvo
rens aan het werk te gaan in de kib
boets van Hagolan, een van de eerste 
israëlische nederzettingen in het Golan 
gebergte. Alle israëlische grenskibboet-
sen verkeren in een bestendige mobili-

zatietoestand. 

Citaatjes proeven 
MET SIMONE DE BEAUVOIR. 

Een student : < ledere studente die 
gaat werken als arise of advokate, 
steelt een plaats van ons. > 

S. de Beauvoir : « Men kan de 
vrouw te goeder trouw niet alleen 
maar als een arbeidster zien... In 
sommige perioden is het inderdaad 
nuttiger nakomelingen voort te bren
gen dan de ploegstaart te voeren >. 

Mauriac : « Wi] luisteren op een 
toon van beleefde onverschilligheid 
naar de briljantste onder hen (= de 
vrouxoen), heel goed beseffend dat 
haar esprit np mm of meer eklalanle 
wifze de ideeën weerspiegelt die af
komstig zijn van ons ». ~ ' 

Balzac : « De getrouwde vrouw is 
een slavin die men op een tioon 
moet weten te zetten ». 

S. de Bauvoir : « Geen enkele man 
zou een vrouw willen zijn, maar alle
maal willen zi] dat er vrouwen zijn J>. 

Nietschze : « Tweeëilei wil de ech
te man : gevaar en spel; daarom wil 
hij de vrouw als het gevaarlijkste 
speelgoed T>. 

S. de Beauvoir : « De man die het 
gevaar en het spel mint, ziet niet zon
der ongerfoegen de vrouw veranderen 
in een amazone, zolang hij de hoop 
blijft koesteren haar te overwinnen. 

Daardoor is zij voor het geluk en 
de triomf van de man zo onontbeer
lijk, dat men gerust kan zeggen dat, 
als er geen vrouwen bestonden, de 
mannen die zouden hebben uitget\)n-
den. » 

Naar helieven aan te vullen door 
lezers en lezeressen. 

NELLY. 

lang aan de uiterst levendig beschreven 
personages en de uitgediepte geeste
lijke achtergrond van een tijd, die zich 
aan de middeleeuwen poogde te ont
worstelen met al de konf likten die daar
mee gepaard gingen. Met « L'CEuvre au 
noir » (titel ontleend aan het vokabula-
r ium van de alchemie) heeft de auteur 
van « Les Mémoires d'Hadrien », die bij 
hun verschijning in 1951 sensatie ver
wekten, een tweede meesterli jke roman 
geschreven. Wat verbleekt daarbij het 
geschrijf van zogenaamde li teraire 
« wondermeisjes » ! Mevrouw Yourcenar 
is trouwens de 50 voorbij. La vie com
mence a 50 ans ? 

KUSSEN VERBODEN 

Een tijdlang beschikte de gemeente
kas van Inca op Mallorka over nieuwe 
inkomsten. De nieuwe politiechef was 
tegen het kussen in het openbaar en had 
een boete van 500 pesetas (ongeveer 400 
fr.) opgelegd aan alwie op kussen in het 
openbaar werd betrapt. De Guardia Ci
vil moest overuren kloppen tot het tot 
een ma<;sale kiss-in als protest tegen de
ze prakti jken kwam, waarbij niet alleen 
progressivistische overwegingen een rol 
speelden doch ook het feit dat de toeris
tische nijverheid haar inkomsten zag 
dalen sinds het kusverbod. De politie
chef r iep versterking in van een nabu
rige stad en slaagde er in kusboeten van 
in totaal 70.000 pesetas te doen innen. 
Desondanks ontsloeg de « alcalde » (bur
gemeester) van Inca deze al te puri tein
se pandoer, nadat woedende winkeliers 
de burgervader allerlei verwensingen 
én tomaten naar het hoofd hadden ge
gooid. Dat gebeurde niet in 1868, doch 
in 1968... 

101 TIPS 

Teken des tijds ? Een damesblad pu
bliceerde 101 tips voor jongedames, 
die nog niet willen trouwen en hun 
vriend van het ogenblik kwijt willen. 
Vroeger publiceerde men tips om een 
man aan de haak te slaan. Of doet men 
nu maar alsof ? 

VROUWEN IN DE SOVJETUNIE 
De helft van de aktieve bevolking in 

de Sovjet-Unie bestaat uit vrouwen, 
maar deze cijfers liggen nog anders per 
beroepsgroep. Zo zijn er 50 % vrouwe
lijke arbeiders on bedienden, 72 % ge
neesheer, 68 % leraar en 33 % inge
nieur. 

Een konfektiezaak te Hamburg plaat
ste in het uitstalraam een in kerstman 
gekleed geraamte. Makabere reklame 
van eerder twijfelachtige smaak. Maar 
met die voorkeur van tegenwoordig 

voor griezelliteratuur... 

VROEG BEGONNEN 
Mevrouw Binh, tot vorige week de 

leidster van de delegatie van he t 
Nationaal Bevrijdingsfront te Pari js 
op de Vietnamkonferentie aldaar is de 
dochter van een hoge Vietnamese fman-
cie-ambtenaar. Ze stond reeds vroeg in 
verzet tegen de gevestigde machten. Op 
16-jarige leeftijd organizeerde ze een 
protestmars tegen de Japanse bezetter. 
Ze kwam toen voor de eerste keer in de 
gevangenis terecht. Het zou de laatste 
keer niet zijn-. Tans beweegt deze vr i j 
heidsstri jdster — wat een akelig woord 
— zich in de parijse hotels met het ge
mak van de grote dame, tegenover 
Amerika 's en Vietnams hoge diploma
t ieke vertegenwoordigers. Ze zou haar 
memoires kunnen schrijven onder de 
t i tel van « Van de gevangenis naar de 
onderhandelingstafel». 

FRANS-DUITS JEUGDWERK 
Op 1 januari a.s. s tar t een frans-duits 

initiatief voor de jeugd : jongelui tussen 
18 en 30 zullen in beide landen kunnen 
gaan werken ten einde land, volk en 
taal te leren kennen. Deze mekaar-leren-
kennen-tijd duurt 10 maanden, waarvan 
2 voor taalonderricht. Daarna gaan de 
deelnemers werken tegen een maandin
komen van minimum 7.500 fr. De deel
nemers genieten alle sociale voordelen 
van de wetgeving ter zake in het gast
land. 

Voor de eerste maal werd de titel van « Mevrouw Frankrijk » toegekend. Deze 
onderscheiding beloont een vrouw die door een jury als de ideale echtgenote en 
de ideale moeder wordt beschouwd. Ze viel te beurt aan de 38-jarige mevrouw 
Giséle Barbaud, die we op de foto samen zien met haar man en haar vijf kindg' 

ren. Een gelukskerel d ie mijnheer Barbaud I 



GORRIE HAFKAMP-

VERSTEGEN 
< De Dans op de drempel » van deze 

schrijfster verscheen bij Desclée-De Brou
wer, Brugge, in d e reeks Noorder l icht Prijs 
60 fr. O p de voorpagina staat de vermel
d i n g « novelle ». Corr ie Hafkamp Verstee-
gen schreef gedichten en kinderverhalen. 
« De Dans o p de d rempel » is een eerste 
poging tot proza voor volwassenen. Bij de
ze poging is het d a n ook gebleven. De in
h o u d ? De geschiedenis van een begaafd 
meisje vanaf haa r t iende tot haar eenen
twintigste jaar, vanaf 1939 tot 1951, me t de 
oorlog, de onvermijdeli jke oorlogsperikelen 
in he t gekende perspektief, en de naoor
logse jaren. H e t verhaal is ingedeeld in een 
vijftal episodes van ongelijke lengte en on
gelijke objektieve t i jdsduur. Zoals de stof 
werd opgevat, is zij te ui tgebreid voor een 
verhaal van 50 bladzijden, en om een wer
kelijke « novelle » te zijn, zoals de titel 
aangeeft, is er een grotere geslotenheid, 
een innerl i jke eenheid rond een centraal 
motief en naa r één kemgebeu ren toe groei
end , vereist. Schrijfster beschikt over d e 
stilistische middelen om bij een evenwich
t ige konstrukt ie zowel het ene als het an
dere genre aan te k u n n e n : u i twerking tot 
roman , samenbal l ing tot novelle. 

TATJANA 
Cur t Goetz is de au teur van een aanta l 

blijspelen, en is daarbi j een begaafd ak-
teur . In de kleine roman « T a t j a n a » be
wijst deze toneelspeler en schrijver zijn ta
len t als verteller. De 144 bladzijden van d i t 
kleine, maa r kostelijke boek, bevat ten een 
liefdesgeschiedenis van ongewoon gehalte, 
met ongewone medespelers. Cu r t Goetz ver
haa l t het liefdesontwaken van een dert ien
jar ig meisje, een bui tengewoon begaafde 

celliste die overal triomfen viert — maar 
d ie niet alleen artistiek vroegrijp is. Na een 
tragisch intermezzo met een jongen v indt 
zij in de liefde tot een oudere m a n — die 
haa r ui t de moeil i jkheden hie lp — de ver
vul l ing van haar kindei l i jk , m a a r reeds 
door de pri l le ervar ing getekend verlan
gen. De man , die een beroemd plastisch 
ch i rurg is, volgt haa r op haa r reizen, tot 
in Amerika. De verboden liefde tussen k ind 
en m a n — waarbij men aan een fijnzinni
ger, l ichter en toch dramatischer Loli ta 
denken moet — eindigt tragisch met de 
dood van het meisje. De man zwerft rond, 
geraakt aan lager wal en ontmoet toeval
lig de auteur , d ie hem in zijn wagen mee
neemt naar huis Daar v ei telt hij het ver
haal van zijn tragische liefde, het veihaal 
van Ta t j ana . 

Kort nad ien sterft de man , en zijn laat-
sïe wens wordt vervuld : hij wordt bij
gezet naast het meisje, da t zijn leven zulk 
een dramatische wending gaf. 

Goetz heeft deze enigszins p ikante liefdes-
historie met zulk een zuiverheid en waimte 

geschieven, dat zij tot een klein meester
werk geworden is \ a n \exhaalkiinst nuch
terheid en ont ioer ing, einst en non ie gaan 
samen, en het bi i l jante dialoog en de mu
zikale taal maken deze novelle ook naar de 
vorm tot een waar leesgenot 

Cur t Goetz Ta t jana — ins>r)) — 144 
blz. — DeulSfhe Veilaganstalt Slutli>,uu 

OEKUMEN^SGHE 
UITGAV 

Bi| de uitgexcri] 1 annoo Ticl t vei'^chccn 
een « Nieuw l e s t a m e n i \oo i mensen \ a n 
deze ti]d » een uitgave die men als ue ike -
li)k oekuiiienisc h kan beschouwen \ci ini ls 
de vei tahng en beweiking tot st.uul kwam 
onder siipei\izie \ an katolieke en pioies 
tanisc leologen De Mer exangehecn bli) \en 
ap.iit hci IS dus geen samtnsincltinj^ der 
\ ic i \ ei halen Ook de Lcksl dci e\.iii"elisien 

weid 70 oeï iouw mogelijk ne\olgd, mcl di«n 
\ e i s t ande dat hij iii wooidgebiuik en \er-
haa l l ian t aangepast weid aan de deiikwi | /e 
en de taaigewoonten \ an nu Het bock be
vat t a lu |ke illustiaties die uu hel niodcine 
le\en ocnomen zijn en die een vi/ucle te
genhanger zi)n \ a n een — op de l i j ; (no\er-
staande blad/i jde kursief gediukte — tekst. 
Het gaat er bi] deze uitgave zeker niet om, 
aan liteiaire of esieiische bchoeltcn te vol
doen altans v\ai de taal belieft wi . inn het 
oude evangeheveihaal nii veitcld u o i d t ; 
wel woidt geil acht vooi de oude tekst de 
gcbiuikeli)ke bi |belveital ing. belangstelling 
te wekken en de weg ervoor vii] te maken 
dooi deze bewciking dic hetzelfde zegt ils 
de klassieke tekst alleen op een eenvoudi
ger wijze Ook de indeling in koi lc ic i'n 
langeie hoofdstukjes mei tussentitels d ie 
hel velband 'eggen v\eikl xeieemoudis^i iid 
en maakt de lekiuur ocniakkeli |kei eii be-
>allcli)kcr 

« Het Ntrune Tcilnment voni h}e>iscn 
ia» deze l i]d » — Uil geven] Luniioo, 1 telt 
— no jr. 

O N T S P A N N I N G OP PEIL 
H e t is n u twintig jaar geleden, dat H u g o 

H a r t u n g zijn pit t ig verhaal schreef over de 
idylle tussen een dui ts s tudent en een meis
je ui t een dorpje in de hongaarse vlakte met 
een lange naam : Hodmezovasarhelykutazsi-
puzsta. H e t boek kende een groot sukses en 
werd verfilmd — met een jonge een pitt ige 
Lieselotte Pulver m de rol van het hongaar
se meisje. T e midden van de nogal eentonig 
grijze of zeemzoet sentimentele naoorlogse 
dui tse f i lmproduktie viel de film al even
zeer op als het boek in de naoorlogse T r ü m -
mer-l i teratuur , bij zovei dat H a r t u n g zelfs 
vreesde zijn hele leven alleen maar als de 
« Piroschka »-schri)ver bestempeld te wor
den De m a n h a d echter ook nog wat an
ders geschreven : zowel vrolijke verhalen 
en romans als ernstige, o m een boek over 
de ondergang van Breslau 

W a n n e e r wij nu naar dit boek nog eens 
verwijzen, dat is het omdat na 20 jaar een 
nieuwe uitgave verscheen bi) het Ulstein-
Propylèen-Verlag te Berlijn, uitgave die 

MOMENTOPNAME 
REMBRANDT 

Hany N. Abiams inc. uit New 
York en de Nederlandse Boekenklub 
uit Berchem-Antwerpen stelden vo
rige dinsdag m « Het gouden palet » 
te Antwerpen het monumentale werk 
<!. Rembrandt, ztjn leven, ztjn werk, 
zijn tijd», samengevat m een luxe-
editie, éoor B. Haak, hoofdkonser-
vator van de Gemeente Musea te 
Amsterdam aan de pers voor. Het 
gaat om een standaardwerk m de 
reeds zeer omvangrijke bibliografie 
over de meester van licht en scha
duw. Op deze unieke kunstmtgave 
komen we nader terug. 

DAGEN 
VAN HET VLAAMSE LIED 

Van 15 jebiuan tot 2 maart 1969 
vinden de «dagen van het vlaamse 
lied» plaats, een initiatief van wij
len Emiel Hullebroeck, uitgewerkt 
door de Vlaamse Volkskunstbeweging 
(ook inrichter van de jaarlijkse 
Euiopeaden). De bedoeling is gedu
rende twee weken de aandacht op 
eigen tk>ondichters te vestigen. Vol
gend jaar zal tevens hulde gebracht 
worden aan Armand Preudhomme. 
Hij wordt namelijk op 21 febjuari 
1969 65 jaar. 

Belangstellenden voor het inrich
ten van zangstonden, liederavonden, 
koncert-voordrachten, koorwedstrij
den en dergelijke, wenden zich tot 
Roeland Uitgaven, William Wood-
straat 12, Borgerhout-Antwerpen. 

PRIJS ANTO CARTE 
Deze tentoonstelling der mededin 

gers naar de Prijs Anto Carte wordt 
hedenvoormiddag om 11 uur ge
opend tn het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel en bliift toegan
kelijk tot en met maandag 23 de-
ceméer. 

TENTOONSTELLINGEN 
In de koninklijke biblwteek, Kei

zerslaan 2, Brussel van 21 decem
ber tot 26 januari 1969 arabtsche 
handschriften, tot 7 januari in Ca-
ryatide, Vrijheidsplem 4, Brussel • 
ac t nederlandse kunstenaars, Rik 
Wy>utersstvdio E. Jacqmainlaan 126, 
Brussel • kunstschilder Dom Placide 
Rosseel (abdij Dendermonde), met 
landschappen. 

Te Dendermonde in Celbeton • 
« J o h n John and his plastic people » 
tot 8 januari 1969. 

WALTRA TEATER 
Het Waltrateater, Brussel, Arduin-

kaai 2 3, voert elke vrijdag, zaterdag 
en zondag iBmten is de afgrond-», 
thriller van lan Mam op, in de re
gie van Piet Eecklaert met julia 
Vanderdonck, Piet Herman, Marga 
Neynnck, Libert Brtcourt en Miei 
Spiegeleer. Van 6 januari wordt «De 
Knop > van Harry Mulisch opge
veerd. Tel. 17.60 36. 

^ ^ ^ 

door de auteui aangevuld u e i d \AU iet 
ougincle l'iiosihlva veihaal u t i d i.im i|k 
een veileiigsluk U)esje\(itod ecu \tciii<> 
bladzijden i IL \\ ude i s eh tn mii Piiosih 
ka » v\a,uin U nucui de iliimiKtuiü mei 
ziin |tusidlu ld( leitclt n< fi jaai 

Du pittige en tiisst \ ( i h i i l doet het noü 
steeds en /al het bhivrn d™ n omdnt het 
midden de [i iobletm zvv.iugLic dood(.insii 

ae mtellcktu ilist'sehe lomaus die onze Tan-
darht vianeii het lie idci geluid bienm \ an 
een piellig en inct huiiie)r \c i le ld licfdcsver-
hiai tussen luee leiiige' mensen 

()nts|),innni^sl(_ktuur > Missehien — maar 
d.in van een kwTJiicit die veel weuild be-
seiieuze l i te iuui i i )\criicft, niet alleen 
duoi zijii popu la i i l t i l I 

^'«isS)', pfi t l I I :s,inr« i '| 

Adam en Eva verleid door het serpent en verjaagd uit het aards paradijs : zo 
ziet Shalom het tragische lol van het eerse mensenpaar, (zie aiiikel blz 16). 
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STRIIDERS Z O N D E R G L O R I E 

De oorlog is voor film, toneel en literatuur in al zijn vormen — vanaf senmtiero-

mannet]e tot literair kunstwerk — een dankbaar onderwerp geweest, bij zoverre 

dat men zich wel eens afvraagt wat al die schrijvers wel zouden gedaan hebben in

dien er nu eens geen oorlog ware geweest... 

In onze literatuur komt de oorlogsroman —zoals wij die uit de duitse en angelsaksi-

sche literatuur kennen — slechts sporadisch voor. 

Wel zijn er betrekkelijk veel verhalen en romans die een of ander oorlogsgebeuien 

in de tabel hebben verwerkt, of die het als arhteigrond nemen. Maar van een wer

kelijke geromanceerde weergave van het oorlogsgebeuren in zijn extreme vorm (de 

strijd aan de fronten en de dagelijkse bedreiging in de geterrorizeerde steden en 

doipen) vinden wi] weinig sporen. Dat bij onze auteurs een gebrek aan oorlogserva

ring belemmerend heeft bewerkt, is wel een feit. En wij zien dan ook hoe de werke

lijke oorlogsroman zich beperkt tot de groep mensen, die de gebeurtenissen aan den 

lifve hebben ondervonden of er allhans toch zeer dicht bij stonden : de vrijwilligers 

aan deze en aan gene zijde. 

De ervaring van het Oostfront — of 
een langdurig direkt kontakt met solda
ten — was de aanleiding tot enkele 
merkwaardige epische produkties in on
ze l i teratuur : de zeer mooie novelle van 
T o o n van den Eynde « Tussen twee ge
vechten » bijvoorbeeld, of « Bloedgroep 
O » van Domien van Rietvelde of « Jan 
van Gent » van Ward Hermans. 

De roman « Strijders zonder glorie » 
van Bert Haman kan aan deze reeks toe
gevoegd worden, in zoverre hij een Oost-
frontervaring weergeeft. 

Daanpeé houdt dan echter ook de ver
gelijking op. Heeft in « J a n van Gent » 
de waardering voor de mens en zijn 
idealisme het nog gehaald is dat ook 
nog zo voor het anekdotischer « Bloed
groep O », dan is « Strijders zonder Glo
rie» een soort afrekening met elke oorlog 

Een soort afrekening met elke oorlog 
om de idee. Dit niettegenstaande het ci
taat uit « run silent, run deep » dat dit 
boek voorafgaat en waarin o.m. gezegd 
wordt : (( Elk graf is een gedenkteken 
voor een ideaal. Sommige zijn goed, som
mige verkeerd. Maar de graven zijn 
nooit verkeerd ». 

Een afrekening met de oorlog en een 
schildering ervan als zinloos en nutte
loos gebeuren — waaruit de nutteloos
heid van het offer dient gekonkludeerd 
te worden ? Dit is de algemene indruk. 

die men na lezing overhoudt. Hiermede 
brengt deze roman echter geen nieuws : 
deze wijze om de oorlog te benaderen i's 
haast klassiek geworden en sedert Re
marque is het literair pacifisme gekop
peld aan een naturalistische beschrijving 
van oorlogsgruwelen en gevechtstonelen. 

Wat er wél nieuw is aan deze roman, 
is de objektieve schildering van soldaten 
die omwille van hun uniform door de 
propaganda van de overzijde als misda
digers werden afgeschilderd en die, zo
ver het de strijdende eenheden betrof, 
niet slechter waren. 

Wat weten wij over hun idealen, h u n 
motieven, de moeilijkheden waarmee zij 
te kampen hadden, de verhouding te
genover de duitse legerleiding, de geva
ren tenslotte die zij doorstonden ? 

In « Strijders zonder glorie » wordt 
getracht begrip te wekken voor deze 
mensen, die behoorden tot een genera
tie die bewees dat het haar ernst was 
met haar revolutionair nonkonformis-
me. Nie t door diskussie, niet door psi-
chologische ontleding of politieke en so
ciologische analise der diverse motieven 
— maar door een schildering zonder op
smuk en een benadering van de mens 
achter de helden en de avonturiers, de 
idealisten en de meelopers. 

He t boek van Bert H a m a n sluit aan 
bij de traditionele oorlogsroman zoals 

wij die na de jongste oorlog hebben ge
kend in al zijn kwalitatieve verscheiden
heid : Mailer en Jones, Heinrich en 
Richter. 

Dat deze verhaaltechniek sukses heeft, 
bewijst de hoge oplage van de meeste 
dezer oorlogsromans. Hamans boek dat, 
naar aangekondigd wordt, in hel Frans 
en in hel Duits zal vertaald worden slaat 
in de reeks oorlogsromans in die talen 
zeker geen slecht figuur. Het steekt 
daarenboven tegen het groc^tste deel de
zer oorlogsepiek af door een objektivi-
teit, die niet zozeer de partijen dan wel 
de mensen geldt en die daardoor ook de 
bazis legt voor een beter begrip der 
s tandpunten. 

Haman voert in zijn boek, rond de 
centrale figuur van de oorlogskorrespon-
dent Kuypers, enkele tipische vertegen
woordigers van de soldatenfauna op het 
toneel : de plantrekkers en de ontgoo
chelde idealist die tot cinikus werd, de 
avonturier die vecht als een landsknecht, 
de jonge novice die zijn klooster verliet 
en die zijn ideaal gaaf weet te bewaren, 
de oudere man die toevallig tussen deze 
vrijwilligers is geraakt en van heel het 
gebeuren niets begrijpt. 

He t boek wordt voorgesteld als zijnde 
geschreven, door de oorlogsverslaggever, 
en door een krijgsgevangene afgeleverd 
aan een amerikaans officier; een pro
cédé dat doet denken aan dat van Kur t 
Ziesel in « Und was bleibt ist der 
Mensch ». In een groot aantal korte 
hoofdstukken, flitsen ui t het frontleven 
tijdens de gevechten aan de Oder, wordt 
het verhaal van deze kleine groep men
sen verteld. Deze anekdotische verhaal
trant krijgt een innerlijke eenheid door 
het feit dat niet één enkel persoon, maar 
een hele groep en haar wedervaren tot 
onderwerp wordt, zij het dan ook rond 
de centrale figuur van de lui tenant . 

Wat de stijl zelf betreft — een po
ging tot naturalistische beschrijving en 
weergave van gebeurtenissen in een on
opgesmukte taal — moeten wij vaststel
len dat de bekommernis om in het dia
loog zo realistisch-mogelijk te zijn wel 
eens een omgekeerd rezultaat veroor
zaakt en te geforceerd-populair en sol
datesk aandoet. 

Toch is dit boek dat de auteur « de 
geschiedenis van een eerlijk mens » 
noemt, met zijn gebreken maar met zijn 
ontegensprekelijke kwaliteiten een eer
lijk boek, dat daarenboven vlot leest... 

Jos D I E R I C K X . 

Bert Haman. « Strijders zonder glo
rie », uitgeverij Humanilas , Gent. 

Shalom 

van 

safed 

De naïeve kunstenaars zijn aan de 
orde van de dag. In een tijd waarin 
vooral de cerebrale kunst naar voor 
dringt is het normaal dat het publiek 
graag verpoost bij het werk van onge
kunstelde, zeer vaak ongeschoolde « na
tuurkunstenaars » wier primitieve en 
naïeve konterfeitsels vooral door hun 
spontane durf vaak aangenaam verras
sen. De meest bekende ndieven zijn « Ie 
douanier Rousseau » en « grandma Mo

ses ». De tentoonstelling «Amerikaan
se Ndieven» te Brussel heeft echter 
aangetoond dat er heel wat meer naïe
ve (of pseudo-naïeve) kunstenaars zijn 
dan de bekende namen. Uiteindelijk 
heeft men bij sommige weldra niet 
meer te doen met zondags schilders. 

Zo kimnen we bezwaarlijk de tans 
82-jarige horlogemaker Shalom ui t he t 
stadje Safed nog een naïeve schilder 
noemen in de eigenlijke zin van he t 

woord, hoe ongekunsteld zijn werk — 
gouache-schilderijtjes — op het eerste 
gezicht ook aandoet. 

Shalom is een aanhanger van de orto-
dokse joodse sekte van Chassidim. Uiter
aard staat zijn werk in het teken van 
de bijbel. Het zijn feitelijk vertellingen, 
een soort str ipverhalen — op hoog ni
veau dan, doch waarin de geschreven 
hebreeuwse teksten niet ontbreken als 
verklar ing of als ui tspraken der perso
nages — waarin we het scheppingsver
haal zien, de tien plagen van Egypte, 
Daniel in de leeuwenkuil en zo meer. 
Zijn wijze van voorstelhng doet denken 
aan de egyptische wandschilderijen : 
zijdelings geziene figuren in boven el
kaar geplaatste « akt ieruimten », zonder 
enig respekt voor het klassieke perspek-
tief en doorgaans in een hooggekleurd 
palet. Shalom beheerst echter op bijna 
volmaakte wijze de gouache-techniek 
en beschikt over een zeer stevige teken-
vaardigheid. De talri jke in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel tentoon
gestelde schilderijen met de telkens op
nieuw weerkerende bladschikking en 
voorstellingswijze behoeden het ru ime 
ensemble niet voor monotonie. Er is te 
veel van het goede, Shalom's werk zou 
er stellig bij gewonnen hebben niet zo 
talri jk geëxpozeerd te zijn. De beper
king van het onderwerp is een andere 
oorzaak van herhaling, hoewel een paar 
bloemenstukken aanwijzen dat Shalom 
nog wat anders is dan een gestileerde 
verteller van bijbelverhalen. 

Ook deze tentoonstelling bewijst dat 
men het begrip « naïef schilder » te ruim 
opvat, wa t ook gedeeltelijk het geval 
was met de «Amerikaanse Naïeven». 
Een Shalom is uiteindelijk ook meer 
een randgeval te noemen, omdat door 
zijn s terke techniek en tekenvaardig-
heid de charme van het spontane enigs-

' zins teloor gaat. • JiWw'i-jen^^ -> 

De te Vilvoorde in 1924 geboren 

beeldhouwer Rik Poot stelde dezer da

gen ten toon in het brusselse Paleis 

voor Schone Kunsten. Hij werkt en 

woont tans te Grimbergen, waar zijn 

beelden uit « verloren was » techniek 

ontstaan (brons met de speciale pattne 

van het was). Vroeger bewerkte hij 

steen, ijzer en koper. Zijn huidige figu

ren doen verhakkeld aan, willen sinte-

zes zijn van bepaalde stemmingen, 

meer tragiek dan harmonie, meer de 

weergave van het vergankelijke dan 

van de levensvreugde, al ontbreekt deze 

hier en daar niet. 

Het oeuvre van Rik Poot doet niet 

altijd als afgewerkt geheel aan, hoe

zeer zijn analitische boetseerkunst op

zettelijk een dij, een arm O/ een hoofd 

plots afhakt. Ergens ontbreekt het aan 

een ook in deze vizie vereiste logische 

doordachtheid, waf niet belet dat deze 

post-expressionist op merkwaardige 

wijze^het mens-zijn belijdt. 
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Zaterdag 21 december 
16 00 t o t 18 00 ; Volksuniversi tei t — 
18 50 : Zondmonnet ie — 18 55 : Ja 
zuster, nee zuster (V I I ) — 19 40 : De 
De handschoen. Pools tekenf i lmpie — 
19 50 : Keurig Frans — 19.52 : Zoek
l icht — 19.57 : Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.25 : 100 000 of mets 
•— Aanslui tend omstreeks : 21.40 t Echo 
— 22 10 : Geheime opdracht : Het boks-
«yndikoat — 23.00 : TV-nieuws. 

Zondag 22 ^cember 

14 30 : De vi j f sleutels to t de schot : 
Het geheim van de geweitak — 14 50 : 
Kapi te in Zeppos ; De Eglontier — 
15 20 : Binnen en bui ten — 17 15 t o t 
18.05 : Overzicht von de 19e Olympische 
Spelen te Mexico — 18.15 : Klein, k lem 
k leuter t je — 18.35 ; Sportreportoge — 
19 05 : Ben de Beer : De luwelendieven 
— 19 30 : De geschiedenis y^ari de XXIe 
eeuw — 19.55 ; Mededelingen — 20 0 0 : 
TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend — 
20 40 ; Speelfilm : Mui ter i j op de Coine 
•— 22.35 : TV-nieuws. 

Maandag 23 december 

16 15 : Het doppere zevental . Avon tu -
ronf i lm voor de Jeugd — 17.35 to t 17 55 : 
Le Corbusier schiep Chandigarh. Docu
menta i re — 18.55 : Zondmannet je — 
19.00 : Zorro : De brandkost — 19.25 : 
Vergroetglos op de postzegel — t«K40 : 
Openbaar kunstbezi t : « De fomi l ie van 
de heil ige Anna — 19,50 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.55 : Mededel in
gen - De Weerman — 20.08 ; TV-
nieuws — 20.25 : High Chaparral : Oom 
Don — 21.15 : Verover de ooi de : En 
toen kwam de mens.. . — 22.05 ' Gast-
programma : De Kothol ieke gedochte — 
22.35 : TV-nieuws 

Dinsdag 24 december 

16.15 : V i j f sleutels t o t de schot : Speur
toch t in de nacht — 16.30 : De noord-
poolvlucht van het luchtschip « I to l io » 
— 17.10 t o t 17.40 : Zoo. Jeugdf i lm — 
18.55 : Zondmonnet ie — 19.00 : Tiener-
k lonken : De «Robert Patterson Singers» 
— 19.25 : Ki jk en kook — 19.50 : Keu
r ig Frans — 19.52 : Zoekl icht — 19.57 : 
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : In het land tier operette — 
21 20 : In die dogen. Kerstspel door Do
rothy L. Sayers — 22.20 : The Block and 
W h i t e Minstrel Show. Kerstshow — 
23 05 : Het Hulster Gemengd Koor z ingt 
Kerstl iederen in de O.-L Vrouwkathedraal 
t e Antwerpen — 23.25 : Von Koroion 
dir igeert de Berliner Philhormoniker — 
23 55 to t 01.00 : Middernochtmis van
u i t hot stadie Hal le in bii Salzburg. 

Woensdag 25 december 

10.00 : Protestantse Eredienst — . 1 1 . 0 0 : 
Eucharist ieviering — 11.57 t o t 12 20 : 
Pouseli ike kerstzegen Urbi et Orbt u i t 
Rome — 14.00 : Joegoslavië donst en 
z ing t — 14.50 : Ponies, vrienden met 
P.K. Dierenf i lm — 15.15 : Jody en het 
herte iong. Fami l ie f i lm — 17 20 t o t 
18 20 : T ip - top — 18 55 : Zondmonne
t i e — 19 00 : Atel ier — 19 25 : De 
« Wiener Söngerknoben » zingen kerst
l iederen — 19.50 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.55 : Mededelingen. -
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Kerstconcert u i t Wiesbaden : 
« Von uns für Sie > — 21.45 : De dood 
von een priester-orbeider. Documentaire 
— 22.15 : Snorenspul — 22.50 : TV-
nieuws. 

Donderdag 2^ december 

16.00 : De v i j f sleutels to t de schot : 
Wie zal het holen ? — 16.15 : V a k a n 
t i e voor Yvet te . Spaanse ieugdf i lm — 
17 40 t o t 18.00 : Nota 's u i t Nieuw-Zee-
lond — 18.55 : Zondmonnet ie — 19 0 0 : 
Tienerk lonken — 19.35 : Z ie t u er w o t 
in ' — 19.50 : Keurig Frons — 19.52 : 
Zoek l ich t — 19.57 : Mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws — 20 25 : Ritmees
ter Buat. Laatste af levering — 21.15 : 
De Noordzee. 3e en laatste deel : Zo 
wordt ze — 22.00 : Première — 22.40 : 
TV-nieuws. 

205 VOET ONDER ZEE 
In deze dokumentaire snijden 

"•pecialisten ter zake zondag
avond een boeiend onderwerp 
aan : diepzee-onderzoek in de 
21ste eeuw. Bevelhebber M. 
Scott Carpenter die ook Nasa
astronaut is. Jacques-Yves 
Cousteau, de bekende franse ge
leerde, en John Lindbergh, 
diepzeeduiker en geleerde, de
len hun bevindingen mee in dit 
programma van de amerikaan-
se televizie. Reporter Walter 
Cronkite. die trouwens zelf tot 
op de zeebodem is afgedaald, 
brengt verslag uit over de laat
ste bevindingen, experimenten 
en metoden inzake diepzee-
onderzoek, een nieuw hoofdstuk 
in de wetenschap ten dien-^te 
van de mens. U kri.igt bi,ivoor-
beeld beelden te zien van de 
nieuwe onderzeeër Deep River, 
met Walter Cronkite en een 
aantal duikers aan boord, die 
op weg zijn naar een onderzees 
proefstation. genaamd Spid 
(Submersible Portable Inflata
ble Dwelling) en waarin Lind
bergh en de Fransman Robert 
Stenui t gedurende twee dagen 
verbleven op een diepte van 
432 voet. Bedoeling van dit ex
periment was na te gaan in 
hoeverre de mens onder water 
kan leven en werken. De ameri-
kaanse astronaut Carpenter is 
de enige man die zowel in de 
ruimte als in de diepten van 
de oceaan zweefde. Hij bracht 
dert ig dagen door aan boord 
van de duikboot Sealab II. 
Over zijn ervaringen en over 
de problemen die met diepzee-
onderzoek verband houden 
krijgt u filmbeelden en kom-
mentaar van de meest vooraan
staande deskundigen ter we
reld. 

Zondag 22 december om 
19.30 u. (Brussel Ned.) 

Vrijdag 27 december 

16.00 : De v i j f sleutels t o t de schot ; 
Wedloop tegen de t i j d — 16.15 : Een 
dog in Irkoetsk — 17.05 t o t 17.55 : 
Gevleugelde boodschappers. Avonturenf i lm 
voor de leugd — 18.55 : Zondmonnet je 
•— 19.00 : Dag in, dag u i t . . . met b in 
nenschippers — 19.35 : Pol i t ieke t r i 
bune : De Volksunie (V.U.) — 19.50 : 
Hier spreekt men Nederlonds — 19 55 : 
Mededelingen. - De Weerman — 20 OO : 
TV-nieuws — 20.25 : Leven met ch im
pansees. Documentaire — 21.25 : Fi lm-
t r ibune — 22.50 : TV-nieuws. 

MUITERIJ OP DE CAINE 

Zondagavond de filmbewer
king van de bekende roman 
van Herman Wouk die ervoor 
in 1952 de Pulitzer-prijs kreeg. 

December 1944. De ameri-
kaanse mijnenveger Caine, is 
in de Stille Oceaan in een tor
nado terechtgekomen en ver
keert in grote moeilijkheden. 
Ten einde te ontkomen ftevent 
het schip zuidwaarts. In de 
ogen van luitenant-ter-zee Ste
phen Maryk is kommandant 
Queeg geestesziek en dus onbe
kwaam het schip te redden. De 
luitenant neemt het kommando 
over en moet na de oorlog te
rechtstaan voor de krijgsraad 
die hem van muiteri j beschul
digt. De film, gedraaid naar de 
toneelbewerking die Herman 
Wouk van zijn roman maakte , 
is geheel aan het proces gewijd. 
De gebeurtenissen op de Caine 
worden erin, aan de hand van 
de verschillende getuigenissen, 
gerekonstrueerd. Tot op het 
einde blijft de suspense volle
dig en wordt de toeschouwer in 
het onzekere gelaten wie de 

schuldige is van het drama. 
Maar de advokaat van lui tenant 
Maryk zorgt uiteindelijk voor 
de opzienbarende ontknoping. 

Zondag 22 december om 
20.40 u. (Brussel Ned.) 

LE CORBUSIER 
SCHIEP CHANDIGAHR 

Onder de oorspronkelijke ti
tel Indische Traumstadte Ge-
stern und Morgen, brengt de 
duitse televizie -NDR in dit 
programma een dokumentaire 
over de stedebouwkundige toe
komst van het onmetelijke 
India. Dit betekent zoveel als 
een bezoek brengen aan de mo
dernste stad van het hele azia-
tische kontinent : Chandigahr. 
Zij werd ontworpen door de 
wereldberoemde franse arohi-
tekt Le Corbusier. Tegen de 
achtergrond van de oude vor-
stenstad Dschaipur in Rat.^ch-
putna roept zij vreemde kon
trasterende vizioenen op. 

Manadag 23 december om 
17.40 u. (Brussel Ned.) 

IN DIE DAGEN 

Op kerstavond dit tot teievi-
ziespel bewerkte hoorspel van 
de engelse schrijfster Dorothy 
L. Sayers. Zij werd geboren te 
Oxford in 1893 en studeerde la
ter franse literatuurgeschiede
nis aan de Oxford University. 
In 1916 debuteerde zij met een 
bundel religieuze gedichten : 
« Catholic Tales ». Internationa
le bekendheid verwierf Doro
thy Sayers als schrijfster van 
detektiveromans, en meer i n 
het bijzonder van een serie, die 
opgebouwd werd rond één cen
trale figuur, de aristokratische 
amateur-detektive Peter Wim-
sey. Haar detektiveromans on
derscheiden zich echter van de 
gemiddelde produktie in dit 
genre door een diepere psicho-
logische motivering en door 
een intellektualisme dat door
gaans in thri l lerromans niet te 
vinden is. Na 1938 hield zij 
plots op met het publiceren van 
detekt iveromans en legde zich 
toe op het schrijven van toneel
s tukken en luisterspelen, waar
in opnieuw een religieuze te-
matiek opduikt. Haar bekend
ste dramatisch werk is de lui-
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sterspelciklus «The Man born 
to be king », waarin het leven 
van Kristus opgeroepen wordt. 
Deze ciklus werd in 1942 door 
de BBC gekreëerd en sindsdien 
nog meermaals uitgezonden. In 
haar laatste levensjaren ver
diepte Dorothy Sayers zich 
in het werk van Dante. Dit 
kerstspel werd door Herman 
Pijfers vertaald en door J a n 
Mat terne voor de televizie be
werkt . Het verhaalt de geboor
te van Kristus zonder de folk
lore die er omheen werd gewe
ven — de geboorte gaat bijna 
ongemerkt voorbij, overspoeld 
door de diskussies over sociale 
en politieke achtergronden t i j 
dens de romeinse bezetting. 

Dinsdag 24 december om 
21.20 u. (Brussel Ned. ) 

ELVIHA MAniGAU 

Bt) Winderberg is één van de 
meest ta lentr i ike jonge zweed-
Si. kineasten van het ogenblik. 
Ziin voorkeur gaat naar het so
ciale aspekt en de problemen 
van de moderne welvaartstaat , 
vooral in zijn eigen land. Zijn 
laatste film. Elvira Madigan 
(1967) brengt echter een ander 
tema. In lirische ballade-stijl en 
mooie impressionistische kleu
ren die u helaas niet kan zien, 
is dit verhaal gebazeerd op een 
autentieke, tragische liefdesge
schiedenis Ze speelt zich af in 
1889 in Zweden tussen de adel
lijke lui tenant Sixten Sparre, 
getrouwd en vader van twee 
kinderen, en het koorddanse
resje Elvira Madigan. De ro
mantische ballade van Elvira 
Madigan wordt in Zweden nog 
steeds gezongen. Sixten is een 
deserteur, Elvira is weggelopen 
uit het cirkus van haar ouders. 
In Denemarken beleven zij een 
intens maar kort geluk, voor ze 
beiden zelfmoord plegen. Te
midden van de natuur, als twee 
uitgelaten kinderen zijn ze ge-
ïzoleerd in een hipperromanti-
sche wereld. Hun afzondering 
wordt gesimbolizeerd door mu
ziek van Mozart. In dat izole-
ment is t rouwens het noodlot al 
aanwezig; buiten de maatschap
pij blijft hun liefde enkel een 
onwerkelijke droom, gedoemd 
tot vergaan. Bo Widerberg doet 
he t de kijker enkel aanvoelen, 
hij dringt langzaam door het 
betoverende waas heen. 

Vrijdag 27 december om 
21.25 u. (Brussel Ned.) 

D u i t s e wijn 
Vrolijke wijn ! 
Zonovergoten wijngaarden in frisse valleien... warmte 
en frisheid: dat alles vindt men terug in.een glas goede 
Duitse wijn. Of het nu gaat om Rijn- of Moezel^ 
wijn, wijn uit Frankenland, Baden of Wwlemherg... 
Duitse wijn is steeds hartig, vrolijk... en maakt U 
vrolijk ! Er bestaan uilgelezen wijnsoorten voor elke 

gelegenheid, voor elk gerecht, 

A
van vis tot dessert. En uw avond

jes onder vrienden worden onver
getelijk met een paar flessen 

_ _ , , _ goede Duitse wijn I 
Vraagt documentatie a a s : 
ADVISO 
22, Marnixlaan, Brussel S 
Verband Deutscher Weinexporteure 
532 Bad Codesberg - Molik««r. 42 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres ; 

M. SCHEERLINCK 
Muilenstraat 122, Liedekerke 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Riitchoolstraat 45 B 

ST TRUIDEN 

Telefoon t (011) 741 96 

H DOX 
Carnotttraat 133, Antwerpen 

Telefoon i (03)35.17.14 

Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 

+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161 Erps-K werpt 
Tel (02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote ^eter Potstraat 4 

(b!| Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avond» 

Maandag en dinsdag gestoten 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatich. zetel : Antwerpart S 
Tel. (03)49.30.45 - 49 .15»4 

Bexoefc « De Veerman * 
te St-Amaitds a.d. Scheld* 

Mosseten - Paling 
Uitbater - Jan Brugman* 

De specialist der 

standaarddeuren 

|. LEEMANS Deurne xuid 
Van Havrelet 70, tel. 35.63.17 
Agent • De Coan* • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E Jacqmainlaan) 

Tel. (02)18.1717 
3-2-68 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suvaestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatser» 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 

FRANS PARQUIN 
Lange uobroekstraat 44 

Antwerpen - Tol. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer • Stapelkisten 

Vervoerkisten • Polyethyleen-

drijsschorten • Prijskaartjes 
rakken, -vellen . Rollen • Be-

drijsschorten Priiskaarties 

HERMES 

Zuldiaan 54, Brussel 

Volledige 
secrefariaatcursussen 

STENO- en DAaVLOGRAFIE 
jn vier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 

ENZ 

JAO EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211. Brussel 

Tal. (02)11 00.33 

Dc school waar Vlamingen 
xicb fhuit voelen 



ZEI VICTOR... 
In een stuk stoer proza vol 

kinderachtigheden betoogde 
Fittoor Bom, de man die m zes
tig jaar tijd niet bekwaam was 
Nederlands te leren, heel 
scherpzinnig (hoe kan het, nes-
p a ? ) dat onze sport behoefte 
heeft aan goede, toegewijde, 
kundige en goedkope dirigen
ten. Als men tenminste ons 
land, m de grote kompetities 
als olimpische dinges en zo, op 
de plaats wil brengen waar 
ieder serieus patriot het wil 
zien. 

Kan waar zijn. Maai we vra
gen ons hierbij toch af of de 
grrrote dirigenten « lijk er nu 
geen meer zijn» het vroeger 
niet zodanig voor elkaar heb
ben <?ebokst, dat ze de jonge 
massa eerder van de grote 

sport afkerig maakten dan haar 
aantrokken. En nu mogen de 
dirigenten nog zo groot zijn als 
Fittoor zelf in zijn glorietijd : 
als aan de bazis geen massale 
sportbeoefening aanwezig is, 
komen er geen vedetten. Het 
zijn de kleintjes die de groten 
maken en niet omgekeerd. Al
dus is de schoolmeester, die 
zijn mannekens wat volleybal 
leert spelen of over een « haag » 
springen, ons méér waard dan 
de grootste dirigent met zijn 
komplimenten en zijn wiskie. 

ALLE MEDAILLES. 
ALLE CENTEN ? 

In een eindejaarsuitgave van 
« Les Sports » wordt uitgeweid 
over de komende splitsing van 

BLOSO in een vlaamse en een 
franse afdeling. En natuurl i jk 
ook over de kwestie van de 
verdeling der kredieten. De 
vlaamse afdeling zou namelijk 
meer centen krijgen dan de 
franse, wat maar heel logisch is 
gezien het aantal vlaamse 
sportbeoefenaars veel groter is 
dan het aantal waalse; «Les 
Spor ts» spreekt van een 62/38 
verhouding, in werkelijkheid 
zaï het minstens 70/30 zijn. En 
wat de verdeling der centen be
treft maakt men gewag van 
een — dus nog onrechtvaardi
ge — 53/47 verhouding. Veel 
weet de krant daar niet op aan 
te merken, maar toch wijst hij 
erop dat met het aantal sport
beoefenaars niet alles gezegd is. 
Men moet ook de kwaliteit in 
het oog houden En nu is het zo 
dat alle olimpische medailles 

c^ f^ fr - . 

Ferdinand Bracke tost zijn ploegmaat Eddy Merckx af in dt 
vorige week begonnen zesdaagse van Charleroi. 

De cross-country of in goed Medet lands : de veldloop van hrembodegem werd gewonnen door 
Gaston Roelants (226) hier gekiekt bij het vertrek en omringd door Van Holsbeek (212) Dumon 

(199) en de Vaes (222). 

dit jaar gewonnen werden door 
Walen (Goens, Van Lancker en 
Reding). Voelt ge'm ? 

De vraag of de BLOSO-cent
ten moeten dienen om de echte 
sport te bevorderen of om ve-
deties te vertroetelen was niet 
aan de orde. 

NEVER CHANGE 

Voor de eerste keer sedert 
jaren voelden wij ons verleden 
woensdag weer een beetje sup
porter van onze nationale voet
balploeg Niet omdat zij er zo'n 
daverend spektakel van maak
ten — er werd naar onze smaak 
niet zo heel goed gespeeld, — 
maar omdat zij zich werkelijk 
hebben ingespannen deze keer. 
De magere 0-1 voorsprong, 
reeds na enkele ° minuten met 
enig geluk verworven, hebben 
zr met man en macht verde
digd. En zonder een grove fla
ter van een verdediger die 
overigens alle lof verdient, had
den zij zowaar — en verdiend 
— gewonnen. Het werd 1-1 en 
dat is heel goed. 

Nu heeft Goethals zo gejankt 
omdat zijn vedetten er niet bij 
waren (erg taktvol tegenover 
de jongens die er wél bij wa
ren !), maar het komt ons voor 

dat die vedet ter niet onmis
baar zijn. En al komen sommi
ge brusselse bladen nu af m e t 
de vraag wat het wel zou ge
weest zijr als Puis en Van 
Himst en zo er hadden bij ge
lopen ( wel, misschien een dik
ke «foef») , wij denken da t 
men deze ploeg, rond Polleunis 
en Van Moer, gerust mag laten 
staan Wat zij misschien min
der heeft aan technisch kun
nen, kan ze méér hebben aan 
toewijding. Trouwens, never 
change a winning team. 

GESTE 

De kwestie die het land m o 
menteel bezig houdt is deze : 
heeft « Poep » Hanon in Spanje 
met zijn duim op wijs- en mid-
denvinger « geklopt» of heeft 
hij erover « gewreven ». Heeft 
v< Poep » geklopt, dan stelde hij 
met zijn gebaar de vraag of de 
arbiter met de « poepers» zat, 
toen hij het spaanse doelpunt 
goedkeurde. Heeft « P o e p » ge
wreven, dan vroeg hij aan de 
arbiter hoeveel hij van de 
Spanjaarden gekregen had om 
hen wat te helpen. « P o e p » 
zegt : het was kloppen. De 
arbiter zegt : het was wrijven. 
De gazetten zijn nog altijd be
zig met het onderzoek. 

KOFFIE 
« Hewel, verleden week zit ik naar 

aal gamespei van de iV te kijken», 
zegt den Dries, «lielemaai alleen, 
wam de ktndeien vonden het te 
llauzL ai' et ineens geheld uKirdt. 
Ik trek d • dein open en daat Willy, 
met een piopete ias over ztjn koers-
trut en een gtote valies m de 
hand... ». 

^ illy IS de enige beroepsrenner 
uit ons doip. Mèt meik, maar voor
lopig zondei palmares Zal misschien 
wel komen 

Ik vraag hem dui binnen te ko
men en zijn geval te eksplikeren, 
Willy komt met zijn valies binnen-
zeulen, vindt dat ganzespel ook dikke 
zevei en zegt dat hij ne keer iets 
komt vragen. Of wij geen kitoke 
koffie willen kopen Voor de firma 
waarvoor hij rijdt kan hij na zijn 

uren koffie verkopen links en rechts, 
en zo een cent bijverdienen. En dat 
is niet van moetens, dat verstaat ge 
wel. Maar de pree van een jonge 
beroepsrenner dat ts niet xo vet en 
in de winter is er niet veel te ver
dienen aan prijzen en premies en 
zo. En wat zitte daar de hele dag 
thuis te doen, nietwaar En tk heb 
goedkope koffie en wat duurdei en 
dan dure tout court. En ge hebt gij 
altijd voor uw geld, gelijk overal. 
De Willy krijgt zijn valies open en 
begint de salontafel vol te stapelen 
met pakjes koffie allerhande. 

Dries gaat zijn vrouw halen, want 
koffie dat is een vrouwezaak en die 
vraagt wat uitleg, maar veel kan 
Willy ook niet vertellen. Madam 
moet verstaan. Hij is wel hoereur, 
maar koffie... Madam verstaat dat 

en zij koopt een kilo koffie om 
Wtlly plezier te doen. Die begint 
kontent zijn magazijn weer in te la
den, steekt zijn centen u>eg en zegt 
dat hl] binnen veei tien dap^en eens 
zal komen horen of madam nog van 
die koffie wil. En kij weg. 

«Nu ga ik van die kofjie niks 
zeggen^ zegt den Dues «maar ik 
vind dat toch allemaal komiek. 
Worden die mannen aaiigeu\»ven 
om koers te iijden of om te leuren f 
En dal is nu met dat ik ei iets tegen 
heb dat ze wo' bijveidienen maar 
volgens de gazet verdienen die alle
maal zo verschrikkelijk veel, dat ik 
niet veista waarom die mannen nog 
langs de deuren willen lopen met 
een pakske koffie > 

Eerlijk gezegd, wij vei staan dat 
ook met goed De kern xian de zaak 
lijkt ons te zijn dat die <enners te 
weinig betaald worden x\)oi hun 
werk. En dat is koers rijden. Dan 
volgt het ene uit^ het andere. Ze wil
len dus wat bijverdienen Ze wen
den aan het werk gezet als leurder 
en vermits ze in hun eigen streek 
betrekkelijk populair zijn zijn het 

goede vei kopers. En de baas vaart 
er wel bij, eigenlijk dank zi] de lage 
pree die hij zijn koereurs betaalt. 
Dat lijkt ons, sociaal bekeken, hele
maal niet tn orde. 

Als men van de sport een beroep 
maakt, dan moet dat beioep zodanig 
zijn dat de beoefenaars er cfok hun 
brood mee verdienen. En de Willy 
maakt met zijn koffie nog maat eens 
duidelijk dat dit niet het geval is, 
tenzij hij natuurlijk vooi zijn ple-
ziei die zwaie valies de stieek lond-
sleuit 

WIJ zouden gxmg zien dat de 
spoitpers, die het met dr spoitbe-
oefenaais — inderdaad — goed 
meent, zich nog meet zou inzetten 
om het betoep van die mensen te 
verdedigen, ixtoral van de kleintjes 
zoals de Willy. en er zich niet zou 
toe beperken een vedettenkultus in 
stand te houden. Kultus die m onze 
ogen niets anders ts dan de voedings
bodem van een sociale onrechtvaar
digheid m het sport-beroepsleven. 
Het steekt ons tegen dat Willy met 
koffie leurt en Anquetil of Merckx 
niet. Hoewel ook bei\)epsrenners. 
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OP JACHT MET DE KAMERA ! 
Geen enkele reis is zó aangenaam, zó boelend of 
zó afwisselend ais een fotosafari. Oost-AfriI<a stelt 
Inaar natuurrezervaten, een prachtige fauna en flora, 

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

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

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

ern of bij Uw plaatselijke vertegenwoordiger. 

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

LICHTREKLAMEN 

NEON VERRESEN 

Tel.: 03/51.72.41 

Vordensteinstraat 69, SCHOTEN 

EEN GOUDEN BELEC-
CiNC AAN DE COSTA 
DEL SOL IN SPAN|E 

Villa-park « EL PARAISO-
EL BARRONAL » te 

ESTEPONA 

Nog enkele paradijselijke per
celen villa-grond aan het strand 
Geen bouwverplichting. — Op 
Uv/ verzoek bouwen wij U 
een droomvilla. 

INLICHTINGEN : Mon Weemaes, 
Strijdhoflaan, 28, Berchem-Ant-
werpen. Tel. : 03.30.81.71. 
Wed. Wim Maes, Mishagen, 
110, Brasschaat. Tel. 03.63.14.15 

DISC DISCOtPT 
DILLEWIfNS 

UW 
PLATENSUPei»(4AlllCr 

voor 

het V IAAMS LANDSGEDEELTE 

Doorlopende tentoonstelling 
van een FANTASTISCHE VOOR
RAAD GOEDE grawiofoonpla-
ten. 
Gedurende de feestwefcen opash 
van 9 tot 21 u, VrJje ingat f^^ 
Zondagmorgen gedurende < 
markturen tot 14 ». 
DISCOUNT - minsterw 'M) V,^ 
vermindering Splintermieuwé^ 
45 t. platen : 10 F. 

DISCOUNT 
DILLEWIJ NS PLATEN 
pvba. WAPPERSTRAAT 

15-17 ANTWERPEN 

m 

Ik 
ben 

u'rtgeslapen 
wanK«. 

«.. ik koop bij 

MATTHieU'S BlDOENBEDRIJf 
T U R K H O U T S E I A A N 1 0 2 , BORGERHOUT - TEL. 35.17.83 

• IJHUIZCH : Die^eslriat • 4 . t * , Antw. Tel. 31.01.11 
tcgijnenstrsat 39-41, Anrw. Tct. 33.47.24 - Gallifartlei éO, Deuroe, Tel. 36,35.?: 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduttvoering Q nesx/tST 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B K E V B I 
in gephosfateerde staalplaat. O tf\Qfi 
Zeer lichte bediening. -£ O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
"EURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weicrstraat, 1 - Tel. 0 U / l » i . 8 l & 132.36 
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PERS 

A Van het ongedierte der Papen » 
galmde het over het kongres van het Li
beraal Vlaams Verbond. Terug op zoek 
naar een weer eens nieuwe-oude-nieuwe 
ideologie voor de liberalen ? Kan Julius 
De Geyter zich verheugen over de terug
keer naar de oude papenvretersstal van 
de blauwen, dan kan moeder Vlaande
ren dat misschien ook als ze er Le Soir 
op naleest waar Lefèvre zijn wijsheden 
onthulde. 

En over het oude zeer van repressie en 
nog niet verkregen amnestie schrijven 
Steeds meer bladen nu het kerstm,is 
wordt. 

DE STANDAARD 

Het was maar een flets gedoe dat luid
ruchtig aangekondigd kongres van de 
Vlaamse liberalen meende Manu Ruys. 
Als ze daarmee de vlaamse scharen ach
ter de blauwe vanen willen krijgen zal 
het al niet beter verlopen dan met het 
trikoloregezwaai van Omer. Ze keren 
terug naar het Geuzenlied van Juul de 
Geyter. Is de volgende stap het groot-
nederlandse en nogal anti-belgische 
standpunt van de liberalen van die tijd ? 

« Na nogmaals te hebben verklaard, 
dat de regeringsvoorstellen inzake de 
kulturele autonomie voor de PVV niet 
aanvaardbaar zijn en dat er een gesprek 
moet komen over alle teksten, ook die 
van de PVV, die een werkelijke autono
mie inhouden, besloot Vanderpoorten : 
« De drie partijen hebben de historische 
plicht om samen te praten. Onwil zou 
wel eens historische gevolgen kunnen 
hebben. 

En nu zou ik wel graag het advies van 
de vergadering horen, want men heeft 
mij enkel gevraagd een inleiding te hou-
.den I». 

Het was toen tien ovei twaalf. De 
buitengewone vergadering verroerde 
niet. Vanop het podium, dat half ver
blind lag onder de spotlights, keek Karel 
Poma, met de hand aan het vizier als een 
kapitein in de mist, wanhopig de zaal m. 

Het bleef stil. Niemand stelde een 
vraag. Niemand wenste te weten, of bv. 
de PVV-voorstellen inzake de kulturele 
autonomie wel degelijk zo efficiënt zijn. 
Niemand informeerde nader naar de be
lofte v&n Hougardy inzake de pariteit 
van de PVV-leiding Niemand sprak over 
Brussel. 

Men zat komfortabel in zijn zetel en 
wachtte. 

Toen de stilte bijna ondraaglijk werd, 
liep Poma naar de mikro om te jubelen : 
de uiteenzetting van cnze vriend Her
man was zo glashelder, dat niemand nog 
uitleg behoeft... 

Wij waren de eerste op weg naar de 
vestiah-e. In de gangen van de Schouw
burg achtervolgde ons een vaag geloei. 
Het Geuzenlied... ». 

VOLKSGAZET 
Onze hogergestelde vraag doet ons zelf 

twijfelen wie door Jos Van Eynde nu 
juist bedoeld wordt met zijn fraaie be
titeling « Vaderlandse en onvaderlandse 
oppozitie ». Het kan niet op hemzelf 
slaan en zijn oorlogsbrieven aan Rik De 
Man. want Jas steunt voorlopig weer de 
regering. 

« Wij hebben verleden zaterdag uit
voerig geschreven over de wijze van be
rekening van de 2/3-meerderheid bij de 
grondwetsherziening. 

De kwestie kwam gister opnieuw ter 
sprake in de Kamerkommissie. 

Zowel de PVV als de Volksunie heb
ben, gebruik makend van allerlei drog-

Restaurant SYLVIA 
Spoormakersstraat 67. Brussel 
Tel. 02'12.07.23 
( tU ' Jansplein) 

avonds 

Markt en St 

• 
; middags en 

MENU V A N DE DAG 
tegen 65 F en 85 F 

• 
Zaa. voor 40 tot 50 personen, voor 

banketten, zakendinees en andere, op 
Ie verdieping. 

redenen en spitsvondigheden, gepoogd 
er een staatszaak van de maken. 

Bedreigingen werden geuit. Indien zij 
worden uitgevoerd, zouden zij neerko
men op een weigering van de vader
landse oppozitie, voor eenmaal broeder
lijk Verenigd, om aan verdere bespre
kingen in de kommissie en eventueel in 
de openbare vergaderingen deel te ne
men, telkens in Kamer of Senaat de her
ziening van een of ander artikel op de 
agenda voorkomt. 

Wij willen dadelijk zeggen dat deze 
bedreigmgen op ons niet de geringste in
druk maken. 

Wij kunnen er alleen het bewijs in 
vinden dat op de liberale banken en bij 
de Volksunie een aantal volksvertegen
woordigers zetelen die dagelijks met de 
hand op het hart, beweren een grond
wetsherziening gewenst en zelfs onont
beerlijk te achten, doch niettemin van 
zms zijn zich te verschuilen in een ont
houding, waaraan zij hopen een waarde 
te kunnen geven die dergelijke stem
ming in ons parlement tot dusver nooit 
had ». 

LESOIR 

En onder de vette titel « Men moet de 
gewestelijke verlangens voldoen » vindt 
Theo Lefèvre het oplossen van het vol-
kerenprobleem in België geen stuk meer 
van de « faux problèmes », zoals hij het 
enkele jaren geleden nog hooghartig 
verkondigde. Hij beleert de brusselse 
verstokten als volgt. 

« Er is een zaak die mij meer veront
rust, zegt M. Theo Lefèvre nog, ik hoor 
ieder om beurt zeggen : « Wij zijn voor 
de eenheid van het land. Wij willen niet 
het einde van België ». Ik heb nog geen 
stemmen horen opgaan om het volgende 
te zeggen : « Laten we het dossier be
studeren om te zien dat wat mogelijk te 
verwezenlijken is ten gunste van de 
twee gemeenschappen. Juist door vast te 
stellen tot waar men kan gaan in de de-
centralizatie zonder de eenheid in gevaar 
te brengen die noodzakelijk is voor de 
opbloei van elkeen ». 

Hij voegt er als een soort spitse uit
drukking aan toe : « Al bij al zou ik ver
kiezen te diskuteren met een overtuigd 
federalist die besloten is de maatregelen 
door te zetten die hij beoogt, liever dan 
deel uit te maken van de groep van hen 
die zich de oren -zouden stoppen en de 
ogen sluiten voor de problemen uit vrees 
voor een uiteenspatten ». 

ZIE 
De frisse opvolger van de oude Zon

dagsvriend behandelt eens het zorgen
kind voor ieder demokraat : onze door 
en door verpartikratizeerde BRT. Dit in 
verband met de chagrijnigheid van BSP-
führer Gel-Dolf en met de traditionele 
drievuldigheid in haar beheerraadmono-
polie 

«Ook in verkiezingstijd is de broeder
schap tussen het Flageyplein en de Wet
straat heel aardig om zien. Er worden 
hoegenaamd geen vingers op allerlei po
litieke wonden gelegd, de vraaggesprek-
jes blijven zo zoet als honing en de uit
slagen worden bij het morgenkrieken al 
volledig bekendgemaakt. Joernalisten 
willen zich af en toe best even uitsloven 
om het de Hoge Heren (al dan niet mee 
op koninklijke reis) naar de zin te ma
ken. 

Maar, o wee : soms willen joernalis
ten zowaar hun beroep uitoefenen, om
dat ze het een mooi beroep vinden. Dan 
gaan ze reportages maken : kloeke werk
stukken over onze steenkoolmijnen, Ant
werpse luchthavens, petroleumtankers 
of dure elektriciteit. Jamaar , zo niet ! 
roepen dan de staatslieden van het ko
ninkrijk. Ze gaan op zoek naar zoge
naamde « beroepsfouten » (die vinden ze 
wel : een vlekkeloze reportage is geen 
mensenwerk) en komen dan de politieke 
scène opgerend met parlementaire vra
gen of met processen. 

Ongetwijfeld denkt u aan Maurice de 
Wilde die het bij iedere dokumentaire 
(Mijnalarm, Dure Elektriciteit, Geen 
Mammoets voor België) prompt verkor
ven had bij machtige lieden zoals wijlen 
minister Spinoy, ex-minister Van den 
Daele, kamerlid Geldolf en schepen Del-
waide. 

Ondertussen blijft de politiek voor een 
goed deel het leven van de BRT bepa
len. 

Drie ministers hebben wat in de pap 
te brokken : Kui tuur (uiteraard), Open
baar Ambt (personeelszaken) en Finan
ciën (budgetten). Het parlement, d.w.z. 
de 3 oude politieke partijen, benoemt de 
leden van de raad van beheer voor een 
termijn van zes jaar. Zo wordt de zit
t ingstermijn van die raad onvermijde
lijk overlapt door verkiezingen die ten 
minste om de vier jaar terugkeren. 
Volksunie is momenteel het slachtoffer 
van die toestand. Deze parti j heeft voor
alsnog geen stem in het kapittel en doet 
daar terecht nogal zuur over ». 

HET BELGISCH 

ISRAËLITISCH WKK6LAD 
Rond de jorigste amnestiediskussies 

nam dit joods weekblad een stellingna-
me in die vermeldenswaard is. De hou
ding van dit antwerps joods blad steekt 
mijlen uit hoven die van beroepsaasgie
ren als Louette en spitsbroeders en ook 
boven die van vele zogenaamde kriste-
nen of humanisten in dit land. 

« Wij zijn het ermee eens dat nu, ruim 
een kwart eeuw na de bevrijding van 
ons land, amnestie zou verleend worden 
aan meelopers van de bezetter, aan men
sen die in hun jeugdige onbezonnenheid, 
of uit zuiver politiek idealisme, de kant 
van de Duitsers kozen. Voor hen, d.w.z. 
voor politieke delinkwenten, achten wij 
een verzoenend gebaar verantwoord. Om 

- ^ « ^ 

^ : ^ 

De ene belegging is de andere niet. 

Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen 
elke vorm van muntontwaardtng. En, als u die investering bij 
de Groep De Bondt plaatst.is ze nog extra-renderend ook: 
8 % nettowinst. Immers, De Bondt selekteert zijn gronden 
uitsluitend op hun hoge 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 
promotor* van bouwgronden 
en woonplanning 

Coremanestraat 2Z 
Bareham-AniwMpmi 
T«Ufoon03/3018a5(2l.) 

ons standpunt tegenover de amnestie te 
rezumeren : Ja, voor de politieke geval
len. Neen voor verklikkers, folteraars en 
moordenaars ». 

ZONDAGMORGEN 

Dit weekblad bracht een bladzijden-
lange reportage over de oorlog- en re
pressietijd onder de sprekende titel « de 
gebrandmerkte generatie ». De reporter 
maakt ook pertinente bedenkingen van 
deze aard. 

« Pholien, een waals na-oorlogs pre
mier, sprak van een « justice de rois nè-
gres », een rechtbank van neger-konin
gen. 

Reeds in 1944 bepleitte Paul Struye de 
rechten van de verdediging, en hij be
sloot : 

« Dat zijn — wij moeten het toegeven 
— reine nazi-metodes ! ». Hij bezwoer 
het land zich te ontdoen van de psycho
se die men was gaan noemen : « de 20.000 
helden, die uit Londen terugkeerden, en 
in België acht miljoen verdachten ont
dekten, van wie minstens vier miljoen 
schuldigen ! ». 
Amnestie. . . Voor velen in dit land heeft 

het woord nog steeds een staatsgevaar
lijke en pejoratieve klank. Precies zoal3 
« federalisme », dat men absoluut ver
werpt, maar niet « de volwaardige en 
dus ten dele zelfstandige uitbouw van 
onze twee nationale volksgemeenschap
pen », wat precies hetzelfde inhoudt.. . ». 

THE NEW YORK HERALD TRIBUNE 

Nu Karel De Gaülle terug wat op adein 
begint te komen van zijn rollende frank 
maakt hij zijn hand terug los om deze 
uit te steken in de richting van dieiarme 
verdrukte « Quebecquois ». 

« De franse prezident Charles de Gaul
le oefende gisteren andermaal pressie uit 
op Kanada om Quebec te erkennen als 
een afgescheiden, verschillende natie. 

In zijn toespraak tot de nieuwe ka-
nadese ambassadeur in Frankrijk, sprak 
de generaal wel niet uitdrukkelijk van 
een « vrij » en « onafhankelijk » Que
bec. Hoewel hij aldus blijkbaar met op
zet de harde taal van hèt verleden ver
meed, gaf hij toch een paar steken on
der het diplomatieke water. 

Hij noemde de nieuwe ambassadeur 
Paul Beaulieu, de vertegenwoordiger van 
de « regering van Ottawa », niet van de 
kanadese regering. Voor Kanada zelf ge
bruikte de generaal de woorden : « he t 
agregaat dat zichzelf Kanada noemt ». 

WALTER LUYTEN. 

Cro«p«n «n maatsckappijan 
alUrhanda I I I 

Speciaal voor U badacht. 
IEDER DORTMUNDER 

TH IER BRAU HOF 
kan U op ieder ogenblik N«n 
de dag van het |aar middag 
en avondnnalen aanbieden 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrt|dag, 

xatcrdag of zondagavond 
in aan gexellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- «n avondmaal bi greap 
oezalllg. flfn. goad «n geadkeop 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tal. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hultte Tel. (056)71536 

T H I E R B R A U H O F 
Antwerpen Tel. (03)31203' 

DE K L A R O E N 
Aalst Tel (053)Z2853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
Tel. (02)18.74.89 
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bewegingsy^Jzer 

ANTWERPEN 

op oudejaarsavond 

naar het Scheldehof! 

Menu : 

Garnalensnoepje, kopje rozensoep, 
Kampernoelie-broodjes, pareltjes in 
fruit en gebruinde aardappels, ijs, 
koffie. 

Prijs 350 fr. 

Bieren, wijnen, champagne. 
Pol met zijn orkestje. 

Bejjin om 21 uur. 

Restaurant Scheldehof, Oude 
Koornmarkt 28, Antwerpen, tel. 
31.33.46. 

Antwerpen 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 22 dec. vergezeld 
door radiowegen. ^'ertrek om 10 
uur, café Odal, Ballaerstr. 80, Ant
werpen. 

ZITDAG 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR H. BALLET 

Op maandag 23 december van 18 
uur 30 tot 19 uur 30 bij hem aan 
huis. J an van Rijswijcklaan 74 te 
Antwerpen of na telefonische af
spraak (tel. nr 38.05.77). 

Borgerhout 

ONZE k O L P O R T A G E 

De kolportage van vorige zondag 
kunnen we nog gelukt noemen, in 
aanmerking genomen de bijtende 
koude die mogelijke kopers weer
hield van zich aan de deur te ver
tonen. 

Alle lof voor onze kernploeg die 
toch op post was ! Volhouden jon
gens. 

ZALIG EN VROLIJK 
KERSTMIS 

Dit wensen wij al onze leden en 
lezer« toe. Wij hopen dat zij in fa
milie- of vriendenkring prettige da
gen zullen doorbrengen hetgeen de 
oprechte wens is van gans het be
stuur. 

Een addertje onder het gras : 
mogelijk zijn de komende feestda
gen een gelegenheid om ook eens 
aan onze kas te denken. Giften 
worden in dank aanvaard op onze 
bankrekening 1131-013-06644 van de 
Kredietbank, Borgerhout Centrum. 
Kleine bedragen onder gesloten om
slag aan Jos. Verbergt, Florastraat 
81 te Borgerhout. 

TREURIG NIEUWS 
Onze trouwe leden en overtuigde 

kolporteerders de heer en mevrouw 
De Jongh-Bastiaens, werden zwaar 
beproefd door het afsterven van hun 
dochter Maria Theresia, echtgenote 
van de heer Lathouwers. 

Ons innigste meevoelen met de 
ouders, echtgenoot en kinderen. 

Ook de families Mees, Verhelst 
en De Roeck werden in rouw ge
dompeld door het overlijden van de 
heer Victor Mees, lid van de 
BVOS; AVV - W K was zijn en 
is hun devies. 

Wij betuigen langs deze weg ons 
innig medevoelen, en wensen hen 
alle sterkte. 
BLIJ NIEUWS 

Ons gemeenteraadslid Bert Ver-
beelen werd grootvader van een 
flinke jongen.Proficiat aan de ganse 
familie en voor de jonge spruit een 
flinke toekomst ! 

Edegem 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 21 december 1968 
maandelijkse kolportage met «Wij» 
in de wijk Terelst. Alle vrijwillige 
medewerkers zijn te 14 uur op post 
aan het kruispunt Drie Eikenstraat-
Pr ins Boudewijnlaan. Einde rond 
15 uur 30. 

DANSFEEST 
De kaarten voor ons jaarlijks 

dansfeest (25 januari 1969) kunnen 
reeds aangeschaft worden bij al on
ze wijkmeesters en bij alle leden 
van het bestuur. 

Zaal De Basiliek, Hpvestraat. 69, 

Hdegeni; orkest ï h e May Jins. Aan
vang : 20 uur 30. Kaarten tegen 50 
fr. 

Herenthout 
LEDENVERGADERING 

Ward Hermans sprak over ont
staan, groei en wezen van de Front-
beweging in de eerste wereldoorl(>.g. 

De vele jongeren die hem aan
dachtig meer dan één uur beluis
terden, stelden vragen over de toe
standen aan het front. De dramas 
van duizenden frontsoldaten lie
ten een diepe indruk na bij al aan
wezigen. 

LEDENHERNIEUWING 

Op enkele dagen werden nage
noeg de helft van al onze leden 
hernieuwd. Wij hopen volgende 
week klaar te komen. 

Hoboken 
'T KAN VERKEREN 

De B.S.P.-meerderheid is einde
lijk akkoord gegaan niet 2 voorstel
len van de oppozitie : 1) de toeken
ning van de gemeentelijke bijwedde 
van 10 t. h. aan de leerkrachten 
van het gesubsidieerd Vrij Lager- en 
Kleuteronderwijs, vanaf 1.1.1969; 2) 
de afschaffing van de gemeentelijke 
belasting op fietsen en brommers. 

Dit alles vernam U wellicht langs 
de dagbladen. 

Wat echter niet verleid werd : 
— dat in verband met de bijwed

de voor het onderwijzend personeel 
slechts een ni])te meerderheid kon 
gevonden worden in de B.S.P.-par
tijraad van Hoboken. Wij wensen 
aldus te waarschuwen tegen deze 
plotselinge pluralistische houding 
van de rode meerderheid. 

— dat i.v.m. de belasting om 
fietsen en dergelijke de schepen van 
onderwijs, de heer Wijninckx, in 
de provincieraad tot de fraktie be
hoort, die onze betreurde vriend E. 
Slosse van demagogie beschuldigde, 
toen deze verzocht dezelfde belas
ting op provinciaal vlak af te schaf
fen. \ ' an konsekwent-zijn gespro
ken. 

Het werd in elk geval duidelijk 
dat de B.S.P.-meerderheid niet ge
rust is in. het vooruitzicht van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1970. 

De vrees voor hen is gegrond, dat 
onze mandatar is C. Pichal wel eens 
één of meerdere soortgenoten zou 
kunnen meebrengen. 

Tenslotte moet het voor de 
C.V.P. erg geweest zijn, dat de 
druk van de Volksunie in 4 jaar 
bereikte, wat zij in 20 jaar niet kon
den. 

Merksem 
DIENSTBETOON 

Voor sociaal dienstbetoon, voor 
allerlei inlichtingen, ook voor wat 
de Volksunie aangaat : iedere don
derdag vanaf 20 uur in het Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298. 

Telefonisch af te spreken met 
Lieven Kalingart, gemeenteraads
lid. Pastoor J. Bampstraat 18, tel. 
458519; Karel Van Bockel, gemeen
teraadslid, sekretaris afd. V.U., Em 
Lemineurstraat 33, tel. 455777; voor
zitter Luc Droogmans, Kruisbaan-
velden 15, tel. 455181; Ant. De 
Wachter, redaktie « 'T en Zal », 
Houthulststraat 108b, tel.456559. 

Wij mogen er ook nog eens op 
wijzen dat wij in « Tijl » een spaar
kas en een biljartklub hebben, en 
dat er ieder zaterdagavond vanaf 
20 uur duchtig geknald wordt door 
de schutters van Tijl. 

AFDELINGSLEVEN 
Het innen van de lidmaatschaps

gelden voor 1969 verloopt normaal. 
De reeds gekende rezultaten bewij
zen dat er praktisch geen afval is, 
maar dat wij zullen kunnen bogen 
op merkbare verhoging van ons le
dental. Toch willen wij er bij deze 
gelegenheid onze betalenden op wij
zen dat zij zich toch zedelijk ver
plicht zouden moeten voelen, om 
tussendoor eens een vergadering 
van onze afdeling bij te wonen. 

KERSTMIS 
Aan al onze vrienden en mede

standers, aan al diegenen met wie 
wij dag-in dag-uit samen omgaan, 
wensen wij een zalig en prettig 
kerstfeest. 

Van déze gelegenheid maken wij 
gebruik om te wijzen op het reuzen-
werk dat de laatste paar maanden 
verzet is in de vrouwenafdeling. 

werk dat zijn bekroning zal vinden 
zondag 22 december a.s. te 15 uur 
namiddag in vlaams huis « Tijl », 
Bredabaan 298. Een prachtig kerst
feest wordt daar de kinderen en 
kleinkinderen van onze leden aan
geboden. 

Door de kinderen zelf wordt een 
Kerstspel opgevoerd, enkele ande-
len zullen afzonderlijk een num
mertje brengen. 

Al de ingeschreven kinderen zul
len met een welgevulde kei>tzak 
bedacht worden. 

Dit jaarlijks kerstfeest is steeds 
een prettige gebeurtenis. 

Zelfs wie geen kleine kinderen 
heeft, kan zich hier een uurtje ver
maken bij de eerlijke pret en het 
.ijeluk \ an de kinderen. 

Mortsei 
NIEUWE ABONNEMENTEN-WIJ 

Onze nieuwe ahoniienten (1969) 
die, gezien de \oortijdlge betaling, 
ons weekblad t.e.ni. 31 d/,. nog gra
tis « onder band » ontvangen \ia 
afdeling Mortsei, zullen vanaf 4 ja
nuari 69 als « vast-abonnemenl » 
hun weekblad via de postbode (za
terdags) dienen te ontvangen Moest 
dit niet hel .geval zijn, verwittig on
middellijk Wim Claessens, Lers.--
sleenweg 197, Mort>el (tel. 5,5.W()9). 

V.U.-NIEUWS-MORTSEL 
In 900 \ laamse ge/innen bracht 

ons plaatselijk afdelingsblad on/e 
kerst- en nieuwjaarsboodschap. 

Wij ontvingen reeds verscheidene 
wederwensen met dank voor deze 
frisse, volkse en nette uitgave. 

Op dit ogenblik stoppen on/e 
wijkleiders ons « algemeen drie
maandelijks VU.-Nieuws » met 
kerst en nieuwjaarsboodschap voor 
anmestie, in de 8600 bussen onzer 
gemeente. 

Zwijndrecht 
KOLPORTAGES 

Onze kolporlage|)loeg was aan de 
slag in eigen gemeente, 500 num
mers werden verkocht op twee zon
dagen. 

De twee volgende zondagen trek
ken wij naar Burcht. 

3RABANT 

Asse 
DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordigei E De 
Facq zal in december geen zildag 
houden in het Kummelshol (twee 
de Kerstdag). 

Halle 
DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger E De 
Facq zal geen zitdag houden ni de 
maand december (Kerstdag). 

Hekelgem 
DIENSTBETOON 

Afspraken met volksvertegen
woordiger E. De Facq maken door 
bemiddeling van Arthur De Schrij
ver (tel. 0.53-675.10). 

OOST-VLAANBEREN 

AALST 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger dr. R 

van Leemputten elke woensdag
avond vanaf halfnegen in het lokaal 
De Vriendschap, Kerkstraat 9, 
Aalst. 

PETEGEM AAN DE SCHELDE 
Senator Diependaele in café Alt. 

De Stercke, Krauwelstraat, op 
maandag 23 december te 18 uur. 

WORTEGEM 
Senator Diejiendaele op maandag 

23 december in café « De Arend ». 
Dorp, te 18 uur 45. 
KRUISHOUTEM 

Maandag 2.3 december senator 
Diependaele in café « 't Kloefke » 
op het Dorpsplein, te 19 uur ,30. 
OUDENAARDE 

Senator Diepentlaele in café 
« Huis van Parma », Markt, op 23 
december te 20 uin- 15. 
KERKSKEN 

Zaterdag 28 december provincie
raadslid Urbain De Grave ten hui
ze van de h. De Kegel K!dw., Berg-
straat 112, Kerksken, te 15 uur. 
WELLE 

Zaterdag 28 december provincie
raadslid Urbain De Grave in café 
« Cambrinus », Dorp, te 17 uur. 
IMPE 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave zaterdag 21 december in ca
fé « Edelweiss », Dorp, te 15 uur. 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 
De brosjure met de verkiezings

uitslagen van 31 maart 1968 in het 
arrondissement Aalst is nog steeds 
\erkrijgbaar tegen 6 fr. in postze
gels ol door overschrijving van dit 
l'.edrag op prk 9147.(>4 van Willy 
Cohbaul, Dorp .3.3, Baardegem. 

AMNESTIE-REDE 
De brosjure met de amnestie-re

de van dr. Van Leemputten (Am-
nestie-aktie nu !) is uitverkocht 

Distrikt Deinze 

Aaiter 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Omer Vande-
kerckhovp thuis : iedere zaterdag 
\an 9 lot 12u. 

Senator Frans Baert : om de twee 
maand : tweede donderdag. Casino, 
i.iarkt om 20 ii 

I.EINZE 
Volksvertegenwoordiger Dr. Jan 
Uaiiuyn - 2de vrijdag van iedere 
maand om 19 u. bij de heer Mau-
rits Onderbeke, Van Eeckhoutstraat 
45 Deinze. 

MACHELEN 
Volksvertegenwoordiger Dr. .lan 

Wannyn - 4de vrijdag van ' de 
inaanil om 19 u.. Café « De Leiezo
nen » bij Tuur Denijs. 

NEVELE-LANDEGEM 
Volksvertegenvi'oordigei Dr Jan 

Wannyn - thuis, Ie en 3e vrijdag 
van de maand om 19 uur. 

/.ULTE 
Volksvertegenwoordiger Dr Jan 

V* annyn Café St. I^etrus bij de 
lieer Van Parijs iedere 4e vrijdag 
van de maand om 1930 uur. 
ZWIJNAARDE 

('rovincieraadslid Oswald Van 
Ooieghem. na telefonische afspraak 
Mevrouw Vermeersch na telefoni
sche afspraak. Gebuurtestraat 19 

Denderleeuw 
ABONNEMENTENSLAG 

De eerste tien abonnementen 
kwamen op het sektretariaat bin
nen. 

Overal kenden de propagandis
ten een goed onthaal. Voortdoen 
mannen, de oogst is rijp. haal hem 
Ju.s binnen. 
LEDENHERNIEUWING 

Deze week werden de kaderleden 
in het bezit gesteld der lidkaarten 

De leden worden verzocht hun 
lidgeld nu reeds klaar te houden. 
AUTOKENTEKENS 

Zelfklevende VL-kentekens en 
leeuwenschilden voor onze automo
bilisten te verkrijgen in het lokaal 
De Klok. 

Gent 

AMNESTIE-AKTIE 
Donderdag 12 december, de gro

te politiekers herdachten het twin
tig jarig bestaan van de rechten van 
de mens. 

Ook de propagandisten hadden 
eraan gedacht dat hier diezelfde 
rechten nog niet werden gevrij
waard. Daarom stonden zij aan 
hel goevernenienteel gebouw om de 

VAN DE V.U.-LEIDING 
KENTEKEKS 

Tal van bestuursleden deden herhaaldelijk navraag naar 
« leeuwenspeldjes » en « VU-speldjes ». 

Deze beide soorten speldjes zijn te verkrijgen op het Alge
meen 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 afge
nomen tegen 9 fr per stuk. De verkoopprijs bedraagt 12 fr. 

ti^ voor amnestie kraclil bli te /et-
ten. Behalve van minister P.acied 
De Paepe mochten zij van de an-
ilere aanwezigen blijken van begrip 
ontvangen. 

Herzele 
VUJO 

Bij onze laatste bestuursvergade
ring hadden wij het genoegen drie 
zeer jonge en dinamische mannen 
te mogen verwelkomen die er hun 
voornemen, een Vujo-kern te stich
ten, kwamen uiteenzetten. 

Dat wij dit nieuwe initiatief met 
alle middelen steunen is vanzelf
sprekend. 

Praktisch werd overeengekomen 
voor 26 december, een 25-tal leden 
bij elkaar te brengen en over te 
gaan tot de definitieve oprichting 
van de kern Herzele. 

Intussen nemen zij zich eveneens 
voor 10 abonnementen op « Wij » 
Ie maken legen hogervermelde da
tum. 

Bij voorbaat : goede vaart I 

zoekertjes 
Juffrouw zoekt betrekking als be

diende, Ned., Engels, Frans. Liefst 
Brussel of Aalst — T 158. 

Weg met de stijgende levensduur
te. Verdien meer, nu dadelijk, bij 
ü thuis, wanneer U er tijd en zin 
voor hebt. Aangenaam, gemakke
lijk. Geen biezondere kundigheid 
vereist ! Schr. « ' .j » onder het 
motto : (c O.K., ook ik doe mee I » 
'1 164. 

V.U.-lid, 46 jaar, 2 kinderen, 
zoekt werk als magazijnier, verko
per of chauffeur voor personenwa
gen. 

Schrijven of telefoneren : W. Jo-
rissen, Astridlaan 80, Mechelen. 
Tel. (015) 19994. 

Wi] zoeken plaatselijke agenten 
m gans Vlaanderen voor de verhu
ring van onze vakantieverblijven in 
Spanje. (Jan.-juni). Brochuur gratis 
ter beschikking. Inl. Immo Spain 
— Hendrik Marckstr. 19, Berchem-
Anlw — T 161. 

VI. nat. pas genezen"" na verblijf 
in sanatorium, zoekt dringend werk 
in Brussel, humaniora, kan wagen 
besturen; marketing en sales pro
motion; tel. 254448, Verloey, die be
langhebbende verwittigt — T 157. 

- Vlaams ziekenlonds Brabantia 
zoekt plaatselijk losse medewerkers. 
Voor verdere inlichtingen : schrijf 
ot tel. naar het vlaams ziekenfonds 
Brabantia, steenweg op Ninove 288, 
te Brussel 8, tel (02) 23.87 77. Bu
reel open elke dinsdag en vrijdag 
van 16 tot 18 uur, 's zaterdags van 
10 tot 12 uur — T 132. 

Jonge dame 24 ]aar, klinische as
sistente A 1, zoekt passende betrek
king Brussel, Mechelen, Antwerpen 
ot Leuven of omgeving. Schr sena
tor Jorissen, Astridlaan 80, Meche
len, tel (015) 19994 — T 156. 

HootdreflaKteiu 
X van Overstraeten. 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 23.11.98. 

Beheer 
Voldersstraat 71, Brussel 1 
Tel (02)125.160 

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

480 fr 
Steunabonnement 820 fr. 

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

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

Brussel 12 
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WIJ 

bew^egingsj^Jzer 

Gent 
BAL 

Op 31 december sioot oiidejaars-
aNomlbal van de V.U.-afdelinj; Gent 
in sajnenwerkinj; met Karel en Lie
ve ö e Clercq. Vlaams Huis « Roe
land », Korte Kruisstraat 3, Gent. 
Orbest : Bert Brent. Toegangsprijs : 
50 fr. 
LEDENSLAG 

\ ' . l ' . lidkaarlen voor 1969 zijn te 
bekomen bij alle bestuursleden van 
de aWeling en bij Karel De Clercq 
in « Roeland »• 

Lokeren 
DOSFELINSTITUUT 

In het kader van de ciklus « Me-
dezesjjenschap en vernieuwing » : 
4de les op 10 januari 1969 te Loke
ren in het N'laams huis. « Het ho
ger onderwijs in de branding » door 
de lieer Maurice Coppieters (volk-
\ ertegenwoordiger). 

Merelbeke 
DRIEKONINGFEEST 

2^terdag 4 jan. 1969 om 15 uur 
jaarlijks drie koningsfeest van de 
VL' afdeling. Nonkel Bob van de 
TV in de St Pieterskring, zaal No
va. Alle kinderen zonder onder
scheid. Liefst inschrijven op adres 
van De Sutter Roger, Hof ter Beu
ken, Merelbeke Statie. 
GRIFFOEN - TREKKERSGROEP 

De trekkers weten van geen op
houden. Na de Schelde te Melsen, 
na een bezoek aan een kunstenaar 
en THJn atelier gaan zij hun volgen
de uitstap aan zee doorbrengen. 

Zondag 12 januari a.s. vertrek 
om 9 uur aan het café Ta.vi, Dorp 
Meiiellieke. 

volgt maar men vraagt van nu af de 
datum vrij te houden. De afdelin
gen gelieven alle schikkingen te tref
fen om op die dag de hernieuwde 
lidmaatschappen voor 1969 af te re
kenen. 

St. Niklaas 
NACHT VAN EUROPA 

« De » gebeurtenis van het jaar 
in het Waasland, zaterdag 11 ja
nuari 1969 te 20 uur. Bal, klein
kunst, folklore, gastronomie. Met 
medewerking van de europese min
derheden : Baskenland, Zuid-Ti-
rol, EI/.as-Lotaringen, Bretagne, 
Zuid-Vlaanderen. 

2 orkesten; Marva; prezentatie 
Annemie Coppieters; in zaal « Ser-
wir », Kon. Astridlaan, Sint-Nl-
klaas. 

Leden 70 fr. Niet-leden 80 fr. 
ABONNEMENTEN. EN 
LEDENSLAG 

Een ploeg bestaande uit mevrouw 
Monique Gijselinck en de heren Al
bert Aedenboom, William Beau-
fays, Joris De Backer, Guido De 
Grave, Herman Seghers, Etienne 
\Aielandt en nog vele andere zet
ten de woorden om in daden. Da
gelijks nieuwe leden en abonnemen
ten, prachtig werk. En we gaanoj i -
verminderd verder : de Volksunie 
doet het zeker. 

L' ooli kan meewerken; bezorg 
ons adressen van vrienden en sim-
patizanten, bel even naar 76.40.53. 

Ronse 
PROPAGANDA 

In Ronse wordt niet gerust. Wij 
hebben ons voorgenomen hier, een 
voor de Vlamingen behaaglijk kli
maat te scheppen. 

Wij geloven niet dat er nog één 
postbode zou zijn die geen « Wij 
vlaams - nationaal » op zijn ronde 
te bestellen heeft. 

Meiie 
VERANDERING OP TIL 

Het is een publiek geheim dat 
Melle's burgemeester er de brui aan 
geeft. Volgende maal zal er op
nieuw een edelman minder zijn om 
de «entse randgemeenten te teiste
ren Door dit feit krijgen de ande
ren een ultien>e kans. Ook de VU 
zal haar man staan. 

Nukerke 
HUISBEZOEKEN 

X'ei-lüden zondag kwam het be
stuur van de aid Nukerke samen 
bij L. Verdonckt. De schikkingen 
voor een eerste golf huisbezoeken 
i.v ni. de abonnementenslag werden 
getroffen. Ook de ledenwerving 
gaait verder ! 

St Amandsberg - Oostakker 
Ai-ii^ESTIE-AKTIE 

Ue afdeling zal een buitengewone 
in.>>panning doen dienaangaande, 
bi| alle leden en simpatizanten. 
Met als hoofddoel, dit zeer belang
rijk i)rogrammapunt voortdurend 
le-.endig te houden bij allen. 

Tevens doet het afdelingsbestuur 
een warme oproep tot de leden, om 
zich vrijwillig aan te melden om 
in de nacht van 24 op 25 december 
aan alle kerken der gemeente voor 
de Middernachtmis pamfletten uit 
te «Jelen (Jeei uw naam onmiddel
lijk op aan een onzer bestuursle
den 
ABONNEMENTENSLAG 

Ook voor dit punt wordt er een 
maximum Inzet gevraagd aan alle 
Itden. Breng ons goede adressen, 
\\ i| doen de rest. 
ZATERDAG 28 DECEMBER 

Om 19 uur in de gemeentelijke 
feestzaal. Schoolstraat 27, St. 
Amandsberg : dr. Jef Goossenaerts-
a\ond, met als spreker volksverte
genwoordiger dr. Leo Wouters. 

Voor het ontspanningsgedeelte 
zorgt Willem De Meyer. 

Ingericht door de plaatselijke af
deling van V.O.S. ter gelegenheid 
van het 5ü-jarig bestaan van het 
\erboud V.O.S. 

St. Maria-Horebeke -
KADERVERGADERING 

Vrijdag 27 december te 20 u. 30 ver
gadering van de bestuursleden van 
alle afdelingen in Huis van Parma, 
Markt, Oudenaarde. Do agenda 

woordiger dr. Van Leemputten, 
arrondissementsvoorzitter Bert De 
Cremer in een gezellige sfeer bij 
een gastvrij en simpatiek zottegems 
gezin, een goede en besluitvolle be
spreking met het doel de afdeling 
weer vlot te brengen. 

Met een kleine kern die deze taak 
op zich neemt zal dadelijk een 
werfaktie worden ingezet die moet 
leiden tot de heroprichting van deze 
eens zo bloeiende afdeling, moge
lijks in de loop van februari. 

Inlichtingen op het voorlopig se-
kretariaat : mej. Nelly Janseghers, 
Musselstraat 3, Zottegem. 

WEST-VLAANDEREN 

Wetteren 
KERSTFEEST 

Wetteren nodigt zijn leden met 
hun familie uit op het Kerstfeest 
van morgen zondag 22 december 
1968 — 16 uur — in het Vlaams 
Huis. 

Na de koffie ontspanning ge
bracht door de mime-kunstenaar 
Dirk Pauwels. 

Wondelgem 

Arr. Brugge 

NASLEEP 
De 11 no\ember-viering 1968 ken

de te Wondelgem een bijzondere 
nasleep. De viering zelf had plaats 
volgens het patroon der jaren der
tig — afvaardiging van V.O.S. en 
spelen van de Vlaamse Leeuw, met 
slot het vaderlands lied. Maar vol
gens sommige mensen was die 
Vlaamse Leeuw er te veel geweest. 
Er kwam dan ook een interpellatie 
in de gemeenteraad door de enige 
P.V.V.-er. In het verslag hierover 
schreef een reporter — « dat dit 
raadslid zijn zetel te danken had 
aan de koalitie PVV-VU van de 
laatste verkiezingen » — (einde van 
het citaat). 

Wij logenstralfen dit uitdrukke
lijk Immers, de gemeenteraadsver
kiezingen gebeurden in oktober 
1964, en de afdeling VU werd Ie 
Wondelgem opgericht in februari 
1965. Hoe kan er dan sprake zijn 
\ an een koalitie ? 
SINTERKLAASFEEST 

Terug een stampvolle zaal voor 
ons klaasfeest. Méér dan 60 kinde
ren werden gelukkig gemaakt met 
snoep en speelgoed. Dank aan onze 
leden voor hun medewerking, en 
aan onze provincieraadsleden C. 
Versyck en I. Van de Walle voor 
hun gewaardeerde aanwezigheid. 
Een zeer speciaal dankwoord en 
proficiat aan onze vriend A. Maen-
hout voor de organizatie van dit 
zeer geslaagd kinderfeest. 
O P R O E P 

Onze volgende kolportage hebben 
plaats op 23 februari 1969 te Won
delgem en 9 maart te Sleidinge. In
lichtingen bij propagandaleider L. 
De Spriet, Waterhoenlaan 2, Won
delgem. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
BRUGGE 

Provincieraadslid Guido Van In, 
op zaterdag 21 dec. van 11 tot 12 u. 
in lokaal Breydelhof, Suveeslraat 2 
(bij de Vismarkt) tel. 350.67. 

Bredene 
EERSTE AKTIVITEIT 

Op 25 januari 1969 worden alle 
bredense leden verwacht op een 
eerste bijeenkomst na de stichting. 
Bijzonderheden volgen nog. 
ABONNEMENTENSLAG 

Ook onze jonge afdeling kreeg een 
streefcijfer voor nieuwe lezers van 
« Wij ». Onze bestuursleden gaan 
eerstdaags op ronde ! 

Blankenberge 
VOORDRACHT 

Vrijdag 13 december werd in het 
spijshuis « Breughel » onder ruime 
belangstelling de spreekbeurt over 
a Zeebrügge-Dlepzeehaven * gege
ven door de heer ingenieur A. Mer-
tens, na een inleidend woord door 
de plaatselijke VU-voorzitter de 
heer Julien Van Parijs. 

Na een dankwoord door de heer 
Reginald Trypsteen namens de 
N'U-Jongeren werden verschillende 
vragen gesteld. 

Ichtegem - Kortemark 
NIEUWE AFDELING 

Op 14 december kwamen enige 
VU-leden van Kortemark te samen 
bij Leo de Brauwere in het Lust
hof, in aanwezigheid van Ir. de 
Ganck kantonnaal gevolmachtigde 
van Diksmuide en leden van het 
arrondissementsbestuur. Kortemark 
krijgt zijn eigen afdeling. Ichtegem's 
voorzitter Maurits de Keyser wacht
te alvast niet om de leden reeds 
bepaalde taken te geven. Ook Kor
temark zal nog meedoen aan de 
abonnementenslag. 

Stichtingsdatum : zaterdag 18 ja
nuari 1969. Goed hei l ! 

Kortrijk 

Zottegem 

KERSTFEEST 
Inschrijvingsprijs : kinderen tot 

en met 13 jaar : gratis. Moeders en 
kinderen boven de 13 jaar : 10 fr. 
per persoon. Voor afdelingen Kor
trijk, Marke, Zwevegem, Belleghem 
en Moeskroen gaat het feest door 
in lokaal 1302 te Kortrijk op zon
dagnamiddag 22 december te 14 
uur 30. Voor Kuurne, Menen, 
Vichte, DeerHjk, Moen en Ware-
gem eveneens in lokaal 1302 maar 
op zondag 29 december, eveneens 
te 14 uur 30 

Dadelijk inschrijven op het ar
rondissementeel sekretariaat. Bur
gemeester Reynaertstraat 9 te Kor
trijk of bij de lokaalhouders van 
<c 1302 ». 

Afdelingen Lauwe en Wevelgem: 
zaterdag 4 januari te 15 uur in lo
kaal St. Barbara, Wevelgem. 
ABONNEMENTENSLAG 
LEDENHERNIEUWING 

Helpt onze bestuursleden door 
spontaan uw lidgeld te vernieuwen 
of (indien u niet betaalde aan de 
postbode) uw abonnement voor 
1969 te betalen bij een lid van uw 
afdelingsbestuur. 

U kunt ook alles regelen in onze 
partijlokalen 1302 te Kortrijk, Bei
aard te Menen en Cirkel te Kuur
ne. 

Kuurne 
DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Roger Vande-
wattyne vandaag in lokaal « de Cir
kel », Harelbekestraat 5, tel. 72570, 
van 11 tot 11 uur 30. Ook thuis, ie
dere woensdag na 19 uur, Leopold 
3-laan, 35a, Kortrijk of na telefo
nische afspraak op nr 115.94. 

Ledegem - Dadizele 
LEDENHERNIEUWING 

Vriendelijk verzoek onze propa
gandisten, die avond na avond, na 
zware dagtaak de baan optrekken 
voor het hernieuwen der lidkaar-
ten 1969, gul te onthalen. Hoofdlid 
60 fr. Bijlid 25 fr. 
ABONNEMENTEN EN 
LEDENSLAG 

Leden, simpatizanten, vlaamsvoe
lenden, zo u nog geen abonnent 
zijt op ons weekblad « Wij o abon
neer dan spontaan bij de aanbie
ding van uw lidkaart 1969 of stuur 
ons een kaartje, wij komen u bezoe
ken. Ook aan huisbestelling wordt 
gedaan. Abonnementsgeld voor 
« Wij » 1 jaar 300 fr., 6 maanden 
170 fr. 

Simpatizanten wordt lid en stuur 
naam, adres, beroep, geboorteda
tum en 3 briefjes van 20 fr .of stort 
het op de P.R. naar een van onder
staande adressen : 

Vandenberghe Hendrik, Fabrieks-
laan 20, Ledegem. P.R. 5004.16 
Raes Georges, Provinciebaan 23, 
Ledegem. P .R. 1007765 of bij een 
van de bestuursleden. 
AMNESTIEAKTIE 

Onze afdeling zal aan de kerken 
van Ledegem en Dadizele, naar 
aanleiding van de Middernachtsmis 
pamfletten uitdelen. Wij doen hier
voor op nog enkele welvillende me
dewerkers een beroep. 
UITGAVEN 

Kalenders Cyriel Verschaexe 
1969, te verkrijgen bij de bestuurs
leden (30 fr.). Men bestelt ten hal
te, of sturen ze u. Opbrengst voor 
de plaatselijke afdelingskas. 

Meulebeke 
AMNESTIE-AVOND 

Op de afdelingsvergadering van 1 
december werd besloten onze volle
dige steun en medewerking te ver
lenen aan de Vlaamse Vrienden
kring Meulebeke bij het inrichten 
van een amnestie-avond op 28 de
cember a.s om 18 uur in de zaal 
van « De Nieuwe Kring », Statie
straat 5 met als sprekers de heren 
Oswald Van Ooteghhem en Mau
rits Coppieters. 

Menen 
IDEEENBUS 

Sommigen menen, het zou zus of 
zo moeten gaan; anderen hebben 
wensen, ideeën of klachten te for
muleren. Welnu, stop ze in de bus, 
speciaal daartoe aangebracht in het 
lokaal. 
O P R O E P 

Een dringend beroep wordt ge
daan om met Kerstnacht pamfletten 
te helpen uitdelen en aldus de am-
riestieaktie te steunen. Zich aanmel
den op het sekretariaat, Wahisstr. 
70, uiterlijk tot zaterdagavond. 

HEROPRICHTEN VAN 
AFDELING 

Deze week hadden wij, in aan
wezigheid o m . van volks\erlegen-

Koekelare 
KERSTBAL 

De Vlaamse Vriendenkring Hout-
land nodigt uit tot haar groots 
kerstbal van heden zaterdag 21 de
cember om 20 uur in de feestzaal 
Monty te Koekelare. Orkest « The 
Secrets ». 

Stene 
SINTERKLAASFEEST 

De plaatselijke afdeling organi-
zeerde zaterdag 7 december jl. suk-
sesvol haar eerste Sinterklaasfeest. 
Ruim 75 kinderen en hun ouders 
begroetten Sinterklaas, die een ha r . 
telijk woordje over had voor de 
Volksunie afdeling Stene. Na uit
deling van de snoep aan de kinde
ren, werden de volwassenen ver
gast op koffie met spekuloos. Pi to 
de clown ontpopte zich als een 
operazanger van groot formaat. 

Een prachtige tombola besloot 
dit feest. Proficiat aan alle mede
werkers. 
VOORDRACHTENCIKLUS 

In de tweede voordracht over 
« De geschiedenis van de Vlaamse 
aktie » zette mr. Marcel Denduy-
ver met kennis van zaken de ak-
ties uiteen van de verschillende fa
zen van de vlaamse strijd. 

Vrijdag 17 januari 1969 spreekt 
provincieraadslid Maurice Zwaene-
poel te 20 uur in de Groentenvei-
ling, Steene dijk 184 over « De he
dendaagse Vlaamse problemen ». 

ABONNEMENTENSLAG 
De werving werd deze week aan

gevat. Onze militanten zijn vast be
sloten de streefnorm voor Stene te 
overschrijden. 

Interessante adressen worden 
dankbaar ingewacht. 

Oostende - Veurne Diksmuide 
AANVULLENDE ZITDAGEN 

Senator van ce Weghe heeft nog 
volgende zitdagen aangenomen, tel
kens de derde zaterdag van de 
maand (bv. vandaag) : De Panne, 
bij Swinnen, Kerkstraat 32 (« Hel
vetia ») en te Slijpe, bij Laleman, 
Gistelstraat 3. 

Voor Westende - Lombardsljde 
staat ir. O . Huyghebaert ter be
schikking aan huis en op afspraak: 
Koning-Ridderdijk 19, Westende, 
tel. 059-20268. 

Oostende 
W E R K G R O E P VROUWEN 

De 2de aktiviteit kende opnieuw 
grote belangstelling. 

Voor ca. 90 aanwezigen gaf prov. 
raadslid Kris Lambert een interes
sante uiteenzetting over het pro
bleem der vrijetijdsbesteding. 

En het 2de deel van de avond 
heeft mevr. J . de Geyter de aan
wezigen gedurende wel 2 uur ge
boeid met een onderwerp, afge
stemd op de eindejaarsfeesten wat 
vele vragen uitlokte, 
ABONNEMENTENSLAG 

' Onze afdeling is wat laat « los » 
gekomen, doch we konden reeds 25 
nieuwe jaarabonnementen boeken. 
Tijdens de kerst- en nieuwjaarsda
gen mogen onze leden, en simpati
zanten zich verwachten aan het be
zoek van kaderleden. Ontvangt hen 
«oed. 

Roeselare - Tielt 
ARRONDISSEMENTELE 
KOLPORTAGE 

Ondanks de koude was te Ize-
gem toch een groep kolporteurs 
samengekomen. De verkoop vlotte 
vrij goed. 

AFDELING TIELT 
Het afdelingsbestuur vergaderde 

donderdag 12 december. Vastge
steld werd dat <le abonnementen
slag vrij goed verloopt. Een initia
tief wordt op touw gezet om de 
plakkers en kolporteurs eens samen 
te brengen op een gezellige avond. 
De politieke toestand op gemeente
lijk vlak werd besjiroken. O p kerts-
dag zal een amnestiepamflet wor
den uitgedeeld op 1000 exemplaren. 

Veume • Koksijde 
HORIZON 

Beide afdelingen startten met een 
fonkehiieaw eigen • Wad. ntHorizon», 
dat verspreid wordt in het gehele 
kanton Veurne. Goede vaart ! 

Wevelgem 
DRIEKONINGENFEEST 

In sanienwei-king met de afdeling 
Lauwe richten we een Driekonin
genfeest in. Dit feest, speciaal be
stemd voor onze kinderen, m a a r 
waar ook alle volwassenen hartelijk 
welkom zijn gaat door op 4 januari 
1969 om 15 uur in de feestzaal St. 
Barbara, Vanackerstraat, Wevel
gem. 

Programma : tekenfilms voor 
jong en oud, smulpartij, geschen
kenregen, Driekoningenstemming. 

Nu reeds zijn heel wat inschrij
vingen binnen. Het wordt dus een 
reuzesukses. 

Inschrijven op ons sekretariaat : 
Koterijstraat 66, Wevelgem, uiter
lijk tegen 28 december 1968. Voor 
de kinders beneden de 14 jaar is 
alles gratis. Boven de 14 jaar geldt 
als deelname in de onkosten 20 fr. 
per persoon. Voor de kinderen on
der de 14 jaar, gelieve ook aan te 
geven : naam en ouderdom. Dege
nen die het wensen, kunnen worden 
afgehaald en teruggebracht per au
to. 

HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

Wanneer deze regels verschijnen 
zijn praktisch alle lidkaarten voor 
1969 hernieuwd en heeft ieder be
stuurslid een paar nieuwe leden 
aangeworven. Toch zijn er nog vele 
inwoners van Wevelgem, die, mits 
ze worden aangesproken, onmiddel
lijk lid zouden worden. 

Maak vrienden en simpatizanten 
lid. Onze leuze is « naar de 200 le
den te Wevelgem y. 

Ter herinnering : lidgeld hoofd
lid ; 60 fr., bijlid 25 fr. Aansluitings-
kaarten te bekomen bij de sekreta-
ris, Roterijstraat 66. 

ABONNEMENTENSLAG 
Pas nu draait onze abonnemen-

ti-nslag op volle toeren Ook hier 
gelden de zelfde opmerkingen : wij 
bestuursleden kunnen niet iedereen 
bereiken. 

Daarom rekenen wij op U mede
werking. Spreek een vriend aan. 
Overtuig hem en stel l ' in verbin
ding met de sekretaris. 

Abonnementsgelden : 1 jaar .MK) 
fr., 6 maanden 170 fr., 3 maanden 
95 fr. 
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Monetaire krisis?? 
- Munterosie - onveilige obligaties en aandelen - duur

der levensonderhoud — minieme bankinteresten 

Eindejaarsgeschenk ? ? 
— stijgend loon - 13de en 14de maand wedde - vaste 
maandelijkse afdraging - gunstige financieringsmoge* 
lijkheden 

KIEST U MEE ONS GESCHENK 
625.000 F DIE 700.000 F WORDT IN 1970 If! 
met een woning voor mensen yan nu en eisen van 1980 

van 625.0Q0 F ai 

Schitterende konseptie... Praktische indeling... 

van 1.950.000 F af 

Standingvolle afwerking... 

'p 
op de gunstige liggingen met hoogste huuropbvengst het zij in 

ANTWERPEN - CENT - GENK - LEUVEN 
Middelheim - Belgiëlei - Park Me«rlenhof - Dampoort 

of WinterslagslYaat 

U ZAL DE KONING TE RUK Z I J N ! ! ! 
in een woning met dekoratieve hall, ruime living, gezellige open 
haard, thermopane, aluminium... 
Centrale verwarming met warmwaterbedeling, buitenpiloot, de-
bietmeters, push-valve, bad in 3 min. 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 ? 
— 90% financiering mogelijk 
— 15% aan kontanten volstaan. 

_ een ontwerp naar uw persoonlijkheid 

— vooraf juiste budgetering zonder verrassingen 

.- voorname err verfijnde afwerking 

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

r 

Ik 

DENK ALLEEN AAN DE OPBRENGST !!! 

ALDUS BLIJVEN UW MOEIZAAM GESPAARDE 

CENTJES IN WAARDE VERMEERDEREN !!! 

DAT IS ONS ALLER WENS + 
PRETTIGE FEESTEN 

Wenst U nadere inichtingeiv 
stuur dan dexe bon naar één onxer informatiecentra. 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure 
1 over gronden voor villabouw CJ 

over gronden voor hoogbou\A/ • 
over gronden v. eensgezinswoning O 
over veilige geldbeleggingen D 

2 over het bouwen van •• •• 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3 over de aankoop- van een bestaande woning, Q i 
Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen. 

'r 

f 

' 
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BRASSER 

ZIET 

ROND 

MET 

KERSTMIS 

^/f^f^SëJ^^ 

WAAR DE STER BLEEF STILLESTAAM 

ff MAANEN BRUL" 
Sjarel Cuppens werd — in zijn 

afwezigheid dan — door de gevan
genen nooit anders dan « de hal-
lonnekeskop » genoemd. Alleen in
gewijden snapten de betekenis van 
die bijnaam. Want Cuppens had 
onder zijn cipierskepi allesbehalve 
een ballonnekenskop ; integendeel: 
hij was een pezige vent met een 
magere kop op een lange hals. 
Maar de Brusselaars (en zelfs on
der de incivieken waren er Brus
selaars, al hoort men daar vandaag 
niet meer zo veel van...) kenden 
Cuppens nog uit de vooroorlogse 
tijd, toen hij met een grote stok val 
ballonnetjes de kermissen in en 
rond de hoofdstad afdweilde. 

Sjarel Cuppens gold voor de on
vrijwillige bewoners van het groot 
gebouw aan de Ducpétiauxlaan zo
wat als een simbool. Een humane 
staatsoverheid had hen namelijk 
trachten duidelijk te maken, dat 
ze opgesloten zaten slechts een 
heel klein beetje als straf, maar in 
hoofdzaak omdat ze nodig aan wat 
wederopvoeding toe waren. Dat 
maakt een heel verschil: als je van 
de wandeling in de leeuwekooien 
op de koer terugkomt met de ncb-
smaak van de laatste (officiële) 
sigaret voor die dag nog in de 
mond, en als dan de celdeur voor 
de volgende vier en twintig uur 
weer dichtknarst, dan voel je je 
werkelijk fijn wanneer je bedenkt 
hier niet zozeer als gestrafte, maar 
wel als kandidaat-wederopgevoede 
te zitten. De bewakers zijn dan 
geen cipiers meer, maar opvoeders. 
En de chef — die sleutelzwaaiend 
in het centrum staat te bulderen 

— houdt op een kneut te zijn, om 
een gewaardeerd prefekt van een 
behoorlijke school te worden... 

Deze schitterende redenering van 
de humane staatsoverheid Rep tel
kens weer spaak op mannen gelijk 
Sjarel Cuppens. Want hoe groot de 
wü tot wederopvoeding ook mocht 
zijn (en hij was niet eens zo 
groot), ergens rees bij de leerlin
gen toch altijd enig bezwaar tegen 
de kwalifikaties van het leraren^ 
korps. Je kon dat in de cellen 
breedvoerig horen uitleggen. In al
le didlekten van ons land en in nog 
een paar vreemde aksenten erbij. 
Zelfs In algemeen beschaafd Ne
derlands, want de wederopvoeding 
ging voorbij aan het toeval van bi^ 
voorbeeld een universitair diploma 
of een loopbaan als letterkundige. 
Doorgaans kwam de u 'eg er op 
neer dat de bewoners van een cel 
(en er zaten er in die periode zo
veel als in een voetbalploeg) be
gonnen te mepperen over het feit 
dat Cuppens niet eens lezen af 
schrijven kon. En dat cipier zus en 
chef zo er al niet véél beter aan 
toe waren. En. dat de staat een 
merkwaardige opvatting over we
deropvoeding had. En dat zulks 
duidelijk bleek aan de Tumd van de 
kapaciteiten van het met de ipe-
deropvoeding belast personeel. 

Sjarel Cuppens zou hardnekkig 
geloochend hebben, dat hij lezen 
kon noch schrijven. Hij was, zo 
zegde hij, wel degelijk geletterd. 
Hij kon dat trouwens bewijzen 
aan de hand van zijn vroegere be
roepsbezigheden. « Begint er maar 
eens aan », zei Cuppens, < 's mor

gens met vijftig ballonnekes aan 
de Nord te gaan staan, op ieder 
ogenblik van de dag te weten hoe
veel ge er al verkocht hebt en hoe
veel ge dus al op zak hebt minus 
de drie pinten van daarstraks en 
hoeveel ge die dag nog moogt ver
wachten. Doevui moete aane mate-
matiek kenne, bruur ». 

Over zaane matematiek hebben 
de bewoners van vleugel C nooit 
kunnen oordelen ; matematiek be
perkte zich in het gebouw tot het 
krassen van vier streepjes en een 
schuine dwarsstreep vier streepjes 
en een schuine dwarsstreep vier 
streepjes^ en een schuine dwars
streep vier streepjes ein een schui
ne dwarsstreep. Cuppens kwam 
daar alleen aan te pas, als de muur 
terug moest gekalkt worden ; zelfs 
bij die gelegenheden liet hij er 
zich echter niet toe verleiden, de 
matematiek van de auditeurs en 
substituten zélf eens na te tellen : 
hij had namelijk zijn bril niet bij. 

De bril van Cuppens — hijzelf 
zegde « maanen brul » — was een 
door alle kandidaat-wederopgevoe-
den gekend voorwerp, alhoewel 
niemand hem ooit had gezien. Voor 
Cuppens zelf was maanen brul een 
diploma : het bewees onweerleg
baar dat de ballonekeskop wel de
gelijk kon lezen en schrijven. Dat 
zat hem zo. ledere ochtend' stopte 
de chef in het centrum Cuppens 
een briefje in de hand, met daarop 
de namen van de celbewoners die 
in de voormiddag verwacht werden 
« au palais » — op het justitiepa
leis, voor ondervraging of getuige
nis of versnelde wederopvoeding 
en dergelijke. Het was dan de taak 
van Cuppens, met luide stem die 
namen en de erbijhorende celnum-
mers af te roepen ; zodoende — 
want in een' wederopvoedingsge
sticht wordt zeer terecht niets aan 
het toeval overgelaten •— konden 
de betrokkenen zich klaarmaken 

in afwachting dat over een paar 
minuten de celdeur zou openknar-
sen. ledere ochtend kwam Cup
pens met het briefje regelrecht 
naar de eerste cel van het gelijk
vloers, opende die en zegde : « Jon
gens, wil iemand eens dit briefje 
voorlezen voor mij, want ik zen 
maanen brul vergeten ». 

Vijf dagen vóór Kerstm.is viel 
Cuppens door de mand. In cel 316 
had de schilder een prachtig kerst
miniatuurtje gemaakt, een ding 
nauwelijks groter dan een grote 
postzegel met daarop wel vier en 
tachtig figuurtjes van herders en 
koningen en koningsknechten en 
engels allerhande. Cuppens zag het 
en herkende zonder zaanen brul 
tot en met het allerkleinste figuur
tje, een minuskuul bloot engeltje 
boven de stal. Maar de tekst onder 
het miniatuurtje kon hij, zonder 
zaanen brul weer niet lezen. Ook 
zonder tekst echter vond Cuppens 
het zo schoon, dat hij vroeg of hij 
het kreeg voor zijn kleindochtertje. 

Aangezien de wens van een we
deropvoeder voor de bewoners van 
cel 316 — evenals voor die van alle 
overige cellen — wet was, trok 
Cuppens die avond met het minia
tuurtje naar huis. 

Ergens hadden alle gevangenen 
zich echter in de ballonnekenskop 
vergist. Kerstdag in de namiddag 
— er is geen godvergetener ogen
blik en plaats op de hele wereld 
dan juist dat ogenblik in dat ge
bouw — stapte Cuppens cel 316 
binnen. Met een vijfliter-kan vol 
chokolademelk. En met een korte 
kerstboodschap : « van maan 
schuundochter vul dienen tabloo ». 

Het gesprekstema de volgende 
dagen draaide rond de mensen van 
goede wil en rond de vraag, of het 
land niet beter zou zijn met een 
ongeletterde minister van justitie. 

Idt. 


