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MR. F. VAN DER ELST 

OP DE 

DREMPEL VAN 

EEN JAAR 
Wat is er menselijker dan ter gelegenlieid van de jaarwisseling 

een terugblik te werpen op het jaar dat voorbij is en tevens een 
poging te doen om te voorzien wat het nieuwe jaar brengen zal ? 

Voor ons, die ingeschakeld zijn in de ontvoogdingsstrijd van en 
voor ons volk, die geëngageerden zijn, geen passieve toeschou
wers maar aktieve meespelers in de strijd, ligt het voor de hand 
dat onze aandacht in de eerste plaats gericht is op deze strijd. 

Wij hebben het groot geluk met tevredenheid, fierheid te mo
gen terugblikken op een uitzonderlijk vruchtbaar, suksesvol jaar. 
ï e n jaar dat ons niet alleen een grote verkiezingsoverwinning 
bracht, maar tevens een zware en vernederende nederlaag voor 
'de konservatieve reaktionnalre krachten die zich vastklampen 
aan het belgisch staatsnationalisme en het unitarisme. 

Wij mogen tans zeggen dat de haast uitzichtloze poging, die 
door een handvol mensen na de oorlog ondernomen werd om het 
Vlaams-nationalisme van de ondergang te redden, schitterend 
geslaagd is. De samenzwering, op touw gezet door alle gevestig
de machten en door de drie traditionele partijen om het vlaams-
nationalisme met wortel en tak uit te roeien en zich voor goed 
te ontdoen van een geducht tegenspeler, is mislukt. Het vlaams-
nationalisme is sterker dan ooit. 

Er is niet alleen de numerieke vooruitgang van de Volksunie 
(waar is de tijd — het was in 1960 eveneens onder een regering 
^yskens — toen men poogde de Volksunie uit te schakelen door 
het inlassen van een 5%-klausule in de kieswet!), er is ook de 
Invloed die wij uitgeoefend hebben op de openbare mening en 
|Dp de andere politieke partijen. De historicus zal eens met ver
bazing vaststellen hoe groot deze invloed geweest is en hoe de 
politieke partijen in enkele jaren tijd onder de druk van de Volks
unie geëvolueerd zijn en zich hebben moeten aanpassen, ons heb
ben moeten volgen. De bewijzen hiervan liggen voor het rapen 
in de feiten. 

Dit is dan wel een schitterend bewijs van wat een door velen 
misprezen minderheidspartijtje, een oppozitiepartij kan bereiken. 

(Lees door blL S) 
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SPORT ZIEKENFONDS 

Zoals uw sportmedewerker 
terecht opmerkt, is de sportma-
gazine op de radio steeds een 
heel goede uitzending, waar in 
het fenomeen sport kritisch 
wordt benaderd en op een breed 
menselijk vlak wordt gehouden. 
Op een spitse manier worden 
heel wat misstanden en misopi^^ 
vatt ingen in de sport aange-^ 
klaagd. De pientere medewer
kers durven het ook aan, som
mige onaanvaardbare taaitoe
standen in ons belgisch sport-
wereldje scherp aan de kaak te 
stellen. 

In een van die magazmes 
klaagde Piet Thys het gebrek 
aan belangstelling aan van de 
parlementsleden voor de sport. 
Dat er een schromelijk tekort 
is aan zwembaden, turnzalen, 
speel- en sportzalen zal wel stil
aan tot iedereen doorgedrongen 
zijn en wordt scherp door onze 
jeugd aangevoeld. Bij vergelij
kingen met onze buurlanden 
slaan we een meer dan slecht 
figuur. 

Parlementaire vragen en tus
senkomsten om in die stand van 
zaken verandering te brengen, 
zijn uitzonderlijk. 

Ik meen dat het wenselijk 
zou zijn dat een jong en spor
tief V.U.-parlementslid zijn bie-
zondere aandacht aan dit pro
bleem zou wijden. 

In de lezersrubriek van 7 de
cember heeft het artikel onder 
de hoofding « Sociale Bekom
mernis », van de heer R.M. uit 
Melsen-Gavere, mijn biezondere 
belangstelling genoten. 

Het aangehaalde verspeelde 
, bedrag van twee-en-half miljard 
per kiesperiode spreekt boekde-

•len en is een ware aanklacht 
tegen de leden van de V.U. die 
momenteel nog niet bij een 
vlaamsvoelend ziekenfonds zijn 
aangesloten ! 

Ik ben de mening toegedaan 
dat de verantwoordelijken van 
de part i j hierin een grote ver
betering kunnen brengen door 
effektief mee te werken met de 
reeds bestaande, degelijk wer
kende neutrale vlaamse zieken
fondsen. Is het niet te veel ge
vraagd om in het weekblad een 
pagina of gedeelte ervan voor 
te behouden aan mutuali tei ts-
berichten ? Bepaalde medewer
kers wachten reeds lang op de 
toestemming ! Alzo zullen dui
zenden leden in de mogelijk
heid gesteld worden, inlichtin
gen van grote financiële waar
de te vernemen van eigen men
sen. Hun vertrouwen kan men 
slechts krijgen als wij zelf ver
t rouwen kunnen schenken... 

P.F.J., Buggenhout. 

K. M., Ganshoren. 

ONGEGROND VERWIJT 

Het is niet uitgesloten dat 
vlaamse geneesheren en vlaam
se verenigingen in het verleden 
niet voldoende samengewerkt 
hebben. Indien dit juist is, moet 
aan deze toestand dringend een 
einde gesteld. 

De Volksunie heeft steeds het 
meeste belang gehecht aan de 
sociale problemen. Het is wel 
mogelijk dat dit gedeelte van 
haar programma minder ge
kend is, omdat het te technisch 
en minder spektakulair is. 

Een sterk vlaams ziekenfonds 
te Brussel kan enkel voordelen 
bieden en de sanering van de 
mistoestanden bevorderen. Een 
oplossing vinden langs de weg 
van deze rubriek is inderdaad 
niet mogelijk. Ik zou dan ook 
aan Dokter J.P. Brussel een sa
menkomst en onderhoud willen 
voorstellen en verwacht zijn ak
koord. 

Dr R. Roossens, Antwerpen. 

B.R.T. 

Een vlaams-nationale ideolo
gie bestaat niet ! Zouden de 
Raad van Beheer van de B.R.T. 
en minister Van Mechelen zien 
ervan bewust zijn, hoezeer zij 
de vlaamse beweging en gans 
ons volk beledigen en kleine
ren met deze uitlating? De sfeer 
van 1830 wordt er terug door 
opgeroepen. Het is onbegrijpe
lijk dat nu in 1968 een vlaams 
minister van Kui tuur nog zo
iets durft beweren ! 

Is de vlaams-nationale idee 
niet de meest ru ime en groot-
menselijke van alle mogelijke 
ideologieën met politieke in
slag ? Deze idee verbindt en su
blimeert een enge socialistische, 
een enge liberale, een enge kris-
ten-demokratische en een enge 
kommunistische vizie tot een 
ruime ideologie die alle klassen, 
streken en opinies uit een volks
gemeenschap recht wil laten 
wedervaren. 

Voor ons is ze de ideologie 
van de persoonlijkheid van het 

# Wend U ««n prachtige 
bontmantel ? 

0 Verlangt U afzonderlij
ke bontttukken aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendf U in volle vertrouwen tot 
ons lid 
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vlaamse volk (wat impliceert : 
respekt en waardering voor de 
persoonlijkheid van andere 
volksgemeenschappen). Een 
ideologie van de vlaamse arbei
der, intellektueel, kristen, on
gelovige, zelfstandige en be
diende zou niet bestaan ! Ie
mand die ernaar streeft dat al 
die kategorieën van vlaamse 
mensen het goed zouden heb
ben, zou verkeerd zijn ! 

J.D., Appelterre. 

EEN VLAAMSE T.V. ? 

Er zijn in België twee T.V.'s, 
een voor de Walen, de R.T.B., 
die uitsluitend in het F rans uit
zendt, dus in hun taal en de 
B.R.T., een soort internationale. 

Het nieuws wordt in he t 
Vlaams uitgezonden maar de 
orkesten en de liederen zijn 
meest Engels en Frans. Vlaam
se zangers worden geduld als ze 
engelse of franse liedjes zingen, 
anders krijgen ze geen kans, 
ook vlaamse orkesten zien we 
bijna nooit op he t scherm, voor
al in t ienerklanken, dit is uit
sluitend voor een engels pu
bliek, maar de zangers en orkes
ten worden in het Vlaams voor
gesteld (waarom ?). Ook de 
naam t ienerklanken is nu ver
anderd, het is een Italiaanse 

naam, waarom geen engelse ? 
Wanneer krijgen de Vlamingen 
eens een T.V., die hun taal eer
biedigt ? Dan zullen wij voor 
ons kijkgeld volledige voldoe
ning hebben, of is Vlaanderen 
nog altijd een belgische kolonie, 
door de Walen gedomineerd ? 

R.B., Torhout. 

NUTTIG PROTEST 

Vandaag heb ik mijn radio- 4-
T.V.-taks betaald : 995 fr in 
plaats van 960 fr, met vermel
ding : « 1 fr protest tegen weg
laten programma Vlaamse Ge
dachte en Aktie ». 

Misschien zijn er nog mensen 
die op deze wijze willen protes
teren. 

W.J., Mortsel. 

VOLWASSEN EN EERLIJK 

Tijdens het mini-debat tussen 
Wim lbo en enkele onzer klein-
kunstmensen in de jongste Ma-
gesien, werd het aksent t.a.v. de 
tegenstelling ABN - gewesttaai 
door de onzen nog maar eens be
wust verkeerd gelegd. Tot mijn 
verwondering deden ook Paul 
Gijsels en Jef Burm, die eigen
lijk niet thuishoorden in het 
— qua kleinkunst — onderont
wikkelde gezelschap, hun duit 
in het (verkeerde) zakje. 

Niemand zal ontkennen dat 
heelwat verzachtende omstan
digheden onze kulturele achter
stand mede verklaren. Te ver
staan geven nochtans dat ons 
hedendaags publiek nog steeds 
onrijp is voor een beschaafde 
benadering, is je re inste onzin. 
Vanwaar dan het sukses, ook bij 
een groot deel van onze gewone 
mensen, van een Burm, een Gij-
sen, een Sonneveld, een Kan en 
een Hermans ? Hoelang nog 

gaat men de eigen onkunde ach
ter dit « argument » verdoeze
len ? Immers, de werkel i jke 
struikelblok ligt bij onze folklo» 
ristische plastron-artiestjes zelf, 
die zich in het ABN gewoon 
niet vlot en zwierig kunnen ui1>-
leven. De oorzaak ? Hun huis-
en omgangstaal, de magere klei 
waarui t ze hun doorgaans pr i
mitieve geestigheden moeten 
boetseren, blijft vóór en na hun 
enge dialektje. 

En of ze het zelf weten ! Om
dat geen hunner vijf ordente
lijke woorden aaneen kan r i j 
gen, werden Theo Vanden 
Bosch, Jef Cassiers en Helene 
Marechal wijselijk buiten he t 
debat gehouden. En dan m a a r 
lekker afgeven op dat « achter
lijke » publiek van ons ! De 
klap op de vuurpijl kwam van 
Willy Lustenhouwer, toen hij 
het beschamende geleuter-varn 
bachten-de-koe nog als missio-
neringswerk meente te moeten 
prijzen : onze mensen zouden al
leen via het dialekt tot het ABN 
gebracht kunnen worden ! 

Wij zeggen tot deze zelfinge
nomen stumperds : de vinger op 
de eigen wonde leggen, heren. 
Doet U gerust voort in u w 
Brugs, Gents, of Antwerps — 
het is uw volste recht — doch 
viert uw « dolle nachten » dan 
in intieme kring ; het publiek 
van tante Leen weze U daar ge
gund. Wat de vlaamse televizie 
betreft : betaalde de stilaan vol
wassen wordende kijker voor 
dit « leeggoed » nog niet genoeg 
statiegeld ? 

G.T., Nieuwerkerken. 

De redaktie drcMgt geen ver* 
antwoordelijkheid voor de ii*« 
Houd der gepubliceerde lezer»' 
brieven. Ze behoudt rich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
tüordt geen brte/u?isselinfli gê-
voerd. 

von de redaktie 

Brussel , 26 december 1963. 
Bet r . : ftindffjaarawerk. 

Het Jaar i s b i jna om, p i s te ren vierden we het 
ke r s t f ee s t tus'^en twee haas t ige en m«er dan ge
vulde werkdagen i n . Want in tegpn;^telling m'̂ t 
een normaal beroep i s dat van j o e m a l i s t moei
l i j k in overeenstemming te brengen met f e e s t e 
l i j k e pauzen zoals kerst^iis en nieuwjaar, vooral 
wanneer deze midden in de week va l l en . Het week
blad kan ni(»t wachten, het mo©t t i . id ig v e r s c h i j 
nen en een dag f ees t , die de week l e t t e r l i j k in 
twee sn i jd t vergt quH dfigwerk bi^'na een dubbele 
inspanning. Een dag minder en met het e inde jaa r s -
ver lof en de po l i t i eke w inds t i l t e plot.s veel 
minder p o l i t i e k nieuws waardoor we morten u i t 
zien naar minstens even in t e r e s san t "vervangings-
Riateriaal". We hopen dat ve er deze week in 
geslaagd z i jn , U een zo aau t rekke l i ike en i n t e 
ressante " fees tkrant" mogelijk t e hebben gebracht. 
Deze b r i e f wil geen klaaglied zi jn van Uw "a r 

me" redakteurs , d ie t i l d t e weinig hebben. Wa 
doen de bijko'^iende inspanning graag want we we
ten dat er t i j dens deze feestdagen vele m i l i 
tanten op weg zijn om nieuwe abonnees t e wer
ven. Ofwel z i jn ze in de feostkamer van k e r s t 
mis gebleven en hebben ze dkkr tussen twee g l a 
zen in ook een nieuw abonnement op ons blad ge
boekt. In ons land doet men dat vo^^r geen enkel 
ander blad. De redakt ie wil dus minstens even 
present zi jn a l i s deze br ie f dan toch in zeve: 
haasten geschreven. Hij e indigt niet temin mot 
welgemeende wensen van de reidaktie aan a l l e 
v r i enden- l eze r s : voorspoedig en gelukkig nieuw
jaar? //// 

^ ' ^ 
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• UNIVERSITAIRE BEROERING ° P 

geen 
lapmiddelen 
meer 

(e. raskin) Twee dingen, die mede aan 
de bazis liggen van de huidige onrust 
in de studentenmilieus zijn : het groot 
aantal naislukkingen bij de eerste jaar-
studenten en de beperkte toekomstmo
gelijkheden voor universitair afgestu
deerden. 

Waar in de angelsaksische landen 80 
a 90 t.h. van de eerste jaarsstudenten de 
eerste examenproef met sukses door
staat, worden hier te lande 60 a 70 t.h. 
van de schachten « gebuisd ». Dit bete
kent niet alleen dat heel wat private en 
vooral openbare geldmiddelen worden 
verspild, maar ook dat een groot aantal 
jongeren een bijzonder zware ontgoo
cheling oplopen hetgeen hun latere inte
gratie in het maatschappelijk leven lang 
niet altijd gemakkelijk maakt. 

Het zelfde kan worden gezegd van de 
afgestudeerden, die geen aangepast 
werk kunnen vinden; iemand, die een 
universitair diploma heeft behaald en 
die zich hiertoe een jarenlange en zwa
re inspanning heeft getroost, voelt zich 
doorgaans niet erg « gelukkig » wanneer 
er voor hem geen of slechts een onder
betaalde « job » is weggelegd 

De rektor van de luikse universiteit, 
de heer Marcel Dubuisson, heeft bij de 
opening van het akademiejaar 1968-
1969 een rede uitgesproken (Revue Uni
versitaire de Liège, 1968, nr. 1, blz. 3), 
waarin niet alleen op de hogergeschet-
ste problematiek wordt gewezen maar 
waarin ook een oplossing wordt gesug
gereerd. 

De heer Dubuisson meent dat bij ont
stentenis van een degelijke selektie in 
het middelbaar onderwijs, de universi
teit het recht moet krijgen een vooraf-
gaandelijke schifting door te voeren. 
Deze werkwijze, die geenszins ondemo-
kratisch is, biedt bovendien het voor
deel dat de professoren en het weten
schappelijk personeel een aangepast en 
geïndividualizeerd onderricht kunnen 
vei'^chaffen 

Het probleem van de « afzet » kan vol
gens de luikse rektor niet worden opge
lost zonder een grondige reorganizatie 
der universitaire studies. Zo men niet 
snel tot een aanpassing overgaat, dan 
zou de universiteit wel eens een wereld
vreemde en onnuttige instelling kunnen 
worden. 

De suggesties van de heer Dubuison 
ziin misschien vrij radikaal. Persoon
lijk menen wij evenwel dat zij niet 
over het hoofd kunnen worden gezien. 
De tijd van lapmiddelen en eendagsop-
lossingen is immers voorbij! 

' «DEYLAAMS-NATIONALE 
GEDACHTE » 

van meehelen 
extreem 

het religieuze vlak gemeen met de 
katolieken en op het sociaal-ekono-
mische vlak wellicht met de liberalen 
of de socialisten. Dit is een bijzonder 
gedachtenloze uitlating. Als we deze 
normen toepassen, welke ideologie heeft 
dan de C.V.P. ? Strikt genomen zijn er 
slechts twee sociaal-ekonomische ideo
logieën, de liberale en de socialistische. 
De eerste wordt vertegenwoordigd door 
de P.V.V., de tweede door de socialisti
sche partij. Waar zit dan de specifieke 
en eigen ideologie van de C.V.P. ? De 
enige vorm van ideologie waardoor ze 
zich scherp van de andere partijen on
derscheidt is niet van sociaal-politieke, 
maar van religieuze aard, en het is voor 
niemand een geheim dat heel wat 
C.V.P.-mandatarissen deze hipoteek uit 
het verleden van hun partij zouden wil
len afwentelen. Dat de C.V.P. geen wei-
omlijnde sociaal-ekonomische ideologie 
heeft, blijkt trouwens wel hieruit, dat 
deze partij zowel progressistische ele
menten als ultra-konservatieve bevat 
en dat de ideologie die deze tegenstrij
dige groepen bij elkaar houdt dus van 
religieuze aard is. Met andere woorden, 
minister van Meehelen verstrikt zich
zelf in zijn eigen redenering. Als hij 
dat niet beseft, toont hij weinig intel-
lektueel formaat. Als hij he. wel beseft, 
herkauwt hij alleen de argumenten van 
anderen omdat hij niet anders kan of 
durft. Geen van beide veronderstellin
gen is bijzonder verkwikkend. Deze 
nieuwe stunt toont in ieder geval on
dubbelzinnig, dat het establishment vast 
besloten is, zijn greep op een zo belang
rijk propaganda-instrument als de BRT 
niet te lossen. Dat een minister van 
kuituur, die meer dan enige andere 
minister boven de partijen zou moeten 
staan, dergelijke maneuvers steunt, is 
een ekstreme vorm van schaamteloos
heid. » 

Met zo'n bolwassing kan Van Meehe
len het stellen, zouden we menen... 

/ / t/ 
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schaamteloos? r ' i ' 
(red.) De persecho's over de beslissing 

van de Beheerraad van de B.R.T. om 
het gastprogramma «De vlaams-natio-
nale gedachte» van het scherm te ban
nen, zijn nog lang niet uitgestorven. Er 
wordt nog duchtig nagepraat over deze 
zaak en over de wijze, waarop Van Me
ehelen ze in het parlement verdedigde. 
De (dag-) bladen van strikte kleurpoli-
tieke obediëntie houden het bij de BRT-
tekst of zwijgen (beschaamd ?) over de 
hele zaak. In de onafhankelijke week
bladpers is de toon helemaal anders. 

De T.V.-rubriek van Dwarskijker in 
het weekblad «Humo» ging enkele da
gen geleden minister Van Meehelen on 
genadig te lijf : 

«Minister van Meehelen (Nederland
se Kuituur) heeft de beslissing van de 
Raad van Beheer van de BRT, om het 
programma «De Vlaams-Nationale Ge
dachte » te schrappen, in het parlement 
toegelicht. Deze toelichting sluit in dat 
hij de beslissing bijtreedt. Hiermee 
heeft hij zich op zeer glad ijs begeven 
Laten we het er niet over hebben, of 
het « vlaams-nationalisme » een ideolo
gie is of niet. Hij zegt van niet. Een 
aantal kiezers van de Volksunie, zegt 
hij onder meer, hebben hun ideologie 
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(Vervolg van blz. 1) 

Ik realizeer mij dit pas ten volle wanneer ik terugdenk aan de 
verhoudingen, de atmosfeer en de toestand in het parlement tien 
jaar geleden toen ik er mijn intrede f̂ eed ais een gevaarlijke en 
geschuwde extremist. Toen bestonden er nog geen « vlaamse 
problemen » ; het waren toen nog « valse problemen » waaraan 
geen aandacht besteed werd . 

Doch daarmee zijn we ook aangeland bij de toestand nu en de 
vooruitzichten voor het komend jaar. Zeker is het dat wij voor 
een uiterst belangrijk moment staan in de geschiedenis van Bel
gië : er moet een fundamentele optie genomen worden voor de 
verdere ontwikkeling. 

Zal men het unitarisme en het centralisme laten varen om de 
deur te openen voor een ontwikkeling in federalistische richting 
of zal men de grondwetsherziening laten schipbreuk lijden om 
bij het oude te blijven ? Het moet ons niet verbazen dat ten over
staan van deze keuze alle unitaristische krachten ingezet wor
den en dat momenteel — achter de schermen, en vooral in de 
C.V.P. — een zware strijd uitqevoch*en wordt. Hoofdzakelijk on
der de leiding van de heren Hocèen en Van den Boeynants wordt 
voortdurend geageerd en geïntrigeerd om betzij de P.V.V. op te 
nemen in een driepartijenreoerinqi, hetzij de huidige regering 
te laten struikelen over ('e grondwetsherziening. Met de steun 
van de Volksunie (en wellicht zelfs de steun van de waalse oppo-
zitie) kan een eerste, maar be'anfirij' e stap gezet worf'en op de 
weg van de noodzakelijke staatshervorming. Van hoofdzakeH'k 
belang is hierbij dat voor de toekomst de mogelijkheid gescha
pen wordt, deze hervorming verder door te voeren zonder dat een 
nieuwe grondwetsherziening nodig is, a'tans tot op een zeker 
punt. Van socialistische zijde bes^a^t een neia'ng om deze mede
werking te aanvaarden. Het verzet komt echter van C.V.P.-ziide : 
eens te meer ondergaat de vlaPi^^e f V.P. lijdzaam de wil van 
de P.S.C. en van de unitaire partM-e'dlng. 

De verhouding tussen f'e C.V.P. en de Volksunie is de laatste 
tijd zelfs slechter geworden (een symptoom hiervan is o.m. het 
scherpe antwoord van minister Van Meehelen op het protest van 
de Volksunie tegen het ontnemen van zendtijd voor de T.V.-uit-
zendingen), omdat de CV P. zich rt^A neerlegt bii de mislukking 
van de grondwetsherziening en er aUeen non oo bedacht is, de 
verantwoordeHikheid in de schoenen van de Volksunie te schui
ven. De Volksunie heeft nochtans klaar en duMelük haar stand
punt bekend gemaakt: wij hebben ons bereid verk'aard. pozitief 
mee te werken aan de grondwets^erzlen'nq. wii hebben tegen
voorstellen gedaan en onze voorwaarden be'cend aemaakt. 

Hierop kwam vanwege de C.V.P. geen antwoord, aeen enkele 
reaktie. Alleen geknoei met de procedure, met artikel 131, in de 
Ijdele hoop ons in een moeilijke pozitie te plaatsen. Zij vergissen 
zich echter terdege wanneer zij denken, met dergelüke procédés 
ook maar Iets te zullen bereiken. Wel infeqen(?eel I Er moet eer
lijk spel gespeeld worden. Voor een duister spelletle van wissel
meerderheden, waarbij de Volksunie zou moeten dienen om een 
gebrekkige en voor de toekomst afgegrendelde kulturele autono
mie er door te halen en de P.V.V. om er de grendelprocedures 
door te halen, zijn wij niet te vinden. Wij zullen deze grendels 
bekampen tot het uiterste en de C.V.P. konfronteren met het voor
uitzicht, de grendels te zien goedkeuren zonder de kulturele 
autonomie. Dit Is de verantwoordelijkheid van de C.V.P., wanneer 
zij blijft weigeren met de Volksunie te onderhandelen. 

Met dat al ziet het er naar uit dat de strijd heet zal zijn en dat 
wij ons moeten voorbereiden om door een grootscheepse aktle, 
zoals destijds met de Neen Gilson-aktie, de Neen Theo-aktie, de 
aktle rond Leuven, gans het vlaamse land te alarmeren tegen het 
gevaar en het bedrog van de fameuze grendels. 

Zo eindigt dan dit nieuwejaarsartikel met een oproep tot pa
raatheid, met een oproep om de strijd voort te zetten met meer 
vastberadenheid dan ooit, met meer geestdrift dan ooit omdat wi| 
nooit zo zelfzeker waren, nooit zo sterk stonden, in het bewust
zijn tevens dat wij alvast geen nieuwe verkiezingen vrezen. 

Ik mag niet eindigen zonder een woord van dank aan allen die 
zich in het jaar dat nu ten einde Is, ingezet hebben of ons ge
steund of geholpen hebben. En we spreken de wens en de vaste 
hoop uit. dat het nieuwe jaar ons de vreugde zal schenken ons 
dichter te brengen bij de vervulling van wat wij nastreven ten 
bate van gans onze vlaamse gemeenschap. 

F.VANDERELST. 

Voorzitter van de Volksunie. 
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SINDIKAAL PLURALISME 

randnota's 
een 

forum 
(e. raskin) Op een forum in de maand 

november door het Inst i tuut voor Ar
beidsrecht te Leuven georganizeerd, 
verklaarde de toekomstige algemene 
sekretaris van het Algemeen Christelijk 
Vakverbond : 

«Als bazisidee voor de praktische 
werking van de vakbondsdemokratie 
stel ik de vrije aansluiting voorop. Het 
feit dat men lid kan worden of niet, is 
me dunkt essentieel demokratisch. Hier
bij aansluitend is het sindikaal pluralis
m e — zonder zich voor of tegen uit te 
spreken — maar als feit in ons land, een 
demokratische waarborg te mee r» . 

Terecht merkt het blad Recht en 
Plicht van 1 december hierbij op : 

«De arbeider of bediende die niet is 
aangesloten bij ACV of A B W , 
— kan geen sindikale eindejaarspremie 
genieten; 
— moet, zo hij werkloos wordt, weken
lang wachten op zijn pover dopgeld; 
— een dure advokaat betalen, om zich 
t e laten verdedigen inzake zijn recht op 
werklozenvergoeding, pensioen; 
— en.. . 

Wij zeggen en bedoelen wel degelijk 
zij die niet aangesloten zijn bij ACV en 
A B W (in sommige gevallen ook het 
Liberaal Sindikaat) . Het is dus niet al
leen de vrijheid zich al dan niet te sin-
dikeren, die moreel en materieel beknot 
wordt, de vrijheid van keuze bestaat, in 
werkelijkheid al evenmin ». 

En Recht en Plicht vervolgt : 
«Om de sindikale premie (in sommige 

gevallen tot 2.000 fr.) te mogen uitbeta
len moet een sindikale organizatie ver
tegenwoordigd zijn in de pari taire kom
missie van de betrokken bedrijfstak. 
Daartoe dient deze organizatie deel te 
nemen aan de sindikale verkiezingen die 
om de vier jaar worden uitgeschreven. 

Om aan deze verkiezingen te mogen 
deelnemen, en bovendien om de werk
lozenvergoeding te mogen uitbetalen of 
iemand inzake werkloosheid of pen
sioen te mogen verdedigen moet een sin
dikaat eerst de algemene erkenning ver

werven. De gestelde voorwaarden tot 
deze algemene erkenning zijn zodanig 
dat het uiterst moeilijk is voor een 
nieuwe organizatie deze te vervullen. 

Er valt iets te zeggen voor de beper
king van het aantal vakbonden. Maar 
dan is het nodig, dat de vakbonden 
alleen maar vakbonden zijn en niet 
filialen van een of andere politieke par
t i j . En dit kan niet worden gezegd van 
het ACV, het ABVV en de ACLVB; alle 
drie zijn zij in meerdere of mindere 
mate gebonden aan een politieke part i j , 
respektievelijk de C.V.P., de B.S.P. en 
de P.V.V 

Zolang de vakbonden zich niet uit
sluitend bezig houden met de verdedi
ging van de beroepsbelangen van hun 
aangeslotenen, kunnen wij de «officië
le bescherming», waarvan zij rijkelijk 
genieten, onmogelijk aanvaarden. 

• EEN BOEK VAN HERAUD 

tegen 
de vervalste 
demokratie 

(v.h.) «De «nationalismen» beheersen 
meer en meer onze tijd. Maar de natie 
is de staat niet. De staten zijn de uit
komst van de wisselvalligheden van de 
geschiedenis, van de machtstr i jd die er 
geleverd werd, van verloren en gewon
nen oorlogen. Zij beantwoorden noch 
aan de rede, noch aan de rechtvaardig
heid. 

De demokratie wordt er door tegen 
gesproken en vervalst : men verheer
lijkt de «reger ing van he t volk door 
het volk» maar men onthoudt aan de 
volkeren hun eerste recht nl. ermee te 
beginnen over zich zelf te beschikken. 

Waarom dit scherm van stilzwijgen 
in een ti jdgewricht waarin de mensheid 
snakt naar rechtvaardigheid en gelijk
heid ? 

Waarom zwijgt men zowel van rechts 
als van links ? Er staan belangen op het 
spel en oude intellektuele en morele 
gewoonten die de staat beschermen als 
cipier van de naties. 

Aan dit schandalige misverstand dient 
een einde te komen opdat he t gezag 
zich ten dienste zou stellen van de vol
ken, die bevrijd moeten worden.. . 

Een verenigd Europa zal de taalkun
dige verscheidenheid die de r i jkdom 
ui tmaakt van Europa moeten eerbiedi
gen ». 

Deze uitspraak wordt niet gedaan 
door een Volksunie-man maar door een 
Fransman (ter aanbeveling van het re
cent verschenen werk van Guy Héraud : 
Peuples et langues d'Europe (Ed. De-
noël, Parijs — 238 bfr.) 

Guy Héraud (Straatsburg) is een van 
de beste kenners van de europese natio
nali tei tenproblemen. 

Wellicht slaat de auteur er soms 
naast, wat zijn konkrete beoordeling 
van de toestanden in België betreft 
omdat hij zich in hoofdzaak van waalse 
zijde liet inlichten. ledere vlaamse lezer 
zal deze onnauwkeurigheden gemakke
lijk recht zetten. 

Zij nemen niet weg dat wij de studie 
van dit werk bijzonder aanbevelen aan 
allen die « volksnationaal » willen den
ken. 

Over sommige stellingen van Héraud 
kan men van mening verschillen; dat hij 
ons aan het denken zet en ons een mas
sa inlichtingen bezorgt over het volks-
nationalisme in Europa zal ieder volks
nationalist onderschrijven. 

SCHIJN BEDRIEGT 

^u rF7MW*#) 

9MU Ou ^êAK L>Vt' 

"zelfstandige" 
Vlaamse 

c.v.p. 
(f.v.d.e.) Bij de verkiezingen werd he t 

kiezerskorps in de waan gebracht dat de 
uni taire C.V.P. opgehouden had te be
staan. In Vlaanderen kwam de C.V.P. op 
me t een eigen programma, als een 
Vlaamse part i j . In Wallonië en te Brus
sel kwam de P.S.C, op met een ander 
programma. 

De avond zelf van de verkiezingen 
kwam echter de nationale voorzit ter 
van de unitaire C.V.P., de heer Houben, 
t e rug t e voorschijn en deed alsof er 
niets gebeurd was. 

In het par lement vormde de C.V.P. 
opnieuw één fraktie : op de officiële 
dokumenten van kamer en senaat s taan 
C.V.P.-ers en P.S.C.-ers alfabetisch ge
rangschikt, door mekaar als één groep. 

Dit is natuurl i jk bizonder profijtelijk 
voor de P.S.C, aan wie de C.V.P. plaat
sen afs taat ! Hoe ziet de verhouding e r 
uit in de kamer ? Er zijn 50 vlaamse 
C.V.P.-ers, 14 waalse P.S.C.-ers en 5 
franstalige gekozenen op de lijst Van 
den Boeynants (er waren er maar 4, 
doch een vlaamse C.V.P.-er. Van Ackere, 
stond zijn plaats af aan baron Snoy 
d 'Oppuers! Dit maakt 50 tegen 19. 

In het bureau van de kamer zetelen 2 
P.S.C.-ers tegen 3 C.V.P.-ers. 

De Volksunie-fraktie, met 20 man, 
heeft maar één vertegenwoordiger in 
het bureau. 

Flagrant is echter de toestand in de 
Raadgevende Interpar lementai re Bene-
luxraad : de C.V.P. heeft in deze raad 8 
vertegenwoordigers. Welnu van deze 8 
zijn er niet minder dan 4 waalse C.V.P.-
ers. 

Het toppunt is echter de Havenkom
missie, opgericht in de schoot van de 
Beneluxraad : hierin zetelen namens de 
C.V.P. drie P.S.C.-ers en geen enkele 
vlaamse C.V.P.-er! 

Er zouden tal van andere voorbeelden 
aan te halen zij„i van het ergerlijk boe
renbedrog van de C.V.P., steeds, van
zelfsprekend, op de rug van de t a m m e 
vlaamse C.V.P.-ers. 

Voor de laatste keer in dit belang
rijk overgangsjaar 1968 hekijken we 
beroepshalve de politieke porselein
winkel van dit land. 

Terugblikkend op 1968 mogen we 
zeggen dat er een grondige klimaats
wijziging is Xyntstaan. Een jaar gele
den bij voorbeeld zaten we nog op
gescheept met de kommissie-met-de-
lange-naam, kortheidshalve Kommis
sie Meyers genoemd, een duur lukse-
paard dat uiteraard de krakende bel-
gische kar geen stap vooruit heeft 
kunnen trekken. Deze kommissie was 
reeds van bij haar oprichting voor
bijgestreefd. Dat een kleurloos man 
als Meyers van dat wangedrochtje de 
voorzitter was mag als simlAslisch gel
den voor de waardeloosheid van het 
initiatief, dat uitgegaan was van Van 
den Boeynants, toen deze nog meen
de de belgische ziekte met kwakzalver-
metoden te lijf te kunnen gaan. Ze 
rekte haar bestaan kunstmatig en u 
zult zich nog herinneren dat de Volks
unie destijd weigerde voor deze kom
missie te verschijnen omdat ze er haar 
standpunt niet voldoende kon uiteen
zetten. Dat precies de V\)lksunie op 
het einde van de derde maand van 
1968 mede aan de bazis lag, de Kom
missie Meyers met één slag van de 
belgische politieke kaart te vegen zul
len We maar een illustratie van imma
nente rechtvaardigheid noemen. 

Onmiddellijk na het jaarbegin 
kraakte het belgisch establishment in 
zijn voegen toen de kwestie van de 
universiteit te Leuven een nieuw 
hoogtepunt bereikte. De eis tot totale 
splitsing en tot overheveling van de 
Leuven Frans naar Wallonië nam 
zulke dwingende vorm aan dat de 
vlaamse CVP voor de zoveelste keer 

beroepsHALVE 
bekeken 

(^or de knieën ging, doch voor de 
allereerste heer in de andere richting: 
zwaar onder druk gezet door onze 
partij en door de vlaamse openbare 
mening (waarbij persoonlijke druk 
niet ontbrak) moest de vlaamse CVP 
haar steun aan de regering 
Van den Boeynants onttrekken. Na 
enkele wanhoopspogingen om de 
brokken te lijmen zag mirakelman 
Paul van Brussel spoedig in, de kwa
dratuur van de cirkel niet ie zullen 
kunnen vertuezetilijken. T\)t een der
gelijke politieke alchemie was ook de
ze tipische vertegenwoordiger van de 
brusselse eigenwaan en machtsvraat-
zucht niet in staal. Zijn aftreden leid
de tot vervroegde parlementsontbin-
ding en tot verkiezingen, waarvan de 
uitslag u zeker nog zeer vers in hel. 
geheugen ligt. Meteen was de poli
tieke machtsverdeling in België gron-
dig gewijzigd. Eens te meer verloren 
de traditionele partijen heel wat plui
men doch wat vooral belangrijk was: 
de Volksunie zette in Vlaanderen de 
bij vcAarbaat zegedronken PVV zoda
nig de voet dwars, dat ze over gans 
het land stagneerde en in feite de 
grote verliezer van deze verkiezingen 
werd. Deze nederlaag — herinner u 
(met wellust ?) de reuzeplakkaten van 
de inmiddels totaal verdwenen baby-

smile Van Audenhove — luidde met
een in de PVV het ontbindingsproces 
in. Vandaag weten we dat ook de 
laatste unitaire partij van het land 
haar strikt unitair karakter heeft ver
loren en vermoedelijk in 1969 in drie 
vleugels zal ahergestruktureerdD wor
den. 

Overigens : de vleugelvorming in 
de drie kleurpartijen is nog steeds van 
te formele aard, na de verkiezingen 
traden de twee reeds « gevleugelde » 
partijen weer unitair op, ook al was 
de BSP op het einde van 1968 nog 
bezig met haar pogingen om de ge
maakte stukken in het Brusselse te 
lijmen, waar de vlaamse refleks bij 
de vlaamse socialisten uit bedreigd 
eigen belang werd geboren. 

Het voorbije jaar mag dus van 
vlaamsnationaal standpunt als een 
pozitief jaar beschouwd worden : val 
van een (al te zelfingenomen) rege
ring over een vlaams vraagstuk (Leu
ven), verzwakking der kleurpartijen, 
aanzienlijke versterking van de Volks
unie (34 parlementsleden), verster
king van de waalse nationalisten (hoe 
onzeker ook nog als eventuele ge
sprekspartner), principiële beslissing 
van overheveling van Leuven-Frans 
naar Ottignies (welke inplanting niet 
op vlaamse instemming werd ont

haald en naar bhjki tans ook niet 
mee) in Wallonië, waar men meer en 
meer voor Namen is gewonnen) en de 
vorming van een regering, die einde
lijk de kulturele autonomie en de 
ekonomische decenlralizatie, in welke 
gebrekkige en vooral veel te sterk 
unitai islisch gehipotekeerde vorm dan 
ook aan de forde stelt. Dat zulks een 
rechtstreeks gevolg is van de VU-over-
winning van 31 maart hoeven we ze
ker niet meer uit te leggen. 

Een der belangrijkste ekonomische 
problemen waarmee ons land in 1968 
werd gekonfronteerd, namelijk de 
oliebevoorrading, stelde het vlaamse 
havenprobleem scherp aan de orde. 
Eens te meer bleek hoe oppervlakkig 
en onefficiënt, ja hoe sh}rdig het bel
gisch regime dergelijke levensbelang
rijke vraagstukken « aanpakt »j ove
rigens een gevolg én van fundamen
teel onbegrip tegenover Vlaanderen 
én van een gemakkelijkheidspolitiek. 
Deze laatste heeft zich onder meer 
op schandalige wijze geuit in de fi
nanciële aderlating ten behoeve van 
de ten dode opgeschreven waalse ko
lenmijnen, een ziekte, die tot op van
daag voortkankert vermits Brussel 
nog steeds de zieke man van België, 
Wallonië wil bevoordeligen ten na
dele van de werkelijke gi\3e)polen en 
toekomstivaarborgen, die nu eenmaal 
in Vlaanderen liggen. 

1968 betekende globaal bekeken een 
stap vooruit voor de vlaamse zaak. 
Dit jaar werd het vlaams vertrouwen 
en zelfbewustzijn aanzienlijk ver
sterkt, de vlaamsnationale politieke 
macht werd zodanig versterkt dal 
men van snelle groei naar volwassen
heid mag spreken, waarborg voor hel 
jaar dal komt. 
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AMNESTIE 

In een motie dringt het Da-
vidsfonds aan op amnestie. We 
citeren uit de tekst van deze 
motie : « Het is beslist geen eer 
voor België, het enige land te 
blijven waar men geen amnes
tie wil of durft verlenen, zelfs 
niet als amnestie in vele geval-
fen niets méér is dan té laat 
herstel van gepleegd onrecht». 

Ook het Verbond van Vlaam
se Academici publiceerde een 

lierstmotie : « De repressie was 
fn haar geheel beschamend en 
een verkrachting van moraal, 
natuurrecht, geschreven recht, 
gewoonten en tradities». 

Deze beide moties waren 
reeds voorafgegaan door tal 
van andere, waaronder wij spe
ciaal die van de vlaams-nationa-
le verzetleden en politieke ge
vangenen 1940-1945 vermelden. 

HIJ NiET 
Burgemeester Lambrechts 

van Kortrijk heeft verboden 
dat er aan de kerken te Kor
trijk pamfletten met een am
nestie- en vredesboodschap 
worden uitgedeeld. Het verbod 
motiveerde hij o.m. als volgt : 
«Het wil mij voorkomen dat 
Boortgelijke akties niet passend 
ïïijn op een tijdstip, waarop 
iedereen de vredesgedachte zo 
nauw verbonden voelt met het 

Kerstgebeuren ». Het kortrijks 
potentaatje, dat zich kristen-
demokraat noemt, heeft wel 
een héél merkwaardige opvat
ting over het «vrede aan die 
van goede wil zijn»... 

V.U. EN AMNESTIE 
In de radio- en T.V.-uitzen-

dingen van de V.U. deze week 
stond het tema amnestie cen
traal. Vooral de T.V.-uitzending 
werd een ontroerend program
ma : de heer De Wachter — 
vier jaar opgesloten in duitse 
koncentratiekampen — heeft 
in de oprechte eenvoud van 
zijn verhaal over de wijze 
waarop hij een voorstander van 
amnestie is geworden aan onze 
staatslieden, schijnkristenen en 
schijnhumanisten een grote les 
in menselijkheid gegeven. 

De V.U.-Kamerfraktie heeft, 
eveneens naar aanleiding van 
Kerstmis, haar wetsvoorstel 
voor amnestie opnieuw neerge
legd. 

a NATIONAAL », 

INDERDAAD ! 

De « Nationale Bank van Bel
gië » is een gemengd overheids
bedrijf. Haar « nationaal» ka
rakter blijkt allerminst uit de 
taalpolitiek die zij er op na 

ABONNEMEHTENSLAG 
De mannen van Borgerhout vragen ons, hoe wij er toe komen 

om de afdeling Ronse — en meteen het arrondissement Oude-
naarde-Ronse — de (voorlopig ?) eerste plaats in de abonnemen
tenslag toe te kennen. Vit hun vraag blijkt echter, dat zij het 
antwoord wel vermoeden : Borgerhout heeft inderdaad in 
absolute cijfers véél meer nieuwe abonnementen gemaakt dan 
Ronse; in verhouding tot de bevolking echter — en dat is 
begrijpelijkerwijze het kriterium dat wij hanteren — ligt Ronse 
aan de leiding. Wat het arrondissement Oudenaarde-Ronse 
betreft : door zijn geringe bevolking heeft het een relatief laag 
streefcijfer en dank zij de grote inspanning van de afdeling 
Ronse is dit streefcijfer reeds ruimschoots overschreden. 
Oudenaarde-Ronse is dan ook het eerste arrondissement, dat 
klaar is met zijn opdracht... maar daarom, de aktie niet stopzet! 

Voor de rest blijft Borger
hout de grote kampioen van de 
absolute cijfers. Het reeds zo 
aanzienlijk rezultaat van deze 
afdeling werd in de voorbije 
week nog merkelijk verhoogd. 
Een grote verhoging (met meer 
dan 20 % t.o.v. vorige week) 
noteren we ook voor de afde
ling St Niklaas, die meteen een 
Bchitterende figuur slaat. Ook 
de afdeling Ninove drijft haar 
reeds hoge score nog verder op. 
Hetzelfde geldt voor de afde
ling Erps-Kwerps, die aan de 
spits staat van de landelijke 
afdelingen. 

Goede afdelingen, alhoewel 
met stagnerende rezultaten ge
durende de voorbije week, blij
ven Stekene, Zwijndrecht 
[(mevr. Stevens is nog altijd 
niet terug te been !), Zedelgem, 
Oostende, Tielt en Merelbeke. 

Er is in de kopgroep van de 
afdelingen een nieuwe naam 
bijgekomen : Genk. We zijn er 
Van overtuigd dat we de eerst
volgende dagen vanuit de lim-
burgse « boom-town » nog vaker 
goede rezultaten zullen krijgen. 

Het lijstje van de verdienste
lijkste propagandisten blijft 

deze week praktisch hetzelfde 
als vorige keer. We noemen in 
alfabetische volgorde : de heren 
Aendenboom (St Niklaas), De 
Kegel (Ninove), De Vlieger 
(Ronse), D'Hollander (Steke
ne), Dierckx (Ronse), Stap-
paerts (Borgerhout; nog altijd 
individuele kampioen), me
vrouw Stevens (Zwijndrecht), 
de heren Van Houtte (Zedel
gem), Verbergt( Borgerhout), 
Verhaeghe (Oostende), Ver-
slype (Tielt), Vinckx (Erps-
Kwerps), Willems (Borger
hout). Ook voor deze lijst ech
ter een nieuwe naam en — het 
zal niemand verwonderen — 
weer maar eens een Ronse-
naar : de heer De Witte. 

Wat we vorige week reeds 
schreven, geldt nog voor de 
volgende dagen : de periode 
van eindejaarsfeesten hoeft 
geen stilstand voor de abonne
mentenslag te betekenen. In
tegendeel : op de feestjes met 
familieleden en vrienden is de 
stemming méér dan geschikt 
om een nieuwe abonnent te 
werven. Mogen we aan al onze 
lezers vragen, eens een poging 
in die richting te doen ? 

houdt. In het verleden zijn de 
toestanden in de Nationale 
Bank altijd onaanvaardbaar ge
weest. Dat er geen beternis te 
bespeuren valt, blijkt uit een 
reeks recente benoemingen 
voor topfunkties. 

De taaiverhouding aan de top 
is tans als volgt : 6 franstaligen 
(waaronder de goeverneur en 
de vice-goeverneur) tegenover 
3 Vlamingen in de Direktie; 4 
franstaligen tegenover 3 Vla
mingen op de andere Direktie-
en Adviesposten; 9 franstaligen 
tegenover 5 Vlamingen op de 
Departementen; 14 franstaligen 
en 3 Vlamingen die examen in 
het Frans aflegden tegenover 9 
Vlamingen aan het hoofd van 
de Diensten. 

Alles wat in ons land « natio
nal » is, heeft doorgaans een 
reukje... 

ENGELS TWEEDE TAAL 
Det wet voorziet dat een aan

tal ouders het recht hebben in 
het middelbaar onderwijs het 
Engels als tweede taal te kie
zen. 

Het is duidelijk dat begaafde 
leerlingen die wetenschappelij
ke of internationale ambities 
mogen koesteren er voordeel 
bij hebben goed Engels te ken
nen. In het « belgisch milieu » 
Ieren zij gemakkelijk de twee
de landstaal bij. 

In Wallonië wordt in het offi
cieel onderwijs meer en meer 
het Engels als tweede taal ge
kozen. 

ZAL HET NATIONAAL 

KATOLIEK ONDERWIJS 

DE WET TOEPASSEN? 
In het katoliek onderwijs is 

de keuze niet vrij. Onder druk 
van de waalse opinie overweegt 
het Nationaal Katoliek Onder
wijs zich vanaf eerst volgend 
schooljaar naar de wet te schik
ken. 

Men zou evenwel op onwet
tige wijze het onderricht van 
de tweede landstaal van af de 
zesde behouden... om aan te 
sluiten bij het onderricht Frans 
in het Lager Onderwijs. 

Dit betekent dat leerlingen in 
de Oude Humaniora ineens met 
drie vreemde talen zouden te 
worstelen hebben. 

Het zo essentiële moedertaal
onderwijs zou daartoe met één 
uur worden verminderd. Wij 
zullen dit onwettig «pedago
gisch geknoei» in het oog hou
den. 

FUTLOZE 

KERSTBOODSCHAP 
De kerstboodschap van ko

ning Baudouin had als voor
naamste eigenschap dat ze kort 
was. Deze radio- en televizie-
boodschap verkondigt alge
meenheden, een soort late na
klank van de regeringsverkla
ring van vorige zomer. 

De boodschap glijdt heen 
over de spanningen, die ont
staan zijn uit de diepe behoefte 
van de twee volken in België, 
om de staatsstruktuur aan te 
passen aan hun snel gegroeid 
en zeer wezenlijk geworden 
nationaliteitsbesef. Waar de 
boodschap « de edelmoedige so
lidariteit en de bezorgdheid om 
het welzijn van allen» bij ons 
volk prijst spreekt ze met geen 

woord over een eventuele am
nestie en zelfs niet over de 
individuele genadeverleningen, 
waarover de jongste tijd spra
ke is. In dit opzicht is deze 
boodschap echter niet ontgoo
chelend, vermits men zich in 
Vlaanderen over dit onderwerp 
geen begoochelingen had ge
maakt. Het zal een reden te 
meer zijn, om de herbegonnen 
amnestie-aktie met onvermin
derde kracht voort te zetten. 

Het enige konkrete in de 
boodschap is de passus over de 
jongeren, die pozitief wordt 
benaderd doch blijkt geeft van 
een al te gewild optimisme. 

Een boodschap die even vlug 
zal vergeten zijn als uitgespro
ken. De moeilijkheden uit de 
weg gaan lost ze echter niet op. 

KOPIJ 

VROEGER BINNEN 

Zoals vorige week ver
zoeken wij onze mede
werkers en adverteerders 
beleefd om hun kopij, be
stemd voor ons volgend 
nummer, zo vroeg moge
lijk en zeker één dag 
vroeger dan gewoonlijk 
in te sturen daar op 
Nieuwjaardag in de druk
kerij niet wordt gewerkt. 
Dank bij voorbaat. 

SCHRIJVEN 
In zijn boek « Gullivers Reizen », verschenen in 1726 

vertelt Swift hoe Gulliver een vreemd toestel leert ken
nen. Daardoor is het, volgens de uitvinder van dit toestel, 
mogelijk dat « ook de meest onwetende persoon, met ge
ringe kosten en een beetje lichamelijke arbeid ook zon
der de minste hulp van begaafdheid of studie boeken over 
filozofie, poëzie, politiek, recht, wiskunde en teologie kan 
schrijven ». Dan brengt hij Lemuel Gulliver bij zijn toe
stel dat bestaat uit een groot raam of kader waarin zich 
een aantal houtblokken bevinden die de grootte hebben 
van een teerling en met papier beplakt zijn. Op dat pa
pier zijn alle woorden van hun taal geschreven. Boven
dien in de verschillende spraakkundige vormen die deze 
woorden kunnen krijgen. Op het bevel van de hoogge
leerde heer professor beginnen dan zijn leerlingen aan 
een aantal hefbomen te draaien waardoor de teerlingen 
en dus ook de woorden in beweging komen. De leerlin
gen krijgen dan de opdracht zachtjes te lezen welke 
woordverbindingen er zo tot stand komen. Als drie of 
vier woorden bij elkaar passen zodat zij een gedeelte van 
een zin kunnen vormen dan worden die aan weer andere 
leerlingen gedikteerd. Dan herbegint de bewerking op
nieuw : het toestel zorgt ervoor dat dezelfde woordver
bindingen niet opnieuw gevormd worden. Dat gebeurt zo 
zes uren per dag. En de professor toont met trots een reeds 
groot aantal folio-banden waarin deze onvolledige zinnen 
werden opgetekend. Het is zijn plan al deze gedeeltelijke 
zinnen samen te brengen en zo de wereld een volledig 
(en natuurlijk, want zo denken alle professoren !) onover
trefbaar geheel — sisteem noemen ze dat ! — van alle na
tuur- en geesteswetenschappen te leveren. Zijn enige zorg 
is nu dat dit alles veel vlugger en ook veel beter zou kun
nen gebeuren als er een fonds (een financieel fonds na
tuurlijk !) zou zijn waardoor het mogelijk zou worden een 
vijfhonderd van zijn toestellen in werking te stellen. 

Als hier geschreven werd op diezelfde wijze dan zouden 
we kunnen schrijven « het staat iedereen vrij dit te be
schouwen als een prettig verhaaltje van een oudere Jules 
Verne ». Maar zo wordt hier niet geschreven. En daarom 
is de juiste weergave van de eerste gedachte die volgt op 
het lezen van deze tekst : « Iedereen heeft de mogelijk
heid dit verhaal als tijdverdrijf te lezen, maar hij is niet 
vrij dat te doen ». Ten minste als hij ook maar enig zelf-
respekt heeft. 

Maar toch kon terecht Schopenhauer over een zekere 
groep « schrijvers » schrijven : « Zij denken met het doel 
te schrijven. Men herkent ze hieraan, dat zij hun gedach
ten zo lang mogelijk uitspinnen en ook halfware, scheve, 
geforceerde en wankele gedachten uitvoerig uitleggen, 
ook meestal in het halfdonker blijven om te schijnen wat 
zij niet zijn, en daarom mist hun schrijven ook zekerheid 
en volle duidelijkheid. Hieraan kan men spoedig merken 
dat zij schrijven om papier te vullen. Zodra men dit merkt 
moet men het boek wegwerpen ; want de tijd is edel ». 

Zij die louter en alleen schrijven uit het geheugen, op 
grond van herinneringen en zelfs rechtstreeks uit de boe
ken zijn volgens Schopenhauer de talrijkste. Twee andere 
groepen vergelijkt hij met « jagers ». Een groep is ook 
zeer talrijk : zij beginnen pas te denken als het er op aan 
komt te schrijven, zij zijn als jagers die er zo maar op 
uittrekken. Veel brengen ze niet mee. De andere groep, 
Schopenhauer schrijft alleen maar « Zijn zeldzaam », 
houdt drijfjacht : het wild zit gereed, is beschikbaar, 
kan niet meer ontsnappen. En de buit is groot. 

Toen Nemrod dertien of veertien jaar geleden voor het 
eerst deze naam zelf koos (het is geen doopnaam !) kende 
hij ten minste die teksten van Schopenhauer nog niet; 
en bovendien stond er toen bij dat hij « een jager wilde 
zijn » — niet dat hij er een is. 

Er werd echter in elk geval in deze kroniekjes heel wat 
minder neergeschreven dan wat « bijeen gedreven » was. 
Waarvoor « amnestie » wordt gevraagd. Ook aan Nemrod. 

NEMROD. 
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WACHTEN OP WIE ? 

Enkele dagen geleden was er 
in de brusselse gemeenteraad 
sprake van de toekomstplan
nen voor de Heizel-wijk. Vol
gens « La Dernière Heure » zeg
de schepen De Rons terzake • 
« E r zijn een aantal projekten 
die minstens 800 miljoen zullen 
kosten. Laat ons echter niet te 
vlug lopen. Laat ons liever 
wachten tot wanneer liefheb
bers en promotors ons voorstel
len zélf voor een deel van het 
geld te zorgen » 

Zo «denk t» het officiële 
Brussel (hoofdstad van Europa, 
volgens de verwaandste Zinne-
kens) aan zijn eigen toekomst : 
e r zullen op een bepaald ogen
blik wel spekulanten en buil-
dinghaaien opduiken om te 
zorgen voor de plannen, die de 
stad dan zélf niet hoeft op te 
maken. 

Heel het brussels politiek we
reldje hangt aaneen van kombi-
nes, profijtjagerij en zaakjes 
waarmee heel wat vroede vade
ren hun voordeel doen ! 

HUN PARTIJGENOTEN 
De grootste moeilijkheden 

die de regering tans ondervindt 
bij het doordrijven van haar 
projektf^n over kulturele auto
nomie en eko-iomische decen-» 
tralizatie, worden veroorzaakt 
door de waalse C.V.P.. 

Tijdens de jongste verkie
zingsperiode hebben de Vlaam
se C.V.P.-ers ons trachten wijs 
t e maken, dat zij een afzonder
lijke partij vormden en dat ze 
met de waalse C.V.P.-ers niets 
t e zien hadden. Vandaag is dat 
allemaal lang vergeten : de 
C.V.P. is terug een unitair-geor-
ganizeerde partij met een na
tionale voorzitter, een nationaal 
kongres en met slechts officië-
le-unitaire frakties in Kamer 
en Senaat. 

Wie in Vlaanderen C.V.P 
heeft gestemd, is — met of te
gen de goesting — in parlement 
en regering óók vertegenwoor
digd door de razende Walen die 
een grendel op de vlaamse 
meerderheid eisen ! 

V.V.0. VERVOLGD 
We maakten vorige week 

melding van de repressie- en 
intimidatiemaatregelen waar
van het Verbond van Vlaams 
Overheidspersoneel, in de per
soon van zijn voorzitter en 
ondervoorzitter, het slachtoffer 
is op de departementen van 
Openbare Werken en Volksge
zondheid. 

De voorzitter van het V.V.O. 
was tot voor kort regerings-
kommissaris bij een van de pa-
rastatale instellingen die res
sorteren onder Volksgezond
heid Zijn afzetting uit dit 
ambt is niet alleen een diskri-
minatie, ze verstoort meteen 
ook het taalevenwicht. Want 
waar de verhouding tussen 
vlaamse en franstalige rege-

Voiksvertegenwoordiger 

VIC ANCIAUX 

of. i/y 

0*0, c/s, i)a otJc 

Te Gent werd enkele dagen geleden — naar aanleiding van de hc "denking « Twintig jaar Rechten 
van de mens » — door enkele militanten een amnestie-betoging geïmprovizeerd. 

ringskommissarissen vroeger 4 
tegen 4 was, is ze tans 5 tegen 
3 ten nadele van de Vlamingen 
geworden. 

Er is dus meer dan één reden 
waarom de Vlamingen de ver
volging van het V.V.O. niet 
kunnen nemen. 

We zijn benieuwd, welke 
steun het Verbond van de 
vlaamse kleurpolitici zal kri j 
gen. Op de Volksunie kan het 
in ieder geval r ekenen! 

ALLEGHENY-LONGDOZ 
Rond de beslissing dat de 

genkse metaalfabriek Alleghe-
ny-Longdoz een gieterij voor 
roestvrij staal mag oprichten, 
zijn in Wallonië alle hellehon
den losgebarsten. 

Het waals chauvisme eist niet 
alleen « priorité pour la Wallo
nië », maar gunt de Vlamin
gen niet eens de kaas op hun 
brood. Als het van de Walen 
afhing, zou Allegheny-Longdoz 
in het toch al zo berooide en 
onder-geïndustrializeerde Lim
burg ten dode moeten opge
schreven worden. 

Voor de twee grote sindika-
ten A.B.V.V. en A.C.V. bete
kent de kwestie Allegheny-

Longdoz meteen (voor de zo
veelste keer) de kategorieke lo
genstraffing van het steeds met 
zoveel tremolo's beleden begin
sel van de « solidariteit» tus
sen waalse en vlaamse sindika-
listen. 

VERDEELD 
De waalse Centrales voor 

Metaalbewerkers van het 
A.B.V.V. gaan uit alle macht te 
keer tegen de uitbreiding van 
Allegheny-Longdoz te Genk. Er 
wordt gedreigd met het terug
t rekken van de vakbondsverte
genwoordigers uit het overleg
orgaan en met de bezetting van 
de staalfabrieken. 

De waalse hetze is zo groot, 
dat A.B.V.V.-Limburg er al of
ficieel heeft moeten tegen rea
geren. 

In « Volksgazet» verzuchtte 
Sindikalist : « En daarmee staat 
het A.B.V.V. tussen twee vu
ren». 

In het A.C.V. is het niet 
ande r s ! De waalse A.C.V.-ers 
blijven bij de socialistische mé-
tallo's niet ten achter en gaan 
volop mee in de anti-vlaamse 
skalpendans. Dat is des te er
gerlijker, wanneer men be
denkt dat het A.C.V. meer dan 

drie-vierden van zijn macht 
ontleent aan Vlaanderen en dat 
het waals kristelijk sindikalis-
me zonder de vlaamse centen 
niet eens leefbaar zou z i jn! 

HUN DOEL 
Deze waalse hetze past volle

dig in het chauvinisme van 
«pr ior i té pour la Wallonië». 
Het heeft daarenboven waar
schijnlijk een heel spei_ialt be
doeling : door veel herr ie over 
d genkse fabriek te maken, 
t rachten de waalse sindikalis-
ten stemming te scheppen in af
wachting van hun eis voor een 
miljardensubsidie ten bate van 
de fuzie der beide waalse staal-
reuzen. 

Het « geschenk >, van een gie
terij te Genk zal Vlaanderen 
dubbel en dik mogen betalen. 
Om te beginnen reeds met de 
oprichting van het izotopencen-
t rum te Charleroi. En vervol
gens met miljarden om de zie
ke en slecht beheerde waalse 
siderurgie weer op de been te 
helpen. 

De geschiedenis van de 90 
miljard in de waalse koolput-
t ten gaat zich herhalen, tans in 
de metaalsektor. . . 

VOLKSU WENST 
havenconcentratie 

gekoördineerd havenheleid 

Vorige week donderdag hield de Volksunie-Havenkommissie te Brussel een pers-
konferentie waarop de voorzitter, volksvertegenwoordiger Mattheyssens het ver
slag voorstelde dat hierna door volksvertegenwoordiger Schiltz werd toegelicht. Dit 
verslag werd eenparig door de partijraad van de Volksunie goedgekeurd zodat het 
kan gelden als het officiële partijstandpunt. 

Dit verslag stipt inleidend de snelle 
evolutie aan inzake scheepvaart, indus
triële en behandelingstechnieken en de 
bereidheid van de Volksunie in volle ob-
jektiviteit haar programma inzake ha
venheleid aan te passen aan de gegevens 
van de tijd, in funktie van de nationale 
en internationale rol die ons volk dank 
zij zijn maritieme pozitie kan en moet 
vervullen. 

Uiteraard interesseren ons het meest 
de besluiten. In de eerste plaats is de VU 
van mening dat de havenproblematiek in 

haar geheel opnieuw moet worden ge 
steld, niet alleen omwille van de snelle 
groei van de vervoerfunktie, doch ook 
omwille van hun nieuwe taak, de indus
triële opdracht. In de emotionele reak-
ties in Vlaanderen naar aanleiding on
der meer van het probleem van de olie
bevoorrading en de daarbij tot uiting 
komende tegenstellingen ziet het ver
slag een bijkomend argument voor een 
vlaamse havenkoncentratie met een ge
meenschappelijk beleidsorgaan, dat voor
al koördinerend moet werken. Juist door 

het gescheiden marsjeren werden in het 
verleden belangrijke kansen gemist. Een 
gezamenlijke havenpolitiek zou optimaal 
van mogelijkheden en middelen gebruik 
kunnen maken. Als kriteria stipt het 
verslag : 1. de sociaal-ekonomische ren
tabiliteit van de investeringen ; 2. de 
noodzakelijkheid van een selektieve in-
dustrializatie ; 3. een rationele taakver
deling tussen de havens ; 4. het belang 
van het groeipool-fenomeen voor de al
gemene ekonomische expansie. Het on
middellijk havenbeheer zou toever
trouwd blijven aan gedecentralizeerde 
instellingen (gemeenten). 

ANTWERPEN : de ontsluiting van de 
linkeroever is een dringend algemeen
vlaams belang gelet op het dinamisme 
van de antwerpse groeipool. Daarom 
geldt prioriteit voor de nodige infra-
strukturele werken voor de ontsluiting 
van de linkeroever van de Schelde. 
Moest de voorkeuroplossing Baalhoekka-
naal te lang aanslepen als gevolg van de 
nederlandse houding dan moet zonder 
verwijl de bouw van een zeesluis tussen 
Doel en Kallo worden aangevat. De 
Schelde-bevaarbaarheid moet opgevoerd 
worden tot 85.000 ton terwijl een moge
lijke diepzeeverbinding met het kanaal 
Gent-Terneuzen en zelfs met Zeebrugge 
moet gevrijwaard worden via maatrege
len van ruimtelijke ordening. Een be
hoorlijke Waterweg voor duw- en kust
vaart dringt zich tussen Antwerpen en 
Gent op. Ten slotte mag de bevoorrading 
der antwerpse raffinaderijen tegen kon-
kurrentiële voorwaarden op geen enkel 
ogenblik in het gedrang gebracht wor
den. 

GENT : de gentse kanaalzone (vooral 
S i d m a ^ moet voor 100.000-tonners toe
gankelijk zijn. De pas ingehuldigde zee
sluis te Terneuzen (50.000 ton) is n u 
reeds te klein. Een aanpassing tot 100.000 
ton van het kanaal met nieuwe sluis 
moet onmiddellijk aktief worden voorbe
reid. Een veilige aansluiting op de Schel-
de-Rijnverbinding is met het oog op de 
uitbreiding van de duwvaart op Gent 
noodzakelijk. Door de kalibrering van 
de Leie zou de verbinding met Noord-
Frankri jk verbeterd worden. 

ZEEBRUGGE : de VU-havenkommis-
sie betreurt dat de regering tot dusver 
weigerde de werkelijke mogelijkheden 
van deze haven te onderzoeken. Vooral 
de ministers van openbare werken der 
opeenvolgende regeringen bleven hier in 
gebreke. Door dit verzuim was het land 
onvoldoende voorbereid op de konfron-
tatie met het probleem van de olietoe
voer. Een dergelijk onderzoek is drin
gend, spoedige afwerking ervan in volle 
vrijheid en objektiviteit is noodzakelijk. 
In de onmiddellijke toekomst moet Zee
brugge voor 100.000-tonners aangepast 
worden, waarvoor een krediet van 2 mil
jard in de begroting 1969 zou moeten in
geschreven worden. Deze besteding mag 
de verdere uitbouw van Zeebrugge niet 
hinderen. 

OOSTENDE : voor deze aanvullende 
haven dringt het verslag aan op vernieu
wing en uitbreiding der havenuitrust ing 
en het materiaal, op het graven van 
nieuwe dokken en op de verbetering van 
de verbindingen voor de binnenscheep
vaart . 
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IN NEDERLAND 

(Jeeveedee) Een merkwaardig jaar voor Nederland loopt ten 
einde. Merkwaardig in die zin dat scherper dan ooit aan de 
dag is getreden hoe dit een land van tegenstellingen is. Vcx>r 
de bewoners van het laagste der Lage Landen moge dit niet 
verbazingwekkend zijn, we kunnen ons voorstellen dat een 
buitenlander er vreemd tegenaan kijkt. De niet-Nederlander 
verneemt uit zijn bladen of via de radio of de televizie van tijd 
tot tijd berichten over de vooruitstrevendheid die in dat land 
zou heersen. Hij hoort van uiterst progressieve verschijnselen 
in de kerk, van geestelijken — tot een bisscfA^p toe — die door 
het Vatikaan in Rome op het matje worden geroepen, van stu
denten die vol ongeduld de patriarchale vei houdingen in de 
universitaire wereld willen doorbreken, van jongeren die 
dwars tegen de gevestigde vei houdingen in eigen bladen uit
geven, eigen ontspanningsgebouwen uitbaten die nergens meer 
lijken op wat vorige generaties op dat terrein voor elkaar 
brachten. « In Nederland kan alles *, wt)rdt dan wel eens ge
legd. 

Maar wat zien we daar tegenover f Om ons tot twee dingen 
te bepalen, het onderwijs en de politiek, daarin heerst een 
situatie waaruit van die vooruitstrevendheid al heel weinig 
blijkt. Nog de afgelopen week kwam in de publiciteit sterk 
naar voren dat in het kleuter- en bazisonderwijs toestanden 
bestaan waardoor Nederland bepaald achterop komt bij de 
Skandinavische landen, België, Italië, enz. En in diezelfde 
week werden op het partijpolitieke terrein stappen gezet die 
eerder herinneren aan de... twintiger jaren dan aan moderne 
verhoudingen. Krijg daar maar eens hoogte van ! 

Nemen we eerst het onderwijs. De cijfers tonen aan dat in 
Nederland de schoolklassen aanzienlijk meer leerlingen tellen 
dan in vrijwel alle andere westeuropese landen. Voor België 
geldt dat gemiddeld ruim tien kinderen minder aan de zor
gen van een leerkracht zijn toevertrouwd dan in Nederland. 
Het is dus duidelijk dat een nederlands kind individueel min
der aandacht kan krijgen van zijn onderwijzer Daaronder lijdt 
natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs. Zopas hebben in 
een massale handtekeningen-aktie, georganizeeid door de sa
menwerkende ond erwijzers-organizaties, bijna achthonderddui
zend ouders er bij de regering op aangedrongen de leerlingen-
schaal te vei lagen 

Er is nu berekend dat een redelijke (maar nog lang niet 
ideale) wijziging van het leerlingental per klas, 38 miljoen 
gulden zou kosten, dat is ruim een half miljard franken. On
mogelijk, woidt in Den Haag gezegd. Maar wat is onmfoge-
lijk ? Toen enkele weken geleden zeven keer zoveel geld ge
vraagd werd voor een extra aanvulling van het defensie-bud
get (i.v.m. de NATO-eisen na de gebeurtenissen in Tsjecho 
Slowakije), werd er gezorgd dat die som wel op tafel kwam. 
Geen wonder dat over die verschillende bejegening nogal wat 
ontevredenheid heerst, en bepaald niet alleen in « linkse » of 
anti-NATO-kringen. Minister Veringa van Onderwijs en We
tenschappen voerde ter verdediging dan wel aan dat Neder
land bijna bovenaan staat op het lijstje van landen die een 
hoge prioriteit geven aan het onderwijs, maar het lag er dik 
op dat dit een staaltje was van de « aft de grouper les chif-
fres ». In tal van landen immers gelden afzonderlijke begro
tingen voor het strikt wetenschappelijke werk, research, enz. 
In Nederland echter moet het daarvoor bestemde geld uit de 
gewone onderwijsbegroting komen. Dat is toch wel een heel 
verschil. Om toch enigszins tegentoet te komen aan de hevige 
aandrang van ouders en onderwijzers schiep de regering wel 
enige verruimingsmaatregelen voor het kleuteronderwijs, maar 
die vormen niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. 

Bij de genoemde achterstand komt ook nog het feit dat de 
financiële mogelijkheden waarover de scholen beschikken, van 
gemeente tot gemeente zeer sterk uiteen lopen. Elk gemeente
bestuur stelt namelijk jaarlijks een bedrag per leerling vast 
t^or subsidiëring van het onderwijs. In sommige gemeenten 
bedraagt deze som zestig gulden (840 franken), in andere drie 
lot vier keer zoveel. Met name in de zuidelijke provincies 
'(Noord-Brabant en Limburg) wordt veel minder geld beschik
baar gesteld dan in de zogenaamde Randstad. Ook tegen dit 
verschijnsel wordt meer 'en meer geageerd, hoewel dit vrijwel 
doelloos is. Die subsidiëring heeft namelijk te maken met de 
zelfstandigheid van de gemeenten, een zaak waaraan men lie
ver niet wil tornen. 

Hoe op politiek terrein de « good old days » terugkomen, 
wordt aangetoond in de steeds inniger samenwerking tussen 
de konfessionele partijen, de katolieke (KVP) en de twee gro
te protestantse. Veertig jaar geleden vormden deze groepen de 
kristelijke koalitie. Dc^r de opkomst van het socialisme vooral 
raakte dat verbond losser en losser, maar in het kader van de 
veelbesproken partijvernieuwing komen de drie dichter en 
dichter bij elkaar te staan. Er werkt al geruime tijd een stu
diekommissie uit de drie partijen aan de samenstelling van 
een samenwerkingsrapport. Enige tijd geleden verschenen de 
voorzitters van de parlementaire frakties van de drie groepen 
samen voor de televizie om een soort « belijdenis van een
dracht » uit te spreken, en nu hebben ook de parti]t\)orzitters 
zelf zich tot hun kaders en afdelingen gericht om alvast een 
samengaan te propageren bij de verkiezingen voor de gemeen
teraden en de Provinciale Staten in 1970. Niemand twijfelt er 
nog aan dat ook voor de parlementsverkiezingen van een jaar 
later de drie kristelijke groeperingen gezamenlijk zullen op
treden. En zonder nu te beweren dal deze partijen een voor
beeld zijn van konservatisme, kan men Doch zeker niet stellen 
dat van hun kant een werkelijk progressieve politiek te ver
wachten is. 

TEGEN VERMEYLEN 
Verleden week zaterdag wer

den te Antwerpen de Staten-
Generaal van de technische in
genieurs en van de studenten-
technische ingenieurs gehou
den Op deze vergadering wa
ren ook een aantal politici aan
wezig, waaronder onze volks
vertegenwoordiger M a u r i 15 
Coppieters. 

Het dominerende element op 
de bijeenkomst was het scher
pe ongenoegen dat tot uiting 
kwam tegen de voornemens 
van minister Vermeylen en te
gen de wijze, waarop deze ex
cellentie zich voortdurend te
genspreekt en zijn eigen belof
ten niet nakomt. Dit ongenoe
gen bleef overigens niet be
perkt tot de persoon van mini
s ter Vermeylen, maar gold de 
dubbelzinnige houding van heel 
de B.S.P. in het probleem van 
het technisch onderwijs. 

PRO COPPIETERS 
De Staten-Generaal ver

klaarde, dat aan de eisen van 
de technische ingenieurs best 
wordt voldaan door de wets
voorstellen Henckens, Swaelen, 
Van Dessel, D'Haeseleer en 
Grootjans enerzijds, en door 
het wetsvoorstel Coppieters 
anderzijds. 

De heer Coppieters, die op de 
vergadering het woord voerde, 
werd flink toegejuicht De Sta
ten-Generaal heeft t rouwens 
met genoegen vernomen dat de 
wetsvoorstellen Coppieters en 
Henckens gelijktijdig met de 
andere in de Kamer zullen wor
den behandeld. 

Eens te meer blijkt, aan de 
hand van onze parlementaire 
initiatieven inzake de techni
sche ingenieurs, dat de Volks
unie belangstelling én oplossin
gen heeft voor de meest diver
se problemen die zich in ons 
land stellen 

GENADE 
Over de genademaatregel die 

door de minister van Justi t ie 
zou getroffen zijn «voor alle 
politieke bannelingen min 
twee» , is de pers — met aan 
het hoofd « De S tandaard» — 
veel te hard van stapel gelopen. 
Genademaatregelen w o r d e n 
steeds individueel genomen; 
van een algemene maatregel is 
er dan ook geen sprake. Wel 

blijkt er een maatregel ten 
voordele van Wies Moens (en 
wellicht nog een paar ande
ren ?) genomen te zijn: Wies 
Moens heeft intussen voor de 
« genade » al bedankt. 

Voor zover men het kan ach
terhalen, zou het wél in de be
doeling van minister Vranckx 
liggen om op korte termijn een 
aantal individuele genademaat
regelen te treffen Meer kon-
kreets is daarover echter niet 
te vernemen 

TWEEMAAL NIKS 
We hebben in vorige num

mers van ons blad al uiteenge
zet, wat een slag in het water 
die genademaatregel eigenlijk 
is • degenen die er van « genie
ten ». mogen als vreemdelin
gen — onder toezicht van de 
vreemdelingenpolitie — even
tueel terug het land in Als 
vreemdelingen 'unnen ze op 
ieder ogenblik terug over de 
grens gezet worden. 

Deze bespottelijk beperkte 
maatregel blijkt dan nog niet 
eens volgens een soort automa
tisme van toepassing te zijn, 
maar wordt individueel getrof
fen ! In welk t e m p o ' We heb
ben er het raden naar. . . 

nOTOPEN! 
Terwijl verleden week de 

Vlaamse werknetners van 
het Kerncentrum te Mol be
toogden, was op regerings
niveau de beslissing reeds 
gevallen : er komt in de 
streek van Charleroi een 
tweede instituut voor kern
energie, meer bepaald een 
instituut voor izotopen. De 
Volksunie - Kamerfraktie 
heeft daar onmiddellijk pro
test tegen aangetekend. 

In de helft der vijftiger 
jaren begon men voor het 
eerst te dromen van een 
kerncentrum ergens aan de 
Van Praetbrug te Brussel. 
Het centrum zou de stroom 
voor de Expo leveren; het 
zou gebouwd worden op een 
stukje van het koninklijk 
domein. 

Er is daar niets van in 
huis gekomen. Men achtte 
de vestiging in een agglome
ratie te gevaarlijk en uitein
delijk trok men naar Mol. 

Zijn dan de jaren met 
taalmoeilijkheden te Mol ge
komen. De «bazen» van het 
Kerncentrum kwamen veel
al uit ver f ranst e of frans-
talige instellingen en bedrij
ven. Ze richtten een soort 
< Kern-Acapsul » op en pro
beerden het gebruikelijke 
'weetaligheidsspelletje te 

- jpelen. Daarbij schrokken 
'.e niet terug voor de be-
achelijkste argumenten : er 

zouden vreselijke atoom
ontploffingen plaats grij
pen, indien ze te Mol geen 
«faciliteiten» kregen. De 
vlieger ging niet op en de 
franskiljons van het Cen
trum begonnen zich « dans 
ce trou de Mol » stierlijk te 
vervelen. De jongste jaren 
zijn er heel wat terugge
keerd naar de « beschaaf
der » oorden vanwaar z& 
destijds naar Mol vertrok
ken waren. 

Te Charleroi zullen ze 
binnenkort samentreffen : 
de chauvisten van de « prio-
rité pour la Wallonië » en 
de nostalgiekers van Mol-
Frangais. 

De toezegging van rege
ringswege dat het centrum 
te Charleroi in niets de om
vang en het belang van Mot 
zal verminderen, is een 
pleister op een houten 
been... 

En daar gaat weer een deel van ons lieve belastingsgeld. P. W. Segers zette zijn handtekening, 
samen met een duits zakenman, onder de bestelling van 42 dépannage- en genietanks. 
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' De jongste dagen is er heel wat speeksel en inkt 
vermorst aan allerlei homhastisch gezwam over « de 
rechten van de mens ». Ik geef eerlijk toe dat ik de 
moed niet heb kunnen opbrengen, alles te lezen wat 
er naar aanleiding van de twintigste verjaring van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens in de bladen zoal is verschenen. 

Maar bij het vernemen dat de beruchte Ganshof 
van der Meersch de voorzitter is van het « Natio
naal Komitee voor het internationale Jaar van de 
Rechten van de Mens » heb ik mij toch de beden
king laten ontvallen : ge moet maar durven ! En ik 
heken dat mijn gedachten opnieuw uitgegaan zijn 
naar de slachtoffers van de willekeurige aanhoudin
gen in de meidagen van 1940, naar de verschrikkin
gen van de spooktrein, naar de moordpartij te Abbe
ville en ook naar onze goede vriend Edmond Van 
Dieren, die in zijn altijd jeugdige overmoed meen
de met een simbolische kaakslag het aan Vlaande
ren gepleegde onrecht te moeten herstellen. 

« De rechten van de mens » ! Mooie woorden, in
derdaad, maar de werkelijkheid, de naakte werke
lijkheid is heel wat minder mooi. De talloze on
schuldige slachtoffers van een genadeloze en mens
onterende repressie zullen daar veel nuchterder 
over denken dan de huidige deelnemers aan offi
ciële plechtigheden, omdat zij aan den lijve en in 
hun bezittingen hebben ondervonden, wat al laffe 
schijnheiligheid er achter die woorden schuilgaat. 

Niet om pijnlijke herinneringen wakker te roe
pen bij diegenen die het alles onmachtig hebben 
moeten beleven en ondergaan, maar wel ter inten
tie van diegenen die toen nog te jong waren om het 
allemaal te begrijpen, willen wij hier een hoekje 
oplichten van de vrome sluier, die sommigen nu wel 
zouden willen spreiden over de mateloze morele en 
financiële ellende welke zij over hun kollega's en 
hun gezinnen hebben gebracht. 

Bij wijze van voorbeeld kiezen we dus een be
paalde gemeente van de brusselse agglomeratie, 
maar we zijn er van overtuigd dat het er in ontel
bare andere gemeenten even gortig aan toegegaan 
is. In die gemeente dus is de epuratie verlopen vol
gens het hierna geschetste patroon. 

Een zuiveringskommissie werd ingesteld, die sa
mengesteld werd uit vier topfunktionarissen, allen 
kollega's van de eventuele verdachten ; onder hen 
was er geen enkel rechtskundige en zij stonden na
tuurlijk in dienstverband tegenover hun opdracht
gevers, met name het kollege van burgemeester en 
schepenen. Of een zodanige kommissie de zo nodige 
waarborgen kon bieden inzake juridische bevoegd
heid en onafhankelijkheid valt wel te betwijfelen, 
maar gelet op het toen heersende schrikbewind zou 
niemand het op dat ogenblik aangedurfd hebben, 
daartegen te protesteren. 

Via een dienstorder aan het personeel werd de op
dracht van die kommissie van onderzoek bepaald 
als volgt : « Al de personen oproepen en horen wier 
getuigenis op zekere en nauwkeurige wijze de be
tichting ten laste van elke betrokkene kan bepalen. 
De kommissie moet geen verdedigingsgetuigen op
roepen. Zij zal op beknopte wijze de akte van be
schuldiging opstellen, zoals die blijkt uit de aldus 
ingewonnen inlichtingen. De betrokkenen zullen een 
schriftelijke verdedigingsnota kunnen inzenden, 
waarna de gemeentelijke autoriteiten zich zullen 
uitspreken over de eventueel toe te passen tucht
maatregel ». 

In het dienstorder wordt verder nog gezegd « dat 
bet een verplichting is voor alle personeelsleden, de 

kommissie kennis te geven van de strafbare woor
den en daden waaraan sommige van hun kollega's 
zich tijdens de bezetting hebben schuldig gemaakt 
en ook van de namen van de personen die de kom
missie zouden kunnen inlichten over de gedragin
gen van sommige al dan niet geschorste kollega's.» 

En het dienstorder wordt besloten met de veelbe
tekenende opmerking : « Handelen in die zin is 
geenszins een daad van verklikking, maar wel een 
burgerplicht ». Zo geformuleerd lag het er nochtans 
vingerdik bovenop, dat deze laatste zin geen andere 
bedoeling had dan in werkelijkheid wél tot verklik
king op te hitsen ! Hij lijkt inderdaad sterk op de 
beruchte hetzetaai van de beruchte Jan Moedwil 
in radio-Londen : « Wij willen niet aansporen tot 
moord, maar als we zouden vernemen dat hier of 
daar een kollaborateur aan een boom of een lan
taarnpaal opgehangen is gevonden, zullen wij zeg
gen : nog een waarmede wij ons niet zullen moeten 
belasten » ! 

Intussen was onmiddellijk na de bevrijding de 
lang vooraf in het geheim voorbereide en van uit 
Londen aangestookte inkwizitie losgebarsten. Bui
tenstaanders hebben er geen flauw idee van, hoe 
door blinde partijgeest gedreven gepatenteerde leu
genaars karrevrachten onzinnige en lasterlijke aan
tijgingen hebben doen neerkomen op de hoofden 
van hun tot weerloosheid gedoemde slachtoffers. 
Niemand voelde zich veilig en in de meeste scholen 
en diensten werd de neutrale meerderheid werke
lijk geterrorizeerd, zodat niemand de rechtstreeks 
bedreigde kollega's durfde verdedigen. In die sfeer 
was het mogelijk dat tientallen hoogstaande leden 
van het onderwijzend en bestuurspersoneel, die 
konden terugblikken op een jarenlange voorbeeldi
ge carrière, een gemakkelijke prooi werden van de 
inkwiziteurs. 

Wie dacht er toen aan de rechten van de mens ? 
En om het nog eens duidelijk te stellen weze hier, 

ter intentie en tot stichting van de huidige bewie-
rokers van de « rechten van de mens », nogmaals 
nadrukkelijk gezegd dat de verdachten op geen en
kel ogenblik door de kommissie van onderzoek wer
den gehoord, dat zij niet met de aanklagers werden 
gekonfronteerd, dat geen getuigen ter verdediging 
mochten opgeroepen worden en dat de aanklagers 
het bewijs van hun getuigenis niet moesten leveren, 
welk getuigenis zij niet onder eed moesten afleggen! 

Het is dan ook geen wonder dat een bekend advo-
kaat en erkend verzetsman heeft geschreven « dat 
men op die manier iedereen van alles kon beschul
digen ». Volledigheidshalve laten wij hier een paar 
voorbeelden van aantijgingen volgen, die door de 
nederlandsonkundige en vlamingenhatende Waal die 
voorzitter was van de kommissie, gretig en met 
stierlijke ernst tot evenveel beschuldigingsgronden 
werden verwerkt. 

« Een dame werd er van beschuldigd, thuis eten 
te hebben bereid voor familieleden uit de provincie, 
die naar de begrafenis van Staf De Clercq waren 
gekomen ! ». 

« De onderwijzer A werd er van beschuldigd, zich 
geregeld onder de speeltijd met zijn kollega's B en 
C in een klaslokaal te hebben teruggetrokken om 
geeamenlijk « De Standaard » te lezen » ! Als men 
nu weet dat « De Standaard » tijdens de' bezetting 
niet verschenen is, dat tegen B en C diezelfde be
schuldiging niet werd uitgebracht en dat A tijdens 
de oorlog nog, met de felicitaties van zijn wettelij
ke schepen, benoemd werd tot schoolhoofd (een be
noeming die de aanklager voor zich zelf had ge
wenst), dan begrijpt men al dadelijk de beweegre

den van een zo bespottelijke en geheel uit de luchl 
gegrepen aanklacht. 

Erger nog : voor een bepaald personeelslid werd 
de beslissing van de gemeenteraad op een zaterdag 
avond uitgesteld ; de volgende maandag werd in 
zeven haasten een nieuw en geheim onderzoek in
gesteld, waarvan aan de betrokkene noch zijn advo-
kaat kennis werd gegeven. En dezelfde avond werd 
in hun afwezigheid een nieuw feit in het debat ge« 
bracht en werd de betrokkene uit zijn ambt ontzet^ 
zonder zich te hebben kunnen verdedigen ! Zo werd 
in die tijd omgesprongen met de rechten van de 
mens ! 

Maar dit is nog niet alles ! De administratieve in
stanties, die na de bevrijding zo kwistig omspron
gen met de afzettingen, hadden er geen flauw ver» 
moeden van dat het niet bij de financiële en zede
lijke gevolgen van die administratieve sanktie zou 
blijven, maar dat zij tevens de bazis legden van dé 
cc burgerlijke dood » die later, en weer met terug» 
werkende kracht, op de getroffenen zou neerkomen. 

Inderdaad, op 19 september 1945 verscheen het be- • 
rucht geworden wetsbesluit (minister Van Glabbe» 
ke), dat in zijn art. 1 bepaalde dat « ...de personen 
die afgezet zijn op grond van hun gedragingen ten 
opzichte van de vijand, van rechtswege levenslang 
vervallen zijn van het recht openbare funkties t é 
vervullen, te stemmen, te kiezen of verkozen te 
worden, een ereteken te dragen of gezworene te 
zijn », terwijl zij bovendien nog door de krijgsaudi
teur op de lijst konden geplaatst worden van de per
sonen die van al de andere in art. 123 sexies bedoel
de rechten vervallen werden verklaard. 

Zo werd aan de betrokkenen een tweede straf op
gelegd, met name de vervallenverklaring van hun 
rechten, en dit automatisch, zonder vonnis, defini» 
tief, zonder daaromtrent vooraf te zijn gehoord en 
zonder dat zij verdedigingsmiddelen hadden kunnen 
voordragen. Bovendien ook weer met terugwerken
de kracht, dit alles als gevolg van de administratie
ve sanktie. 

En dan menen wij hier terecht de vraag te mogen 
stellen : wie zegt dat de gemeenteraadsleden de heer 
X ook zouden hebben afgezet, indien zij hadden 
kunnen vermoeden dat hun administratieve beslis
sing bovendien later nog de volledige rechtsbero 
ving van de betrokkene tot gevolg zou hebben ? 

Hoe dan ook, de misdadige lichtzinnigheid en par
tijdige wraakzucht die in de meeste gevallen de epu
ratie hebben gekenmerkt, werden ook toen reeda 
aan de kaak gesteld in sommige regentbesluiten tot 
wijziging van de uitgesproken sankties. Zo wordt in 
een besluit van minister Van Glabbeke er op gewe
zen « dat het onderzoek zich beperkt heeft tot het 
horen van getuigen ten laste, wat het gehele onder
zoek heeft vervalst (...) en dat de beschuldigings
gronden niet gewetensvol werden onderzocht ». 
Minister Vermeylen drukte het nog duidelijker u i t : 
« overwegende dat een ernstig onderzoek de onge
grondheid van het verwijt zou hebben aangetoond J 
dat al de elementen van het dossier voldoende aan
tonen dat het administratief onderzoek eenzijdig en 
al te summier is geweest ; dat de plaatselijke bestu
ren veel omzichtiger hadden moeten te werk 
gaan... ». 

Van die uitspraken zijn er met tientallen te vin
den in het « Staatsblad » van die periode. 

En dan kwam de afkondiging van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvan 
wij hier twee voor onze bewijsvoering belangrijke 
artikelen afdrukken • 

Art. 11 : Niemand zal worden veroordeeld wegens 
handelingen of verzuimen die, op het ogenblik dat 
zij begaan .werden, volgens het nationaal of het ift» 
ternationaal recht geen strafbare daad uitmaakten. 

Art. 19 : Eenieder heeft recht op vrijheid van me
ning en van meningsuiting, wat het recht insluit 
niet verontrust te worden omwille van zijn mening. 

Uit wat voorafgaat moet blijken dat de epuratie 
en de repressie, zoals die hier zijn doorgevoerd, een 
werkelijke schande zijn waaraan trouwens nog 
steeds geen einde is gemaakt. Ware de feestelijke 
herdenking van de Verklaring van de Rechten van 
de Mens niet een welgekomen gelegenheid om het 
onrecht, dat aan zoveel eerbare burgers werd ge
pleegd, te herstellen ? 

Wanneer zal men eindelijk recht laten wederva
ren aan de tallozen die door de hardvochtige repres
siemaniakken ten gronde zijn gericht ? Wij weten 
ze nog allemaal te noemen die, van alles beroofd, 
zonder bewijs van burgertrouw, geen andere uit
komst meer zagen dan de deuren af te lopen met 
een handkoffer om hier en daar bij goedgezinde, 
minder zwaar getroffenen een handdoek, een paar 
pantoffels, een boek of een pakje koffie te kunnen 
verkopen. Wij hebben ze allemaal gekend, van 
's morgens vroeg de straat op met hun zware last, 
dag in dag uit, met diep in hun hart de langzaam 
wegkwijnende hoop dat ook voor hen « de rechten 
van de mens » iets meer zouden zijn dan een holle 
fraze, tot ze ten laatste, verkommerd, verbitterd en 
gebroken, terecht kwamen bij de openbare onder
stand of in het stempellokaal. 

Voor die « besten onzer broeders en zusters » vra
gen wij geen genade, maar wel recht, rechtvaardig
heid en amnestie ! 

M.v.d.B. 



wu 9 

De Vlaamse C.V.P. schijnt haar kwaal van onaanvaardbare toegevingen 

maar niet af te leren. 

Bij de taalgrensregeling in 1962 liet ze, ondanks onze oppozitie, voor het 

doorhalen van het beginsel zelf van de taalgrens op ergerlijke wijze gan

se streken aan Vlaanderen ontroven: Edingen-Marke, de Piatdietse streek, 

talrijke gehuchten langsheen de taalgrens, om van ganse gehuchten in de 

streek van Komen-Moeskroen maar te zwijgen. 

GEEN GRE 
Bij de regeling van het vraagstuk 

Rrussel en randgemeenten (vi^etten op 
onderwijs en administratie van 30 juni 
en 2 augustus 1963) liet ze zich op Her-
toginnedal (De Saeger) opnieuw in de 
luren leggen door de franse scholen en 
de tweetaligheid in de administratie te 
aanvaarden voor de zes randgemeenten. 
En dit terwijl de Walen elke tegemoet
koming weigerden voor Waterlo en an
dere gemeenten met meer dan een der
de vlaamse inwoners. 

T a n s wil de vlaamse C.V.P. opnieuw 
voor een gebrekkige kul tuurautonomie 
een toegeving doen — ditmaal een fa
tale — en wel de opoffering van de 
vlaamse demokratische meerderheid 
door de grendel. 

Wat wel het meest ergert is het feit, 
dat deze toegeving niet geëist wordt 
wordt door de waalsgezinden. Volksver
tegenwoordiger Perin heeft in de Kamer 
duidelijk verklaard dat de Walen niet 
geïnteresseerd zijn in de grendel en dat 
ze liever pozitieve dingen verkrijgen. De 
Waalse socialisten zouden anderzijds met 
genoegen de grendel laten vallen, zo ze 
een ruimere ekonomische decentraliza-
tie zouden krijgen. 

Wie vraagt dan die grendel ? 
Zij, waarvan bij vorige verkiezingen de 

vlaamse C.V.P. beweerde, dat ze er niets 
meer mee te maken had : de vermolmde 
konservatieve, zo niet reaktionaire waal-
se C.V.P.-vleugel. 

Zij waren het die zich als laatsten 
verzetten tegen de overheveling van 
Leuven-Frans naar Wallonië. 

Dezelfde gefrustreerden die, met h u n 
18 verkozenen in de Kamer, er alleen 
maar op uit zijn om zoveel mogelijk mi
nisters op de kap van de vlaamse C.V.P. 
te halen l 

He t is onder hun bestendige afdrei
ging dat de vlaamse C.V.P. steeds op
nieuw bezwijkt. Ondanks alle ronkende 
verklaringen in de verkiezingsstrijd wil 
de vlaamse C.V.P. de Waalse C.V.P. niet 
lossen. En steeds opnieuw moet Vlaan
deren die eenheid betalen. 

De huidige prijs, de grendel, kan er 
echter in geen geval door. 

Schreef oud-C.V.P.-volksvertegenwoor-
diger Derine niet in « De Gazet van 
Antwerpen » op 16 oktober jl. : « In
dien deze grendelvoorstellen in de 
grondwet worden opgenomen, kunnen 
we over de vlaamse, demokratische meer
derheid een kruis maken » ? Herinnerde 
hi j er niet aan dat op het C.V.P.-kon-
gres te Oostende in 1961 er slechts ge
sproken werd over een twee-derde meer
derheid voor bepaalde wetten, indien de 
vlaamse eisen maksimaal waren vervuld? 
En dat dit nog steeds het s tandpunt was 
op het C.V.P.-kongres in 1963 ? Dat op 
een studiedag van de vlaamse C.V.P. in 
september 1964 de toenmalige referaat-
houder en huidige minister Tinderaans 
dit nogmaals met klem bevestigde ? 

T a n s bevestigt minister T indemans 
met klem het tegenovergestelde! Als 
men toch maar minister wordt in de 
vlaamse C.V.P., dan wordt vandaag 
zwart wat gisteren wit was. 

O p een ogenblik dat Vlaanderen po
litiek sterker staat (met 20 V.U.-volksver-
tegenwoordigers en 14 V.U.-senatoren) 
dan in 1961, 1963 en 1964 wil de vlaam
se C.V.P. veel meer toegeven. En dan 
nog fatale toegevingen ! 

Dit zou hun zwaarste politieke vergis
sing worden, omdat kul tuurautonomie 
en ekonomische decentralizatie er toch 
zullen komen, en verder strekkend dan 
nu. Wie zal het nog tegenhouden ? De 
P.V.V., die tans bezig is niet alleen een 
vlaamse en een waalse vleugel te ont
wikkelen, maar die zelfs te Brussel in 
drie stukken valt ? 

Wat betekenen de grendel en de 
alarmbel ? 

T e n eerste : dat nieuwe taalwetten of 
wijzigingen ervan niet meer kunnen 
aanvaard worden dan met een meerder
heid zowel van waalse als van vlaamse 
zijde. 

De Walen en franstalige Brusselaars 
kennend, weet men zo dat nooit de 
vlaamse achterstelling nog kan ongedaan 
gemaakt worden. En weet men zo dat 
voor het statuut Brussel, dat nadien ge
regeld wordt, de Vlamingen zullen dood
gedrukt worden, zo we het wapen van 
de vlaamse meerderheid niet meer be
zitten. 

Anderzijds zou 38bis van de nieuwe 
grondwet bepalen, dat drie vierden van 
de vertegenwoordigen van één taalgroep 
ieder ontwerp of voorstel zouden mo
gen blokkeren wanneer zij een verkla
ring indienen dat dit ontwerp of voor
stel hun taalgemeenschap in verdruk
king brengt. 

Men ziet nu reeds hoe de franstalige 
Brusselaars en Walen zich « verdrukt >> 
voelen omdat hun overheersing gemil
derd wordt ' 

Er is nochtans een veel eenvoudiger 
oplossing om de grondwet te herzien. 
Men moet de grendel laten vallen, de 
kul tuurautonomie uitbreiden en de eko
nomische decentralizatie verder door
drijven. Dat laatste vooral wil de waal
se linkerzijde. 

Waarom geen raden van volksverte
genwoordigers en senatoren met beslis
singsbevoegdheid niet alleen voor de 
kultuurauton-^mie. maai ook voor de 
ekonomische decentralizatie ? Dat men 
het voorstel logisch doortrekke ' De ra
den zouden niet alleen moeten beschik
ken over de kredieten voor de kultuur
autonomie, maar ook over die bestemd 
voor de regionale ekonomische politiek. 
Het 70U heel wat huidisre konflikten ver
mijden. 

Men kan de demokratizering en de 
inspraak trouwens verder zetten door de 
kultuurraden en de ekonomische raden 
initiatiefrecht te verlenen het rechr om 
(uitnjewerkte) voorstellen te doen Het 
beslissingsrecht zou bij de raden van 
volksv "tegenwoordigers en senatoren 
blijven 

Het zou kunnen volstaan het algre-
meen beginsel in de grondwet in te 
lassen. Of zo men een lijst van bevoegd
heden zou aanleggen, de mogelijkheid 
open te laten om later die lijst bij ge
wone wet uit te breiden. 

Waarom wil de vlaamse C.V.P dit 
niet? Omdat de waalse C.V.P er teafen 
is ' 

Die willen de grendel. 

Om altijd aan de ruif te zitten en om 
Vlaanderen te versmachten. 

leder zijn verantwoordelijkheid. 
Wi] willen geen grendel. 
De vooruitgang van Vlaanderen mag 

niet brutaal geblokkeerd worden. 
Dat zullen wij verhinderen ' 

WIM JORlSoEN. 



WIJ 

devi/ereld 

VERWARRING 
Het blijkt een geplogenheid te zijn bij de terugblik op een voorbij jaar te 

spreken over «een bewogen jaar». Maar het leven is nu eenmaal een voortdu

rende beweging. Voor de twee grote wereldmogendheden en enkele gewezen 

grote mogendheden is 1968 geen verheugend jaar geweest. Zowel Amerika als de 

Sovjet-Unie hebhen aan piestige ingeboet, de eerste door de bekentenis van 

onmacht in Vietnam, de tweede door de tsjechoslovaakse krizis. Hun twee euro

pese voorgangers aan de wereldtop, Frankrijk en Engeland hadden al evenmin 

redenen om tevreden te zijn. Vooral Engeland is er berooid aan toe, van een 

werkelijke ekonomische en financiële heropleving is ondanks de grote inspan

ningen bij dit jaareinde geen sprake, terwijl het gaullistische Frankrijk als 

gevolg van de mei-revolte (hoezeer ook met gaullistisch flegma overmeesterd) 

in het late najaar een zware monetaire k rizis op de hals kreeg, waarvan men van

daag de uiteindelijke ontknoping nog niet kan zien. 

Als gewelddadig kontinent loste Zuid-Amerika in zekere zin Afrika af, dat 

afgezien van het nigeriaanse drama minder in de kijker liep dan in 1967. Het 

Oosten toonde ons het gelaat van een in zichzelf verdeelde chinese kolos, die 

echter het onmogelijk mogelijk blijkt te maken, waar het absurde geen literair 

tema is doch een verbijsterende werkelijkheid. 

nedy) belichtte op ontstellende wijze de 
scheefgetrokken verhoudingen in de 
USA, die als waakhond van de wereld 
ook binnenlands de tol voor deze taak 
betalen, met als andere gevolgen onder 
meer monetaire moeilijkheden waarvan 
de weerslag zich ui teraard ook elders 
uit en een hervorming van het monetair 
stelsel in het Westen steeds dringender 
aan de orde stelt. Deze krizis werd ook 
in de hand gewerkt door de algemene 
onrust, die vooral haar u i tdrukking 
vindt in de studentenkontestat ie in zo
wat alle delen van de wereld, de kom-
munistische niet uitgezonderd, waar het 
protest der intellektuelen bestraft wordt 
met de tsaristische verbanning naar Si
berië, een schaamteloos teruggrijpen 
naar destijds ( trouwens terecht) ver
ket terde metoden. Hoe meer het veran
dert, hoe meer het gelijk blijft... 

Het ware abnormaal moest dit blad 
voor 1968' niet besluitend wijzen op een 
bevestiging van de herleving van het 
gezonde volksnationalisme in de wereld, 
Europa niet uitgezonderd, waar bepaal
de nieuwlichters betoogden en nog be-
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protest der intellektuelen bestraft wordt 
met de tsaristische verbanning naar Si
berië, een schaamteloos teruggrijpen 
naar destijds ( trouwens terecht) ver
ket terde metoden. Hoe meer het veran
dert, hoe meer het gelijk blijft... 

Het ware abnormaal moest dit blad 
voor 1968' niet besluitend wijzen op een 
bevestiging van de herleving van het 
gezonde volksnationalisme in de wereld, 
Europa niet uitgezonderd, waar bepaal
de nieuwlichters betoogden en nog be
togen dat het nationalisme zijn tijd 
heeft gehad. De feiten bewijzen he t 
tegendeel en zelfs het zogenaamde in
ternationalistisch kommunisme ont
snapt niet aan de gezonde nationale re-
fleksen der volken. Kan men t rouwens 
het nationale element ontkennen in de 
grote tegenstelling Moskou-Peking ? 
Dat ekonomische en sociale motieven in 
dit volksnationaal renouveau een rol 
spelen zullen wij, die in dezelfde strijd 
staan, allerminst betwisten. Naast de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd zijn de 
volksnationale bewegingen in Noord- en 
Zuid-Italië, in Frankri jk, in Spanje, in 
Noord-Ierland en in het Verenigde Ko
ninkri jk in een aktief stadium getreden. 
Hun strijd her inner t er de europese 
technokraten ten gepasten tijde aan dat 
een werkelijk verenigd Europa niet mo
gelijk is zonder de erkenning van de 
volkse persoonlijkheid en verscheiden
heid en dat een alleen op ekonomische 
bazis gegrond Europa niet leefbaar zal 
blijken te zijn. In 1968 werden de simp-
tomen van deze europese volksnationale 
wedergeboorte krachtiger dan ooit, ze 
houden een belofte voor de komende 
jaren in, ook tot en met het andere 
Europa, ondanks ijzeren gordijn, on
danks eenzijdige ideologie, ondanks 
onderdrukking. 

Dat 1968 moest eindigen op een ame-
rikaanse bemande ruimtevlucht naar de 
maan tekent de rijkdom aan kontrasten 
van deze wereld ten voeten uit : een 
Tniliarden verslindende konkurrent ie 
tegenover een aan een miliarden tekort 
lijdende en hongerende wereld. 

Het zogenaamde jaar der rechten van 
de mens is niet alleen in Belgit een aan
fluiting van deze rechten geweest. Ook 
in het buitenland heeft men er duchtig 
mee gesold. Of het nu om Tsjecho-Slo-
vakije, Vietnam of Biafra gaat, om het 
Midden Oosten of om Latijns Amerika, 
om het verbod tot denken in het China 
van Mao of de schrijnende tegenstelling 
tussen hongersnood en financiële offers 
voor bewapening in India, overal komen 
die mondeling verheerli jkte rechten 
van de mens lelijk in de verdrukking. 
1968 bracht duidelijk aan het licht dat 
zowel het wereldkommunism" als het 
wereldkanitalisme een zware krizis 
doormaakt en als enig passende « oplos
singen » niet deugelijk meer blijken te 
zijn terwijl ook op geestelijk-religieus 
vlak de tegenspraak schering en inslag 
was 

Moet men dan 1968 het jaar van de 
kontestatie noemen ? Dat ware een een
zijdige en onvolledige benaming. Veel
eer mag men spreken van een jaar 
waarin de verwarr ing zowel monster
achtige als groteske vormen aanneemt. 
Begrippen als links en rechts werden 
verder uitgehold, gevolg juist van de 
krizis die de twee grote wereldsistemen 

doormaken. Wat doen Mao-portretten 
en uitspraken in protestoptochten tegen 
paternalisme, wanneer juist het Mao-
regime tot in het gedachtelijke verkeer 
en het echtelijk leven wil voor schrij
ven wat mag en niet mag ? 

Er kan van verwarr ing minder sprake 
zijn wanneer het om ijskoude materië
le belangen gaat. Het Westen laat het 
biafraanse drama om oliewinsten toe, 
ook al baat Biafra om politieke doelein
den de hongersnood van het eigen volk 
uit. In de onderdrukking van Tsjecho-
Slovakije speelt niet alleen de vrees 
voor ideologische gaten een rol, ook de 
wil, om een ekonomische ontvoogdings
beweging te beletten binnen het kolo
niale imperium van Moskou bepaalde 
mede de beslissing om het praagse expe
r iment de kop in te drukken. 

In het bestek van een bondig jaar
overzicht is het niet doenlijk op alle 
aspekten te wijzen. Het geweld over
heerste dit jaar voor als na, niet alleen 
op de slagvelden doch in de binnenland
se verhoudingen van bij voorbeeld de 
USA, die men eens «he t arsenaal van 
de demokrat ie» heeft genoemd. De 
eskalatie naar de politieke moord als 
eindargument (M. L. King en R. Ken-

T)F7V, WF.F.K 
/iV DE WERELD 
• Apollo-8 met ruimtevaar der s Frank 

Borman, James Lovell en William 
Anders aan hoord, gelanceerd op za
terdag 21 december komt na feilloze 
vlucht op 24 december in de voorzie
ne baan rond de maan, op 320.000 km. 
afstand van de aarde, waarna tien 
omwentelingen en de terugkeer zijn 
voorzien. 

• Virtueel kerstbestand in Vietnam. 
Bestand in Nigeria blijkt niet nage
leefd te worden. 

• Pueblo-hemanning na 11 maanden ge
vangenschap door Noord-Korea vrij
gelaten. 

• Spoed-overleg Gromyko - Nasser te 
Kairo wekt verrassing in het Midden-
Oosten. 

• Kernontploffing in de Nevada-woes-
tijn (60 maal Hirosjima) is de krach
tigste ooit op USA-grondgebied voor
gekomen. 

• Carlos-Hugo van Bourbon-Parma en 
zijn vader Xavier wegens politieke 
aktiviteiten uit Spanje gewezen. 

• Paulus VI kondigt voor 1969 een sino-
de aan, waarop « Humane Vitae » zal 
besproken worden. 

Een randartikelt je van één enkele 
kolom kan maar heel weinig vertellen, 
zelfs als het gaat over een klein land. 
En omwille van de afwisseling is het 
niet goed telkens bv. uitsluitend eko-
nomisch te zijn. Deze beperking en 
deze keuze worden echter moeilijker 
dan ooit als het gaat om een land als 
Brazilië. Brazilië is immers niet alleen 
in uitgestrektheid groot als een wereld. 
Het is ook een land met een al oude 
geschiedenis, met talrijke en grote mo
gelijkheden ; een land met een boeien
de bevolkingssamenstelling, met be
langwekkende sociale s t rukturen ; een 
land dat ondanks zijn oude geschiede
nis leeft als een jonge reus die pas zijn 
eigen mogelijkheden, die pas zijn eigen 
toekomst begint te vermoeden. 

Enkel de Sovjetunie, China, Kanada 
en de Verenigde Staten zijn uitgestrek
ter dan de « Verenigde Staten van Bra
zilië ». Deze rangschikking alleen geeft 
echter nog geen benaderend beeld van 
de reusachtige omvang van dit land : 
Brazilië beslaat 8.114.844 km2 en Euro
pa zonder de Sovjetunie is slechts wei
nig groter dan de helft van Brazilië 
(nl. 4.928.000 km2) ! De bevolking 
wordt in een dergelijk uitgestrekt ge
bied eerder geschat dan geteld : twee 
goede naslagwerken geven als schat
t ing voor hetzelfde jaar (1961) het een: 
81.301.000, en het ander 82.800.000 inwo
ners, op een miljoen mensen komt he t 
hier werkelijk niet aan. In 1968 wordt 
de bevolking reeds op 88.000.000 ge
schat. Het geboortecijfer ligt hoog en 
er is een lichte daling in het sterftecij
fer, zodat de aangroei van deze bevol
king ook nadat de inwijking sterk is 
verminderd, wel zeker lijkt. De bevol
kingsdichtheid is er gering, ongeveer 
10 inwoners per vierkante kilometer. 
De gemiddelde levensduur is voor man
nen ongeveer 50 j . (in de Verenigde 
Staten is dat 66 j.) ; en voor vrouwen 
56 j . (tegen 72 j . in de Verenigde Sta
ten) . 

ALS EEN WERELD 

BRAZILIË 
Ontdekt in 1500 kende de eigenlijke 

koloniale periode van Brazilië een heel 
bewogen verloop. Het begon, zoals da t 
in die tijd meestal gebeurde met he t 
vestigen van handelsposten (feitoria, 
vergelijk ons woord : faktorij !), ter
wijl het gehele gebied verdeeld werd 
tussen « donatories », een soort « vor
sten » die over alle macht beschikten, 
maar die slechts weinig ondernemings
geest toonden. Deze periode wordt het 
« manok-tijdperk » genoemd. Spoedig 
werd Brazilië echter de grootste pro
ducent van suiker en zo ontstond de 
« suiker-periode », waar in het gehele 
sociale leven rondom de « fazenda » 
werd georganizeerd. Rond 1700 volgde 
dan de ontdekking van ri jke goudlagen 
en begon de « mineraal-tijd » voorna
melijk in de bondsstaat die nu nog Mi-
nas Gerais heet. Tussen 1822 en 1889 
was Brazilië een onafhankelijk keizer
rijk onder de nu braziliaans-portugese 
koninklijke familie. ' 

De republiek werd uitgeroepen door 
het leger : het keizerrijk was zo zwak 
geworden dat een enkel regiment vol
doende was om het omver te werpen. 
De aanleiding is wel het noteren 
waard : terwijl de keizer Dom Pedro II 
in Europa was kondigde zijn dochter 
Isabel, die met een Fransman was ge
huwd, de vrijlating af van alle slaven 
zonder enige vergoeding voor hun ei
genaars. Daardoor verloor de kroon 
haar voornaamste steun : de landeige
naars. Dat was ook het einde. Een ein
de zonder bloedvergieten : de keizer
lijke familie keerde naar Europa terug 
« voor het welzijn van Brazilië ». 

Als republiek kende Braz-Hë (voor
lopig) vier grondwetten : de eerste 
was een federale grondwet naar het 
voorbeeld van de Verenigde Staten en 
bleef van kracht tussen 1891 en 1934 
toen Gentülio Vargas zijn «Estado No
vo », zijn « nieuwe staat » inrichtte 
met een sterk centralizerende grond
wet. Vargas verving zelf die grondwet 
reeds in 1937 door een nieuwe die 
steunde op de idee van een korpora-
tieve staat. In 1945 stelde het leger een 
einde aan de diktatuur van Vargas, in 
1946 kwam er een nieuwe grondwet. 
Vargas slaagde er echter in zich in 1950 
opnieuw tot prezident te laten verkie
zen. In 1954 mislukte een aanslag op 
Carlos Lacerda, de uitgever van een 
blad « Tribuna da Impressa », het on
derzoek leidde naar Vargas en op
nieuw eiste het leger zijn ontslag. Var
gas pleegde zelfmoord. Sindsdien wer
den Kubitschek, Quadros en Goulart 
prezident tot in 1964 opnieuw het leger 
beslissend ingreep : In 1966 koos het 
kongres de huidige prezident Costa è 
Silva. 

Pol i t iek 'gezien was het leger bijna 
altijd een beslissende faktor. Een leger 
van de landeigenaars ? Integendeel een 
leger van de weinig talr i jke « midden
stand » ! Maar een leger van 250.000 
man, dat beslist, nu zoals sinds lang. 



REALSiTEN 

De Sovjetrussen schijnen niet 
zo ontevreden te _ijn over de 
ontwilciceling in Tsjecho-Slova-
kije. Zij verheugen er zich 
vooral over dat de invloed van 
Doebtsjek aan het verminderen 
is en dat de «rea l i s ten» zich 
m e e r dan tevoren doen gelden. 
Een van de voornaamste « rea
listen is Loebomir Stroegal, die 
n ie t ouder is dan 44 jaar, m a a r 
lange tijd medewerker was van 
Novotny en ook onder diezelfde 
prezident minister van Binnen
landse Zaken. Als een derge
l i jke realist t e rug naar boven 
komt, gaat het wel heel «goed » 
me t het sovjet-realisme. Maar 
he t gaat dan heel wat minder 
goed met de reali teit in het 
land zelf. 

ONDERLINGE RUZIE 

In de franse kommunistische 
par t i j gaat he t nog altijd niet 
vlot. Sinds de ruzie van Jeanet-
t e Thorez met het bestuur van 
d e part i j , naar aanleiding van 
de voorzichtige afkeuring van 
he t sovjetoptreden in Tsjecho-
Blovakije, blijft de spanning du
ren. Zo sturen nu de « kommu-
nisten van he t 13e arrondisse-

ii;] 

De paarden van de londense bereden politie worden in een lawaairige « kursiis » vertrouwd 
gemaakt met vizueele en auditieve elementen van rumoerige betogingen. In het Imber Court, 
opleidingscentrum van de londense politie, zorgen politie-agenten zelf voor het nodige tromge

roffel, vlaggengezwaai en andere noodzakelijke figuratie. 

ment van Parijs» naamloze pro
testen rond tegen toespraken 
van leidende franse kommunis-

ten. Misschien is het alleen 
maar een toeval, maar zij die 
deze protesten ontvangen zijn 
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KARL BARTH 
op 10 december van dit jaai toverleed te 

Bazel de 82 j . oude zwitseise teoloog Karl 
Batrh. Wie meent dat het internationale 
leven uitsluitend beslaat uit politieke, eko-
nomische en militaire verhoudingen, vraagt 
zich natuurlijk af wat een teoloog in deze 
rubriek komt doen. Maar zelfs in onze zeer 
technische tijd bestaat ergens zo iets als een 
leven van de geest, dal onverwoestbaar is 
en geen grenzen kent, « De VX)lksgazet > 
was het enige van onze dagbladen die een 
uitvoerig artikel aan deze protestantse teo
loog wijdde. De andere « oekumenische » 
bladen hebben zijn overlijden nauwelijks 
of niet vermeld. « De Volksgazet » schreef 
met genoegen over deze « religieuze socia
list >, bi] de andere bladen paste hij niet 
meer in de mentaliteit die zij verkiezen 
en propageren. 

Tussen vooral 1925 en 1940 was Karl 
Barth de meest revolutionaire figuur in de 
wereld van de pi\)testantse teologie. Na 
zijn opleiding tot predikant, die traditie
getrouw aan de universiteit gebeurde, en 
volgens duitse gewoonte aan meerdere uni
versiteiten, kwam de jonge Zwitser in de 
« gemeente » terecht. In die periode had 
hij inderdaad kontakten met een aantal re
ligieuze socialisten. Trouwens deze toena
dering was niet zo ongewoon. De protes
tantse geestelijken zijn veel minder kerk-
gebonden dan de i\}oms-katolieke, en de 
socialistische beweging was in vele landen 
ook minder uitgesproken anti-religieus. 
Werd de nederlandse SDAP (Sociaal-De-
mokratisch-Arbeiders-Partij) niet spottend 
de < Studenten-Dominees- (en) Advoka-
ten-Partij > genoemd ? Dit religieuze socia
lisme was niet het revolutionaire in het le
ven van Barth. 

Het revolutionaire tn het leven van 
Barth was zijn radikale afkeer en oppozitie 
tegen de Poen heersende liberale teologie. 
Barth begon opnieuw en intens de Bijbel 
en de schriften van Luther te lezen. En zo
als de ommekeer van Luther voor het 
eerst duidelijk tot uitdrukking kwam in zijn 
kommentaar op de brief van Paulus aan de 
Romeinen, zo was ook de « Römerbrief > 
van Barth het begin en de samenvatting 
tegelijk van zijn eigen teologie. Een teolo
gie die na de aanvankelijke ergernis en 
opf^zitie, een triomfantelijke tocht door
heen de protestantse wereld begon, en die 
ook de katolieke teologen tot stellingname 
dtvong. Barth keerde zich radikaal (en dit 
betekende werkelijk radikaal voor hem) af 
van elke vorm van teologie waarin de mens 
centraal werd gesteld. Het misterie van God 
had hem zo sterk aangegrepen dat hij over 

« dei ganz Andere > sprak, en de mens die 
(nk)g) met door God weid opgeheven voor 
hem « wie eine Katze » was. Baith heeft 
natuurlijk een hele ontwikkeling gekend. 
Hij heeft ook ontzettend veel geschieven : 
zijn « Kiichliche Dogmatik » is niet afge
werkt, maar telt toch een achttal banden 
van telkens honderden zware bladzijden. 
Legde hij eerst sterk (voor katolieken m 
elk geval veel te steik) de nadruk op de 
« toorn s> van God, dan viel later de klem
toon veel meer op de verlossing. 

Dit alles slechts K>m duidelijk te maken 
dat het voor Barth normaal, onvermijde
lijk was, dat hij zich scheip zou keien te
gen een beweging als de « Deutsche Chris
ten » en tegen het benoemen van een 
« rijksbisschop ». In 1935 geraakte hij zo 
zijn leerstoel in Duitsland kwijt. En in een 
zekere zin was het wel normaal dat het de 
buitenlander Barth verboden werd in de 
binnenlandse verhoudingen tussen te ko
men. Vooral dan in de protestantse vtzie 
waar de « Landeskirche » de traditionele 
vorm van de kerk is. In 1938 werd hij zelfs 
aangelKiuden en over de grens gezet naar 
aanleiding van zijn werking in de < Beken
nende Kiiche > die, zonder onvaderlands 
te zijn, uitgesproken anti-nazi was. De 
Duits-Zwitser Barth was echter geen vijand 
van het duitse volk. In 1946 en 1947 kwam 
hij heel speciaal naar Duitsland terug om 
er een aantal lessen te geven en zo zijn 
medeleven met het lijdende volk te helui 
gen. 

De laatste twintig jaar van zijn leven 
waren volledig gewijd aan zijn lessen en 
aan het schrijven van zijn reusachtige 
« Dogmatik -i. Toch bleef hij steeds be
lang stellen in de politiek. De revolutio
naire vlam was bij hem niet gedoofd : zijn 
simpatie ging steeds uit naar de met-geves
tigde machten, naar het ongewone. Bij zijn 
stellingnamen kon men vaak twijfelen aan 
zijn realiteitszin en aan de Kmmisbare voor
zichtigheid, maar aan zijn eerlijkheid kon 
nooit worden getwijfeld. 

Maar de grote Barth is als een bijna ver
geten man gestorven. Hoe groot zijn in
vloed ook is geweest, de ontwikkeling heeft 
hem overspoeld! De waardering voor de 
« natuur » die hij scheen te bedreigen, is 
tot een kinderlijk vertrouwen in de mens 
gewMrden. Barth heeft wel een « veldslag > 
gewonnen in de wereld van de geest, maar 
hij is gestorven als een (voorlopig?) over
wonnene. Ook in zijn wereld heerst de ver
gankelijkheid. 

N. 

vaak ook geabonneerd op uit
gaven die in Moskou verschij
nen Zouden die «kommunis-
ten van het 13e arrondisse
ment » misschien in Moskou 
wonen, of heeft Moskou alleen 
maar zijn adreslijsten beschik
baar gesteld. 

WAAROM? 

De « Pravda » van 23 novem
ber heeft eens duidelijk uiteen
gezet waarom de sovjets hun 
vloot zozeer versterken in de 
Middellandse Zee. De reden is 
dubbel en in elk geval zeer 
«moreel » • de sovjetregering 
heeft de plicht haar « rechten » 
in de oostelijke Middellandse 
Zee te verdedigen en boven
dien heeft zij de «zware 
plicht de volkeren te verdedi
gen die bedreigd worden door 
de aanwezigheid van de zesde 
amenkaanse vloot» Niemand 
kan het hoogstaand moreel ka
rakter van deze verantwoor
ding ontkennen. Zo stond ze in 

de «Pravda» , die — zoals 
iedereen weet — alleen < dm 
waarhe id» schrijft. 

REKENSOMMETJE 
Grote cijfers overbluffen ons 

gemakkelijk. Als het gaat ove» 
mensen, maar ook als het maaj(ï 
gaat over geld. Ze bekijken iaP 
toch niet helemaal overbodig.] 
Frankri jk heeft sinds korte t i j * 
volgende sommen geleend : bijj 
de Groep van Bazel (waar ooMt 
België toebehoort!) e e r s t 
1.300.000 000 dolllar, en daarna 
nog eens 2.000.000.000 dollar. I n 
franse frank omgerekend is dat , 
16.500.000.000 ffr., in onze munt j 

mgerekend wordt dat nog 
ngeveer t ienmaal meer : 160 
111 j a r d. Bovendien heeft 

Frankri jk volledig gebruik ge
laakt van zijn trekkingsrech

ten op het Internationaal Mo
netair Fonds : 885.000.000 dol
lar (1 dollar is gelijk aan 50 
bfr.) ! Volgens de GauUe is h e t 
bovendien helemaal niet uitge
sloten dat er nog verder lenin
gen zullen worden aangegaan 
bij de groep van Tien. Alles sa
mengenomen een schuld die de 
moeite waard is 1 

HOE WAS HET EIGENLIJK? 
Hoe staat het nu eigenlijk met 

de franse ekonomie ? Van april 
tot oktober zijn officieel de 
prijzen met 3,22 % gestegen. 
Maar volgens het Insti tuut van 
Professor Sauvy is de werkelij
ke stijging niet minde- dan 
6 %.Officieel is de muntomloop 
in Frankri jk gezond, maar vol
gens de statistieken van de 
« Nationale Raad voor het Kre
diet » heeft de staat in zes 
maanden tijd voor 60 miljard 
fr. niet-monetaire kredieten op 
de markt gebracht 

Het pariise blad « Le Canard 
enchainé », wel geen financiële 
krant maar toch niet zo dom, 
durft hierbij van inflatie spre
ken Officieel zullen de prijzen 
nog met 2 % stijgen, maar van 
nu tot februari wordt een stij
ging van 3.50 % verwacht. Wij 
zullen de toestand niet beoorde
len, maar we kunnen wél deze 
cijfers meedelen en er een 
vraag boven zetten 

Tevergeefs poogde een helikopter van de RAF een visser te 
redden die schipbreuk had geleden en wiens voet gekneld zat 
tussen de palen van het staketsel te Lowestoft (Engeland). Na 
uren vergeefse pogingen zagen de redders hoe de ijskoude 
golven de man (op de foto juist onder de neerdalende kikvors-

man) overspoelden en doodden. 



De getrouwe lezers van dit biad — en 
ilat zijn er toch al ettelijke duizenden 
— zullen zich misschien herinneren dat 
wij vorig jaar hier het ontstaan en de 
diepere betekenis van het Kerstfeest 
hebben trachten uiteen te zetten. Ten
einde niet in herhaling te vallen — zij 
het dan met een hiaat van een jaar — 
willen wij naar aanleiding van de ein-
ëejaarsfeesten nu meer de klemtoon 
leggen op gebruiken en bijgeloof in 
verband met de jaarwisseling. 

KERST-EN 
NIEUWJAARSC 

YERKRISTELIJKT NATUURFEEST 

Zowel wat het feest als wat de ge
bruiken betreft, is er moeilijk een lijn 
te trekken tussen kerstmis en nieuw
jaar. Kerstmis is een verkristelijkt na-
tuurfeest — hoofdzakelijk dan nog ger-
maans — dat in zijn oorspronkelijke 
vorm tot in het begin van de huidige 
Üaarwisseling reikte. In Rome werd het 
pas in 353 gevierd. Pas in de tiende 
eeuw zou het in de vorm zoals wij het 
nu kennen in zijn huidige betekenis tot 
zijn volle recht komen. Wij weten dat 
het kerstfeest verband houdt met de 
germaanse mitologie en met het geloof 
in goede en boze geesten. De joeltijd was 
dan ook, naast een tijd waarin met hoop 
maar ook wel met angst gedacht werd 
aan wat de toekomst brengen zou. Voor 
de mensen die van de vruchten van het 
veld leven moesten, betekende dit : een 
goede oogst, wat dan weer in verband 
stond met de zaaitijd en de strengheid 
van de winter. De gebruiken die voort
sproten uit het heidense geloof aan de 
geesten — een geloof dat sterker was en 
dieper geworteld dan de eigenlijke mi
tologie — konden niet zo maar met één 
slag verdwijnen toen het heidense na-
tuurfeest in de kristelijke liturgie werd 
opgenomen, hoezeer de eerste predikers 
zich ook tegen dit geestengeloof verzet
ten 

De Kerk vieiae ae geooorie van Kri» 

tus aanvankelijk op een latere datum, 
maar legde dan definitief de viering van 
deze geboorte vast op 25 december, om
wille van de kerstening van het heiden
se feest der zonnewende maar ook om
wille van het lentefeest van 25 maart, 
dat eveneens gekerstend was tot het 
feest der Boodschap, het feest van Ma
ria, dat negen maanden vroeger gevierd 
werd. 

Naar de oorspronkelijke betekenis van 
het natuurfeest kunnen de meeste kerst
en nieuwjaargebruiken teruggevoerd 
worden, al zijn er wel die van latere — 
en zelfs van recente datum zijn. 

Zo is net gebruik van de kerstboom 
bijvoorbeeld niet zo oud als men wel 
denkt, hoewel het versieren van de wo
ning met twijgen van sparren en den
nen wel tot de germaanse viering is te
rug te voeren. Uit die periode stammen 
ook praktisch alle nog bestaande gebrui
ken en bijgeloof waarin de elementen 
water en vuur aangewend worden, zij 
't als bezwerende of geneeskrachtige 
middelen. Hetzelfde geldt voor het ie-
ven van geschenken, een gebruik dat 
herinnert aan de heidense offergaven 
om de geesten gunstig te stemmen, of 
aan de uitwisseling van wens en ge
schenk, waaraan een rituele betekenis 
werd gegeven. 

Mettertijd zijn de gebruiken van 
streek tot streek en van land tot land 
sterk gaan verschillen, hoewel zij meest-

S'Si^U&k 

al tot enkele algemene groepen kunnen 
herleid worden. 

Het feestelijk eten en drinken van nu 
kan nauwelijks als tipisch beschouwd 
worden, hoewel wij niet mogen vergeten 
dat vroeger de rijk-gevulde tafel niet 
tot de gewoonte behoorde en dat de gro
te feesten gelegenheden waren om de 
voorraad duchtig aan te spreken. Na de 
slachtmaand kon het er dan gewoonlijk 
ook wel af... Nu wij het toch over eten 
hebben : in het Antwerpse werden vroe
ger op kerstavond pannekoeken gebak
ken. De eerste koek werd echter niet op
gegeten maar in het vuur geworpen, ter 
nagedachtenis aan de overledenen van 
de familie en de vriendenkring. In dit 
gebruik vinden wij onmiskenbaar de 
oude offergaven aan de geesten der af
gestorvenen tijdens de joeltijd weer. 

Andere gebruiken hebben iets te ma
ken met het toekomstbezwerende of 
schouwende dat eveneens met de joel
tijd verbonden was : het gieten van lood 
in water, het werpen van noten in het 
haardvuur, het meisje dat met de kaars 
in de hand in de waterput kijkt om het 
gelaat van haar beminde te zien . 

Het water bezit in de kerst- en nieuw-
jaarsgebruiken een b u i t e n g e w o n e 
kracht. Water, op Kerstnacht geput om 
twaalf uur, is geneeskrachtig en kan 
menige kwaal helen. 

Wat het element « vuur » betreft : het 
kerstblok is niet alleen in Vlaanderen 
maar in praktisch alle germaanse lan
den bekend. Vroeger werd een stuk 
boomstam in de haard gelegd en men 
wachtte rond het haardvuur tot hij ver
teerd was terwijl men de tijd doodde 
met het vertellen van allerlei min of 
meer griezelige verhalen, terwijl de je-
neverfles van hand tot hand en van 
mond tot mond ging. Menig spookver
haal en menige wonderlijke kersthisto
rie is ontstaan uit die benevelde kerst
stemming van een late — of vroege — 
huiswaartskerende vierder. 

Een stuk verkoold hout van het kerst-
blok, dat onder het bed bewaard werd, 
kon het huis beschermen tegen het in
slaan van de bliksem. En de as van dit 
blok bezat geneeskundige kracht . ver
mengd met water was het een probaat 
middel tegen tandpijn en verstopping. 
Zo beweerde men altans 

Een groot aantal gebruiken die be
trekking hebben op het nieuwjaarsfeest 
staan, zoals reeds gezegd, in direkt ver
band met kerstmis en met de viering 
van de heilige nachten, de « weinach
ten », waarmede de twaalf dagen be
doeld zijn na de winterzonnewende. De 
meeste folkloristen maken zelfs geen 
onderscheid tussen beide, omdat zij zo 
met elkaar verstrengeld zijn. Want de 
gedachte aan vernieuwing en bezwe
ring werd ook op het nieuwjaarsfeest 
overgedragen. 

20 EEUWEN 
NIEUWJAARSYIERiNG 

Het huidige nieuwjaarsfeest komt van 
de romeinse tijdrekening. Vroeger werd 
het begin van het jaar door de Romei
nen in de lente gevierd : ook bij de Ger
manen' luidde het lentefeest een nieuwe 
jaarcyklus in. Het was Caesar die het 
jaarbegin op de eerste dag der maand 
januari vaststelde. Bij de Romeinen was 
het een dag vol vreugde,, waarin de oude 
saturnaliën — van 17 tot 23 december 

— nog in naleefden. De kerk had in het 
begin heel wat moeite om de befaamde 
« romeinse orgieën » ook bij haar volge
lingen wat in te tomen, en verzette zich 
tegen de viering van nieuwjaar : zij liet 
op die dag boetpredikaties houden en het 
werd een dag van vasten en boete. 

Maar de oude gebruiken waren ster
ker dan het nieuwe geloof en evenals 
voor het kerstfeest moest er voor nieuw
jaar ingebonden worden en aangepast. 
In 387 reeds eist Chzysostomos in een 
preek een kristelijke nieuwjaarsviering, 
maar dan zonder braspartijen. Op 
nieuwjaarsdag werd dan de besnijdenis 
en naamgeving van Jezus gevierd. Lukas 
vermeldt deze viering in een van zijn 
brieven. Maar van een werkelijke ver-
kristelijking van het feest, zoals het met 
kerstmis gebeurde, was er nog geen 
sprake. In de middeleeuwen was er prak
tisch geen kerkelijke nieuwjaarsviering: 
voor de kerk begon het nieuwe jaar met 
de advent. Pas in de veertiende eeuw 
zien wij hoe in de kerkelijke liturgie het 
feest der besnijdenis — zoals nieuwjaar 
blijft heten — belang krijgt. Luther en 
de protestanten nemen ook het nieuw
jaarsfeest op in hun religie. 

Het romeinse nieuwjaar wordt nu 
praktisch overal als jaarbegin aangeno
men. Wel vieren de Joden nog hun 
nieuwjaar volgens hun oude jaartelling, 
en is ook de Islamitische jaartelling an
ders : zij laten trouwens de tijdrekening 
beginnen in het jaar van de « hedsjira > 
de vlucht van Mohammed naar Mekka 
in het jaar 624. Verschillend van de onze 
is o.m. ook de chinese tijdrekening : daar 
valt nieuwjaar bij de eerste nieuwe 
maan die volgt op het uittreden van de 
zon uit het teken van de kreeft — en bij
gevolg begint het chinese nieuwe jaar 
tussen 21 januari en 19 februari. Hun 
jaarindeling is anders : zij rekenen nog 
met maan-maanden van 29 en 30 dagen. 

Ook daar wordt of werd de jaarwis
seling — evenals in Japan — gevierd en 
heeft er evenals bij ons aanleiding gege
ven tot een groot aantal gebruiken die 
alle min of meer van mitologische aard 
zijn of uit de oorspronkelijke natuur
godsdienst en het geloof aan boze en 
goede geesten voortspruiten. Maar blij
ven wij in onze eigen kontrijen om na te 
gaan wat er nog aan volksgebruiken 
leeft, ook in deze « post-konciliaire » pe
riode met haar ontnuchterend en vaak 
koud, zielloos rationalisme... 

NIEUWJAARSWENSEN 
EN GESCHENKEN 

Het meest-verspreide en vaak tot een 
doodgewone formaliteit geworden ge-

Tjruik is het zenden van nieuwjaarswen
sen. De wenskaarten-produktie is tot een 
industrie geworden en haar voortbreng
sels gaan van de meest-afgrijselijke 
stijlloosheid tot de verfijnde, zeer mooie 
kunstkaart. Het gebruik zelf, als schrif
telijk verlengstuk van de oude nieuw
jaarswensen, is veel ouder dan de kris
telijke tijdrekening. Duizend jaar voor 
Kristus schonken de Egyptenaren elkaar 
bij de jaarwisseling flesjes waarop heil
wensen stonden geschreven. Ook bij de 
Romeinen was het nieuwjaar-wensen in 
voege en werden daarbij geschenken 
gegeven : gebak, metalen bekers, lau-
liertwijgen. De keizer werd met giften 
bedacht door zijn onderdanen. 

Het geschenken-geven met nieuwjaar 



I GEBRUIKEN 
heeft, evenals met kerstmis, een natuur-
religieuze ondergrond en staat in ver
band met het goed stemmen van de gees
ten, en met de dodenverering. Men ge
loofde in de terugkeer van de geesten 
der afgestorvenen naar de plaats waar 
zij geleefd hadden, en teneinde zich met 
hen te verzoenen en eventuele schade
lijke invloed af te weren — men kon im
mers nooit weten welke gestorven buur
man je een kwade toer wou spelen ! — 
legde men offerspijzen neer in de stallen, 
op de wegen en in de weiden. Uit het 
feit dat deze geschenken in de noorde
lijke landen vooral uit vruchten beston
den die bewaard konden worden — ap
pelen, noten, kastanjes — is de betekenis 
van deze vruchten in de verdere kerst
en nieuwjaarsgebruiken te verklaren. 

Dit geschenken-geven is tot op de hui
dige dag blijven bestaan. De « gekom-
mercializeerde » vorm ervan is de nieuw
jaarsfooi en de nieuwjaarspremie. De 
huiselijker of folkloristischer vorm is het 
geschenk aan de kinderen en aan de 
huisgenoten : de klassieke das voor va
der en de bloemen voor moeder en het 
speelgoed of snoepgoed voor de kinde
ren, indien ze dit al niet met St. Niklaas 
of kerstmis hebben gekregen... 

STRAFBARE EN AANGENAMER 
NIEUWJAARSGEBRUIKEN 

Ook het nieuwjaar-zingen, zowel door 
kinderen als volwassenen, is een zeer 
oud gebruik. In de middeleeuwen ver
kleedde men zich op oudejaarsavond, bij 
voorkeur met dierenhuiden en trok zo 
zingend door de straten. Dit verklede 
en gemaskerde nieuwjaar-zingen moet 
echter aanleiding gegeven hebben tot 
heel wat onortodokse afwijkingen, want 
in 1566 verbood het antwerpse stadsbe
stuur « dat niemand 't 's avonds of 
's nachts en soude gaen mommen of 't 
nieuwejaar singen noch met eenig spel 
spelen op arbitraire correctie... ». In 
Amsterdam wordt in 1578 door het ma
gistraat vastgesteld, dat als straf voor 
het nieuwjaar-zingen het opperste kleed 
zal verbeurd verklaard worden... 

Er waren echter ook minder straf
waardige aspekten aan het nieuwjaar-
wensen verbonden. Rijke burgers stel
den welgevulde tafels op waar de arme 
nieuwjaarwensers zich eens lekker kon
den aan te goed doen. Tot voor kort wa
ren de meest-gebruikelijke giften voor 
de nieuwjaarwensers peperkoek en jene
ver : de nieuwjaars-peperkoeken droe
gen dan Ln grote suikeren letters het 
jaartal. Is de peperkoek enigszins uit de 
mode geraakt : de borrel is nop altijd 
gebleven ! 

Het nieuwjaar-zingen aer kinderen is 
nog verspreid in een groot gedeelte van 
het Vlaamse land : de liedjes die hierbij 
gezongen worden verschillen van streek 
tot streek maar komen meestal neer op 
het geven-en-krijgen : enerzijds wensen 
voor anderzijds geld of geschenken in 
natura. Wie niets geeft, wordt bedacht 
met speciaal voor hem gedichte poëzie : 
ongeveer als « Er zit een holleke in de 
deur, daar hangt nen ^ak met zemelen 
veur... iedere zemel is een luis en er zit 
een gierige spin in huis... ». 

Bij het nieuwjaarwensen zouden wij 
nog allerlei gebruiken van hier en elders 
kunnen opsommen. Wij willen alleen 
nog even het lezen van de nieuwjaar»-

brief voor de « lieve peter en meter > 

vermelden — waarbij alle mogelijke 
heilwensen aan het verduldige papier 
worden toevertrouwd in moeizaam 
schoonschrift — met de zeer menseliJKe 
en dus ook kinderlijke gedachte in het 
achterhoofd : wat zou ik krijgen ? Het 
antwoord op die vraag is dan ook de 
norm volgens dewelke de kinderen de 

«goede » van de « slechte » peters en 
meters onderscheiden. 

UWAAI EN BIJGELOOF 

Evenals aan de kerstnacht wordt aan 
de Sylvesternacht een bijzondere bete
kenis gegeven in volksgebruik en bijge
loof — dat in de meeste gevallen niets 
anders is dan een reminiscentie aan het 
oude natuurgeloof : het voorvaderlijke 
geloof in goede en kwade geesten heeft 
ons nooit geheel verlaten. In verband 
met dit geestengeloof staat het lawaai-
maken op nieuwjaarsnacht : het afste
ken van vuurwerk en het lossen van ge
weerschoten. De vrijer ging onder het 
raam van zijn geliefde geweerschoten 
lossen en kreeg en kruik jenever als 
beloning. Trokken de kinderen overdag 
van huis tot huis om nieuwjaar te zin
gen, dan waren het 's avonds de volwas
senen en de aankomende jeugd, die met 
de rommelpot rondtrokken. Het doffe 
gebrom begeleidde hun-liedje «'k Heb 

zo lang met de rommelpot gelopen — 
nog geen geld om brood te kopen ». 

De toekomst-voorspelling en -bezwe
ring die wij ontmoeten in een aantal 
kerstgebruiken. zien wij terug in nieuw
jaarsgebruiken en bijgeloof ; de eerste 
stap met de linkervoet, geen was te dro
gen hangen, nieuwe kleren aantrekken, 
enz. Wijzen wij tenslotte nog op een 

aantal gebruiken die nu eens op kerst
dag, dan op nieuwjaai voorkorrien al 
naar gelang de streek of de gewoonte : 
het loodgieten, het keersken-varen 
(waarbij brandende kaarsjes m een no-
tedop op het water drijven en naar el
kaar geblazen worden), de boomstronk 
in de haard, de marentak Deze-pJant, 
die geneeskundige kracht bezit, wordt 
reeds in de Edda vermeld. Zij heeft be
nevens deze echte of vermeende genees
kracht, lOg een ander plezierig voordeel: 
wie met kerstmis of nieuwjaar met een 
meisje onder de marentak door danst, 
mag haar zoenen.. Dit gebruik wordt op 
nieuwjaarsnacht wel eens uitgebreia tot 
al de aanwezige leden van het vrouwe
lijk geslacht, omdat men moeilijk heel 
het plafond vol marentak kan hangen... 

Met dit — voor de mannen wellicht 
plezierigste nieuwjaarsgebruik willen 
wij dan ook dit korte overzicht afslui
ten en de lezers van deze rubriek een 
vrolijk kerstfeest en een voorspoedig 
nieuwjaar toewensen., daarmee de gees
ten bezwerend, die hen in het nieuwe 
jaar zouden willen verleiden aan « WIJ » 
ontrouw te worden en daarentegen dié 
geesten gunstig te stemmen, die hen de 
goede raad influisteren om — tijdig —• 
hun abonnement te vernieuwen ' 

R, BOSMANS. 

BIJ DE FOTO'S 
De kerststal aan de voet van de ver

sierde en feestelijk verlichte denneboom 
(blz. 12) behoort tot het wezen van de 
kerstviering in de westerse wereld. Voor
al de kerstboom is niet^zo oud als men 
wel denkt doch heeft de jongste jaren 
bijna alle westerse landen veroverd, 
waar men zich in deze landen vroeger 
beperkte tot de kerststal en de kerst
boom slechts in de germaanse en angel-
saksische landen het kerstsimbool bij 
uitstek was. Ook de kerstversiering is 
een herinnering aan oude gebruiken, 
doch wie van de tallozen die dezei da
gen de kerstboom opsmukken weet dat 
het om een overblijfsel gaat van df of
fergaven die men vroeger rond de win
terzonnewende aan de goden offerde ? 
(blz. 13 boven). Ook de nieuwjaars
brief (blz. 13 onder] is een moderne 
versie van een oeroud ritueel. 
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haar ei 

PARFUM 
In deze geschenkentijd gaat voor de 

vrouw onder ander de aandacht naar 

parfum. En wie parfum zegt, zegt 

Parijs, het paradijs van de parfum. 

Chanel, Dior en andere grote namen 

van de parfumindustrie, die in 1967 

voor eventjes 110 miljoen dollar aan 

parfum uitvoerde, met onder meer als 

een der beste klanten het oliesjeikdom 

Koeweit. 

Een andere beste klant is West-Duits
land, vooral sinds de franse parfumin
dustr ie is gaan samenwerken met de 
amerikaanse. Ook hier kan er sprake 
rijn van de amerikaanse uitdaging, al 
beweren de parijse parfumkoninginnen 
dat ze er wel bij varen. Achter de fijne 
geuren en mooie, poëtische namen van 
parfum gaat inderdaad een keiharde 
business schuil, waarin franse zaken
vrouwen trouwens duchtig hun.. . man
netje staan. Zo de tans 80-jarige made
moiselle Coco Chanel, die niets van haar 
temperament inboette en waarvoor fa
milieleden en ondergeschikten beven 
als ze slecht geluimd is of als de zaken 
niet naar haar wens verlopen. Zo me
vrouw Jeanne Lanvin, die aan het hoofd 
Staat van de grote parfumzaak aan de 
Faubourg Saint Honoré. Zo de beeld
schone brunet te mevrouw Rochas, bij
genaamd de franse Elsa Maxwell of 
nog « de mooie Helena ». die echter het 
klappen van de zakenzweep kent en 
onder andere het bekende parfum 
« F e m m e » lanceerde. Nina Ricci is in 
dit parijse damesgezelschap uit de par
fumwereld de jonge, frisse dinamische 
loot, hoewel de tweede motor van dit 
bedrijf haar nog zeer jonge zoon Robert 
is. 7 voert een nogal agressieve rekla-
mepolitiek, die zich zelfs in de verpak
king uit. Wat niet belet dat haar ver
koopscijfer in 12 jaar tijds met even
tjes 2000 procent steeg. Madame Gres 
ten slotte, een der parijse grote coutu-
r lères is ook bedrijvig in de aanmaak 
van reukwater, geïnspireerd op oosterse 
parfums, waarvan ze nochtans geen pre-
ciese gegevens bezat toen ze met het 
lanceren van haar « orientales » begon. 
Tans verkoopt ze haar «Cabochard» 
(steenezel!) in meer dar honderd lan
den 

Parfum, mooi woord voor een onont

beerlijk schoonheidsattribuut van de 
vrouw, maar ook bikkelharde business 
en niet eens exkluzief door mannen ge
voerde business. Wel integendeel. 

GIFTIG KRUID 

De chinese kulturele revolutie, alhoe
wel onder de domper gezet, blijft niet
temin invloed uitoefenen op mode en 
kunst in het rijk van Mao. Te Peking 
werd dezer dagen nogmaals gewezen 
op « het gevaar van de westerse mode » 
en op de noodzakelijkheid dat de mode 
sober moet zijn en rekening moet hou
den met de ekonomische inspanningen 
van het nieuwe China. 

Er verscheen ook een lijst van 400 
films, die als « giftig kruid » bestempeld 
werden. De russische films openden de 
reeks (Wanneer de kraanvogels vliegen 
van Rosov, Witte Nachten naar Dosto-
jevski, De Kapiteinsdochter naar Poesj-
kin), terwijl de britse Hamletfilm « de 
persoonlijke wraak verheerli jkt en he t 
verwerpelijke koningdom dient». 

DURE SKI'S 

Wat de kulturele revolutionairen van 
China zullen denken wanneer ze de te 
München uitgebrachte ski-uitrusting 
zullen zien kunnen we ons gemakkelijk 
voorstellen. In de beierse hoofdstad zijn 

Bisschop Roderick Coote van Colches
ter stak de handen uit de mouwen bij 
de bouw van een nieuwe kerk in een 
buitenwijk van deze engelse stad. Alle 
bewoners van de nieuwe parochie wer
den verzocht aan de werken deel te 
nemen. De bisschop trok de metse-
laarskiel aan en roerde in de cement-

bak. 

Te Moskou werden de mooise juwelen, scheppingen van goudsmeden uit de 
Sovjet-Unie, op een tentoonstelling bijeen gebracht. Hier drie mannequins — 
dat bestaat ook al geruime tijd bij de Sovjets... — met ringen, armbanden en 

halssnoeren vóór een koffertje, dat met 3000 edelstenen versierd is. 

inderdaad ski's te koop gesteld, met 
vergulde sluitstukken en 18 karaat-gou
den gespen. Een volledige « vergulde » 
ski-uitrusting kost het ronde sommetje 
van 50 a 60.000 fr. 

Het wordt een gulden tijd voor de.. . 
gulden play-boys en play-girls. S t raks 
komen er nog juwelen aan te pas. En 
daar maar geven voor de strijd tegen 
de honger in de wereld.. . 

TEGEN DE KATER 

Tegen de nieuwjaarskater helpen ha
ring en bier om de slachtoffers van 
he t nachtelijk feest 's anderendaags 
weer op de been te helpen. Maar een 
krachtige soep 's middags op 2 januar i 
doet ook wonderen, tenzij U een « bloo
dy Mary » de voorkeur geeft : een groot 
glas tomatensap, een soeplepel Ketch-up, 
een snuifje Chili-poeder, een scheutje 
Worcestersaus, zout, peper (rijkelijk), 
een scheut gin, twee blokjes ijs. Dit 
alles roeren en dan een eierdooier toe
voegen. 

Een ander « wondermiddel » tegen de 
kater is Irisch Coffee (Ierse Koffie) : 
suiker op de bodem, ierse of schotse 
wisky, hete koffie opgieten en ten 
slotte met de lepel rond de glasrand 
melk opgieten. Men wordt op slag fit. 

Dit potlood en deze meetlat, waarbij 
vergeleken de britse schooljongens als 
Gullivers bij de reuzen zijn worden 
gebruikt bij een tv-uitzending tijdens 
dewelke een amerikaanse prof de jeug
dige Britten zal inwijden in de nieuwe 
maten, die weldra in Groot-Brittannië 
de yards, de inches en tutti quanti zul

len vervangen. 

In de boomgaarden van Komaron aan 
de hongaars-tsjechische grens zet men 
jonge peren in flessen, waarin ze lang
zaam rijpen. Na het rijpingsproces 
wordt de fles met alkohol gevuld en 
afgesloten. Uitstekende drank, doch 
geen Slavische specialiteit want ook ten 
onzent maakt men peren- en appelen-

alkohol. 

VOOR DE V A K A N T I E . . . 
Kerstmis en Nieuwjaar zijn in 't 

zicht of misschien al voorbij wan
neer deze regels verschijnen. Toch 
is het niet zonder nut, voor de einde-
jaarsvakantie — en ook voor daar
na — nogmaals enkele boeken voor 
kinderen en jeugd te prezenteren. 

Voor de kleintjes : de boekjes van 
Hendrik Jespers «i.L\>kter Karbonkel» 
?n « Koud en Warm » — korte lees
teksten met eenvoudige, mooie illus
traties. (45 fr. per deeltje). 

Voor de lezertjes van de tussen-
klasse zijn er de verhalen van Lia 
Timmermans over Widdel en Wad
del : < Widdel en Waddel naar 
Azurra > en 4L De Komst van Widdel 
en Waddel ». Ruimtevaart en sprook-
jesverhaal zijn dooreen geweven, en 
op aangename wijze verteld. Daar
enboven zijn deze boekjes prettig ge-
illustreerd door de zuster van de 
schrijfster. Tonet Meyer-Timmer-
mnns. (Per deeltje : 65 fr.). 

VcKir de groteren — van 10 en ou
der — hebben wij een vijftal boeken, 
die hen ten zeerste zullen bevallen. 

Vooreerst van de bekende jeugd
schrijver en de schepper van de Erik 
Brand-figuur « Erik Brand en de pi
ranha's », s^ebazeerd op echte feiten 
(75 fr.). 

Dries Nieuwtand schreef in de 
reeks der Viking-jeugdbroeken een 
toekomslverhaal voor de jeugd, een 
spannende science - fiction - geschie
denis. Het boek heet « De Chronos-
coop *, prijs 85 fr. 

Van de twee volgende boeken is 
minstens de titel al bekend aan de 
meeste jonge lezers : Maiiho Kafmk 
en Kapitein Zeppos. 

« Manko Kapak > van Lo Vermeu
len en Karel Jeu/iinckx verhaalt de 
ondergang van het Inca-rijk door 
burgeroorlog en inval der Spanjaar
den. 

Louis de Croof schreef of beweik 
te de bekende tv-feuilleions Kitlary 
Harbour, Zanzibar, Axel North, Ka 
pitein Zeppos. Hel laatste feuilleton 
verscheen een tijdje geleden in lA)ek 
vorm : tans is een tweede volledii. 
bewerkte uitgave verschenen, waarin 
de avonturen van de Griek Zeppof 
op het kasteel Belderbos verteld wor
den. Geschikt voor lezers van 10 tol 
16 (en oiider!). Prijs : 85 fr. 

Tenslotte een nieuw boek in de 
reeds lange maar steeds lezenswaai-
dige en aantrekkelijke reeks van de 
« Rode Ridder 1> van Leopold Ver
meiren. « De Rode Ridder en de 
rode Magier » (prijs : 85 fr.). 

Al deze boeken iverden uitgegeven 
t>/ zijn verkrijgbaar bij de Stan 
daard-Uilgeverij, Belgiëlei 147, Ant
werpen. 

J.V. 

^ 
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O N T M O E T I N G E 
De ]ongste n\immeis tn de leeks « Ontmoeliugen » van Desclée-De Btouiver, — nrs 73, 

74, 75 en 76 — zipi 7espehlievelijk geiuijd aan Richaid Muute, J.C Bloem, Heiman 

Teiilinck en Lmgi Piiandello. 

Henri Bossaert stelt ons de dichter Richard Minne voo) : een der dichters van 't Fon

teintje, die tussen de ticee ooilogen, vooral l<X>il na de eeiste, de ormfhaiikeli-jklieid der 

hletatuut beklemloonden op een ogenblik dat de eis tot engagemeiil steik opklonk Min

ne IS vooiul ah dichlei bekend en ook het best In zijn Iniek ruist hij een specifiek eigen 

toon en tempeiametit te leggen, die steik afstak tegen het simboltsine en sensitivisme der 

x^rige en het expi essionisme der eigen generatie. Hij was een sooit Elsrhot der liriek. 

Benevens liiisch wetk schreef hi] ook kionieken, brieven, joeinabstiek, niilohioogiafie. 

Over de bekende nooidnedeilandsc dich
ter J C. Bloem — die de pi ijs ^oor de ne-
deilandse letteren kieeg in 1965 en stierf 
in 1966 — bezorgde E. Ottevaere ons een 
zeer degelijke studie. Na een kort overzicht 
van leven en \\eik bespreekt de auteur de 
kenmerken van het dichteilijk oeuvre : de 
levensvrces overgaand in eeuwigheidsv er
langen. Het eerste deel draagt de titel « Ver
langen » zoals de eerste bundel, die hier 
wordt ontleed. 

In een tweede hoofdstuk woidt de bun
del « Media Vita » ontleed, waarna een ana-
lise volgt van « De Nederlaag ». Tenslotte 
worden de overige bundels -— waarin be
rusting en overgave opklinken — bespro
ken. Een hoofdstukje over de poëtische tech
niek van J.C. Bloem en een over de funk-
tie van het dichterschap besluiten deze stu
die, die als inleiding tot het werk van een 
onzer belangrijkste dichters zeker haar bete
kenis en nut zal hebben. Bibliografie van 
en over J C. Bloem vullen deze studie aan. 

HERMAN TEIRLINCK 
Over Herman Teiilinck schreef Hugo 

Bousset nr 75 van de reeks. 
Een biogiafisch gedeelte eerst, dat nogal 

kort is in vergelijking met Teiilinckxs po-
zitie in ons kultuurleven, en de verschillen
de stromingen die hij kende en meeleefde. 
Die komen dan wel tot uiting in de bespre
king van zijn weik en van zijn literaire 
evolutie. Teiilinck heeft alle literaire wa
tertjes dooi zwommen : van Van Nu en 
Straks en expressionisme tot het vitalisme 
van Maria Speermalie en zijn late, klassie
ke toneelavonturen in « Versmoorde go
den ». Heel deze evolutie woidt in het koit 
maar overzichtelijk geschetst. 

LUIGI PIRANDELLO 
Luigi Piiandello, met d'Annunzio en Pa-

pini lot de grote Italianen van de eerste 
helft dezer eeuw behorend. Nobelprijswin-
naai en een der grootste dramaturgen de

zer eeuw, woidt in het nr 76 van « Ont
moetingen » door J.E Van Ackere voor
gesteld. Piiandello is vooral als toneelschrij
ver bekend : hij werd internationaal be-

loemd door zijn toneelwerk hoewel hij voor 
hij zich tot het toneel wendde reeds ver
scheidene novellen schreef. Door zijn to
neelwerk echter gaf hij aan het Italiaanse 
toneel een internationaal gehalte. Piran
dello kende het klappen van de zweep; hij 
was geruime tijd als leider van een teater-
groep in kontakt met akteuis en leerde zo 
ook de piaklische mogelijkheden De au
teur heeft ergens in een voetnoot Michel 
de Ghelderode aan het woord gelaten en 
diens opvatting over het toneel weeigege-
\en : « la raison sert de contióle aux con
stats de l'instinrt ». Pirandello's opvatting 
stond daane<>eno\er : vooi hem is het le-
deneien en het lalionele de passie die het 
diama beweegt .. 

Een zeer goede en degelijke Studie over 
Piiandello, over diens artistieke opvattin
gen en de wijsgerige bazis van zijn werk. 

HET ANDERE LEVEN 
Het zou interessant zijn, het aandeel van oud-kolonialen in onze literatuur gedincnde de 

laatste 10 jaar na te gaan. Dit aandeel was vooidien beperkt en ook onze « Kongo-litera-

tuur > was eerder aan de geringe kant : enkele namen slechts, zoals de aan de reptessie 

bezweken Sylva De jhnghe of Fians Demeis (de laleie JM Ihnig), bcuületi het giole 

publiek. 

De lettel kundige eruptie van de terugkerende « kolonialen » weid in vele gevallen in de 

eetsle plaats veroorzaakt of tn de hand gewei kt door de sterke, het gevoel bewegende er

varing van de onafhankelijkheid. De groep weid ruimei : van Beigeyck tot Geeiaeits. 

Meteen zijn ook de uitersten aangeduid van de reaklies, en de mogelijkheid van beide 

om tot een volwaardig en sterk roman-oeuvre te leiden. Dal liet hij ^mmigen alleen bij 

het kongolees literair avontuur bleef, belet niet dat er genoeg literaire kreativüeil bij de 

anderen overbleef om de eenmaal beanwoorde roepstem van de kunst te hliji en volgen, 

en de schrijftafel van de romancier niet te veilultii Oitiigtii-, .aak nut lahnl. 

De hevigheid der kongolese ervaiing 
zorgde er vaak voor, dat de latere weiken 
minder doorvoeld, gekonstiueerder, minder 
uit innerlijke aandrang geschreven leken. 
Geeraerts aangrijpendste boeken blijven 
nog altijd « Ik ben maar een neger » en 
« Schroot >. 

Paul Brondeel, wiens jongste loman 
« Het andere leven » voor ons ligt, is even
eens een dezer oud-kolonialen die na hun 
terugkeer letterkundig werk publiceerden. 
Zijn « Dagboek van een nacht » kan gerust 

Dit is geen half verheven beeldhouwwerk doch een gedeelte van de muur van 
een restaurant te Wentbridge in Forkshire die versierd werd met alle denkbare 
modellen van autobanden en autowielen, die rood, groen en geel werden 
gekleurd. Maar het materiaal was toch beton. En zo op het eerste gezicht is 

het mooi ook. 

bij de besle Kongo lilciatuui ^eickcud 
worden : het boek weid trouwens bekioond 
met de provinciale prijs van West-Vlaan-
deren. Inmiddels verscheen \an dezelfde 
auteiu de roman « De Handen » en de 
bundel veihalen < Mozes of hel Monster 
Gods » wordt aangekondigd. 

Nog geen jaar na « De Handen » ver
schijnt nu de roman « Het andere leven >. 

Het verhaal is vrij eenvoudig : Johan 
Wastman, bijgenaamd de Worm, bediende 
bij de finna « Le bon Samaiitain » bevindt 
zich in een uitzichtloze situatie, zowel maat
schappelijk als familiaal Ekonomisch zwak 
en uitgebuit, en overdonderd door harte
loze werkgevers, gaat zijn familieleven en 
zijn huwelijksliefde teloor tengevolge van 
het kind Jannie, debiel en spastisch. Op 
een avond, wanneer zijn vrouw reeds sla
pen is, besluit hij alles op te schrijven. 
Reeds heeft hij de titel op het papier ge
zet « Het andere leven », wanneei aan de 
deur geklopt woidt en zijn oveileden va
der binnenkomt. Die troont hem mee naar 
een andeie wereld : daar is de vader niet 
meer de dionkaaid van vroeger maar een 
rijke fabiieksdiiekteur, daar is het kind 
niet debiel en spastisch maar kerngezond 
en hoogbegaafd, 's Moigens, wanneer Wast
man wakker wordt, staan op het papier 
slechts enkele onleesbaie tekens : de droom 
is voorbij en het eerste leven herbegint, 
maar waartussen inkomen de korte ont-
vluchtingspogingen naar een grensland, 
naar het « andeie leven » : dat van een 
schonere werkelijkheid in de droom. 

De uitwerking van dit gegeven is op een 
geslaagde wijze gebeurd. De overgangen 
tussen realiteit en droom, tussen het da
gelijkse en het andere leven zijn zo subtiel, 
de naden zo onopvallend aangebracht, dat 
de lektuur nooit stokt en het verhaal nooit 
opgehouden wordt. Ook stilistisch en taal
kundig is de uitwerking vjn het gegeven 
zuiver — met slechts enkele kleine vlek
jes. 

Het gevaar \ooi een al te ontnuchteren
de grauwheid bij het optekenen van de rea
liteit wordt afgewend door een heldere en 
vaak poëtische, steik beeldende taal. 

Wat tenslotte de problematiek betrefi — 

en hier ligt bï] alle kwS!^tten wel enig 
bezwaar — zijn wij de laatste jaien zoda^ 
nig overspoeld gewoiden door een litera
tuur waarin gekontesteerd, geprotesteerd 
en sociaal gekritizeerd wordt, en waarin de 
gevestigde machten — kerk, staat, politie, 
werkgever, kortom hetgeen men nu « esta
blishment » heet — over de hekel werden 
gehaald, dat menige schimp, menige kri
tiek tot in de verwoording toe aandoet als
of het reeds gehoord werd... 

Brondeel heeft deze kritiek geindividua-
liseerd in zijn personnage. De tweeledig
heid van diens wereld en zijn vlucht in de 
droom bieden echter geen uitkomst : de re
bellie van het zo vaak gehoorde woord 
wordt ontscherpt door deze vlucht voor de 
werkelijke daad. Het fatalisme werkt ont
goochelend Dit betekent echter niet, dat 
het Wasman-personnage een uitzondei ing 
en geen spijtige weikclijkheid zou zijn. In 
de schildering van de door 't leven gesla
gene is de auteur buitengewoon geslaagd, 
en mag dit boek dan ook als exemplarisch 
beschouwd worden. Het laat echter de 
wiange viaag open naar de toekomst. 

Paul Brondeel : « Het andere Leven » — 
Standaard-Uitgeverij, Antwerpen. 

INTENDANT AF 
Maurice Huisman, beheerder van 

onze « nationale » opera was ook in
tendant van de « Nederlandse Ope
rastichting ». Maai hij heeft er tn 
Nederland met veel van terecht ge
bracht en bleek ook nog al veelei
send te ztjn De operastichting te 
Amsterdam heeft hem dan ook vori
ge week bedankt en van zijn ver
dere diensten afgezien. 

Te Brussel is Huisman vooral be
kend als producer van de Béjart-bal-
letten Van opeia komt met zoveel 
tri huis. Nu er straks een Ballet van 
Vlaanderen wordt opgericht en er 
reeds een « Ballet de Wallonte » be
slaat zal ons land due ballet-forma
ties tellen, waarvan het bekendste 
alsnog het Ballet der 20ste Eeuw is. 
Voor hen die vinden dat drie ballet-
formaties vooi een land als België 
te veel is kunnen we slechts opmer
ken : indien men kulturele autono
mie zuenst dan is zoiets slechts nor
maal. Van brusselse instanties heb
ben we ons trouwens nooit tets Ie 
behven. 

M O M E N T 

OPNAME 
STUDEBAKER 

Dit is geen betaalde reklame, maar 
in de tentoonstelling « Amerikaanse 
Naleven » tn het brusselse paleis 
voor Schone Kunsten hangt een 
schildei ijtje dat een smid en zijn 
knechten tn een smidse voorstelt. De 
smid troont er met volle baard, hoge 
hoed en leren voorschoot te midden 
van zijn werktuigen, die zijn wel
stand mogelijk maakten. Nu blijkt 
deze zelfverzekerde figuur de vader 
van de amertkaanse autobouwer 
Studebaker te zijn. In deze smidse 
•<X)u zoon Studebaker later zijn eer 
ste auto gebouwd hebben. De schil 
der van dit merkwaardige doekje 
bleef zoals velen zijner kollega's on
bekend. Hij was zoals de meesten 
ambachtsman, dte in zijn vrije tijd 
schilderde en zijn werk niet onder
tekende. 

Deze tentoonstelling sluit morgen 
zondag haar deuren. 

KAPELLE OP DEN BOS 
In de kunstgalerij der paters As 

sumptwnisten en het St. Teresiakol-
lege aldaar heeft tot 31 december 
een kunsttentoonstelling plaats met 
internationaal bekende artisten en 
kunstenaars uit de streek : ]. Aertf, 
De Clerck, Destrebecq, Goyvaerts, 
Versaen, Vtvijs, M^rimoto, A. Jeu-
rissen en anderen 

file:////eik


WIJ 
• a 

STUKJES SCHRIJVEN 
leder blad dat zich respekteert heep tegenuoodtg iemand nodtg die zijn dagelijkse, ue 
kelt]kse of omegelmatige wijsheid tn een min oj meer lileraite voim prezenleeit Ook ons 
eigen blad heeft een dergelijke behoefte gevoeld en ^jnder onszelf te willen ophemelen 
durven wij toch zeggen dat de wekelijkse Nemiodse wijsheid, al dan met met een zachte 
* fraiisiskaanse » humor of met een getemperde satire veimengd en opgediend, voorzeker 
geen slecht figuia slaat in de overvloed aan penodieke stukjes in de «papieren toeield» 
Menig stukjesschiIjver heeft echtei de diingende behoefte gevoeld zijn jonnahstieke 
pennevruchten voor het nageslacht te bewaten in een soheder vorm dan die van kianl vf 
weekblad — en bet ze daarom door een goedwillig uitgever m mm of meer lijvige bun
dels op de markt brengen We hebben er deze xueek enkele wor u samengelezen 

Dat de humoristen in het genre daarbij 
het steikst veitegenwooidigd zijn, is moge 
hjk een kwestie van kommercieel dooizicht 
bij de uitgevers — en een zeer begujpeli jke 
reaktie van het lezend pubhek tegen de ge 
leerde en grijze, oude en « nieuwe » ro 
mans met hun goidiaanse knopen konstruk 
ties en pioblemcn Carmiogelt en Ghijsen 
zi)n suk-iesnummers gev\orden bij het grote 
pubhek Dat mindere goden — en hiermee 
bedoelen wij dan niet zozeer de kwaliteit 
wel de bekendheid — het er ook al een* 
op « a m n hun humoi in boekvorm bijeen 
te b i tngen kan ons en dit naai atwisseling 
zoekend lezerspubliek slechts verheugen 
Niei ledeieen is in staat ot in de moge'i ik 
heid om i l le regelmatige of onregelraaiige 
pubhkat ies waarin die stukjes vers<;hi)nen 
bi( te houden te kopen of te lezen Daai 
om II] de uitgever ge oofd die o m * La 
chcn tot je zwait ziet » van He iman de 
Coninck binnen het bereik gebracht heeft 
van personen van met kontesterende ouder 
dom en beioep De stukies van H e i m a n de 
Coninck verschenen in het s tudentenblad 
< Universitas » d i t zich uiteraard tot het 
beperkt pubhek deze « intellektuele arbei 
ders » richt De bundehng brengt deze 
stukjes nu in ieders bereik zodat iedereen 
ook pioeven en smaken kan van dit pitt ig 
ges< hieven proza dat nooit schaterlachen 
maai onophoudelijk olunl ichcn doel Fve i 
een pioefje van t i p e n n g ' In hei stukje 
ovei de begiafenis van Elisabeth « Ver 
molmde ueeis tanders hangen hun schiet 
pitjzen \ \ r ( r op een en al borst en gaan 
voor het u i ' e i s post v uien als een staande 
wip » 

Geheel aiui van toon inspiratie en be 
doehng zijn ('- stukjes van Diane Debray 
in het blad v iii de euronese federahstische 
beweging 

« Euiopa Len » en nu gebundeld ouder 
de I tel « Tussen politesse en polka » Dik 
wijl'- aan de aktualiteit gebonden ol ei uu 
vert iekkend wordt die echtei get ianspo 
neeid op een individueel menselijk en te 

gelijk universeel vlak Zo krijgen deze stuk 
jes — mede ook door hun poëtische zegging 
— een literaire waarde Zij gaan over de 
meest diveise onderwerpen maar hebben 
alle gemeen een naar de mens en de men 
selijke gemeenschap gerichte belangstelling, 
die vanuit de eigen kern, de eigen persoon 
lijkheid wordt benaderd 

Tenslot te krijgt deze konlrontat ie met de 
wereld vanuit de persoonlijke kern een zeer 
eigen toets door de vrouwelijke fijngevoelig 
held — tot in het debat toe — door een 
poëtische taal en een taalvaardigheid die 
vooi iemand van franse afstamming en met 
een Iranse opvoeding, van een uitzonder 
lijke kennis van en liefde voor ons Neder 

mds getuigt 

W I J vernoemden Jos Gliysen als een dt 
« suksesnummers » bij het grote publiek 
een aanbeveling behoeft zijn nieuwe bun 
del « Het schurend schainiertje > dus bij 
datzelfde publiek wel niet De hoeveelste 
het in de reeks is sedert < De Muzen heb 
ben hun ekskuzen » weet ik niet, maar het 
zijn er reeds ettelijke De humor van Ghy 
sen die evenals die van Carmiggelt de me 
nige kleine dingen des dagelijksen leven 
tot onderwerp of ver t rekpunt neemt, i» 
mindei uitgesponnen en uitgewerkt dan bi) 
/ijii noordnedei landse kollega stukjesschrij 
vei doodeenvoudig een gevolg van de 
plaatsruimte die elk in kran t of radio toe 
gewezen kreeg ' Daardoor zijn Ghysens stuk 
jes gebalder Zijn humor is daarenboven 
mildei minder satire en misschien daar 
ciooi wel iets menselijker en warmer « He t 
schurend scharniertje » is een boekje waar
van elke bladzijde glimlachen doet En in 
een tijd waarin onmiddelli jk gevraagd 
wordt m ir moraal en engagement van het 
ooenblik dat ie iets aan het papier toever 
t iouwt IS de grote waarde van deze stuk 
les misschien wel dit ongeengageerde di t 
VU) zi)n van alle kontestatie virussen, maar 
levens dit op een m i H humoristische wijze 
a in tonen van de vluchtigheid en de be-
tiekkeliikheid van veel d ingen waaiaan wi) 

belang hechten in het dagelijks leven . 
Piet Theys die als chef van de B R T 

ploeg de R o n d e van Frankr i jk versloeg, 
heeft reeds een vijftal keren een « derde 
man > meegenomen, Louis Verbeeck was 
de laatste m d e n j dezer niet ortodokse 
volgelingen — waarin wij ook Lucien 
Bousse, Jos Ghysen, en Gaston Durnez h u n 
opinies en ervaringen van oningewijde heb
ben horen voorlezen, 's avonds na het ru
moerige sportverslag over de rit van de-dag 
Samen met Piet Theys — wel een insider 
— biacht hij in d u doodernst ig bedrijf, 
waarover door de verslaga;evers wél geest 

SENATOR 

BOUWENS: 

t^ eU BAT éMA^ 

B.ït>o^w€t^ii 

milII Mi MJIIiM lètll . 

« Maison de Bellevue » van Paul Cézanne, voorstelling van een hoeve in Aix-en-
Provence werd door Sotheby te Londen voor de som van 155 000 pond of 
18 100 000 fr. geveild Het gebouw dat er voorgesteld is zal stellig dez prijs met 

bereiken. 

drit t ig zelden gecsi ig verslag woidt uitge 
bracht, een minder ernstige noot Heel het 
spektakel werd daardoor ook voor de on 
geletterde in de sport, voor de afstandne 
mende kleurigei en ook menselijker In het 
« Dagboek van een ongedoopte » worden 
de ndrukken van iemand die het doopsel 
van de sportgemeenschap niet heefl ont 
vangen neergeschreven naast die van een 
meer ingewijde een kombinat ie die hu 
mor en sport — en d u in tegenstelling tot 
de dodelijke ernst onzei sportrubrieken — 
heeft verenigd en die daarom zelfs voor de 
niet sportieve een spektakel als de R o n d e 
m aans;ename lektuur kan omzetten 

H e r m a n de Coninck < Lachen tot je 
zwart ziet » - Boeken^ilde De Clauwaert , 
Kessel Lo — 50 tr 

Diane Debray « I ussen Politesse en 
Polka » — Oranje Uitgaven Osvlei 9, 
Wortsel prk 136385 — 80 fr 

Jos Ghysen • « H e t Schurend Schar 
niertje », Heide land, Hasselt Vlaams Po 
cket — 40 fr 

L Verbeeck P Theys « Dagboek van 
een ongedoopte » — 40 fr. 

Ee7i paar weken geleden op een 
zondagmiddag in de herbeig <.Au 
Reuze» tn Kassei Enkele Kasse 
laars zitten er te kaai ten, ruiten he 
ten er i.steens'» Al heel gauw ra
ken we met hen m een gesprek Ze 
upt erg verontwaardigd over de 
tv uitzending over Vlaanderen ter 
gelegenheid van de driehonderdste 
veijaung van de aanhechting hij 
Fiankrijk. Vooial omdat ze m die 
uitzending Reuze papa van Kassei 
zo maar in het open veld hebben 
laten wandelen Een van de mannen 
krijgen we zelfs aan het zingen over 
de revs Zonder haperen zingt hij 
v-ijf strofen van het Reuzebed, dat 
in Kassei begint met de. wc\)iden 
1. Als de grote klokke luudt, de klok 
ke luudt, de reuze komt uut ' » Ook 
het ander karnavalstied van Kassei, 
het bakkersbed van de bakkersiuagen 

Z Ü I D -

VLAAHDEREN 
kent hrj nog gedeeltelijk in hel 

Vlaams 

We vragen m een andere heibeig 
op een keer of we er onze boterham 
men mogen opeten Het was in 
« Caester Linden i vlak bij het doip 
in Kaaster De waai dm aittivooidde 
tn he Frans Maar na een zin of 
twee (je moet altijd iXjlhouden tn 
flans Vlaanderen) schakelt ze over 
op haat moedertaal Tegen de 
middag zijn daar zeker vijf mannen 
een glas wijn komen drinken, oudere 
maai ook vrij potige Geen een heeft 
een woord Ftans gespt oken 

Ik vet lel die feitjes omdat er in 
de laatste ti]d zoveel pessimistische 
gei achten veispieid wotden tn onze 
pers over de taalloeslaud in Frans 
!• laandeten, zelfs in « Doorbraak » 
het blad van de V V B Enige tijd 
nelcden spraken we met een lei aar 
aan het kollege van Sint Wiiioksber 
gen (tn het ABN} over de moge 
lijkheid r>m zuidvlaamse jongeren in 
kontakt te laten komen met fongens 
en meisjes van bij ons Die leraar 
geeft ook les aan l'Avenir Rut al, een 
soott landbouwschool Zowat al de 
leetbngen van die school spreken nog 
f laams, en hebben er belangstelling 
voor De kollegejeugd van het 
stadje zelf kan dat op een vijftal na 
niet zo goed meer 

Hoe 'itaat het met de opschtiften 
lil onze taal <' Volgens ^mmige 
verdwijnen ze Welnu m Kaaster 
IS er dit jaar een nieuw cafe bijgeko 
men dat heet 's. Au Diiehoek », zo 
zuiver gespeld als u het hier leest 
In Bambeke is vorig jaar een rust 
huis voor priesters opgericht met de 
naam « t Groenhof > In Belle vma 
je iets wat je zelfs in Btussel met 
zou vinden een eentalige straat 
naam nl in de buurt van de kapel 
Onse Lieve Viouwe van het Leen 
(herbouwd m 1946), ze heet iPae 
perstiaete 9 In Vleteren kun je nog 
op een huis het opschrift van een 
vroegere herberg lezen, heel merk 
uaardia <L A la Ryourkelooshille» 
De man met wie we gezellig tn hel 
f laams over die naam spraken, wist 
natuurlijk niet wat de betekenis was 
liij ons zou een eenvoudig mens dat 
ook niet direkt weten Hille bete 
kent heuvel, het huis staat trouwens 
Ol een heuvel, en roekeloos zal ook 
loor ons een schrijftafelwoord blij 
ken te zijn Tussen Bambeke en 
Weslkappel staal Kip een kleine ver 
hevenheid een herberg <Au N'Heyh 
een naam die eveneens op een on 
handige wijze het woord hil weer 
geeft De ekelsbeekse zuivelfabriek 
heeft ook een eentalige nederlands 
merknaam voor de melk dte ze ver 
Koapt gekozen, nl « Noormelk > 

CM 
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r̂  •xj-* Op 2 januari op het beeldscherm de jeugdfilm « De geheimzinnige tunnel». 

JOHNNY EN RiJK 
Johnny Kraaykamp en Rijk 

de Gooyer waren tijdens de 
weekends van het vorige tele-
vizieseizoen vaste gasten op de 
nederlandse beeldbuis Dins
dagavond krijgt u een samen
vatting waarin een aantal hoog
tepunten uit drie weekeinde-
shows zijn opgenomen Johnny 
en Rijk doen derhalve vrij gek 
in een ziekenhuis-scène en 
Johnny volgt rijlessen op de 
divan. 

Enkele gasten uit de gebloem
leesde shows zijn er ook bij : 
Rika Zarai, Julie Rogers en 
Shirley. Een produktie van de 
AVRO. 

Dinsdag 31 december om 
20 25 u (Brussel Ned ) 

EEN KLEINE 
EN EEN DIKKE JONGEN 

In deze Japanse avonturen
film gaat het om twee klasge
noten : een dikke, onhandige, 
grote jongen die het altijd, 
vooral dan in de turnles, moet 
afleggen tegen een heel vinni
ge, kleine knaap De kleine 
vindt het toch wel pijnlijk voor 
de dikke dat hij altijd een zo 
belachelijk figuur slaat en hij 
besluit daar wat aan te doen. 
Eén van die vreselijke ogen
blikken voor de dikke is de 
sprong over het paard m de 
turnles, maar de kleine heeft er 
al wat op gevonden .. 

Zondag 29 december om 
19 05 u (Brussel Ned ) 

DE ALLERMINSTE 
ONDER DE DICHTERS 

In deze dokumentaire van de 
KRO wordt een beeld geschetst 
van de grote amsterdamse dich
ter, liedjeszanger en toneel
schrijver Bredero die op 33-
ifarige leeftijd overleed, maar 
in de tien jaar van zijn produk-
tief leven een ontzaglijke hoe
veelheid werk heeft tot stand 
gebracht. Daardoor rijst het 
vermoeden dat Bredero met de 
losbol is geweest, waarvoor hij 
wel eens wordt versleten. Daar
uit blijkt dan dat het ook in 
dat opzicht kan verkeren, dit
maal te zijnen goede. Bredero 
heeft enkel de kleurige, leven
de taal van zijn tijd gebruikt, 
wat hem het beeld van de drin
kende bon-vivant heeft opgele
verd. Waar mogelijk, is in deze 

dokumentaire deze taal behou
den Behalve liederen en ge
dichten zitten in dit program
ma ook een fragment uit de 
Spaanse Brabander, een frag
ment uit Griane, een film over 
oud Amsterdam en een tableau 
vivant 

Zondag 29 december om 
22 10 u (Brussel Ned ) 

DE MAN 
DIE DE ANGST OVERWON 

Deze psichologische film is 
het verhaal van de vriendschap 
tussen een blanke en een neger. 
Maar het tema is niet alleen 
dat van het rassenvraagstuk 
Het gaat ook over de vriend
schap die sterker is dan alle 
beproevingen en tegenkantin
gen Sydney Poitier en John 
Cavassavetes leveren een ver
bluffende vertolking Degelijk 
werk van de ' ineast Martin 
Ritt die deze prent draaide in 
1957 

Maandag 30 december om 
20 25 u (Brussel Ned) 

DE GEHEIME TUNNEL 

Terwijl de kunstverzamelaar 
Henderson en zijn zoon Roger 
m Egypte verbleven, hebben 
dieven een kostelijk schilderij 
van Rembrandt uit zijn huis 
weggehaald Bij zijn terugkeer 
wordt meneer Henderson opge
beld door de speurders van 
Scotland Yard, ten minste dat 
denkt hij. Terwijl hij naar 
Londen gaat om de politie uit
leg te verschaffen, besluiten 
Roger en John, de zoon van de 
huisknecht, op eigen houtje een 
onderzoek in te stellen Zij ont-

'VtU-UU^ 

dekken het bestaan van een ge
heime onderaardse gang die 
hen de weg cpent naar het vol
le avontuur 

Donderdag 2 januari om 
16 15 u (Brussel Ned ) 

FORSYTE SAGA 

Het verhaal is dat van een 
gegoede engelse familie tijdens 
de eeuwwisseling en omspant 
drie generaties Het parool van 
de Forsytes is « fatsoen » en be
zit is hun hoogste goed Maar 
de familie wordt ondermijnd 
door de hartstocht De hoofdfi
guur IS Soames Forsyte, de spil 
van het drama rond wie de 
hartstochten zich ontketenen. 
Het gaat niet zo best tussen 
Soames en zijn mooie vrouw, 
Irene Hij wil daarin beter
schap brengen en bouw* daar
om een prachtige woning in de 
omgeving van Londen De ar-
chitekt van de woning, Bosm-
ney wordt verliefd op Irene en 
er ontwikkelt zich een verhou
ding Soames, woedend, spant 
een geding in tegen Bosinney 
omdat deze de kostenraming 
voor het huis heeft overschre
den. Soames wmt het proces, 
Bosinney komt om bij een on
geval, maar Irene laat haar 
man in de steek Naarmate 

Soames ouder wordt, groeit bij 
hem het verlangen naar een 
zoon Hij gaat Irene opzoeken, 
want hij houdt nog steeds van 
haar, maar deze verstoot hem 
en weigert meteen een echt
scheiding Soames slaagt er 
nochtans in zich te laten schei
den en huwt met Annette die 
hem een dochter schenkt. 
Fleur Inmiddels heeft ook 
Irene een nieuw huwelijk aan
gegaan en daaruit wordt haar 
een zoon geboren Jon De bei
de kinderen groeien op, ont
moeten "Ikandei en worden 
verliefd Maar omwille van de 
vete tusen de beide familietak-
ken weigert Jon met Fleur in 
het huwelijk te treden Jon 
kiest een amerikaans meisje als 
vrouw Dan wordt zijn weg op
nieuw gekruist door de harts
tochtelijke en mooie Fleur 
Even komt het tot een romance. 
Maar Jon ziet m dat hij zijn le
ven met op bedrog en leugen 
kan bouwen en laat Fleur val
len Fleur IS de wanhoop nabij 
en laat een brandende sigaret 
vallen in de schilderijenzaal 
van haar vader Weldra staat 
alles in lichterlaaie Soames 
ziet zijn dochter staan onder 
een zware lijst en wil haar red
den Hij moet het echter zelf 
met zijn leven bekopen. 

Dit verhaal is dus ook dat 
van de roman en kan niet de 
enige verklaring zijn voor het 
sukses van deze voortreffelijke 
britse produktie — een Peyton 
Please met klasse, zoals een 
amerikaans kommentator die 
ooit noemde. Want de roman is 

in zijn tijd niet uitzonderlijk 
populair geweest Men moet de 
verklaring zoeken bij de geheel 
eigen eigenschappen van dit 
feuilleton, een groots opgezette 
produktie, waarin alles tot in 
de kleinste details met de 
grootste zorg is omringd Er is 
zeker ook — blijkens de reak-
ties die bij de BBC binnenlie
pen — de overweldigende aan
trekkingskracht van de mooie 
vrouwen die in dit feuilleton 
defileren Die vrouwen blijven 
bovendien onder vrijwel alle 
omstandigheden zeer volledig 
aangekleed, wat voor het pu
bliek anno 1969 een ware we
derontdekking mag genoemd 
worden 

Donderdag 2 januari om 
20 25 u (Brussel Ned ) 

« lm Forsyte Saga», het nieuwe televiziefeuilleton start op 2 
januari. In Engeland had deze tv. bewerking een zeer groot 

sukses. 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 28 december 
16 }5 De vi j f sleutels t o t de schat 
Dg wilde buf fe l — 16 30 to t 18 00 
Avonturen in de Zoutkreek Tjorven en 
Skrallcn — 18 50 Het Zand-
monnet ie — 18 55 Huck Finn Het 
Gorgonenhoofd — 19 20 Auto romo — 
19 50 Keurig Frans — 19 52 ZoeK-
hcht — 19 57 Mededelingen — 20 00 • 
TV nieuws — 20 25 100 000 of niets 
— Aanslui tend omstreeks 21 40 Echo 
— 22 10 Monnix De dood op de hie
len — 23 00 TV nieuws 

Zondag 29 december 
11 00 Eucharistieviering vonui t de paro

chiekerk van O -L Vrouw der Armen te 
Hasselt — 14 00 Voor boer en tuinder 
— 14 30 * Tienerklanken presenteert : 
Muziek voor longe mensen — 15 20 : 
Binnen en bui ten — 17 00 De v i j f sleu
tels t o t de schat : De v i j fde sleutel — 
17 15 t o t 18 15 : Sport in 1968 — 
18 35 : Klein, k lem k leuter t ie — 19 05 : 
De geschiedenis van een kletne en een 
d ikke longen Avonturenf i lm voor de 
jeugd — 19 55 • Mededelingen — 20 0 0 : 
TV-nieuws — 20 15 • Sportweekend — 
20 40 : Een jaar Oostenri jk 3 Show — 
22 10 ' Gerbrand Adriaensz Bredero t 
« De ol lerminste onder de dichter* > — 
23 00 : TV-nieuws. 

Maandag 30 december 
16 15 V i i f sleutels to t de schat 8e en 
laatste af levering De koffers met de 
schat — 16 30 Brave Pi t ty Jeugdf im 
16 50 to t 17 40 Hier gaan we dan ' 
Amerikaanse dokumentaire — 18 55 
Zandmannet je — 19 00 Zorro De vro 
l i jke coballero — 19 25 Jonger dan |e 
denkt — 19 50 Hier spreekt men Ne
derlands — 19 55 Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 TV nieuws — 20 25 
Speelfilm De man die de angst over
won — 21 55 Vergeet met te lezen — 
22 30 . TV nieuws 

Dinsdag 31 december 
16 15 Het gouden t i jdperk Een mon 
toge von de beste f i lmkluchten — 17 30 
t o t 17 50 Metropolen uit het verleden 
Documentotre — 18 55 Zondmonnet ie 
— 19 00 Tienerklanken — 19 20 
Maur i t ius TienerfeuiHeton — 19 50 
Keurig Frans — 19 52 Zoekl icht — 
19 57 Mededelingen — 20 00 TV-
nieuws — 20 15 Nieuwjaarstoespraak 
door de hr Paul Vondenbussche direc 
teur generaal — 20 20 Johnny en Rijk 
Bloemlezing u i t de shows van Johnny 
Kraoykomp en Rijk de Gooyer — 21 10 • 
Successen van Herb Alpor t — 22 00 • 
Slenterend door Y/enen TV show — 22 30 
t o t 01 00 Hippie hippie hoera ' Van 
het oude in het nieuwe 

Woensdag 1 januari 

12 50 * Nieuwioorsconcert vanui t de gro
t e zaal van het <t Wiener Musikverein » 
te Wenen — 13 30 • Skien : Schonssprin-
een te G o r r w K h - f ort«nkirchen — 15 30 : 

Stemming met Noncv TV show — i6 2 0 : 
De schapendoder Feuilleton voor de 
leugd Ie a f l De doder sloot toe — 
16 35 Tip top — 17 35 to t 18 10 TV-
gonzespel — i8 55 Zandmannet je — 
19 00 Atel ier — 19 20 Mauri t ius — 
19 50 Hier spreekt men Nederlands — 
19 55 Mededelingen - De Weerman — 
20 00 TV-nieuws — 20 1 5 Monsieur 
100 000 Volts Gilbert Becoud ';how — 
21 15 Het laar m beeld — 22 35 TV-
nieuws 

Donderdag 2 januari 
16 00 De schapendoder Verdacht — 
16 15 De geheimzinnige tunnei Jeugd
f i lm — 17 00 De ondergang von dd 
Lusitania — 17 55 Schooltelpv «̂ ip — 
18 55 Zandmannet je — 19 00 Tie
nerklanken — 19 20 Maur i t i i » — 
19 50 Keurig Frans — 19 52 Zoek
l icht — 19 57 Med-^dehngen — /C 00 : 
TV nieuws — 20 ? 5 The Forsytp Soga. 
Ie o f l Het famltlif>fGest — 21 15 : 
Lybie Reportage — 22 00 Premiere — 
22 40 TV-nieuws 

Vrijdag 3 januari 
16 15 De schapendoder • Het gestolen 
schaap — 16 30 Zwerver tussen zee 
en stroom Dokumentaire fdm — 16 50 : 
De schat van het kasteel Jeugdf i lm — 
17 55 Schooltelevisie — 18 55 Zond 
monnet ie — 19 00 Luceot — 19 30 : 
Z ie t u er wa t in ' — 19 50 Hier 
spreekt men Nederlonds — 19 55 Me
dedelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV nieuws — 20 25 • Die ungarische 
Hochzeit Operette van Hermonn Her-
mecke — 22 05 : TV-nieuws — 22 10 
t o t 22 50 : Medium 
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c AUDERGHEM i> ? 

Van een bepaalde kant wordt 
er nogal gejankt omdat het fa
meuze sportcentrum te «Au-
derghem» niet zal gebouwd 
worden. Sportcentrum dat 
voorzien was om er onze diver
se nationale ploegen klaar te 
stomen voor de grote interna
tionale kompetities allerhande. 
Vermits dat centrum er niet 
komt, zal de nationale sporteli-
te niet meer m spreekwoorde
lijke belgische eendracht kun
nen samenwerken, zal zij voor 
het vaderland minder eer en 
glorie kunnen vergaren, blijft 
onze natie achter in de vaar t 
der volkeren naar meer sport-
goden en tararaboem Ge kent 
het allemaal. Onze persoonlijke 
mening voor wat ze waard is : 
men zal die nationale dinges 
nog wel kunnen voorbereiden 
zonder dat centrum. En men 
kan dat geld beter aan de « ge
wone » jeugd besteden dan aan 
godekens allerhande. Tot onze 
schande moeten wij zeggen dat 
onze nationale sportelite ons 
niet zo heel veel zegt. Onze kin
deren, die nodig moeten leren 
zwemmen, wel Als ge het ons 
vraagt : niet die eersten zijn 
« het Belgikske ». Wel de laat
ste n 

PROFICIAT 

Iedere goed beoefende sport 
heeft haar nut. En een sport 
die. m onze ogen heel veel nut 
heeft — een zeer geschikte 
sport dus — is volleybal Minder 
spektakulair misschien voor de 
toeschouwers, maar dat is zeer 
relatief en van veel minder be
lang, omdat de waarde van de 
sport ligt in de beoefening en 
niet in het spektakel. 

Een klub die al jarenlang een 
schitterende propaganda voert 
voor deze uitstekende sport, is 
Brabo uit Antwerpen. 

Die klub heeft het klaarge
speeld om, zowel met de dames 
als de heren, een twintigtal 

kampioentitels te veroveren. 
En in de voorbije week heeft 
zij haar honderdvijftigste ach
tereenvolgende overwinning in 
kompetitieverband b e h a a l d . 
Om het met onze onvolprezen 
Fred te zeggen : ge moet het 
kunnen. Nu men toch op zoek 
is naar verdienstelijke sport
mensen, waarvan de naam 
noodzakelijk dikwijls in de ga
zet moet staan : zou men niet 
eens aan Brabo denken ? 

ONS EEN ZORG 

De splitsing van het bestuur 
voor de sport in een vlaamse 
en een waalse afdeling doet heel 
wat stof opwaaien. Velen zien 
er al een voorteken in van het 
toekomstig uiteenvallen van de 
nationale federaties, en in een 
franse krant vraagt een lezer 
zich af wat er gaat gebeuren 
als de voetbalbond zo ne keer 
uiteen moest vallen Wij den
ken niet dat het in de nabije 
toekomst al gebeuren, maar 
als het ook het geval moest 
zijn, ons een zorg 

In de hoogste twee afdelin
gen van deze kompetitie zitten 
negentien vlaamse ploegen, 
waaruit men gemakkelijk een 
behoorlijke eerste afdeling zou 
kunnen vormen Daarentegen 
zitten er maar acht waalse en 
5 brusselse in zodat het voor 
de beter en de beste Belgen 
moeilijker zou zijn 

Dit verklaart misschien 
waarom men aan de top van de 
nationale sportfederaties zo 
straf « bels » is. 

ONBEVOEGD ? 

In een franstalige krant ge
lezen dat de mensen van de 
Sportraad voor Vlaanderen 
niet bevoegd zouden zijn een 
oordeel te vormen over sport
zaken. Ze zijn immers geen le
den van een of ander « comité 

exécutif», geen vedetten, geen 
trainers, geen « specialisten » of 
wat ook. Dus... 

Ons lijken het ook niet de 
geschikte mensen om verder te 
gaan... met het geknoei dat we 
tot dusver kenden. Maar ver
mits wij van oordeel zijn dat 
men nodig het muurt je rond 
het sportwereldje (alleen in 
stand gehouden om onredelijke 
normen, profijtjes e.d. te recht
vaardigen) moet neerhalen, en 
vermits we verder menen dat 
de officieel erkende specialis
ten (en profiteurs) dat zeker 
niet zullen doen, hebben wij 
het volste vertrouwen in de 
Sportraad en in hun poging om 
de sport aan te passen aan een 
modernere samenleving. Daar
om ook denken wij dat het 
goed zou zijn dat meer vlaamse 
mensen zich zouden interesse
ren aan de sport, niet zozeer om 
de sport zelf, maar omdat ze 
een belangrijk onderdeel is van 
ons maatschappelijk leven. 

NIKS AAN TE DOEN 

Zo eens een avondje naar het 
sportpaleis gaan, tijdens de zes-
dagen, valt wel mee Ge krijgt 
daar van alles wat. Hoempa-
hoempa, bier, meiskens, klow-
nen, gezelschap, sfeer en op de 
koop toe af en toe nog een koe-
reur ook al. Wat wilt ge nog 
meer ' 

Maar het zou niet in ons kop-
peken opkomen dat allemaal 
« au sérieux » te nemen Wij le
zen dan ook met een lichte ver
bijstering de verslagen van 
sommige sportjoernalisten over 
de «finale» van de zesdagen 
van Charleroi, die heel verbe
ten werd uitgevochten door 
vijf koppels, die er in bijna zes 
dagen maar niet in geslaagd 
waren één enkel rondje op me
kaar uit te lopen, daar waar zij 
dat in de laatste twee uren om 
beurten en onafgebroken kon
den 

Wij hebben niks tegen die 
komediekens, maar we begrij
pen echt niet waarom men ons 
dat nog altijd probeert voor te 
schotelen als echtig en techtig 
en wreed serieus 

Terloops gezegd, die ult ieme 
strijd zonder genade werd ge
wonnen door Merckx-Bracke. 
Hadt gij iets anders verwacht 
in Charleroi ? 

— ^ ^ — — — — — ^ - ^ ¥nj 

BUITEN 

Het voetbalseizoen is zowat 
tot in de helft gesukkeld. Ver
schillende klubs zijn mee op de 
sukkel. Dus zijn er weer een 
aantal t rainers die het moeten 
ontgelden. Nadat «Noul le» de 
Raeymaecker te Anderlecht 
aan de kant werd gezet, heeft 
men in het naburige «Meule-
beik » gemeend niet minder t e 
kunnen doen dan ook maar de 
redder in nood. Renders, t e 
« promoveren » tot adjunkt van 
een serieuze trainer, een bui
tenlands wonderman, Beres, die 
zijn « kwal i te i ten» al op ver
schillende plaatsen in ons land 
demonstreerde. En die Beres 
zal he t nu eens gaan « arrange
ren », zie. 

We zeiden het al dikwijls 1 
we vinden het dwaas altijd 
onze eigen mensen achteruit t e 
stellen voor al die vreemden, 
hoewel men wel weet dat m e n 
regelmatig op die eigen men
sen beroep moet doen om de 
stommitei ten van de anderen 
t e herstellen. Wij blijven dus 
supporter van de « Noulle », van 
Renders en van alle anderen 
die altijd weer klaar staan — 
wij begrijpen niet waarom — 
om het «vui le w e r k » te doen 
en daarna bui ten te vliegen. 

Wet staatsaniuieunsme in de sport is al lang geen amerikaans of russisch monopolie meer. Ook 
het gaullistisch Frankrijk is die weg opgegaan. Een receptie door het staatshoofd behoort tot het 

officiële bedankje voor de olimpische medaillewinners. 

BELANGRIJK 
EEN 

Jacquci Itkx (dat eeuwige 
« jack) » vinden wi] kindeiachtig) 
kon lekenen op onze waai dering. Ht] 
!s een piima vakman. Autoienner. 
Ht] xvon dit jaar een paar wedstrij
den, waaionde) een heel gi\>te, hij 
heeft nog geen mensen doodgereden, 
hl] xveid zelf nog met het slachtoffer 
van zicaie ongevallen (zi] dit laatste 
dan op het nippeitje), en hi] slaat, 
kortweg, bekend als een voorzichtig 
piloot. \Vi] hebben voor hem dus 
het respekt dat lui] ook hebben voor 
een i^.>eie schoolmeester, een goeie 
faktein, een goeie dokter, en een 
zoeie bakker. Evenveel. Niet meer. 
Dat hoeft ook niet. 

Vooi de sport die hi] beoefent 
hebben wt] geen lespekt. Ze maakt 
ieder ]aai tientallen slachtoffers, on
der de piloten en de toeschouwers, 

•I rrnt men ook vertelt over techni

sche VOOI uitgang, en Vffers voor de 
veiligheid van anderen, ze is in on
ze ogen niets anders dan een tege
moetkoming aan de sensatiezucht 
van de massa, en een publicitair-
kommercieel middel zoals er zo veel 
zijn. 

Wij vinden autosport trouwens zo
wat het tegenovergestelde van wat 
sport in onze ogen moet zijn : ont
spanning v\}or geest en lichaam, be
vordering van lichamelijke en gees
telijke gezondheid, doel op zichzelf, 
streven naar algemeen-menselijke 
waarden en waardigheid, en dies 
meer Dat zijn etiketten die wij be-
zwaailijk op autorennen kunnen kle

ven. 

TWEE 
Jos Gkysen schrijft ergens dat een 

hir\Ud niet op de hoogte moet zijn 

van het ondetweip. Dat het volstaat 
in een jury te kunnen « zitten >. 

Dat lijkt wel het geval te zijn voor 
de jury die de nationale trofee van 
sportvei dienste ieder jaar moet Ifoe-
kennen. Voorzitter van het gevat ts 
de achtbare heer Cooiemans, bur
gemeester van Brussel Onbetwist
baar een bevoegdheid op velerlei ge
bied, maar, bij ons weten, niet be-
i>aald op spoitgebied. 

foor de rest is het een publiek 
geheim dat dezelfde jury nogal fiks 
franskiljons getint is. Zi] noemt zich
zelf wel < nationaal », maar in hoe
verre haar samenstelling de verhou
ding tussen het aantal vlaamse en 
waalse sp\)> tbeoefenaars weerspie-
geldt, willen xui] niet eens onderzoe
ken. 

Het lijkt ons dus wel vermetel die 
vergadering meer pittoresk over
blijfsel uit een voorbijgestreefde sa
menleving dan reprezentatief voor 
de huidige, te laten beslissen over 
hel toekennen van een prijs, die men 

< nationaal >, dit i$ van gans de na
tie, wil noemen. 

DRIE 
En toch heeft die jury de « natio

nale trofee voor sportverdienste » 
lyiegekend aan een loontrekkend 
showman — we schreven bijna . 
stuntman — uit de autonijverheid. 

Piet Thys en de jongens van 
Sportmagazine m de radio moesten 
er hartelijk om lachen, terwijl Da
niël Mortier gauw een (oud) inter-
vieuwke van de gevierde ging afne
men. Wij lachen met de radiomen
sen. 

Er is noch aan die fameuze jury, 
noch aan die trofee tets nationaals 
aan. En er is aan het autorennen 
niks verdienstelijk sportiefs aan. 

WIJ vinden dat de lol-jury zich
zelf en de sport belachelijk maken. 
En vermits het een « nationale » zaofe 
betreft, de natie zelf. 

Zij trfioet dus verdwijnen. Met 
h^ar trofee. Het was nog niet te laat 
daar even de aandacht op te vesti
gen. 
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GEVRAAGD 
IN DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE 

BRUSSEL 
# Bekwame TYPOGRAAF • INVORMER 

• Goede LINOTIPiST 

Vi j f dagen week - aangename werks feer - goed loon. 

Zich aanbieden ROTATYP 
Silvain Dupuislaan 110, Brussel 7 of 

schrijven op dit adres. 

EEN GOUDEN BELEG
GING AAN DE COSTA 

DEL SOL IN SPANJE 

Villa-park « EL PARAiSO-
EL BARRONAL » te 

ESTEPONA 

Nog enkele paradijselijke per
celen villa-grond aan het strand 
Geen bouwverplichting. — Op 
Uw 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 DISCOUNT 
DILLEWIJNS 

U W 
PLATENSUPERMARKT 

voor 

het VLAAMS LANDSGEDEELTE 

Doorlopende tentoonstelling 
van een FANTASTISCHE VOOR
RAAD GOEDE gramofoonpla-
ten. 
Gedurende de feestweken open 
van 9 tot 21 u. Vrije ingang. 
Zondagmorgen gedurende de 
markturen tot 14 u. 
DISCOUNT - minstens 10 % 
vermindering Splinternieuwe 
45 t. platen : 10 F. 

DISCOUNT 
DILLEWIJNS PLATEN 
pvba. WAPPERSTRAAT 

15-17 ANTWERPEN 

HET JONGENSTEHUIS PIETER SIMENON 
Vereniging zonder Winstoogmerken, Kasteel Landwijk, 
DONK (bij Halen). Tel. 013/413.66. POSTREK. 102.508. 
biedt ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar zijn beste heilwen-
wensen aan de magistraten en ambtenaren van de Jeugdbescher
ming, wier vertrouwen wij genieten, aan onze achtbare weldoeners, 
en niet hef minst aan onze oud-leden en hun gezinnen. 
Tevens vragen wij dringend om Uw milde steun. Ons Jongenstehuis 
huisvest, in het meest vrije gezinsverband, met werkelijk totale toe
wijding van de opvoeders, 60 grotere alleenstaande jongens, gemid
delde ouderdom 18-19 jaar, en is hierdoor een belangrijk bolwerk 
tegen jeugdmisdadigheid. Naast officieel-geplaatste jongens, voor 
wier onderhoud wij officieel vergoed worden, hebben wij steeds een 
heel aantal vrijgeplaatste jongens, voor wie wij weinig of geen kost-
geld genieten. Wij hebben Uw steun groot nodig en menen die ten 
volle te verdienen. Dit is de doelmatigste, moderne, sociale en kriste-
lijke hulp aan de meest bedreigde jeugd van eigen volk, 

Frans Craeninckx, pr., gewezen P. Gevangene van de Duitsers. 
Enkele personaliteiten uit ons Beschermkomitee : Oud-minister Profes
sor Verbist. - Minister Bertrand - Hoogeerw. Heren Chisquière en 
Stappers, ere-prelaat err prelaat van Averbode - Professor Dr. Frans 
Daels, direkteur-lmeldakliniek. Bonheiden. 

VANDAAG: 
Behaaglijk leunstoeltoerisme... 
MORGEN : 

Pure werkelijkheid ! 
Dat kan met de pas verschenen — ri jk geïllustreerde 
— V.T.B.-kleurenfolder waarin een ongeëvenaarde 
keuze van groeps- en privéreizen. 

W i j houden graag voor U 
een KOSTELOOS EXEMPLAAR ter beschikking ! 
Telefoneer of schrijf naar : 
Vlaamse Toeristenbond 
Sint-)akobsmarkt 45, Antwerpen 
Telefoon : (03)31.09.95 

Kantoren te Brugge, Brussel, Cent, Hasselt, Kortr i jk, 
Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas 
en Vilvoorde en bij onze plaatselijke vertegenwoor
digers. 

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

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centi ïeKretariaal . ANTWERPEN, Kipdorp 50, tel. 03/32.31.39 
Prov. Sekr Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tel. 02/19.08.64 

Prov Sekt Limburg HALEN, Stationsstraat 25, tel 013/414.08 

Meer dan 50 plsatselijke afgevaardigden bodedlenstea 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres ; 
M. SCHEERLINCK 

Muilenstraat 122, Liedekerke 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon i (011) 741.96 

H DOX 
Carnotttraat 133, Antwerpen 

Telefoon , (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen • 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. (02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Blerkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bi j Süikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag geslotea 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maattch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. > (03)49.30.45 - 4915.94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater t Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS. Deurne xuid 
Van Havrelei 70, tel. 35.63.17 
Agent • De Coene Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrictiting 

Kruidtuiniaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2- 68 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tol. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange wobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkistep • Polyethyleen-

drijsschorten • Prijskaarties 
zakken, -vellen - Rollen - Be-

drijsschorten - Prllskaartjes 

HERMES 
SCH€#L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
tecretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG. EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel (02)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Het beste Nieuwjaarsge
schenk voor Uw 

kinderen ? 

ERASMUSSCHOOL 

Een geschenk voor het leven ! 
Talen - Steno-daktylo - Boek
houding - Sekretariaat - Jour
nalistiek - Etalage - Hostessen -

Mannequins. 

(U hebt nog net de tijd I) 

Aalst : Priester Daensplein 2. 
Tel. : 053 /284 .55 . Brugge : 
Gulden Vlieslaan 26. Tel. : 0 5 0 / 
372.75. Leuven : Bondgenoten-
laan 84. Tel : 016/224.85. Me
chelen : Lange Ridderstraat 36-

38. Tel. : 015/173.68. 

Mevrouw Van Louwe en 
Kinderen, zeer getroffen 
door de vele blijken van 
deelneming en medevoe-
len bij het overlijden van 

Vrederechter 
Luc Van Louwe 

verzoeken hiervoor hun 
welgemeende dank te aan

vaarden. 

Geschenken 
GEEF BOEKEN 
Leden van de 

V.O.S. en V .U. 
krijgen vermindering 

ALGEMENE BOEKHANDEL 
Torhout stw. 185, Oostende 

D u i t s e w ij n 
Vrolijke wijn ! 
Zonovergoten wijngaarden in frisse valleien... warmte 
en frisheid: dat alles vindt men terug inleen glas goede 
Duitse wijn. Of het nu gaat om Rijn- of Moezel
wijn, wijn uit Frankenland, Baden of Wurtemherg.,, 
Duitse wijn is steeds hartig, vrolijk... en maakt U 
vrolijk I Er bestaan uitgelezen 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 ! 
* '̂  •*" ~ Vraagt documentatie aan. 

ADVISO 
22, Marntxlaan, Brussel 5 
Verband Deutscher Weinexporteure 
532 Bad Godesberg - Moltkestr. 42 5»t 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

' . . ' I 

Standaarduitvoering D C i / c T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET 
in gephosfateerde staalplaat. O ' t n O Q 
Zeer lichte bediening. Z O U y O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONE^• 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 
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PERS 

r f Noott zal men ons een morzel staal 
ontwringen » is een nieuwe tekst op het 
'1830^melodietje dat voor het ogenblik in 
Wallonië gekraaid wordt. Zelfs Eyskens-
van-bovenr-'t-gewoel-der-tijden moet al 
balansje spelen bij 't verdelen van zijn 
gunsten. 

Fransje-het-paradepaard-van-Kultuur 
krijgt er in onze boks-met-de-BRT-be-
heerraad van langs. Als ex-dietse strij
der heeft hij het zich echter ook wat te 
gemakkelijk gemaakt in verband met de 
nederlandse integratiepolitiek. De CVP 
heeft met zijn oude en nieuwe versleten 
figuren hoge nood aan nieuwe profeten, 
van uit de diepte van zijn gemeentehuis-
cenakel orakelt Kiebooms nog eens. Fun
damenteler inzichten worden verkon
digd over het volksnationalisme door 
Rob Lettens in de Bond. 

HET BELANG VAN LIMBURG 
Het parochieblad van Limburg dat ja

renlang dacht dat heel de vlaamse be
weging zich herleidde tot een heikapel
letje en het « bemint onze waalse broe
dertjes » (vooral die van de Société Gé
nérale en de mijndirekties) is nu toch 
« bedroefd » omdat de Walen botweg 
nee zeggen aan staal in Limburg, bijna 
als aan een schoolstrijderbetoger die op 
de Place Lambert niet mocht komen. 

« Maar aan de andere kant moeten we 
de woorden aan de kaak stellen van de 
heer Rombert Lambion, die André Re-
nard aan de leiding van de luikse socia
listische métallurgisten heeft opgevolgd 
en wiens aktie aan de bazis ligt van het 
heftig offensief dat in Luik is losgebro
ken. In zijn krant « La Wallonië » laat 
hij de aap uit de mouw komen, wanneer 
hij de reden van zijn heftige tegenstand 
aangeeft : 

« De vrees dat de staalgieterij te Genk 
de wil uitdrukt van de vlaamse politici 
om in het vlaamse land een nieuw kom-
plex in het leven te roepen... ». 

Uit de hele kontekst van deze verkla
ring kan men aflezen, dat de luikse aktie 
erop gericht is om de kern van een ver
fijnde staalnijverheid in het Genkse in 
de kiem te versmachten. Wij hadden dit 
reeds eerder in september in de gaten, 
toen de eerste loense poging werd aan
gewend om Genk zijn elektrische staal
gieterij te ontfutselen en ze in het Luik
se in te planten. 

STERK AANBEVOLEN 

DOSFEL-
DOKUMENTEN 
Nr 1 : « lns^ellingen voor Ho

ger en Universitair onder
wijs - Inrichting van 
Universitair onderwijs » 
— 50 F - 75 b«x. 

Nr 2 : « Ruimtelijke Ordening » 
— 30 F - 50 biz. 

Deze twee, zeer keurig uitgege
ven bazisdokumenten zi jn te ver
krijgen door storting op 
P.R. 177.77 Kredietbank - Scho
ten, voor rekening 3.180 van 
Dosfelinstituut. 

1 Restaurant SYLVIA 
: Spoormakersstraat 67, Brussel 
: Tel. 02/12.07.23 
: (tussen Grote Markt en St. Jansplein) 

••t|N|i ir 
• "^kSffll ^ middags en 's avonds 
• fn faw MENU VAN DE DAG 
: V M H tegen 65 F en 85 F 

^Q» ir 
Z Zaal voor 40 tot 50 personen, voor 
; banketten, zakendinees en andere, op 
: Ie verdieping. 

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• **« 

• • .1 

De publieke bekentenis moet ons op 
onze hoede stellen. Het gaat om heel wat 
meer dan een fabriek met enkele hon
derden arbeidsplaatsen. Het gaat om een 
belangrijke bazisnijverheid, met toe-
komstvoorwaarden, die na haar eerste 
vestiging te Genk in 1961, ter plaatse 
haar normale ontwikkelingskansen moet 
krijgen ». 

HET VOLK 
Als er echter geen staal mag komen in 

Vlaanderen, blijft er toch nog toekomst : 
bieten hakken in Frankrijk. Dit liefelijk 
tafereeltje uit Het Volk toont ons welke 
volken dit geluk mogen smaken : Vla
mingen (officieel Belgen), Bretoenen, 
Basken. Allemaal brave deftige jongens 
die nooit barrikades oprichten ; zoals die 
van Luik of die van 1830 : 

« Zoals in talrijke andere plaatsen in 
Frankrijk, bevindt zich ook te Villenoy 
een groep belgische seizoenarbeiders. 
Hoewel de « kampagne » langzamerhand 
ten einde loopt, aldus schrijft ons een 
der arbeidsters mevr. Bauters-Moreels, 
zullen wij tijdens de kerstdagen toch 
nog niet in ons land terug zijn. Zij ver
telt verder dat door een groep Belgen 
in de kantine van de suikerfabriek te 
Meause een achttiender op de kaarttafel 
werd gelegd. Spelers waren, renner Ed
dy Moreels uit St.-Goriks-Oudenhove, 
Jerome Goossens, Gustaaf Impens en 
Paul De Poorter, terwijl een groep bre-
toense, baskische en belgische mede-ar
beiders getuigen waren. Zij verzamelden 
dezelfde dag 130 fr die zij bij hun terug
keer in België aan een werk voor gehan-
dikapte kinderen zullen schenken... ». 

DE FINANCiEEL-EKONOMISCHE TIJD 

Daar Eyskens natuurlijk te slim is om 
weerlegd te worden door ekonomische 
en politieke onderontwikkelden van ons 
soort, laten wij dit over aan dit gespe-
cializeerde blad dat de dorpspolitieke 
praat van Gaston, toen hij zijn kabinets
zitting verliet, even op de korrel neemt. 

« Minister Merlot vond dat er in Bel
gië te veel getwist wordt. Het Centrum 
te Mol heeft 3,6 miljard gekost ; elk jaar 
moet het tekort met 1,3 miljard worden 
aangevuld, in totaal is er al 11 miljard 
uitgegeven. Waarop Eyskens inpikte en 
verklaarde dat de oplossing te Charleroi 
maximum 140 miljoen zal vergen. 

Bestaat er in België nog enige zin voor 
maat ? Telkens men in een deel van het 
land iets verricht, wordt er in een ander 
deel een probleem opgeworpen. Zal men 
alles op een milimeter na gaan uitme
ten ? (...) 

Voor het ogenblik wordt de konditio-
nering van de izotopen gedeeltelijk te 
Saclay verricht. Dat stuit op geen enkel 
protest. Zou men het niet mogen doen te 
Charleroi ? Zeker, mag dat, en we we

ten zeer goed dat er voor de waalse pro
blemen iets moet gedaan worden, sociaal 
en ekonomisch bekeken. Maar men lost 
niets op als men bestaande instellingen 
gaat opdelen om ergens die millimeter
pariteit te bereiken ! Overigens, men 
zocht naar een vervangoplossing voor 
Saclay omdat de riskante transporten te 
duur uitvielen. Diezelfde transporten 
naar Charleroi zullen niet veel goedko
per en alleszins even delikaat blijven. 
En de premier kan toch niet wegpraten 
dat Charleroi veel duurder is dan Mol ? 

Als ekonomist weet hij wel beter... ». 

HUMO 
Die andere : ook prof te Leuven, ook 

minister, ook flamingant-geweest, maar 
nog meer cinisch en zelfingenomen, de 
Frans uit de T.V.-parade krijgt er in dit 
blad van langs omdat hij als minister 
van de nederlandse kuituur in Vlaande
ren blijkbaar zijn rol niet wil zien in het 
tot stand brengen van de integratie 
Vlaanderen - Nederland. Van zijn dietse 
« Branding » is hij blijkbaar gezakt op 
het peil van « waar d'ambitie-branding 
ruist bij dag en nacht ». 

« De heer Van Mechelen is minister 
van Kuituur. Ook de BRT ressorteert 
dus onder zijn bevoegdheid. Hij is dus 
de man onder wiens auspiciën de BRT 
naar volwassenheid zou moeten evolu
eren. Maar hij wil de informatieve op
dracht van de BRT herleiden tot een ge
zellig onderonsje. Hij wil van de repor
ters schoolkinderen maken die met een 
vlaggetje aan de kant van de weg staan 
te wuiven als een minister een lint komt 
doorknippen. 

Als wij de uitlating van de heer minis
ter, dat kulturele integratie de zaak van 
de ministers niet is, verbinden met zijn 
hogergenoemde poging om de BRT in 
een van zijn belangrijkste taken tot vol
wassenheid te doemen, dan wordt het 
ons duidelijk wat wél tot de taak van de 
minister van kuituur behoort : de belan
gen van zijn partij te dienen. En naar 
de bliksem met de kulturele integratie. 

Heeft Minister Van Mechelen de 
draagwijdte van zijn woorden beseft ? ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Toen Lodewijk de Vrome-Kiebooms 

van zijn bidstoel rechtstond en door het 
raam van zijn wilrijks gemeentehuis 
keek, zag hij dat er cmbehagen was bij 
minder-hemelgerichte bewoners van «dit 
land». Toen zij morden tegen zijn par
tijgenoten en zelfs tegen hem, was hij 
zo nederig in dit akerstartikeh als CVP-
magiër een nieuw « imago » voor zijn 
partij te gaan zoeken. Hij doolt als volgt 
en zal blijven dolen, want geraakt niet 
uit de zelfbewieroking van het verleden. 
Ouderdomsverschijnsel ? 

« Is er een onbehagen waar te nemen 
in dit land en van welke aard is dit ? 

Er is een zeker onbehagen waar te ne
men dat ik zou willen onderbrengen in 

^^g^ a'*t^^ 
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De ene belegging is de andere niet. 

Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen 
elke vorm van muntontwaarding. En, als it die investering bU 
de Groep De Bondt plaatst,ls ie nog extra-renderend ooic 
8 % nettowinst, immers, De Bondt seleicteert zijn gronden 
uitsluitend op liun hoge winstwaarde en beiiartigt de 
belangen van zijn Investeerders tot iiet uiterste. 
Een waarborg hiervoor: de Groep De Bondt belegt 50 % 
eigen kapitaal in elk van haar projekten. Vraag nu, 
overigens geheel vrijblijvend, onie uitgebreide brochure. 

• * Groep De Bondt 
iiromotors van bouwgronden 
ea woonplanning 
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twee rubrieken. De ene, weliswaar van 
ernstige maar toch van tijdelijke aard j 
de vlaams-waalse malaise. De andere, 
evenzeer ernstig, maar van bestendige 
aard : de sociaal-ekonomische klasse-
strijd. 

De CVP staat met beide rubrieken ge-
konfronteerd, net zoals de andere natio
nale partijen. 

Is dit onbehagen te wijten aan de 
struktuur van deze partijen en aan de 
werking van het parlement waarin zij 
zetelen ? 

Zegt men ja, welk alternatief stelt 
men dan voor ? 

Door het feit dat niemand echter een 
alternatief voorstelt moet ik wel beslui
ten dat het onbehagen niet op te vangen 
is door een verandering van regime. We 
moeten dus trachten aan de partijwer
king zelf verbetering te brengen. 

Wij kunnen na dit gevleugeld woord 
van de Heilige Lodewijk zonder bijbe
doelingen zijn CVP noemen : « de oude 
sleurpartij ». 

DE BOND 
In een zeer interessant artikel getiteld 

« Wee de minderheden » geeft Rob Let
tens het fundamenteel verschil tussen 
het volksnationalisme en het staatsimpe-
rialisme. Bazige Frans Van Mechelen 
van de BRT-diktatuur zou het eens mo
gen lezen. 

«Er is één enkele soort minderheid, die 
nooit de meerderheid zal aanvallen, om 
de goede reden dat zij er logischerwijze 
niet kan aan denken, zelf ooit meerder
heid te worden, dat is : de nationale, et
nische, kulturele of hoe ze ook heten 
mag. 

Naarmate haar bewustzijn groeit, ver
draagt zij bevoogding moeilijker. Wordt 
dit groeiende bewustzijn niet gevolgd 
door een kultureel, politiek, ekonomisch 
ontvoogdingsproces, of verloopt dit veel 
te langzaam, dan ontstaan er spanningen 
waaruit ook wel eens geweldpleging 
vanwege de ongeduldige minderheid 
voorkomt. 

Dit neemt niet weg dat zelfs in dit ge
val zulk geweld nog steeds in wezen de
fensief blijft, gericht op de vrijwaring 
van de eigen groep en nooit op over
meestering van vreemde mensen of groe
pen. 

Een zo groot mogelijke mate van zelf
bestuur hebben zij nodig om in stand te 
blijven. Kleine groepen valt het zelfs in 
een vreedzame samenleving nog^ moei
lijk genoeg, zich tegenover de aantrek
king van groteren te handhaven ». 

WALTER LUYTEN. 

Groepen en maatschappi|cn 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
l i D E R D O R T M U N D E R 

THIER BRAU HOF 
kan U op leder ogenblik van 
de dag van het laar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
xaterdag of zondagavond 

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

Oberbayern orkesten. 
Middag- «n avondmaal ki sracp 
qaxalllg fl|n goad ar goadkeep 

fnllchtingan ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Uuven Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulsfe Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

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

Tel. (02)18.74.89 
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ANTWERPEN 

Borgerhout 
EEN V O O R S P O E D I G EN 
GELUKKIG 1969 

Dit •«enst ons bestuur aan al zijn 
leden, lezers en simpatizanten. 

Op het vlak van de vlaamse strijd 
Tveust het u nog meer volharding en 
% erbetenheid, meer plichtsbesef en 
daadwerkelijke propaganda. 

ABONNEMENTENSLAG ! 
Die gaat onverminderd voort en 

eindigt niet bij het einde van het 
jaar. Wij werden voorbij gestoken 
door Ronse. Wij blijven echter niet 
bij de pakken zitten al zijn het toch 
steeds dezelfden die de moeite moe
ten opbrengen. Onze vrienden Piet 
Willems en Jos. Verbergt zijn druk 
be/ ig met het innen der lidgelden, 
zodat er voor hen weinig tijd over
blijft om abonnementen te werven. 

Gaat Borgerhout op de valreep 
het onderspit delven of gaan w e 
den dolf onderspitten ? Doe nu eens 
een exstra inspanning ! Kijk eens 
na of er niemand in aanmerking 
komt en zo ge het zelf niet durft 
aanpakken, geef dan onverwijld 
naam en adres (niet noodzakelijk 
van liorgerhout) over aan de vriend 
Piet Willems, De Winterstraat 14, 
Borgerhout. Tel. : 36.43.08. 

LEDENHERNIEUWING 
Geen afvalligen te Borgerhout 

doch nog steeds enkelen die niet te 
bereiken zijn. Stuur een kaartje aan 
bovenstaand adres met vermelding 
van dagen en uren dat er kan langs 
gekomen worden. 

Geef ook naam en adres van sim
patizanten op. 

Hoboken 
REUZE-AVOND 

Het 7de V.U.-bal van 14 decem
ber werd de bekroning van de fan
tastische ledenslag in de voorbije 
maanden. Onze nieuwe leden wa
ren op post en een kwartier voor de 
opening van het bal dienden elders 
stoelen en tafels bijgehaald te wor
den Sinterklaas deed een omhaKng 
ten voordele van het Jongerensteun-
komltee. Aan alle medewerkers on
ze dank. 

UITSLAG TOMBOLA 
TOEGANGSKAARTEN 

103, 111, 246, 273, 310, 342, 440, 
497, 515, 547. 

De prijzen kunnen tot 31 januari 
afgehaald worden bij de sekretaris, 
A. Bracke, Lambrechtsstraat 16, 
Hoboken. 

VERGISSING 
Per vergissing nam iemand een 

verkeerde overjas mee na het bal. 
Deze heer wordt verzocht kon-

takt te nemen met J. Van den Nieu-
wenliof, St. Bernardsesteenweg 783, 
Hoboken, tel. 27.28.48. 

Mechelen 
DRIEKONINGENFEEST 

De Volksunie-afdeling Mechelen 
nodigt alle kinderen van de leden 
tot 14 jaar, samen met hun ouders, 
uit op een Driekoningenfeest, in de 
zaal <c Dageraad » op zaterdag 4 
januari 1969 te 15 uur. Het V.N.J. 
verleent zijn medewerking. Verder 
nog poppenkast. 

Cacao, koffiekoeken en een ge
schenk voor ieder kind. 

Er is ook een driekoningprijs
k a m p waarover meer details in spe
ciale omzendbrief. 

Wijnegem 
LEDEN- EN 
ABONNEMENTENSLAG 

O p enkele weken tijd werden 
door onze propagandisten 14 nieuwe 
leden ingeschreven. Van nu af 
wordt ook meer aandacht besteed 
voor het maken van nieuwe abon
nementen op « Wij ». 

BAL VAN W K 
Ons jaarlijks « Vriendenbal » 

heeft plaats op 1 februari 69 met 
« The Continentals ». 

3RABANT 

Brussel 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De volgende raad heeft plaats op 
zaterdag 18 januari 1969, om 14 uur 
30. De punten die de raadsleden of 
afdelingen op de agenda wensen te 
plaatsen moeten ingediend uiterlijk 
voor woensdag 8 januari 1969. 
ABONNEMENTENSLAG 

De afdelingsbesturen worden erop 
gewezen dat het wenselijk is, dat 
zij hieraan een speciale bestuurs
vergadering wijden. De abonne
mentenslag moet ook in ons arron
dissement een sukses zijn. 
LEDENHERNIEUWING 

Al de afdelingssekretarissen wer
den vorige week in het bezit besteld 
van de te hernieuwen Udkaarten 
1969. De afdelingen die afwezig wa-
len op de vergadering van 16 de
cember 11. waarop de Udkaarten 
werden uitgedeeld, kunnen deze ko
men afhalen op het arrondissemen
teel sekretariaat, Duponstraat 27 te 
Schaarbeek, open elke werkdag van 
de week van 17 uur tot 21 uur 30 

Dworp 
ABONNEMENTENSLAG 
NIEUWE LEDEN 

Ieder lid zou menstens één nieu
we abonnee of nieuw lid dienen bij 
te b rengen! Abon. 1 j . 300 fr — 
half jaar 170 fr. 

Adressen van simpatizanten : H. 
Deville, Kerkstraat 22, Dworp. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VL. ZIEKENKAS 
« BRABANTIA > 

Van 1%9 af, iedere laatste woens
dag van de maand (18 uur 45- 19 
uur 14) soc. dienstbetoon, volksver
tegenwoordiger Defacq, herberg 
& De Leeuwerik », Kerkstraat 34, 
Dworp, tel. 565246. 
BRABANTIA 

ledere dag van 18 tot "19 uur, Gil-
denhuis, Kerkstraat 22, Dworp, tel. 
567084. Vlamingen sluiten aan ! 

Omliggende afd. Alsemberg, Ro
de, Beersel, Huizingen, Buizingen 
maken gebruik van dit sociaal 
dienstbetoon en sluiten aan bij de 
ziekenkas. 

Eisene 
AFDELING O P G E R I C H T 

De «Oasis Francophone» bedreigd 
door het vlaams imperialisme. O p 
5 december had inderdaad de stich
tingsvergadering plaats van de 
Volksunie afdeling Eisene. De op
komst was zeer groot, zowel vanuit 
Eisene zelf, als van bestuursleden 
uit andere afdelingen van de agglo
meratie Brussel, die dit bijna uniek 
gebeuren niet wilden missen. Als 
voorzitter werd de heer Lode Bellen 
aangeduid; sekretaresse : mevrouw 
Thomas; propagandaverantwoorde-
ke : André Van Horen. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
KENTEKENS 

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

Deze heide 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. 

Wij wensen de afdeling Eisene 
veel sukses, en stellen haar onmid
dellijk tot voorbeeld voor de zovele 
.gemeenten waar er nog geen afde
ling bestaat. 

Hekelgem 
DIENSTBETOON 

Afspraken met volksvertegen
woordiger E. De Facq maken door 
bemiddeling van Arthur De Schrij
ver (tel. 053-675.10). 

Jette 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

-Alle zaterdagen van 9 tot 11 uur 
bij J a n De Berlanger, Leopold 1 
straat 354 te Jette. In samenwerking 
met_ volksvertegenwoordiger \ ' ik 
Anciaux. 

Vilvoorde 
KANTONNALE VERGADERING 

De e.k. kantonnale vergadering 
heeft plaats op donderdag 16.1.69 
om 20 uur te Perk. Wij houden er, 
in de zaal Teniers, de Ribaucourt-
plein, een openbare volksvergade
ring met als sprekers : V. Anciaux, 
L. Claes, Ludo Sels en Paul Pee-
ters. Allen op post. Brengt simpa
tizanten mee. 

ABONNEMENTENSLAG 
Momenteel ligt de afdeling Weer-

de-Eppegem op kop in de kanton
nale rangschikking. De helft van de 
streef norm werd reeds bereikt. Al
les laat voorzien dat, op de kan
tonnale vergadering van 16 januari 
te Perk, deze afdeling haar streef-
norm 100 t. h. zal verwezenlijkt 
hebben. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger dr. R. 

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

KERKSKEN 
Zaterdag 28 december provincie

raadslid Urbain De Grave ten hui
ze van de h. De Kegel Edw., Berg-
straat 112, Kerksken, te 15 uur. 
WELLE 

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

Volksvertegenwoordiger dr . R. 
Van Leemputten elke dag van 9 tot 
10 uur in de voormiddag bij hem 
thuis. Dorp, Velzeke. Buiten deze 
uren gelieve men telefonisch een 
afspraak te maken (09-700832). 
AAIGEM 

Provincieraadslid Urbain De Gra
ve elke maandag en elke vrijdag 
van 18 tot 21 uur bij hem thuis, Op-
aaigem 93, Aaigeni. Geen zitdagen 
tijdens de vakantiemaanden juli en 
augustus. Telefonische afspraken : 
053-62267. 

EREMBODEGEM-CENTRUM 
Gemeenteraadslid Luk D'Hondt 

ontvangt steeds na afspraak bij hem 
thuis, Ninovesteenweg 145, Erembo-
degem. Tel. 053-20279. 
EREMBODEGEM-TERJODEN 

Gemeenteraadslid Albert De Ker-
pel ontvangt steeds op afspraak bij 
hem thuis, Driesstraat 10, Erembo-
degem (053-21615). 

Alfons Van der Burght ontvangt 
elke maandag van 19 tot 20 uur bij 
hem thuis, Geraardsbergensteenweg 
2, Erembodegem. (Tel. 053-28173). 
BABYSIT-DIENST 
EREMBODEGEM 

In het kader van het sociaal 
dienstbetoon heeft de Vlaams-Natio-
nale Vrouwenbond te Erembode
gem een dienst voor baby-sitters 
opgericht ten gerieve van Erembo
degem en de omliggende gemeen
ten. Voor inlichtingen : L. D'Hondt 
Ninovesteenweg 145, Erembodegem. 
Iel. 053-20279. 
HULP AAN 
WERKZOEKENDEN 

Door het a Oost-Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming voor Arbeiders », gewest 
Aalst, wordt « Hulp aan werkzoe
kenden » verleend. Zich wenden tot 
J a n Galle, Wichelensteenweg 145, 
Lede (tel. 053-29598), die de aanvra
gen en de aanbiedingen centrali-
zeert. 

REEKS SPECIALE 
ZITDAGEN 

Door het arrondissementeel Cen
trum voor Dienstbetoon zal in de 
loop van januari 1969 een reeks 
speciale zitdagen voor sociaal ' 

dienstbetoon worden georganizeerd, 
hoofdzakelijk in gemeenten waar 
geen afdelingswerking is. Afdelin
gen of personen die voorstellen in 
dit verband te doen hebben, gelie
ven zich in verbinding te stellen 
met Willy Cobbaut, Dorp 33, Baar-
degem (tel. 052-35452). 

DIstrIkt Deinze 

Aalter 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Omer Vande-
kerckhove thuis : iedere zaterdag 
\ an 9 tot 12u. 

Senator Frans Baert : om de twee 
maand : tweede donderdag, Casino, 
markt om 20 u 

ÜEINZE 

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

MACHELEN 

Volksvertegenwoordiger Dr. Jan 
Wannyn - 4de vrijdag van de 
maand om 19 u., Café <t De Leiezo
nen » bij Tuur Denijs. 

NEVELE-LANDEGEM 

Volksvertegenv,'Oordiger Dr Jan 
Wannyn • thuis, Ie en 3e vrijdag 
van de maand om 19 uur. 

ZULTE 

Volksvertegenwoordiger Dr. Jan 
Wannyn - Café St. Petrus bij de 
heer Van Parijs iedere 4e vrijdag 
van de maand om 1930 uur. 

ZWIJNAARDE 

Provincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem, na telefonische afspraak. 
Mevrouw Vermeersch na telefoni
sche afspraak. Gebuurtestraat 19 

Gent 
BAL 

O p 31 december groot oudejaars
avondbal van de V.U.-afdeling Gent 
in samenwerking met Karel en Lie
ve De Clercq. Vlaams Huis « Roe
land », Korte Kruisstraat 3, Gent. 
Orkest : Bert Brent. Toegangsprijs : 
50 fr. 

St. Niklaas 

WAASLAND 
LODE DOSFELINSTITUUT 

In het kader van de cyklus « Me
dezeggenschap en vernieuwing» 4de 
les op 10 januari 1969 te Lokeren 
in het Vlaams huis : « Het hoger 
onderwijs in de Branding » door 
volksvertegenwoordiger Maurits 
Coppieters. 

SINT-NIKLAAS 

1969 
Naar aanleiding van de jaarwisse

ling onze beste wensen aan alle le
den en simpatizanten. 

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 
minderheden : Baskenland, Zuid-
Tirol, Elzas-Lotharingen, Bretagne 
en Zuid-Vlaanderen. 2 orkesten — 
Marva — prezentatie Annemie Cop
pieters in zaal Serwir. Kon. As-
tridlaan, Sint-Niklaas. 

Leden 70 fr., niet-leden 80 fr. 

ABONNEMENTEN EN 
LEDENSLAG 

De aktie is nog bijlange niet ge
daan, onze bestuursleden en propa
gandisten doen verder, maar u ook 
kan mee werken. Bezorg ons adres
sen van vrienden en simpatizanten, 
bel even naar 76.40.53. Het moet 
een sukses worden. 

TREURIG NIEUWS 

Verleden zaterdag werd door een 
grote schaar vrienden de heer Lo
de Buerman, in leven sekretaris van 
het A.N.Z. en bestuurslid van de 
Vlaamse Ziekenkas, begraven. Hij 
overleed schielijk op SS-jarige ou
derdom. 

Lode Buerman was één der pio
niers, na de repressie, die de moed 
had zich opnieuw in te zetten voor 
de vlaamse strijd. De Volksunie, af
deling Sint-Niklaas is hem hiervoor 
erkenteUjk. Zij betuigt haar oprech
te deelneming aan mevrouw Buer
man en familie bij dit onherstelbaar 
verlies. 

Welle 
JAARLIJKS KLEUTERFEEST 

'foterdag 4 januari 1969 te 14 uur 
.̂ 0 in de zaal « Eendracht », wor
den onze kleine vriendjes opnieuw 
bedacht met speelgoed en versna
peringen. Jean Monnet met zijn 
sprekende pop zal er te gast zijn. 
Ook de volwassenen zullen er zich 
kostelijk amu/eren. Tijdig inschrij
ven. Inkom gratis. 

zoekertjes 
V.L'.-lid — 42 jaar zoekt dringend 

baan als aibeider ^ vrachtwagen
bestuurder — onderhoudsmecani
cien — omgeving Gent. 

Inlichtingen : proxincieraadslid 
Oswald Van Ooteghem — Rode 
Kruisstraat 7, Gentbrugge, tel. 
52.72.87 — T 165. 

Café-feestzaal « Vleminckhof », 
Marktplein te Wijnegem bij Ant
werpen zal voltooid zijn in lente 
1969. Hiervoor zoeken wij geschik
te familie (vlaams voelend) om uit 
te baten als aannemer van feesten. 
Toekomst verzekerd voor toegewij
de werkers. Inlichtingen : L. Blom, 
Marktplein 23, Wijnegem — T 168. 

Pas afgestudeerde juffrouw, twee
talig zoekt betrekking als bureelbe
diende. Liefst Brussel of Aalst T 
158. 

Dinamische man van 60 j . , die op 
doktersadvies zware lichamelijke 
arbeid moet laten, zoekt dringend 
gelijk welke lichtere baan in Klein-
Brabant. Geen nachtwerk. Kontakt 
nemen met apoteker Guido Delang, 
RoUierstraat, Sint-Amands aan de 
Schelde, tel. 322. 83 — T 167. 

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

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

Schrijven oi telefoneren : W. Jo-
rissen, Astridlaan 80, Mechelen. 
Tel. (015) 19991 — T 166. 

Wij zoeken plaatselijke agenten 
in gans Vlaanderen voor de verhu
ring van onze vakantieverblijven in 
Spanje Uan.-jun-J Brochuur gratis 
ter beschikking. Inl. Immo Spain 

- Hendrik Mrrckstr. 19. Berchem-
Antw — ï 161. 

Vlaams ziekentonds 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. 

Hoofdreaaktetii 
r . 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 b. 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

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

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

Brussel 12. 
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Merelbeke 
NONKEL BOB 

Op zateiclas 4 januari 19(>9. om 
i5 uur in de St. Pieterskring, Hun-
delxeuise steenweg, Merelbeke, 
komt de grote kindervriend Nonkel 
Bob met poppenspel en zang. Allen 
hartelijk welkom. Bijdrage : 5 fr. 

Inrichting : de Volksunie - afde
ling iMerelbeke-Melle. 

Oudenaarde 
VUJO-UITBREIDING 

Na vijf maand onafgebroken aktl-
viteil is de taak van het voorlopig 
Vujobestuur ten einde. Dit bestuur, 
samengesteld uit Jaak Jonin, Rita 
ühondt . Frank Lambrecht, Chris 
Denhaerynck en Mariette Wieme, 
is er in geslaagd in betrekkelijk kor
te tijd de Vujo uit te bouwen tot 
een stevig geheel Een uitbreiding 
van het bestuur is echter noodzake
lijk geworden. Daarom doen we een 
beroep op alle Vujo- en Volksunie
leden beneden 30 jaar. 

Onmiddellijk kandidatuur instu
ren naar : Vujo-Oudenaarde, Kor
trijkstraat 293 te Oudenaarde. Kan
didaturen worden ingewacht tot t5 
januari samen met een korte be
schrijving van wat u in de Vujo ziet, 
of van uw toekomstplannen als be
stuurslid. 

Ronse 
HERNIEUWING 
LIDMAATSCHAP 1969 

Dank zij een goede taakverdeling 
kende deze verrichting een vlot ver
loop. 
WERVING NIEUWE LEDEN 

Wij zijn aardig op weg om ons 
ledenaantal te verduiibelen. 

KADERVORMING 
EN 
ADMINISTRATIE 

Doeltreffende werking en besten
diging van verwezenlijkingen vergen 
een degelijk kader en een goede ad
ministratie. Aan beide punten 
worcit bijzondere aandacht besteed. 

St. Amandsberg - Oostakker 

DR JEF GOOSSENAERTS-
AVOND 

Heden zaterdag 28 december om 
1'J uur in de Gemeentelijke Feest
zaal, Schoolstraat 27, St. Amands
berg, en ingericht door de plaatse
lijke V.O.S. afdeling. 

Volksvertegenwoordiger Dr. Leo 
Wouters, zal ons het leven van Dr. 
J. Goossenaerts even in herinnering 
brengen. 

Daarna zal « Willem De Meyer » 
zorgen voor de gepaste omlijsting 
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in een echt Vlaams Kader en in een 
echte Vlaamse geest. 

Toegang vrij. Iedereen welkom. 

Petegem aan de Schelde 
GESLAAGDE 
AMNESTIEAVOND 

De amnestieavond ingericht 
door de plaatselijke Volksunie- en 
Vujobesluren kende een ongewoon 
sukses. Iedereen was aanwezig, 
zelfs de Bob ontbrak niet ! 

Nadat Steve en Frank de aanwe
zigen opgewarmd hadden met 
\ laamse strijdliederen en protest-
songs, hield provincieraadslid Os
wald Van Ooteghem een zeer ge
slaagde uiteenzetting. Met eenvou
dige maar scherpe bewoordingen 
schetste hij de oorzaken van de 
kollaboratie en de toestand na de 
bevrijding. Tot slot eiste hij nadruk
kelijk algemene en algehele amnes
tie. 

Nadien werd het gehele reperto
rium vlaamse liederen en volkswijs
jes bovengehaald, wat zeer in de 
smaak van de ouderen viel. 

Onze hartelijke dank aan alle 
medewerkers. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
LEDENAANWINST 

De afdeling Assebroek heeft in 
een zeer korte tijdspanne reeds 37 
nieuwe leden aangesloten. 

Ze hoopt voor haar abonnemen
tenslag een even pozitlef resultaat te 
bereiken. 
AFDELINGSBLAD 

Het 18de nummer van het twee
maandelijks afdelingsblad Nu rolt 
begin van het nieuwe jaar van de 
pers om weer gebust te worden in 
nagenoeg 4.7(M) bussen. De afde
lingsverantwoordelijken die wensen 
het blad Nu te ontvangen kunnen 
steeds terecht bij de afdelingsvoor
zitter Mare De Vriese, Tuinstraat 
(). Assebroek. 

Brugge 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
SINT-ANDRIES 

Volksvert. - burgemeester P . Leys 
op vrijdag 3 jan. a.s. van 15 - 16 
uur, ten huize : Manitobalaan 5. 
Iel. 135.20. 
HEIST 

Volksvert. P. Leys, op vrijdag 3 
jan a.s. van 18 - 18 uur 45, alsook 
provincieraadslid J. Deroose, Bond-
genotenlaan 57 (tel. 517.40). 
KNOKKE 

Volksvert. P . Leys, op vrijdag 3 
ja.n a.s. van 19 - 19 uur 45 bij V. 
DeliUe, Helmweg 12 (tel. 652.49). 
BLANKENBERGE 

Volksvert. P . Leys, op vrijdag 3 
jan. a.s. van 20 - 21 uur, bij J . Van 
Parys, ieperstraat 7. 
BRUGGE 

Volksvert. P. Leys op zaterdag 4 
jan. a.s van 11 tot 12 uur, in lo
kaal Breydelhof, Suveestr. 2 (bij de 
\ ismarkt). Tel. 350.67. 
SNELLEGEM 

Volksvert. P. Leys, op zondag 5 
jan. van 9 - 9 uur 45, ter Eernegem-
straat 62b (tel 814.14) 
JABBEKE 

Volksvert. P . Leys, op zondag 5 
jan. a.s. van 10 tot 11 uur, bij G. 
Eeckeloo, ( Aartrijksesteenweg 39 
(tel 812.20). 

Pro\incieraadslid A. Devriendt, 
op zondag 5 jan. a.s. van 10 tot 11 
uur, ten huize : Zandstraat 29 (tel. 
814.40). 
KNOKKE 

Gemeenteraadslid Raf Declercq, 
op zondag 5 jan. a.s. van 10 tot 12 
uur, ten huize : Lippenslaan 159 (tel 
626.77). 
SINT-MICHIELS 
VLAAMSE KLUB 

Jaarlijks familiaal gezellig samen
zijn heden zaterdag 28 dec. te 14 
uur, in het Centrum, Kerkstraat 
23a. Kinderen : 20 fr., volwassenen: 
30 fr. 

Vertoning van de prachtige nieu
we kleurfilm « Sneeuwwitje en de 
7 dwergen ». Daarna vieruurtje en 
versnaperingen voor en kreativiteit 
door de kinderen ! 
BRUGGE 
VLAAMSE 
ONTSPANNINGSKLUB 

Op 31 dec. vanaf 20 uur : van 
Oud tot Nieuw. Voor het feestmaal 
inschrijvingen tegen 350 fr. ger per
soon. 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Onze bestuursleden zijn volop be

zig met de leden- en abonnemen
tenslag. Laat hen niet nutteloos bij 
u aanbellen, leg lid- en leesgeld 
klaar. Adressen van simpatlzanten 
worden graag aanvaard bij sekre-
taris R. Van de Voorde, tel. 331.95. 

In januari 1969 houdt onze afde
ling geen algemene -'ergadering. 
Daarom maken we van de gele
genheid gebruik leden, lezers en 
simpatlzanten een gelukkig nieuw
jaar te wensen. 

Blankenberge 
VU-JONGEREN 

Op 22 december hielden de VU-
jongeren, in het spijshuls « Breu
ghel » een gezellig onderon.sje met 
boterkoeken en chokolademelk. 
Dat de emancipatie van de vrouw 
bij onze jongeren geen droom maar 
een werkelijkheid geworden is, be
wezen ze Hoor de mannen zowel 
bij het opdienen als bij de afwas te 
betrekken. 

Morgen zondag 29 december 
brengen we een bezoek aan Brugge 
kunslstad. Samenkomst om 14 uur 
in hel spljshuis <c Breughel T>. 
NIEUWJAARSFEEST 

Op 31 december van 20 uur 30 
af \ \orden alle leden en slmpati-
zanten uitgenodigd om met de VU 
het oude en nieuwe jaar te vieren 
in het spijshuls « Breugliel », met 
een feestmaal tegen 130 fr. Inschrij
ven : spijshuls « Breughel » tot en 
met 29 december. 

Ichtegem • Kortemark 
STICHTINGSVERGADERING 

De nieuwe afdeling Kortemark 
start op 18 januari aanstaande. Van 
nu af aan hopen wij dat onze leden 
die dag vrijhouden. Het woord zal 
gevoerd worden o.a. door voorzit
ter Ichtegem, Maurits de Keyser en 
Toon van Overstraeten houdt de 
feestrede. Uitnodigingen volgen nog. 

Kortrijk 

Denolf terug naar zijn geliefden; 
wij heten hem hartelijk welkom, en 
ook, nu al, pater Guido Dutry, zoon 
van ons aktlef lid André Dutry, die 
in het voorjaar 69 terugkomt uit de 
Filippijnen. 

WENSEN 
Geertje, zoon van onze slmpatle-

ke penningmeester Jozef Dedecker 
kreeg 'n broertje, Bartje genaamd. 
Proficiat aan de gelukkige ouders ! 

WENSEN 
Aan de talrijke leden, simpatl

zanten en hun hui sgezin wenst 
het afdelingsbestuur een voorspoe
dig nieuwjaar. Moge het een jaar 
zijn van onwrikbare trouw aan 
Vlaanderen en van kalme, maa r on
vermoeibare werklust voor dit land. 

NIEUWJAARSWENSEN 
Het jaar 1968 ia voor de Volksunie 

in arrondissement Kortrijk bijzon
der vruchtbaar geweest. 

Hoo5»tej)unt \ ,a ren de wetgevende 
verkiezingen van 31 maart waar 
wij er in slaagden (voor de eerste 
maal in de geschiedenis!) een 
vlaams-natlonaal volksvertegen
woordiger naar de Kamer te stu
ren. Ook in de Senaat konden wij 
voor de eerste maal sinds het ont
staan van de Volksunie, samen met 
arr . leper, een parlementair afvaar
digen. Dank zij de Vü-zetel van dis-
Irikt Menen, onze afvaardiging in 
de provincieraad kon verdubbelen. 

Organizatorisch was de werking-
1968 misschien minder spektakulalr, 
maar even belangrijk Het leden
aantal verhoogde zomaar eventjes 
tol '236 t. h. Van 6 georganizeerde 
afdelingen kwamen we tot elf! 

Verscheidene vernieuwde en 
nieuwe afdelingsbesturen brachten 
nieuw aktlef bloed In de partijka-
ders. Het arrondissementeel be
stuur werd vernieuwd en de arron-
dissementsraad belangrijk uitge
breid . 

Voor 1969 staan opnieuw ver
scheidene nieuwe afdelingen op sta
pel, onder meer te Tiegem, Heule 
en Bissegem. We verwachten een 
verdere toename van ons leden- en 
lezersaantal. 

Aan alle kiezers, leden, simpatl
zanten en lezers onze beste wensen 
voor 1969. 
DIENSTBETOON 

Vandaag zaterdag kunt u provin
cieraadslid Roger Vandewattyne 
raatlplegen in « 1302 », A. Reyn-
dertstraat 9, van 11 tot 12 uur. 

Menen 
ZITDAG 

Provincieraadslid dr. Wilfried 
Vanholme, lokaal « de Beiaard », 
Kortrijksestraat 3, vandaag van 16 
tot 17 uur. 
ABONNEMENTENSLAG 

Deze gaat steeds crescendo; de 
grensstad bereikte reeds 210 t. h. 
van het haar apgelegd streefgetal. 
Op arrondissementeel vlak draagt 
afdeling Menen de gele trui. Profi
ciat ! 

LEDENHERNIEUWING 
Niettegenstaande er ruim drie 

maal meer lidmaatschapskaarten 
dienden vernieuwd, verliep de aktle 
schitterend en binnen de gestelde 
termijn. 

Een vereniging is slechts 
groot door het aantal leden; lezer, 
indien u nog geen lid bent, stort 60 
fr. (hoofdlid) of 25 fr. (bijlid) op 
postrekening 875688 van André 
Leenknecht, Menen. 
GOED NIEUWS 

Na 'n verblijf van 5 jaar in Gua
temala, kwam missionaris Monfred 

Meulebeke 
AMNESTIE 

Heden zaterdag 28 december om 
18 uur in zaal De Nieuwe Kring, 
Statieslraat 5, Meulebeke, grote 
Amesntie-Meeting met als sprekers 
de heer Oswald Van Ooteghem en 
volksvert. Maurits Coppieters. 

Ingericht door de Vlaamse Vrien
denkring met medewerking van de 
Volksunieafdeling Meulebeke. 

Oostende - Veurne - Diksmuide 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De arrondissementsraad van ons 
arrondissement wordt bijeengeroe

pen op zondag 19 januari 1969 te 
Diksmuide om 9 uur 30. Op de dag
orde twee belangrijke punten : het 
instellen van een redaktieraad en 
het probleem van de ziekenkassen. 

DIENSTBETOON 
Dringend wordt gevraagd hulp 

voor het oppassen vna een kindje 
uur 30 elke dag behalve maandag . 
.500 fr. per week en middagmaa l 
Elke persoon die kan helpen in dit 
dringend sociaal geval gelieve te 
telefoneren naar Oostende (059)-
722.69. 
LEDENVERGADERING 

Algemene ledenvergadering op 23 
januari 1969 te 20 uur 30 in Hotel 
Guido, van Iseghemlaan. Behalve 
liet halfjaarlijks verslag van het be
stuur wordt het woord gevoerd 
door Toon Van Overstraeten, 
hoofdredakteur van « Wij ». 

Wevelgem 
DRIEKONINGENFEEST 

In samenwerking 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. 

Inschrijven op ons sekretariaat ; 
Roterijstraat 66, Wevelgem, uiter
lijk tegen 28 december 1%8. 

MEDEGEDEELD 
StroaU>eek 
VOORDRACHTEN 

Politieke gesprekken op vrijdag
avond te Stroinbeek, raadzaal ge
meentehuis telkens om 8 uur 's 
avonds. Toegang gratis. 

10 januari 1969 : senator Leo Van-
ackere, C.V.P. : de vlaamse C V . P . , 
de kulturele autonomie, de ekono-
mische decentrallzatie en de be
scherming van de minderheden. 

21 februari 1969 : Lode Hancké, 
journalist (Volksgazet) over de toe
komst van het travalUisme. 

14 maar t 1969 : senator Karel Po-
ma, P.V.V., de P.V.V. en het Li
beraal Vlaams Verbond. 

18 april 1969 : kamerlid Hugo 
Schlllz, V.U., federalisme, noodop
lossing of nieuwe start ? 

Mol 
MOTIE DAVIDSFONDS 

De gewestbond Mol van het Da-
vidsfonds heeft met groeiende er
gernis kennis genomen van de re
geringsbeslissing, een overbodig 
kerninstituut op te richten in het 
gewest Charleroi. 

Stelt vast dat hierbij alle techni
sche, ekonomische en regionale 
dwingende argumenten hooghartig 
worden ter zijde geschoven, met als 
enige bedoeling : het waalse over
wicht in het land te bestendigen en 
de verdere uitbouw van het kern-
kompleks te Mol te stoppen. 

Bezweert de regering deze jam
merlijke beslissing onverwijld on
gedaan te maken. 

Doet een dringende oproep tot al
le politieke partijen en mandataris
sen om deze plannen met alle mid
delen te bestrijden. 

LW.-Pajottenland 
NIEUW VLAANDEREN 

Zaterdag, 28 dec. a.s., te 2 uur 30 
stipt, in ff Inde Groepen Poort », 
Dorpstraat, te Gooik-Centrum, 
heeft de propagandistische verga
dering plaats voor « Nieuw Vlaan
deren 7>, het nieuw jongerentljd-
schrift voor de vlaamse jeugd. 

Al de vlaamse Bieisjes en jongens 
van het gewest, vanaf 14 jaar, zijn 
uitgenodigd en welkom. 

Unie Vlaamse Verefligingen 
te Brussel 

Het jaarlijks oudejaarsavondbal 
der Vlamingen van Brussel, dat 
sinds jaren doorging in de grote 
zaal van de K.A.J. Centrale, kan 
dit jaar wegens geval van over
macht niet doorgaan. 

Zondag 29 dec. in het lokaal 
« Graaf van Egmont » te 14 uur al
gemene herhaling voor leerlingen 
en oudleerllngen van de dansschool 
Onder Ons. Aanleren van de laat
ste modedans, de « Kataschok » 
van Dimltri Dourakine. Van 20 imr 
al, gezellige vrije oefenavond onder 
leiding van Jef Van den Broucke. 

Zondag 5 jan. te 14 uur begint de 
nieuwe kursus voor beginners In de 
Jozef Clottenszaal, Jules van Praa t -
str. 28, Brussel Beurs. 

Inlichtingen tel. 12.22.63 en 
21.78.94 na 19 uur. 

Gent 
DAVIDSFONDS 
BRUGSE P O O R T 

Politieke debatavona over straats-
strukturen op 10 januari 1969 om 
20 uur in de zaal Reinaertstraat 26, 
Gent, onder leiding van Lucien 
Boussé (T.V. reporter). 

Paneel : Baert F, (V.U.), Cale-
waert W. (B.S.P.), De Brouwere 
J. (B.K.P.), De Clercq W. (P.V.V,) 
en Dua A. ( C V P . ) . 

Antwerpen 
DANSEN... 
VOOR DE VLAAMSE JEUGD 

Zoals gebruikelijk nodigt ook dit 
jaar het J.S.K.-Antwerpen allen uit 
voor zijn knal-oudejaarsavond-bal. 
Bavarla-orkest met 12 uitvoerders, 
zaal Thierbrau-Hof, Groenplein, 
Antwerpen op dinsdag 31.11.1969, te 
20 uur .30. 

Prijs der kaarten : 50 fr. 

M I L J O E N E N DER LIEFDE 
Het propogondocomité van de V.Z.W. « Stichtlno St.-
Oda > Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook in UW kennissenkring is er we!-
icht een verstandelijk gestoord kind. 
St.-Oda-Overpelt bouwt een modern instituut 
voor deze kinderen. 

HELP HEN G E L U K K I G L E V E N ! 
stort uw steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Ltefde, St.-Oda, Overpelt. 

Onder de hoge bescherming van 

Dhr. L.Roppe, Gouverneur van Limburg-
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Monetaire krisis?? 
- Munterosie - onveifige obligaties en aandelen - duur

der levensonderhoud - minieme bankinteresten 

Eindejaarsgeschenk ? ? 
- stijgend loon - 13de en 14de maand wedde - vaste 
maandelijkse afdraging - gunstige financieringsmoge-
l i jkheden 

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

van 625.000 F af 

Schitterende konseptie... Praktische indeh'ng... 
op de gunstige liggingen met hoogste huuropbrengst het zij in 

ANTWERPEN - CENT - GENK - LEUVEN 
Middelheim - Belgiëlei - Park Meerlenhof - Dampoort 

of Winterslagstraat 

U ZAL DE KONING TE RIJK 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. 

DENK ALLEEN AAN DE OPBRENGST !!! 

ALDUS BLIJVEN UW MOEIZAAM GESPAARDE 

CENTJES IN WAARDE VERMEERDEREN !!! 

DAT IS ONS ALLER WENS + 
PRETTIGE FEESTEN 

van 1.950.000 F af 

Standingvoile afwerking... 
— een ontwerp naar uw persoonlijkheid 

— vooraf juiste budgetering zonder verrassingen 

— voorname en verfijnde afwerking 

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

Wenst U nadere inichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé fel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure 
1 over gronden voor villabouvv 

over gronden voor hoogbouw 
over gronden v eensgezinswoning 
over veilige geldbeleggingen 

2 over het Douwen ^̂ an 

bij voorkeur geleger te 

of bezit reeds grond, geleger te 

3 over de aankoop var een bestaande woning Q 
Duld aan met een X waarover U inl icht ingen wenst te ontvangen. 



BRASSER ZIET HET OUDE JAAR 


