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WIT WORDT 
ZWART 
De regerlngspartiien, en vooral de C.V.P. dan, schiitien wel de 

kluts kwijt te zijn. Hetgeen ze tans willen doen — de onthoudin

gen uitschakelen bij de stemmentelling voor de grondwetsherzie

ning — is een bijzonder grof voorbeeld van een politiek maneu

ver. 

Inderdaad : een jaar geleden keurden ze in de Kamer zowel als 

in de Senaat de interpretatie goed dat de onthoudingen zouden 

meetellen bij de neen-stemmen. Tans willen ze de onthoudingen 

niet langer meetellen. 

In de senaatszitting van dins
dag 2 mei 1967, na een debat 
waarin o.m. senaatsvoorzitter 
Struye (CV.P.), de heer Ver-
meylen (B.S.P.), de heer Gillon 
L(P.V.V.) het woord voerden om 
de stelling te verdedigen dat de 
onthoudingen zouden samenge
teld worden met de neen-stem
men, werd erover gestemd bij 
zitten en opstaan en deze in
terpretatie haalde het. 

De heer Struye verklaarde 
toen «dat het onmogelijk is 
door een wet de grondwet te in
terpreteren ». 

In de Parlementaire Hande
lingen (Senaat) van 2 mei 1967 
lezen we over die stemming de 
verklaring van v o o r z i t t e r 
Struye : « Ik breng dus in stem
ming de konkluzie van de kom
missie : om een artikel van de 
Grondwet te wijzigen moeten 
de twee-derden van de aanwe
zige leden op de voorgestelde 
wijziging een ja-stem uitbren-
gei ». 

En vlak daarop : « De kon-
kluzies van de kommissie, bij 

Er was zelfs geen debat over 
in openbare zitting. De konklu-
zies van het verslag Pierson, 
dat dezelfde interpretatie als in 
de Senaat vooropzette, werden 
zonder bezwaar aanvaard. 

We lezen o.m. wat hierna 
volgt. Voorzitter Van Acker : 
« Zo er geen bezwaar is, be
schouw ik de konkluzies van 
het verslag als aangenomen ». 

De stemming in de Senaat 
steunde op een nota van de 
Kommissie voor Grondwetsher
ziening. Als senaatsdokument 
verscheen immers op 26 april 
1967 vanwege de Kommissie 
van de Herziening van de 
Grondwet een « nota betreffen
de de interpretatie van de ar
tikelen 38 en 131, 5e lid, van de 
Grondwet (wijze waarop de ge
wone meerderheid en de twee
derde meerderheid worden be
rekend) ». 

In die nota lezen we als me
ning van die senaatskommsisie: 

— « de herziening van de 
Grondwet is een te belangrijke 
zaak om deze aan een te gerin-

Een abonnement zou toch makkelijker zijn ! 

Twee-derde van de uitge
brachte stemmen voor een wij
ziging in onze Grondwet bete
kent twee-derde van de aanwe
zige leden. Dit blijkt o.m. uit 

DE VALSSPELERS 
zitten en opstaan in stemming 
gebracht, worden aangenomen». 

In de Parlementaire Hande
lingen (Kamer) van 21 decem
ber 1967 lezen we dat het ver
slag Pierson over de uitlegging 
van de artikelen 38 en 131, 5e 
lid. van de Grondwet eveneens 
ter stemming gelegd werden. 

ge meerderheid over te laten ; 
een wijziging moet door twee
derde van de aanwezige leden 
goedgekeurd worden » ; 

~ « de Grondwetgever van 
1831 heeft zeker niet gewild dat 
een herziening met een al te 
kleine meerderheid mogelijk 
zou zijn », 

hetgeen de h. Devaux in 1831 
verklaarde in verband met de 
toestemming die de Kamers 
moesten geven opdat het staats
hoofd tegelijk hoofd van een 
andere staat zou kunnen zijn 
(artikel 62 van de Grondwet, 
dat voorziet in een meerder
heid van twee-derde van de 

stemmen) : « De Senaat zal uit 
vijfenveertig leden bestaan ; er 
moeten slechts twee-derde, 
d.w.z. dertig leden aanwezig 
zijn om te kunnen beraadsla
gen en besluiten ; twee-derde 
van deze dertig leden moeten 
hun toestemming geven ;... ». 

Dit betekent dus wel degelijk 
twee-derde van de aanwezige 
leden. 

Er is het precedent van 1921. 
Het verslag Masson (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 1920-
1921) konstateert dat de parle
mentaire praktijk een gewoon 
voorstel als aangenomen be
schouwt, wanneer daarvoor 
stemt de meerderheid van hen 
die deelnemen aan de stem

ming, door ja of door neen, af
gezien van de onthoudingen. Ea 
het gaat voort als volgt : « Dient 
dezelfde regel toegepast te wor
den op de voorstellen tot grond
wetsherziening ? Laten wij, pm 
de zaak aanschouwelijk te'tn^-
ken, een overdreven getal lot 
voorbeeld nemen : ter vergade
ring zijn er 130 leden ; 60 leden 
stemmen voor, 5 tegen, 65 ont
houden zich. Voor het voorstel 
werden uitgebracht meer dan 
twee-derden der stemmen van 
de leden die aan de stemming 
deelnamen, doch het getal ja-
stemmen bedraagt minder dan 
de helft van het getal aanwezi
ge leden ; het bereikt niet de 

(vervolg op blz. SU 
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een affiche in « WIJ » te ver
zenden naar uw lezers. Die kon
den dan deze affiche, waarop 
een aktuele vlaamse eis zou 
staan, voor hun raam hangen. 

Aldus zouden ook de niet-le-
zers van « WIJ » meer geïnfor
meerd worden over de vlaamse 
eisen, die noodzakelijk dienen 
verwezenlijkt te worden. 

V.M.J., Heusden. 

ZUID-AFRIKA 

PRAKTISCH KONSEKWENT 

Nog te veel firma's, gelegen 
in het nederlandssprekende ge
deelte van ons land, oordelen 
het gepast, tweetalige reklames 
rond te sturen, met zelfs het 
Frans vooraan. 

Welnu, dat eenieder zich de 
moeite getroost, al deze rekla-
mefolders, onder gesloten om
slag, terug te zenden, met zo 
mogelijk een kort. doch beleefd 
begeleidend schrijven, waarin 
de reden van het terugzenden 
opgegeven wordt. Niet vergeten 
te frankeren met een postzegel 
van 0,10 fr of zo ge er nog bezit, 
zelfs van 0,02 fr of 0,03 of 0,05 
fr, want, indien niet gefran
keerd, hebben ze het recht de 
zending te weigeren. Vanzelf
sprekend niet naam en adres 
van afzender vermelden doch 
tekenen als bvb. Oveituigd 
Vlaming, die eerbied opeist 
voor zijn taal. 

C.V.M., Antwerpen. 

liederbundels, grammofoonpla
ten, programmaschetsen, mede
werkers voor het inrichten van 
volkszangavonden. 

Men schrijve vlug het tref
punt aan : Markgravenst. 17, 
Antwerpen (tel. 03/33.07.6J). 

W.D.M., Borgerhout. 

IDEOLOGIE 

ZUID-AFRIKA ! 

In het nummer van « WIJ » 
(21 december 1968) lazen we 
het zeer interessant briefje van 
R.B., Hofstade, over het zuid
afrikaans volk, dat in het zwar
te werelddeel een strijd voert 
voor het behoud van eigen taal 
en kuituur ! 

Inderdaad ! Wie het liedreper-
tormm van dat broedervolk in-
zie't, leest er een groot deel van 
de onvervalste geschiedenis uit 
af die dat volk in de loop der 
tijden onderging. 

Daarom besloten de promo
tors der « Dagen van het 
Vlaamse Lied » (1969) dan ook 
als « toemaatje » voor hun ak-
tie « herdenkingen » en « vie
ringen » van vlaamse komponis-
ten.. . het inrichten van « Zuid-
Arika - Volkszangavonden » 
warm aan te bevelen. 

Onder het motto van « Al 
zingend nader kennis maken 
met ons broedervolk aan de 
Kaap der Goede Hoop » krijgen 
wij een uitzonderlijke gelegen
heid om ons te konfronteren 
met wat de nederzetting van de 
dietse stam aldaar in de loop 
der eeuwen verwezenlijkte. 
Voor het iprichten van avonden 
biedt de Z.A. ambassade koste
loos dokumentatiemateriaal en 
worden er prachtige dokumen-
tatiefilmen ter beschikking ge
houden. De Vlaamse Volks
kunstbeweging (V.V.K.B.) stelt 
een brochuur ter beschikking 
met nadere inlichtingen • Z A. 

Inzake de uitsluiting door de 
Beheerraad van de B.R.T., ben 
ik het volkomen eens met U. 

De beginselen der Rechten 
van de Mens worden hier met 
klassiek-belgische schijnheilig
heid en op hoogst relatieve 
grond verkracht. Het nationa
lisme is een beschouwing van 
wereldomvattend formaat _! 

Overal wordt de mensheid ge
steld tegenover het schijnbaar 
raadselachtig verschijnsel « na
tionalisme ». 

De ideologie van het nationa
lisme is — meer dan welke an
dere ook — in wezen zó grondig 
revolutionair, dat zij bijna over
al bekampt wordt door de hui
dige machthebbers. Omdat na
tionalisme gegrond is op het 
volk, dat door geboorte en af
stamming als éénheid in de 
maatschappij moet geplaatst 
worden. Tegenover de staat 
stelt het de natuurl i jke orde
ning, die de onvervangbare ei
genheid van elk volk als voe
dingsbodem ziet, voor de volle 
ontwikkeling van iedere indivi
duele mens. 

G.d.C, Oostmalle. 

WEG ER MEE I 

Weg met de verdeeldheidssto-
kers in de V.U. en de indrin
gers der kleurpartijen, die twee
dracht zaaien om Vlaanderen te 
helpen verzwakken. 

In uw weekblad blijft men 
voort jammer en over he t on
recht, Vlaanderen sedert 1830 
aangedaan. U schrijft « vlaamse 
ministers », « vlaamse vleugel », 
« Vlaamse T.V. » enz... Dus u 
bent akkoord met iets dat niet 

Wel vlaamssprekende minis
ters (Soekarno spreekt ook Ne
derlands — de Chinezen te Ant
werpen ook). 

Gans die kliek gebruikt de 
vlaamse taal om Vlaanderen te 
verkopen, te verknechten, in 
slaap te wiegen, te bedriegen, te 
verbasteren. 

Omdat de V.U. sterker wordt, 
beginnen de dagbladen Vlaan
deren te ontdekken. Houdt ze 
in 't oog : de vlaamse bevolking 
bestaat uit 2 soorten mensen : 

Vlamingen en vlaamsspreken-
den. 

De echte Vlamingen zijn zij 
die V.U. stemmen en aangeslo
ten zijn bij vlaamse ziekenfond
sen en sindikaten. 

De vlaamssprekenden zijn de 
C V.P.-ers (Centrale Verfran-
sings Part i j) , de P.V.V.-ers (Pest 
Voor Vlaanderen), B.S.P.-ers 
(Belgische Slechtste Partij) die 
met de lidgelden, van deze uni-
taristische organizaties betaald, 
Vlaanderen helpen verraden. 

De vlaamse moed en fierheid 
onbreekt bij velen om over te 
stappen naar vlaamse organiza
ties ; ze blijven vastgeplakt 
waar ze zijn uit gemakzucht. 

Moest de bevolking van 
Vlaanderen eendrachtig willen 
zijn, zou men de sterkste parti j 
van den « Belgique » worden. 
Maar zeer velen kijken de kat 
uit de boom. Zelfs leden -(̂ an de 
V.U. en andere organizaties zijn 
nog bij unitaristische organiza
ties aangesloten, 't Zijn maar 
flauwe Vlamingen, hoor ! 

D.J., Deurne. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
want'... 

l l R E L L Ï 

Dunlopillo 

. . . ik koop bii 

ATTHmS BiPVENB€VRIJf 
I U R N HO U TS E B A AH 1 0 2 , B O * C t HH OUT - U I . 35.17.^3 

•HHUlZfN: Die^eslrj»! i4.I6,, AiMw. '«I. il-Ul.lb 
• •glintnslrjil 33-41, Aniw. Tel. a3.«7.74 . CjUf|or!Ui 60, Dcutnc, lel. .;* .5 -^ 

AFFICHES 

Ik heb de eer U deze brief te 
schrijven naar aanleiding van 
de amnestie-affiche welke in 
uw kerstnummer verscheen. 

Misschien ware het mogelijk, 
regelmatig (b.v. maandelijks) 

Ik ben het hoegenaamd niet 
eens met wat lezer R.B. uit Hof-
stade schrijft onder de titel 
« Zuid-Afrika » in de rubriek 
« Wij en gij » (lezersbrieven) 
in « WIJ » van 21 december 
1968. 

Ik geloof integendeel dat wij 
als blanken alleen maar heel 
erg beschaamd kunnen zijn 
over de handelwijze van de 
Zuidafrikanen. Dat een deel van 
die blanke Zuidafrikanen dan 
nog ergens taal- en stamver
want is met ons, kan ons alleen 
nog méér beschaamd maken. 

Wij kunnen er hoegenaamd 
niets bij winnen aan te pappen 
met zichzelf superieur achtende 
kolonizatoren. Overigens, de ar
gumentat ie van « taal en kui
tuur » verdedigen is zo gegre
pen uit de mond van de fran&; 
kiljons in Vlaanderen. Ook zij 
verdedigen immers het licht 
van de éne ware kui tuur te
gen het duistere en achterlijke 
barbarendom van de « Ména-
piens ». 

Als Vlamingen, die in ons 
land een duidelijk bevolkings-
overwicht hebben en die niette
min onder de knie worden ge
houden door een goed georgani-
zeerd samenspel van franstalig 
kapitalisme en franstalig gezag, 
moeten wij toch inzien dat onze 
pozitie een opvallende gelijke
nis vertoont met die van de 
zwarten in Zuid-Afrika. Kan 
R.B. één voorbeeld vinden waar 
in Vlaanderen op franskiljons 

en in Zuid-Afrika op blanken 
werd geschoten ? Daartegeno
ver staan Zwartberg en Shai^ 
peville. 

Onze keuze kan dus niet moeW 
lijk zijn... 

D.B., Beersel (Brabant) . 

OPEN BRIEF 

« Met aandacht beluisterde ik 
Uwer Majesteits mooi uitge
sproken rede op kerstavond. Ik 
heb daar een woord in gemist. 
Een woord dat een gebaar van 
pacifikatie, een woord dat eeü 
daad van verzoening kon zijn, 
het woord amnestie. 

Nu wij zopas uit de mond van 
een figuur die een hoofdrol 
speelde in 40-45 bevestigd hooT" 
den wat ons uit andere bron
nen reeds bekend was, name
lijk dat de regering er in 1940 
niet toe kwam een Quislingrol 
te spelen omdat ze « gered » 
werd, valt de laaghartigheid e n 
gemeenheid nog meer op als w e 
diezelde personen als rechters 
en vervolgers zagen optreden 
van hen die niet « gered » wer
den. 

Amnestie voor politieke fei;-
ten moet, wat aldus krom ge
raakte, weer recht buigen, zo
dat Uwe Majesteit in een vol
gende kerstrede zou kunnen 
voorhouden « Weest rechtvaar
dig jegens elkaar opdat de be
toonde goede wil U deelachtig 
zou laten worden aan de vrede 
des har ten ». 

Uit een open brief aan de ko
ning. 

G.G., Heide K a l m t h o u t 

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

van de redoktie 

Brusse 1 2 ianuari 1969. 
Betirj»: voorbije jaargsing. 

Nou, ve zijn Met (ienderend geestdrif t ig vanneer 
ve eens terugbladeren in de voorbije jaargang 
van ons weelcblad. Het doet ons genoegen dat een 
aantal lezers er een andere mening op nahouden : 
heel vat kers t - en nieovjaarskaartjes aan de r e 
daktie varen tteteen pluimpjes voor het blad.Maa.r 
ve maken onsaelf n ie ts v i j s : vie minder tevre
den i s , schri jf t immers n i e t . . . 
Wijzelf hebben het gevoel dat ons blad zo onge
veer ergens hangt, vaar het een jaar geleden ook 
hing. En eigenlijk strookt dat niet met onze op
vattingen en verlangens. We hadden begin *68 een 
aantal ürojekten, plannen en verbeteringen op 
het oog* en tans i s dakr - bi j nader toekijken -
niet zo heeJ- veel van in huis gekomen, 
ü z ie t , ve bi'echten heel openhartig op. Maar dan 
moet ü ons o<^ even de t i jd gunnen voor een ple i 
dooi pro doa©'. Het voorbije jaar vas een verkie
zingsjaar en dan d r i j f t het blad vanzelf al een 
paar maanden .op het speciale formaat, de ^speciale 
sfeer en de g'Peciale toon van de verkiezingen. Je 
mept met je s'chrij f machine en van plannen verve-
zenliiken k-OBt er niet veel meer in huis . Daar, 
kva.Tien nog een boel andere dingen b i j ' : T.V.-uit
zendingen, radiorubrieken-nieuwe-stijl enzover-
der - dingen die voor de lezer tussen de plooi 
vallen maar op de redaktie niet in de kouve k le
ren kruipen. 
Laat ons daii. siaar, gelijk de genegen zoon of het 
liefhebbena dóopkind, deze nieuvjaarsbrief be
sluiten met goede voornemens vaaraan ve ditmaal, 
in 1^69, st.«vlg de hand zullen houden. \j^' 
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WIT WORDT ZWART 
(vervolg van blz. 1) 

gewone meerderheid. Moet het 
voorstel worden aangezien als 
aangenomen ? Zo ja, zou het 
dan met de geest der Grondwet 
stroken, wanneer men beweert 
dat de herziening de uitdruk
king is van de wil der twee
derden van de aanwezige le
den ? Ongetwijfeld neen ! De 
tegenovergestelde verklaring 
zou aan de Grondwetkeure haar 
gezag en haar stevigheid ontne
men. Uit de gezamenlijke voor

geschreven vormvereisten voor 
de herziening blijkt de vaste 
wil, de nieuwe Grondwettek
sten op de ruimste grondslagen 
te vestigen... 

Het lijkt dus niet betwistbaar 
dat de herziening van een 
grondwetsartikel door twee
derde van de aanwezige leden 
moet worden goedgekeurd, wier 
aantal ten minste twee-derde 
moet bedragen van de leden 
waarui t de vergadering be
staat ». 

Tot zover de nota van de grondwetskommissie 
van de Senaat. Het is op bazis van deze nota dat 
de stemming in de Senaat gebeurde op 2 mei 1967. 
De lezer ziet lioe potsierlijit het is voor dezelfde 
C.Y.P.- en B.S.P.-parlementsleden van tans, te pro
beren de onthoudingen buiten beschouwing te la
ten. 
Met de nieuwe interpretatie die de C.V.P. aan de 
onthoudingen wil geven, zou men de grondwets
herziening kunnen goedkeuren met 2 stemmen te
gen 1 ! 
Kan men nog erger de spot drijven met de grond
wet ? 
En dat van degenen die er te pas en te onpas de 
mond over vol hebben ! 

WIM JORISSEN. 

JEUGDWERKLOOSHEID (1) 

arbeid 
en 
onderwijs 

Het werd al dikwijls gezegd dat de 
produktie-technieken nog nooit zo snel 
veranderd zijn als tans. Ingewikkelde 
en dure machines moeten afgeschreven 
worden in een voorheen onvoorstelbaar 
kor te periode. Maar terwijl het machine
park aldus bestendig gerevolutioneerd 
wordt, zouden ook de technische oplei
ding, de studieprogramma's, de uurroos
te r s en de leermetodes in snel tempo 
dienen aangepast. 

JEUGDWERKLOOSHEID (2) 

(Aco) We moeten de werkloosheid bij 
de jeugd voortaan van dichterbij volgen, 
want indien alle tekenen niet bedriegen 
staan we hier voor een intr igerend so-
sociaal vraagstuk met ingrijpende ge
volgen. 

Door « jongeren» dient men in dit 
geval te verstaan : werknemers of 
werkzoekenden van minder dan 25 jaar . 
Een gezaghebbend maar nogal saai en 

" al te voorzichtig officieel dokument — 
het jongste advies van de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven (20 december jl.) 
— slaat hierover een alarmerende toon 
aan Denkelijk t e rech t ! 

Bij de jongeren — aldus de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven — is de 
aangroei van de werkloosheid scherper 
dan in het algemeen. Zo is het totaal 
aantal werklozen in de periode 1964-
1968 (toestand einde juni) gestegen van 
51.847 ( = 100) tot 105.025 (index 203), 
terwij l het aantal van de « 25-jarigen » 
bil die werklozen gestegen is van 2.154 
.(= 100) tot 14.762 (index 685). 

Tot zover het niet te loochenen ver
schijnsel zelf. De Centrale Raad wijst 
e r op dat een belangrijk aantal van die 
jongeren een diploma heeft, «maa r he t 
al dan niet in bezit zijn van een diplo
ma heeft bijna geen invloed op de duur 
van de werkloosheid. De werkloosheid 
onder de jongeren vertoont eveneens 
s t rukturele aspekten, en wijst o.m. op 
een onaangepastheid van het vakonder
wijs aan de behoeften van he t regionale 
bedrijfsleven ». 

Einde van het citaat. Als stof tot 
overweging bij de lichtjes van de kerst
boom kan het volstaan... 

Wanneer een zo voorzichtige instel
ling als de Centrale Raad voor het Be
drijfsleven spreekt over de ontoerei
kendheid van het technisch onderwijs, 
dan bewijst dit dat de malaise al diep 
in de ambachtelijke wereld is door ge
drongen. 

Feitelijk bevinden we ons aldus in de 
volle, hete aktualiteit . Achter het ge
schil over de valorizatie van de diplo
ma's der technische ingenieurs gaat nog 
een ander en meer algemeen vraagstuk 
schu i l : de onaangepastheid en de onstel
selmatige groei van het technisch on
derwijs in België. 

de 
vermolmde 
strukturen 

(Aco) Dat de technische scholen van 
allerlei graad jonge lui zouden kunnen 
«af leveren» (wat een woord!) die pas
klaar zijn om in de praktische produk-
t ie te worden ingeschakeld van de ene 
dag op de andere, is ui teraard onmoge
lijk. In geen enkele school kan men 
inzake outillering, leertechniek en leer
stof het oneindig verscheidene bedrijfs
leven op de voet volgen. 

Maar tans is de afstand tussen de 
school en het bedrijfsleven té groot, 
groter dan het hoort te zijn. In de ni j 
verheid wint de opvatting veld dat het 
bedrijf voor een al te ruim deel de_ op
leiding van jonge krachten voor eigen 
rekening op zich moet nemen. 

Liever dan gediplomeerde jongelui uit 
het technisch onderwijs in dienst te ne
men, wordt dikwijls een andere weg 
gevolgd : het bedrijf leidt zélf zijn ge-
specializeerde en gekwalificeerde krach
ten op, maar het wenst die dan ook zo 
lang mogelijk te behouden en het biedt 
geen (of minder) plaats voor afgestu
deerden van het middelbaar of hoger 
technisch onderwijs. 

Om het met een geleerd-schijnend 
maar juist woord te zeggen : de inte
gratie tussen technisch onderwijs en • 
bedrijfsleven is op dit ogenblik niet 
meer verwezenlijkt, en die twee werel
den zullen verder uit elkaar groeien 
indien de kloof niet stelselmatig wordt 
overbrugd. 

Dat is voortaan een stuk aktueel on
derwijsbeleid, of zou het ^n elk geval 
moeten worden. 

We staan met dat probleem niet 
alleen in de wereld. Het stelt zich in 
alle moderne industriestaten. 

De Centrale Raad voor het Bedrijfsle
ven had echter nog een stap verder 

moeten gaan in zijn kritische analize. 
Het feit dat vele jongeren werkloos 

blijven of te werk gesteld worden bene
den hun technische mogelijkheden en 
hun opleiding, vindt ook zijn oorzaak 
in de veroudering van de belgische in
dustriële s t ruktuur . 

Het belgisch bedrijfsleven blijft zich 
te uitsluitend ontwikkelen in funktie 
van bestaande nijverheden en van ge 
vestigde belangen. Voor investeringen 
in totaal nieuwe takken — de elektroni-
ka, de moderne scheikunde, de ultramo
derne kommunikatietechniek — heeft 
men in België niets of te weinig gedaan. 
Men mag zich op enkele buitenlandse 
vestigingen in de petrochemische bran
che niet blind staren. Het overgrote 
deel van de belgische investeringen 
wordt nog steeds gericht naar de tradi
tionele branches. 

En hier rijst het ook al vroeger ge
stelde probleem op. Omdat de Société 
Générale en een paar andere belgische 
grootmachten een groot deel van de in
vesteringen oriënteren in funktie van 
hun belangen — die eenzijdig in oude 
industrieën liggen — hebben we in dit 
land een verouderd industrieel organis
me, zonder voldoende kansen voor wat 
totaal nieuw en totaal oorspronkelijk is. 

Vermits uit de aard der zaak nieuwe 
bedrijven (behorend tot nieuwe techno
logische branches) een aanzienlijk afzet
gebied kunnen zijn voor jongere werk
nemers en jeugdige gediplomeerden, 
ligt in de algemene veroudering van de 
belgische industrie eveneens een oor
zaak van de abnormaal aangegroeide 
jeugdwerkloosheid. 

Deze overwegingen ziin werkellik 
niet ingegeven door de «idéé fixe » dat 
de Société Générale de schuld is van 
alles wat in dit land verkeerd gaat. 
Maar het lijkt ons onloochenbaar dat de 
vernieuwende krachten in de belgische 
industrie onvoldoende aan bod 7iin ge
komen, met alle gevolgen van dien. 

• PROJEKT ZEESTAD 

ernstig 
onderzoeic 
gewenst 

(red.) Het projekt Zeestad dat d° aan
leg van een kunstmatig eiland voorziet, 
waardoor een kust van 17 km. lengte 
ontstaat hetgeen het kusttoerisme nieu
wer leven zou inblazen en ter zelf der tijd 
aan de ontzanding van de Oostkust paal 
en perk zou stellen, heeft heel wat be
langstelling uitgelokt. Dat komt vooral 
omdat dit projekt zowel de belangen 
van Antwerpen en Gent als van Brugge-
Zeebrugge waarborgt. Het ontwerp 
maakt immers juist door het kunstma
tig eiland de verdieping van de «gril
lige » Schelde tot 125.000 tonners moge
lijk en waarborgt aan de zuid-westelijke 
flank van het ontwerp een kunstmatige 
haven voor 225.000-tonners (waarbij 
niet alleen gedacht werd aan olie-trans
port doch ook aan een mogelijke en 
zelfs waarschijnlijke schaalvergroting 
in de containertrafiek). In feite beoogt 
dit projekt zowel het behoud van de 
huidige trafiek als het scheppen van 
een aansluiting op de trafiek van de 
toekomst. Er bestaat in ieder geval 
reeds technische zekerheid dat de Schel
de toegankelijk kan gemaakt worden 
voor 125.000-tonners, al mist men wel 
nog enige aanduidingen tot welk punt 
deze toegankelijkheid juist reikt. 

Het kwam reeds tot kontakten tus
sen de promotors van Zeestad en de 
ontwerpers van andere plannen met be
trekking tot Zeebrugge. Dat is niet 
alleen te Gent reeds gebeurd doch ook 
te Brugge, waar het stadsbestuur met 
zeer veel belangstelling van het ont
werp kennis nam. Een paar besturen 
van kustgemeenten verheelden evenmin 
hun geestdrift doch staken een waar
schuwende vinger op : het projekt 
mocht vooral het bestaande toeristisch 
potentieel niet in het gedrang brengen. 
Het is begrijpelijk dat deze besturen 
bezorgd zijn om het behoud van hun 
voornaamste bron van inkomsten, doch 
de Zeestad-promotoren verzekeren dat 
van enige bedreiging geen sprake is. 

Wenselijk ware dat de regering nu 
vrij spoedig aan haar immobilisme zou 
verzaken en ernstige besprekingen zou 
gaan voeren met de ontwerpers en de 
groeiende schaar van mensen, die dit 
projekt steunen. De eerste reaktie van 
minister De Saeger was niet ferg hoop
vol al liet hij zijn gebruikelijke minach
ting voor al wat niet van zijn «brain-
t r u s t » stamt achterwege. Dit is echter 
niet voldoende : er moet een ernstig 
onderzoek ingesteld worden, deze plots 

verrezen mogelijkheid, om ons land 
toch konkurrentieel in de havenwedloop 
te brengen mag niet verwaarloosd wor
den. In dit verband was het verslag van 
de V.U.-havenkommissie duidelijk : alle 
nieuwe elementen moeten een ernstige 
kans tot onderzoek kriigen. Zeker, wan
neer een element als Zeestad een einde 
zou maken aan een totaal verouderde in
terstedelijke naijver en de bazis zou 
uitmaken van een nieuwe en ook globa
le" aanpak. 

HOÜBEN'S BO '̂DGEHOTEN 

de grendels 
van 
de p. V. V. 

(w. jorissen) Om onze lezers een dui
delijk inzicht te geven in hetgeen de 
heren Houben en Van den Boeynants 
nastreven wanneer ze toegevingen wil
len doen aan de P.V.V., is het goed nog 
eens de kern van het P.V.V.-voorstel 
voor kultuurautonomie te belichten. 

Die kern vinden we in het artikel 19 
van het P.V.V.-voorstel. We lezen er : 

«Op het ogenblik dat de reglemen
ten door 3/4 van de leden van een kul-
tuurraad van een gebied worden goed
gekeurd, zal een koninklijk besluit, ge
nomen op voorstel van de bevoegde 
minister van Kuituur, hun kracht van 
wet schenken in het betrokken gebied » 

En dan komt de kat op de koord : 
«Zo de bevoegde minister oordeelt 

de overgemaakte voorstellen niet te 
kunnen volgen, legt hij het ontwerp tot 
reglementering voor aan de minister
raad en dit binnen 30 dagen na de ont
vangst. De ministerraad kan een tweede 
lezing aanvragen en tegenvoorstellen 
naar voren brengen, waarover de kul-
tuurraad een gemotiveerd advies moet 
geven. Zo er dan geen akkoord tot 
stand komt, zal de ministerraad in laat
ste instantie uitspraak doen.» 

Zoals de lezer ziet. is er geen enkele 
waarborg voor kultuurautonomie. Bij 
konfJikt tussen kultuurraad en regering 
(konflikt dat de minister voor kui tuur 
altijd kan uitlokken door te zeggen dat 
hij een andere vizie heeft) beslist de 
voltallige regering. 

Een gekkere kar ikatuur van kultuur
autonomie kan niet gevonden worden, 
want het is de volstrekte voogdij van 
de unitaire regering over de beide be
grotingen voor kuituur. 

Daar anderziids de kultuurraden zoals 
ze door de P.V.V. gezien worden slechts 
voor de helft uit parlementsleden be
staan, wordt de druk van de kultuur
raad op de regering nog verminderd. 
Want de regering vreest niet-parle-
mentsleden minder dan parlementsle
den. De laatsten kunnen interpelleren 
en bij de stemming de regering he t 
vertrouwen weigeren, de eersten niet. 

Het feit dat C.V.P.-voorzitter Houben 
er. — vanzelfsprekend — ook de oud-
eerste-minister het gematigd regerings
voorstel nog gevoelig verder willen uit
hollen door een akkoord met de P.V.V. 
te sluiten bewijst, hoe ernstig die heren 
de kultuurautonomie opvatten. Voor 
hen moet Brussel baas blijven over 
Vlaanderen en Wallonië. 

Voorzitter Houben — een partii-een-
heidsmaniak — wil de vlaamse C.V.P. 
vastklm'steren aan de waalse en brus-
selse P.S.C. 

De onafhankelijke vlaamse C.V.P.-
vleugel van tijdens de verkiezingskam
panje verdwijnt elke dag verder in de 
nieuwe P.S.C.-C.V.P.-eendracht. 

Zal dit duren tot de volgende verkie-
zingskampagne? 



DOBBEL EEN |AAR R O N D 

Voor dit spel heb je een dobbehteen nodig en 
per speler een knoop. 

Wie met de dobbelsteen het hoogste cijfer gooit, 
mag eerst starten (in het jaar '68). 

Vervolgens gooit ieder speler om beurt de dob
belsteen en verplaatst zijn knoop overeenkomstig 
het aantal punten van de worp, rekening houdend 
met volgende spelregels. 

1. Prettig jaar... we verwachten meer van je. 
2. De leuvense studentenrevolte barst los. 
3. Prachtig... je doet flink mee... ga door naat 10. 
4. Met V.d.B. weiger je te zien wat Vlaanderen 
wil... herbeginnen! 
5.Banbliksems komen over je neer. Kalm blijven 
en voortdoen. 
6. Je lapt die aan je zolen en gaat naar 9. 
7. De regering V.d.B. valt. Blijf waar je bent. 
8. Een grote manitoe vol loense streken ziet zijn 
toverkunst mislukken en jij gaat naar de schand
paal op nummer 25, waar je blij.ft tot je een 6 
gooit. 

9. Maart brengt ons de verkiezingsstrijd. 
10. Pap en plak en kalk maar duchtig. 
11. Dat kan de beste overkomen maar je blijft er 
tot iemand je komt verlossen. 
12. Gezwaai met trikolore's laat ons koud. 
13. Wij doen rustig voort want... 
14. ... voor ons schijnt de zon en jij mag direkt 
naar '69. Je wint! Tenminste als niemand je voor 
was. 
15. Heel duister is het voor je net als voor de 
grote (!) partijen. 
16. Die grote (!) partijen zitten diep in de put net 
als jij en je moet er blijven tot iemand in je plaats 
komt. 
17. In mei leggen alle vogels een ei... ei. 
18. Ei... ei, de redder is daar! 
19. Jij hebt zijn slecht voorbeeld gevolgd en gaat 
onmiddellijk naar de gevangenis. Wachten tot 
iemand je komt verlossen. 
20. Fijne zomer, veel zon maar niet hier. Je mag 
niettemin blijven. 
21. Zie ginds komt de... regering al aan. 

22. Vasthouden, jongens ! 
23. Je herdenkt de slag der gulden sporen. Je 
hangt de leeuw uit en je mag naar 28. 
24. Op de IJzerbedevaart ben je ook geweest en j * 
mag naar 30. 
25. Blijf hier geschandvlekt tot je een 6 gooit. 
26. Alles gaat goed. Je bent er bijna. 
27. Onze waalse broeders gaan weer aan 't kraaien 
over pijpleidingen, staalgieterijen en izotopen. 
Blijf kalm en doe je plicht. 
28. In oktober is de springstop klaar, maar je 
hebt geluk. 
29. Jammer, je moet alles overdoen. 
30. Zij gaan het « doen ». 
31. Met een grendel. Jij blijft staan en lacht. 
32. Maar in de B.R.T. wordt je gemuilband. Maak 
je heel erg boos en ga terug naar 1. 

Zo je in het jaar '69 terecht komt, moet je het 
aantal punten teveel teruggaan. Dit teruggaan is 
aan bovenstaand reglement onderworpen. 

Wie het eerst het jaar '69 bereikt wint. 
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BARBAREN 

In het antwerpse loopt nog 
altijd de aktie «Peerdsbos»; te 
Brussel kreeg de PV.V.-mani-
toe van een der grote bouw
bedrijven de toelating om — 
ondanks andersluidende beslis-
Bing van het gerecht — buil
dings te zetten in een wijk 
Waar geen hoogbouw toegelaten 
was. te Leuven wordt de waar
schijnlijk vergeefse strijd ge-
Btreden tegen de oprichting 
van een building dicht bij het 
gerestaureerde begijnhof; te 
Oudenaarde dreigt de Kleine 
Markt verminkt te worden. 

Als echte barbaren gaan een 
•antal van onze centrale en 
plaatselijke besturen verder 
met de onherroepelijke vermin
king van ons natuur- en steden-
Bchoon. 

TOPPUNT 

Toppunt van cinisme : Oude
naarde was onlangs «toeristi-
Bche modelstad». Het enige 
belangrijke kapitaal dat dit 
Stadje heeft — zijn toeristische 
merkwaardigheid — wordt door 
kortzichtige bestuurders opge
offerd aan wat dan met een 
eufemisme «de vooruitgang» 
wordt genoemd. 

Voor wanneer een sluitende 
en keiharde bescherming van 
Ons patrimonium ? Voor wan
neer sankties tegen de kuituur-
barbaren ? 

HERLOT VEROORDEELD ? 
De huidige vice-premier Mer-

lot heeft zich in het politieke 
leven gemakkelijk kunnen lan
ceren als de zoon van zijn va
der. Na de erkenning ten min
ste in de wetteksten, dat de 
Voer bij het nederlandstalige 
gebied behoort, heeft men in 
Luik de nagedachtenis van zijn 
zeer walligantische vader tegen 
hem uitgespeeld. Merlot nam 
toen ontslag als minister. De 
eretitel die hij zo verwierf, 
hielp mee om hem aanvaard
baar te maken als vertegen
woordiger van het heilige va

derland Wallonië in de regering 
Eyskens. Nu deze regering nog 
maar enkele maanden oud is, 
en nog nergens beslissende din
gen heeft gedaan, schijnt Mer
lot reeds alle vertrouwen verlo
ren te hebben. Voor «La Wal
lonië » was hij nooit veel an
ders dan een half-zachte, maar 
ook de andere franstalige bla
den vallen hem nu voortdurend 
aan. En de brusselse pers blijft 
niet ten achter. Het zal niet het 
« gezag » van zijn vice-premier 
zijn dat Eyskens kan helpen 
om de «Waalse razernij» tot 
redelijkheid te brengen. 

HUN STIJL 

Wij Vlamingen hebben nau
welijks enig vermoeden van de 
toon en de stijl waarin de 
franstaligen aan anti-vlaamse 
propaganda doen. 

Slechts één enkel voorbeeld : 
de brusselse « Pourquoi pas ? » 
stelde op haar frontpagina het 
«plan Merlot» gelijk met het 
«plan Mansholt», en wel in 
deze termen dat het «plan 
Mansholt» het afslachten voor
ziet van 250.000 koeien, en het 
plan Merlot het uitroeien van 
4.000.000 Walen. 

Het zijn dezelfde mensen die 
dodelijk verontwaardigd zijn 
over het «Walen buiten»!... 

NEDERLANDS 

KUNSTONDERWIJS 
Senator Jorissen vestigde in 

een vraag aan minister van 
Kuituur Van Mechelen de aan
dacht op de bijval van de — 
nog te zeldzame — nederlands
talige rijksscholen voor muziek 
en plastische kunsten. Daar hun 
aantal niet in verhouding is tot 
het aantal bestaande franstali
ge instellingen wou de senator 
weten, of de minister uitbrei
ding van de nederlandstalige 
instellingen voorziet. Nu is het 
wachten op het antwoord. 

Wat de bijval der bestaande 
instellingen betreft, tot zelfs in 
Wallonië heeft men alle waar-

dering voor de rezultaten van 
bij voorbeeld het nederlands 
muziekonderwijs te Brussel. 

WEG MET DE 
SCHOONMOEDERS 

De uitbouw van de reeds be
staande nederlandstalige mu
ziekscholen vraagt intussen ook 
onze aandacht. Zo poogt de 
franstalige direktie van het mu-
ziekkonservatorium te Brussel 
meer dan een jaar na de split
sing en de oprichting van een 
autonome nederlandstalige mu
ziekschool nog steeds deze 
nieuwe instellingen te « bemoe-
deren », wat des te gemakkelij
ker is omdat beide in het zelfde 
gebouw huizen. Vooral inzake 
benoemingen van administratief 
en lager personeel stelt de 
franstalige direktie de neder-
landse steeds weer voor voldon
gen feiten. Het zal dus nodig 
zijn de minister daarop attent 
te maken. Aan de hand van de
ze en zoveel andere toestanden 
is het te begrijpen waarom de 
machtshebbers onze parlements
leden via beperking van parle
mentaire vragen willen muil
banden. Het zal niet baten. 

BELGISCHE 
VERHOUDINGEN 

Op 39 nederlandstalige eenhe
den in de landmacht worden er 
slechts 16 door een nederlands-

Irflge officier gekommandeerd. 
De overige 23 eenheden worden 
gekommandeerd door franstali
gen, waarvan er volgens Segers 
de Vivario 11 via eksamen een 
grondige kennis van het Neder
lands hebben. Men kan dat ech
ter niet nagaan en de wijze 
kennend waarop de eksamens 
afgenomen worden zal men niet 
ver naast de waarheid zijn als 
men stelt dat meer dan de helft 
van de vlaamse soldaten onder 

het bevel staan van personen, 
die slechts een elementaire ken
nis van de taal hunner « onder
horigen » hebben of helemaal 
niet. Geen van die 23 kan trou
wens de kulturele sfeer en de 
mentaliteit van de vlaamse sol
daten ook maar bij benadering 
kennen. 

En intussen wordt er nog al
tijd geen franstalige legereen
heid door een eentalig neder
lands officier gekommandeerd... 

LEEG 

I Te laat voor (een witte) Kerstmis en op Nieuwjaar reeds bijna verdwenen : de kortstondige poë
zie van de winter in onze kontreien. 

Wie steeds opnieuw blijft uitzien naar de voltooiing, 
ook als hij met zo heel duidelijk beschrijven kan wat dat 
juist zal zijn, heeft van weinig méér afschuw dan van het 
lege, het holle, het schijnbaar belangrijke, het schijnbaar 
waardevolle. Van niemand mag men alles verwachten, 
ook niet van zichzelf. Maar van niemand moeten wij ver
valsing, bedrog en schijn aanvaarden. Mogen we van nie
mand het volle leven eisen, de lege woorden moeten we 
altijd afwijzen. Met de afschuw voor het vaak onont
koombare dat we toch moeten ondergaan. 

Uit een zo juist verschenen boek over de oorlog in 
Biafra volgend meer dan aanvaardbare verhaal. Een dorp 
zit tussen de twee legers gekneld, zodat de bewoners niet 
kunnen vluchten. De slag duurt meerdere dagen en dan 
breken de federalen door en bezetten het dorp. De bewo
ners brengen eten en drinken en zeggen niets als de sol-
ren, zij worden levend in een kuil geworpen, die dan door 
daten ook de vrouwen nemen. Enkelen willen proteste
een pantser wordt dichtgereden. Daarop herneemt het 
biafraanse leger het dorp en de bevelhebber doet zich 
aanwijzen wie al te gastvrij was : zij worden vermoord. 
Daarna begint de terugtocht, want er is geen munitie 
meer. De federalen keren terug en onderzoeken wat ge
beurd is. Velen hebben toegejuicht bij de « terechtstel
ling » van hen die al te gastvrij waren geweest. Vermits 
er nu geen kuil meer is, worden zij door de pantsers ge
woonweg verpletterd. Intussen was er munitie aangeko
men voor de Biafranen ; zij namen het dorp opnieuw in 
en enkelen wezen hun aan, wie de anderen verraden had. 
De bevelhebber deed ze terechtstellen, En daarna kunnen 
de federalen terugkeren, en daarna opnieuw de Biafranen. 
en dan opnieuw de federalen, en daarna weer de Biafra
nen, en dan ... 

Dit is niet het enige moordbedrijf van dit moordend ge
slacht ; maar nergens is het zo zeker dat dit moorden al
leen door ons wordt mogelijk gemaakt. Ook al wordt er 
heel veel gemoord zonder westerse of oosterse wapens. 
De kracht en de wreedheid van dit moorden ligt in de 
samenwerking van niet-afrikaanse technische mogelijk
heden en de algemeen menselijke maar toch sterk afri
kaans getinte stammenhaat. En wij in dit land hebben 
niet het recht, rondom ons te kijken om schuldigen te 
ontdekken. Wijzelf zijn medeschuldig. 

Omdat wij aan het moorden willen verdienen. En ver
dienen het hoogste is wat we kennen. En omdat wij aan
vaarden, door een minister in funktie voor de aap te wor
den gehouden. 

Kunnen we echter wel anders ? Het antwoord staat op 
een grafsteen in Charleston, de hoofdstad van South-Ca
rolina. De grafsteen van James Lewis Pettigru die in deze 
zuidelijke staat tegenstander was van het houden van 
slaven en tegenstander van de Secessie. Hij overleed in 
1862 en kreeg van zijn medeburgers-tegenstanders dit 
grafschrift : « Onbekommerd voor kritiek, onaantastbaar 
voor vleierij, ongebroken door tegenslag keek hij het 
leven in de ogen als een Romein : zag hij de dood met het 
geloof van een kristen. In de grote burgeroorlog verzette 
hij zich tegen zijn volk terwille van zijn land : maar zijn 
volk huldigde de man die zijn geweten boven bijval stel
de ; en zijn land tastte eerbewijs hoog op het graf van een 
patriot, voor wie tijdens zijn leven het geweten zijn eer 
bleef, en hem genoeg was van begin tot einde ». 

Geen mens is machteloos, die bereid is dit grafschrift te 
verdienen. En vooral zal hij, zelfs in zijn machteloosheid, 
geen lege en daarom valse woorden spreken. Wie dat ech
ter wél doet, voor die mens geldt dit grafschrift met om
gekeerde inhoud, in die zin : « alleen bekommerd om een 
zekere soort kritiek, alleen gevoelig voor vleierij », enz. 
tot « wat hem zijn eer scheen te zijn was hem genoeg als 
geweten, van begin tot einde ». 

Wie tot iedereen een open brief richt over de vrede en 
niet eens beseft dat daarin ten minste bv. deze zin be
hoorde te staan « wij in de technisch ontwikkelde wereld, 
en ook in België, zijn medeschuldig aan dit moorden en 
het is ellendig zich daar machteloos tegenover te voelen, 
maar de verantwoordelijken gaan nooit vrij uit, welke 
naam zij ook dragen », heeft alleen lege woorden laten 
drukken. Hij zag het leven niet met de onverschrokken
heid van een Romein, en de dood niet met het geloof van 
een kristen. Als een hoveling zag hij alleen de glimlach 
van Pierre Harmei en ging hij naast Baudouin zitten bij 
de 20e verjaardag van de « Rechten van de mens ». Dat 
hij het voorzitterschap van Ganshof vander Meersch van
zelfsprekend vond, weet iedereen die op de foto zijn glim
lach zag. Zo leeg als zijn woorden... 

NEMROD. 
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BURGEMEESTER 
EXPOZEERT 

Burgemeester Beurts van 
Wemmei, die zich al zo dikwijls 
door zijn anti-vlaamsheid « on
derscheiden » heeft, richtte in 
zijn gemeentehuis een tentoon
stelling m over de «technische, 
urbanistische, kulturele en so
ciale verwezenlijkingen en 
vooruitzichten van het gemeen
tebestuur » in Uit deze ten
toonstelling blijkt onder meer 
dat het voorziene kulturele 
centrum tweetalig zal zijn In 
de kulturele sektie van deze 
tentoonstelling staat trouwens 
een bekroond beeldhouwwerk 
van Lenaerts dat door het mi
nisterie van Frans Kuituur 
t e r beschikking werd gesteld. 
Het hele opzet werd via een 
tweetalige brochure aan alle 
bewoners van Wemmei bekend 
gemaakt 

MAAR IS «VERGEETACHTIG » . . . 

Het is duidelijk dat Beurts 
als « progressief » burgervader 
doch ook als kampioen der 
tweetaligheid (die later eenta
lig Frans wordt) naar de ge
meenteverkiezingen van 1970 
stevent Hij zou wel eens van 
een kale reis kunnen terugke
ren, des te meer daar hij in 
« zijn » expozitie een belangrijk 
element vergat : de wemmelse 
gemeentebelastingen die aan
zienlijk stegen... 

PEERDSBOS 
Meer dan 80 verenigingen 

steunen reeds de aktie ter vri j 
waring van het Peerdsbos Het 
gaat om verenigingen van de 
meest uiteenlopende aard. Ook 
steeds meer personaliteiten 
steunen de aktie, onder wie de 
bekende schrijver Marnix Gij-
sen, die in een brief schrijft : 
«Zoals U verzet ik mij tegen 
die barbaren, die menen dat 
een land niets anders meer 
moet zijn dan een autobanen-
n e t » . Waarmee hij dan onge

wild de mannen van de Grand 
Bazar bedoelt, die tot nog toe 
de enige wanklank lieten horen 
en als goede kapitalisten van 
mening zijn dat de aanpassing 
van het wegennet aan de s t i j 
gende motorizering voorrang 
heeft « op het vri jwaren van de 
natuurrezervaten». Eens t e 
meer rangschikt deze instelling 
zich bij de volksvreemden. 

« IRREVERSIBLE i> 
Professor Woitrin, de m a n 

van het beruchte Ottignies-
plan van Leuven-Frans zei in 
een interview dat de gehele 
belgische gemeenschap — en 
dus niet uitsluitend de fransta-
ligen — de kosten van installa
tie van de franstalige universi
teit moet dragen en dat de be
slissing tot inplanting te Otti-
gnies «irreversible » of onher
roepelijk is. 

De «L ib re» verheugt zich 
over deze « krachtdadige en lo
gische verklar ing» en hoopt 
dat de frankofonen zich niet 
langer zullen laten misleiden 
door enkele «afgedwaalden» 
(ze bedoelt dan de waalse voor
vechters van Leuven-Frans in 
Wallonië). De vlaamse ge
meenschap zal echter de reke
ning weigeren wanneer aan de 
Woitrin-grootheidswaanzin te 
Ottignies wordt tegemoet geko
men. In 1969 laat ze zich niet 
meer aderlaten door hen, die 
menen te kunnen beschikken 
over de financies van een door 
hen misprezen volksgemeen
schap 1 

EEN OP VIER 
De jongste bevorderingen bij 

het leger tonen eens te meer de 
schromelijke wanverhoudingen 
op taalvlak aan in de legertop. 
Op de vier nieuwe generaals is 
er slechts één nederlandstalige, 
die dan nog niet eens echt be
noemd doch slechts « gekommi-
sioneerd » is, zoals men dat in 

Op de barslechte nederlandse vertaling van een in het Frans gedachte en geschreven koninklijk» 
kerstboodschap is kritiek uitgeoefend door de... noordnederlandse pers. 

belgisch legerjargon noemt. Op 
het onmiddellijk lager vlak is 
het al niet veel beter en wordt 
het taalonevenwicht bestendigd 
terwijl de belgische legerlei
ding nu bij de NATO wordt 
vertegenwoordigd door een 
eentalig franse hoofdofficier, 
evenals in de sektie personeel 
en administratie. 

Niets nieuws dus, wat de 
Soirs en konsoorten niet zal be
letten binnen kort nog weer 
eens over de « flamandizering » 
van het leger te bazelen. Alleen 
de invoering van taalkaders, 
zoals voorgestaan door de 
Volksunie, kan hier schoon-
schip maken (niet alleen in 
taalverband doch ook tech
nisch). Zolang Segers de Viva-
rio zich daartegen verzet kan 
men zijn argumentatie-van-
langzaam-aan niet ernstig op
nemen. Het is en blijft boeren
bedrog. 

LICHTE STRAF 
De gewezen C.V.P.-senator 

Smedts uit Mechelen, die op 5 
maar t 1967 drie soldaten, die 
op het zebrapad de weg over
staken, met zijn zware Merce

des omver reed werd als 
plaatsvervangenc magistraat 
door het beroepshof te Brussel 
geoordeeld en niet in eigen 
stad. Hij kwam er met slechts 
5.000 fr. boete en een vierde 
van de gevraagde schadeloos
stelling van af. Dronkenschap 
aan het s tuur en vluchtmisdrijf 
werden tegen de ex-senator 
niet weerhouden 

Toch kurieus hoe ons bel
gisch gerecht de enen hard 
aanpakt en de anderen mals, 
zeer mals, vooral wanneer de 
standensolidariteit speelt. 

A 

Theo Lefèvre bouv;t sistematisch voort aan zijn image van groot kunstkenner. In ruil voor zijn 
belangstelling houden de ministers van kuituur zich liever bezig met renners en voetbalsterren... 

VORST EN VOLK 
De nederlandse krant « H e t 

vrije vo lk» heeft zeer terecht 
kri t iek uitgebracht op het taal
tje, waarin de koning zich naar 
aanleiding van het kerstfeest 
gericht heeft tot zijn vlaamse 
«onderdanen» . Slechter en 
minder vorstelijk Nederlands 
is nauwelijks mogelij '-. De hele 
koninklijke boodschap stonk in 
haar nederlandse tekst naar 
slaafse vertaling uit het Frans. 

We hebben echter ook nog 
andere dan taalkundige bezwa
ren tegen de tekst van koning 
Boudewijn. In deze boodschap 
wordt nog maar eens gewag ge-
maat van het « belgische volk », 
de kenmerken van dit onbe
staande volk worden zelfs opge
somd 

Op een ogenblik dat de bm 
nenlandse politiek hoe dan ook 
in het teken staat van de uit
eindelijke erkenning der volks
gemeenschappen zou men te 
Laken de oude dooddoener over 

« het belgische volk » wel eens 
definitief in de motteballen mo
gen steken. 

ALLEGHENY-LONGDOZ 

De Walen blijven verder 
moord en brand schreeuwen 
over de voorgenomen uitbrei
ding van het staalbedrijf Alle-
gheny-Longdoz. 

De luikse A B V.V.-ers heb
ben zich in een door Yerna e a 
Lambion getekende brief tot 
d , Limburgers gericht om t e 
zeggen «da t ze zich niet ver
zetten tegen de industrialize-
r ing van Limburg, maar dat 
deze industrializering niet mag 
geschieden ten nadele van een 
andere streek ». 

Van galgenhumor gesproken! 
Sinds jaar en dag is Limburg 
het machteloos slachtoffer van 
waalse afdreigingen en fa-
brieksroof. Dat onze «provin
cie van de toekomst» er zo 
slecht voor staat, is onder meer 
het gevolg van het feit dat de 
Walen nooit nevenbedrijven bij 
de limburgse mijnen hebben 
geduld en dat ze met sukses 
geijverd hebben voor de over
heveling van tal van l imburgse 
bedrijven naar Wallonië. 

Op de koop toe mogen de 
Limburgers nu vanwege de 
luikse sindikalisten vernemen, 
dat de industrializering van 
Limburg geschiedt ten koste 
van Wallonië! 

De onbeschaamdheid heeft 
geen grenzen.. . 

DE GROND 

De grond van de zaak is, da t 
de Walen — en vooral de Lui-
kenaars — spinnijdig zijn om
dat Allegheny-Longdoz te Genk 
een produkt vervaardigt da t 
toekomstkansen heeft en dat in 
de waalse metallurgie niet kan 
gefabrikeerd worden : roest-
vrij staal. 

Het genkse bedrijf hoort bij 
een amenkaanse groep, die aan 
de spits staat van de moderne 
metallurgie 

Van waalse zijde wordt trou
wens bewust aan een verkeerde 
voorstelling van zaken gedaan. 
Het heet, dat het genks bedrijf 
de Walen konkurrentie aandoet. 
Dat is een leugen want — zoals 
gezegd — roestvrij staal wordt 
in gans Wallonië niet geprodu
ceerd en is voorlopig in ons 
land een genks monopolie. 
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HEILIGE NACHT 
IN 'T ROLLEKE 

Ook t e Gent werden met 
kerstmis op initiatief van he t 
plaatselijk amnestiekomitee 
pamflet ten voor amnest ie uit
gedeeld. Dat was niet naa r de 
zin van gents kul tuurmonu-
men t Miele Claeys, die zijn po
litie opdracht gaf de ui tdelers 
in t e rekenen. De gentse politie 
moest me t overvalwagens pa-
troeljeren en pikte hier en daar 
mensen in die de heilige nacht 
ve rder doorbrachten in he t Rol-
leke (gents ar res tantenhuis) , 
om tegen drie uu r in de mor
gen te werden gelost. Dat he t 
bevel van he t s tadsbestuur ook 
de politie niet beviel blijkt ui t 
do exkuzes die de polit ieman
nen hun tijdelijk gasten aan
boden ! 

Het gentse s tadsbestuur heeft 
zich ondemokratisch, onwette
lijk en onkristelijk gedragen in 
een algemeen menselijke aan
gelegenheid op een bij ui ts tek 
menseli jk ogenblik. Zoals t e 
Kor t r i jk toonden ook sommige 
gentse ACV-prwninenten zich 
van hun kleinste zijde. Best de 
C schrapen u i t u w benaming, 
h e r e n ! 

HIJ NIET 
Vorige week wezen we er op 

dat he t ACV-ertje Lambrechts , 
ook nog burgemeester van Kor
tri jk, het uitdelen van amnes
tie-pamfletten aan de kerken 
van zijn stad door vlaams-
nationale jongeren verbood. 
Niet temin werden er m e t 
Kers tmis toch pamflet ten uitge
reikt , waarbi j vier personen 
werden opgeleid. 

«O kerstnacht schoner dan 
de dagen, hoe kan Herodes 
[(Lambrechts) 't licht verdra
gen, dat in Uw duisternisse 
b l ink t» zo dichtte destijds onze 
Vondel. Voor bepaalde brood-
politiekertjes schijnt he t licht 

nog altijd n ie t ïn dit kleiii-
geestig en hardvochtig land, 
2eife wanneer sommige poten
taatjes zich met he t epiteton 
«kr i s te l i jk» tooien. Het zijn 
vaak de ergsten, zoals nu weer 
te Kortri jk. 1970 zal ook in dit 
opzicht in de guldensporenstad 
een kl inkend antwoord aan de 
hardvochtigen bezorgen. 

AMNESTIE 
De V.V.B, heeft zich, ne t als 

ta l van andere vlaamse strijd
en kultuurverenigingen, nog
maals ondubbelzinnig uitge
sproken voor amnestie. 

Men leze er de ganse vlaam
se pers op na : geen enkele 
k ran t heeft zich op enigerlei 
wijze tegen amnest ie uitge
sproken naar aanleiding van de 
sinds oktober jL hern ieuwde 
amnestie-aktie. Integendeel : in 
verschil lende k ran ten versche
nen artikels, waar in de amnes-
tiegedachte werd bijgetreden 
en verdedigd . 

Er is in Vlaanderen een rui 
me konsensus over he t amnes
tie-probleem. Dat e r deson
danks toch geen amnest ie 
komt, bewijst eens te meer da t 
w e leven in een s taat die voor
bij gaat aan wat leeft in de 
Vlaamse openbare mening, een 
stiefmoederlijke staat . 

TEGEN DE GRENDELS 
De nieuwgekozen raad van de 

Vlaamse Volksbeweging heeft 
zich in een motie krachtig uit
gesproken tegen de voorgeno
men regeringspolitiek inzake 
de grondwetsherziening. In de 
motie hee t he t o.m. : «... s te l t 
de V.V.B, met meer nadruk dan 
ooit de eis, dat bij de grond
wetsherziening in België geen 
enkele inbreuk zou gepleegd 
worden op de demokratische 
rechten van de vlaamse mens 
door algemene grendelprocedu-

Het stond geschreven dat de vormgevers niet voorbij zouden gaan aan de klassieke kerstboom. 
Het is zover : na de plastieken denneboompjes nu de estetisch verantwoorde i * 

res en bijzondere meerderhe
den... » 

Aldus wordt nogmaals he t 
vals spel dat hoofdzakelijk 
door de vlaamse C.V.P. («De 
C.V.P. doet h e t » ! ) wordt ge
speeld, aangeklaagd door een 
belangri jke vlaamse strijdvere-
niging. 

De Volksunie staat waarli jk 
niet alleen in haar verzet tegen 
de grendels ! 

WIENS SCHULD ? 
Blijkens een statistiekje dat 

volksvertegenwoordiger D e 
Vlies liet publiceren in het bul-
letijn van de par lementaire 
vragen en antwoorden, vielen 
er op één enkele kleine sektie 
van de weg Brussel-Leuven-

Tienen 66 doden en 1038 ge
kwetsten te betreuren bij ver
keersongevallen, in een tijd
spanne van minder dan vier 
jaar. Volksvertegenwoordiger 
De Vlies wijdt deze ontzettende 
balans o.m. aan de slechte ver
lichting van de sektie. De sta
tistiek, met overwegend zware 
ongevallen 's nachts, schijnt 
hem niet tegen te spreken ! 

In al hun vreselijke omvang 
zijn deze cijfers een ontzetten
de aanklacht tegen de nalatig
heid van de openbare besturen. 
Deze nalat igheid is er oorzaak 
van, dat t ientallen gezinnen in 
rouw werden gedompeld en 
dat ellende gebracht werd 
over duizenden mensen. 

Maar de verantwoordelijlcën 
voor dergelijke hekatomben 
blijven ongestraft. Integen

deel : ze wringen zich in de 
kijker, me t de beate glimlach 
van zelfvoldane lui na vol
brachte staatstaak 1 

LIEVE MOENSSENS 

Maanden geleden kregen rut van 
— naar we ens menen te herinneren 
— een gents lezer een vlaams strijd-
gedicht toegezonden, met een bege
leidend briefje. In de brief werd uit
eengezet dat het gedicht geschreven 
werd « dbor de dame » — ao onge
veer luidde het schrijven — < die 
volkomen verlamd in het hospitaal 
ligt; een geval dat ge zeker wel kent>. 

We kenden het geval niet; de brief 
en het gedicht geraakten ergens ver
geten in een hoek. Later hoorden we 
voor het eerst van Lieve Moenssens, 
maar we brachten haar naam niet in 
verband met het ons toegezonden ge
dicht. Dat verband zagen we voor 
het eerst slechts deze week, toen we 
in de krant lazen dat Godelieve 
Moenssens, de < verlamde schrijf
ster », zaterdag na Kerstmis in het 
antwerps Stappaertsgasthuis is over
leden. 

Het portret dat we tans aan haar 
wijden weze niet alleen het tintroerd 
afscheid aan een dappere vruow, 
maar meteen de belijdenis van een 
verzuim waarvan de omvang ons 
dechts na haar dood is duidelijk ge
worden. Gejaagdheid bij het vele 
werk, veronachtzaming van dingen 
die kleinigheden lijken maar het 
daarom niet zijn, een Je uitsluitend 

op de politiek en de politieke aktua-
liteit toegespitste belangstelling heb
ben er ons toe gebracht — in dit ge
val zoals stellig nog in andere — 
voorbij te gaan aan een mens. Aan 
een vrouw wier uit^nderlijke waar
de eiste dat we er even bij stil ston
den... toen het nog niet te laat was. 

Slechts vandaag realizeren wij, wat 
het ons toegezonden gedicht voor 
Lieve Moenssens heeft betekend. Zij 
heeft het gedicht geschreven, zoals 
zij haar vorig jaar gepubliceerd 
« Spi ookjesboek > heeft geschreven, 
zoals zij — de totaal verlamde en 
ten dode opgeschrevene — de talh-
ze brieven schreef waarin ze andeien 
troost wou brengen en de nadrukke
lijke verzekering dat het leven — ook 
haar leven-op-afkorting — volkomen 
waard was om geleefd te woiden. 

Spreken en schrijven kon ze niet. 
Het was nodig dat een verpleegster 
of een bezoeker of een vriend emde-
lck>s de letters van het alfabet opzeg
de. Met een bijna onmerkbaar hoofd-
knikje reageerde mevrouw Moenssens 
op de juiste letter, op een juiste let
tergreep of een juist woord. Men 
moet zich de krach! van deze vrouw 
voor ogen houden, de rijkdom van 
haar zielsleven. Wat zij wilde laten 
neerschrijven, had zij van te voren 

al kant en klaar in de geest bijeen
geschreven en -gedicht. De eindeJtoze, 
bijna wanhopige procedure om het 
letter per letter (en voor ieder let
ter moest het alfabet weer opgezegd 
worden...) te laten neerschrijven 
schrikte haar niet af, beroofde haar 
niet van inspiratie, was geen rem op 
haar ongehoorde wilskracht. Op die 
manier ontstond haar sprookjesboek, 
\)ntstond de dichtbundel « Bloe
sems », werden talloze andere ge
dichten — onder meer het ons toe
gezonden strijdgedicht — en ontel
bare brieven neergeschreven. Wat zij 
dikteerde was waardevol, niet alleen 
als getuigenis van een bovenmense
lijke heldhaftigheid, maar ook lite
rair : haar woorden leefden niet bij 
de genade van de wijze waarop ze 
tot stand waren gekomen, maar door 
de pracht van een zuivere inspira
tie en van een uitzonderlijke lite
raire begaafdheid. 

We staan op de rand van 1968, in 
de peilde dat teruggekeken wordt 
naai de voorbije twaalf maanden, op 
het ogenblik dat sport- en nieuws-
en kunstkranten hun « man of the 
year •» kiezen. Voor ons is de keuze 
niet moeilijk : door de wijze waarop 
Lieve Moenssens zich wist op te tillen 
ver boven haar eigen lot, is ze voor 
u,\>man of the year 1968. In dit j&ar 
met zijn vele lelijke dingen is zij tot 
de heiinnering gegroeid aan wat er 
voor ontembaars, voor schoons, voor 
menselijks in de mens kan schuilen. 

Verzuim onzerzijds! Slechts van
daag bevroeden wij, wat het voor 
haar moet betekend hebben haar ge
dichten, haar sprookjes in druk te 
zien verschijnen. Slechts vandaag ge

ven wij er ons rekenschap van hüe 
fout het is, ook en vooral in het joer-
nalistiek bedrijf, achteloos voorbij te 
stappen aan de mens die niet onmid
dellijk een headline op pagina één 
schijnt te verdienen. Slechts vandaag 
— en te laat! — kunnen wij ver
moeden, hoe veel er haar gelegen 
moet geweest zijn aan die enkele lij
nen die we in ons blad voor haar ge
dicht hadden kunnen vrijmaken... 

Dat zij vlaamse strijdge dichten 
schreef, speelt hier nauwelijks een 
i\3l. Een figuur als Lieve Moenssens 
heeft een algemeen-menselijke bete
kenis, die ver uitreikt boven de poli
tieke meningen en gezindheden. 
Nochtans achten wij het geen toe
val, dat juist zij in haar gedichten 
getuigde van vlaamse trouw. Wie 
zich — zoals zij — vreselijk moet be
perken in hetgeen neergeschreven 
werd, zegt slechts het essentiële. En 
dat een vlaamse overtuiging tot het 
essentiële behoorde, is niet eens ver
wonderlijk. Beter dan wie ook hon 
deze hoogstaande vrouw beseffen, wat 
voor een morele kracht, wat voor 
een mogelijkheid tot schoner mens
zijn juist besloten ligt in de trouw 
aan essentiële dingen : de familie, de 
vrienden, de gemeenschap, het volk 
waartussen men leeft. 

De niet eens dertig jaar geworden 
Lieve Moenssens geeft ons op de 
drempel van een nieuw jaar de 
kracht van haar voorbeeld : de aan
sporing om trouw te blijven en om 
te streven naar wat véél hoger ligt 
dat de politieke strijd van alledag 
— naar xAolte menselijkheid. 

dio Genes, 
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Het is met levendige belangstelling dat wij het boek ter hand genomen 

hebben dat de heer Lucien Outers, geboren in de omgeving van Luik maar 

volksvertegenwoordiger van het F.D.F, te Brussel, te Parijs heeft laten 

verschijnen onder de veelzeggende titel « Le divorce beige i . 

Het is een tipisch frans boek : vlot geschreven, maar eeniijdig en nogal 

oppervlakkig. Evenwel is het voor ons Vlamingen interessant, kennis te 

nemen van de gedachtengang en de argumentatie van een tipische waafse 

intellektueel, die overigens zoals vele waalse intellektuelen meer frans 

dan waiils georiënteerd is, wat uit dit boek ten overvloede blijkt 

DE 

In de eerste plaats interesseert ons de 
kijk die een man als Outers, die te Leu
ven gestudeerd heeft en de indruk geeft 
een poging te hebben gedaan om ons te 
leren begrijpen, heeft op de Vlamingen 
en de vlaamse gemeenschap. Wij zouden 
zijn houding kunnen samenvatten als 
een mengsel van afgunst en misprijzen, 
met ook enig respekt voor de Vlaamse 
Beweging. 

Het past natuurli jk in het kader van 
de waalse propaganda (en van de pro
paganda van de F.D.F.!), de macht en 
de invloed van de Vlamingen te over
schatten en daarenboven aan de Vlamin
gen imperialistische bedoelingen toe te 
schrijven. Het is wel erg plezierig bv. 
he t hoofdstuk te lezen over « La Grande 
Neér lande» waarin tot onze verbazing 
Theo Lefèvre en Omer Vanaudenhove 
voorgesteld worden als... Groot-Neder
landers. 

Zoals gewoonlijk krijgen wij het ver
haal van de Vlamingen die in het ver
leden weliswaar enkele grieven had
den, doch die er nu geen meer hebben 
en zich uit pure wraakzucht overleve
ren aan ekstremisme en onderdrukking 
van de Walen en de franssprekenden. 
De schrijver kan blijkbaar aan de ver
leiding niet weerstaan, nog maar eens 
h e t oude stokpaardje te berijden van 
de Vlamingen die dialekten spreken en 
TO achterlijk zijn dat zij feitehjk geen 
kultuurtaal hebben Het is pijnlijk en 
vernederend voor ons wanneer wij dit 
weer eens te lezen krijgen in een boek 
dat, te Parijs uitgegeven, bestemd is om 
€)ok het buitenland voor te lichten. 

Men zou vooraf de vraag kunnen stel
len, in hoever de schrijver bevoegd of 
zelfs in staat is om hierover een oordeel 
t e vellen : waarschijnlijk kent hij even 
weinig Nederlands als de andere frans-
taligen die ons trachten te vernederen 
en te kwetsen met deze valse voorstel
ling over de taaitoestand in Vlaanderen. 

Enerzijds is het een volkomen natuur
lijk verschijnsel dat in het vlaamse 
land dialekten gesproken worden : 
overal worden dialekten gesproken, ook 
in Frankrijk, ook in Nederland, ook in 
Zwitserland. Ook in Wallonië. Het is 
kwaadwilligheid, het zo voor te stellen 
alsof alleen in Vlaanderen dialekten ge
sproken worden. 

Anderzijds is het onloochenbaar dat 
de verspreiding van het A.B.N, er in 
Vlaanderen aanzienlijk op vooruitge

gaan is en vooral dank zij radio en tele-
vizie tans algemeen aanvaard wordt als 
beschaafde omgangstaal. Ongetwijfeld 
zijn we nog niet waar we moeten ko
men, maar dan moet ook eens dik on
derstreept worden dat wij een zwaar 
t r ibuut betalen aan de tweetaligheid die 
de Vlamingen omwille van de Walen 
hebben moeten aanvaarden en nog moe
ten aanvaarden : de dag dat de Vlamin
gen zouden weigeren nog Frans te ver
staan of te spreken is het met België 
gedaan, valt gans het raderwerk van de 
staat stil. Het is mooi de lof te zingen 
van de tweetaligheid — maar dit neemt 
niet weg dat de eentalige het veel ge
makkelijker heeft, een enorme voor
sprong heeft, veel taalvaardiger is in 
zijn eentaligheid. Het treft pijnlijk dat 
de inschikkelijkheid van de Vlamingen, 
dat hun tweetaligheid die zij meestal 

verworven hebben ten koste van een 
grondiger kennis en een betere beheer
sing van hun eigen taal, de eentalige 
Walen en franssprekenden een argu
ment aan de hand doet om ons te kren
ken en te vernederen. Wat de kwaliteit 
van het Nederlands betreft dat in 
Vlaanderen gesproken wordt, daar kan 
de heer Outers niet over oordelen en 
overigens is het Frans dat door vele 
franssprekenden in ons land gesproken 
wordt toch ook niet dat. 

Zelfs in het franse parlement wordt 
niet altijd voortreffenlijk Frans gespro
ken, zoals ik enkele jaren geleden kon 
vaststellen toen ik toevallig aanwezig 
was bij de bespreking van de begroting 
van landbouw in de « Chambre des de
putes » te Parijs. 

Uit de schampere opmerkingen van 
de heer Outers over het Nederlands als 
« onvolgroeide taal » blijkt, hoe schade
lijk voor het prestige van het Neder
lands het voortdurend wijzigen van de 
sfjellingregels is. 

Een vrij belangrijk deel van het boek 
is gewijd aan een historisch overzicht 
dat opklimt tot de Oudheid : een poging 
om de «belgische geschiedschrijving» 
te verbeteren. Wat professor Geyl des
tijds met veel sukses gedaan heeft van 
een nederlands standpunt, poogt Outers 
te doen van een vi/aals-frans standpunt. 
Terecht kan hij op zijn beurt de ge
schiedenisvervalsing aan de kaak stel
len waaraan de belgische geschied
schrijvers zich plichtig gemaakt heb
ben door het België van 1830 te laten 
opklimmen tot Cesar ! Het is natuurl i jk 
een feit dat bv. het prinsbisdom Luik 
nooit tot de Nederlanden behoord heeft 
en slechts na de Franse Revolutie met 
de Zuidelijke Provincies der Nederlan
den verenigd werd. Het is niet zonder 
belang dat de franstaligen eens gekon-
fronteerd worden met een aantal evi
dente historische waarheden, die hier 
steeds verzwegen werden omdat zij 
hinderlijk zijn voor het belgisch staats-
nationalisme. 

De kennis die de auteur heeft van de 
geschiedenis van de Vlaamse Beweging 
is wel erg rudimentair . Hij slaat bij 
voorbeeld de bal mis wanneer hij be
weert dat de Vlaamse Beweging aanvan
kelijk het federalisme nastreefde doch 
imperialistisch werd na de inwilliging 
van de vlaamse eisen. Belangwekkender 
voor ons is de wijze waarop de heer 
Outers het waalse probleem uiteenzet. 
Wij mogen niet blind zijn voor de be
grijpelijke onrust van de Walen ten 
aanzien van hun toekomst. Merkwaar
dig zijn de cijfers en de statistieken die 
gebruikt worden om de achteruitstel
ling van Wallonië te bewijzen, omdat 
van vlaamse zijde evenzeer gebruik ge
maakt wordt van cijfers en statistieken 
om het tegendeel te bewijzen. Waar de 

heer Outers alvast ontspoort is wan» 
neer hij — gekozene van he t F.D.F. - « 
weigert de franstalige niet-waalsÉj 
ambtenaars (hoofdzakelijk dan toch uffl 
Brussel) mee te tellen als Walen. Moei^ 
ten wij ze dan als Vlamingen meetel* 
l e n ? 

De hoofdstelling van dit boek is ecl> 
ter dat de Walen Fransen zijn en da^ 
hun lotsbestemming frans is. De logj-i 
sche konkluzie van gans dit betoog 1» 
dat Wallonië bij Frankr i jk hoort Da 
auteur gaat echter niet zo ver dit be»^ 
sluit zelf te t rekken en geeft toe, dat er 
in Wallonië waarschijnlijk geen meer
derheid te vinden is voor aanhecht ing j 
bij Frankri jk. Blijft het federalisme a l» , 
tijdelijke of definitieve oplossing. Wi j ) 
zullen de auteur zeker niet tegenspre»] 
ken wanneer hij onderstreept dat d e 
Walen zélf hun problemen moeten op»j 
lossen, dat zij moeten gekonfronteer<l^ 
worden met hun verantwoordel i jkheid ' 
voor hun eigen toekomst. Dat hebben 
wij zelf reeds herhaaldelijk gezegd. 

Op gevatte wijze weerlegt de heer 
Outers een aantal bezwaren die tegen 
de invoering van het federalisme in 
België aangevoerd worden. Deze blad
zijden behoren tot de beste van h e t 
boek. 

De auteur verdedigt het federalisme 
zonder nader te omschrijven welk fede
ralisme Uit sommige uit latingen in ver
band met Brussel zou men kunnen af
leiden dat hij nog steeds vasthoudt aan 
een federalisme met drie. Het is wel 
overbodig nog eens te herhalen dat een 
federalisme met drie, waarin Brussel op 
dezelfde voet zou gesteld worden als 
Vlaanderen en Wallonië, zowel onaan
vaardbaar als onmogelijk is. 

Er zijn in dit land slechts twee ge
meenschappen, het heeft geen zin er op 
kunstmatige wijze een derde aan toe t e 
voegen Als gekozenen van de F.D.F, ia 
de pozitie van de heer Outers vrij moei
lijk ten aanzien van het probleem Brus
sel. 

Er is in dit boek, zoals te verwachten, 
heel wat dat ons ergert. Maar er is toch 
ook de wil aanwezig om te aanvaarden 
dat wij het recht hebben onszelf te zijn 
en het inzicht dat de huidige toestand 
onhoudbaar is. Zo blijft, alle tegenstel
lingen of misverstanden ten spijt, een 
dialoog noodzakelijk om te komen to t 
een « modus vivendi » die de kans moet 
bieden voor het samenleven van de 
twee volksgemeenschappen in België op 
een nieuwe grondslag. 

De lektuur van dit boek is alleszins 
aan te bevelen al was het maar om de 
problemen eens te zien, bekeken door 
een andere bril. Het is leerrijk om 
inzicht te verwerven in de geestesge
steldheid en de bestrevingen van de 
waalse intellektuelen op dit ogenblik. 

F.v.d.E. 
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Onmiddellijk na liet einde van Wereldoorlog II heb
ben een aantal Vlamingen gemeend, dat wij het 
konden halen door ons als goede unitaire staats-
Belgen te gedragen. Voor zoverre deze strekking op 
een eerlijke overtuiging berustte en niet ingege
ven werd van « hogerhand », leunde ze aan bij 
sommige vooroorlogse strekkingen in het nationa
lisme en bij het dogma van F. Van Cauwelaert dat 
wij, in het vooruitzicht de « meerderheid » te 
worden, maar best unitaristen zouden zijn. 

Deze na-oorlogse belgicistische illuzie bleek al 
dadelijk een zeepbel vanwege de wrede repressie, 
als anti-vlaams progrom. Wie was weer de substi
tuut-audi teur die, wanneer een beschuldigde deed 
opmerken dat hij diets voelde en niet duitsgezind 
was antwoordde : « diets en duits, dat is voor mij 
Paraguay en Uraguay. Ik ken het onderscheid 
n i e t » ? 

Er was overigens noch veel tijd noch moeite toe 
nodig om in te zien dat de planmatige achterstel
ling van de Vlamingen een konstante bleef van de 
belgische politiek en dat niet het kleurparti jwezen, 
maar alleen het volksnationalisme uitkomst bood. 
Zo ontstond de V.U. als de part i j van het vlaams 
verzet. 

Ongetwijfeld hebben velen hun volksnationalis
me nagestreefd langs andere wegen dan de par t i j 
politiek en, gelukkig voor Vlaanderen, doen er nog 
velen dat. Het ware maar jammer moesten alle 
volksnationalisten rechtstreeks aan partij-politiek 
doen. Er bestaan vele andere sektoren aan ons 
front. 

Dat de V.U. als kleine part i j hoofdzakelijk de 
par t i j van het vlaams verzet was, is volkomen nor
maal. 

Ais middelgrote part i j , die vooral de jeugd aan
spreekt en het van de jonge kiezers heeft, is zij 
geëvolueerd tot een volwaardige part i j met een 
volwaardig op de toekomst afgestemd politiek pro-^ 
gramma. 

Dat zij als jonge part i j op sommige terreinen nog 
studiewerk behoeft om de doelstellingen konkreet 
op punt te stellen, is ook weer normaal. 

Normaal ook dat zij als nationalistische part i j 
verschillende strekkingen in haar schoot duldt en 
wenselijk acht. Een waarachtig demokratisch 
nationalisme moet de gehele natie in al haar gele
dingen en verschillen kunnen bundelen. 

ledere onverdraagzaamheid die de nationale 
samenhorigheid van eerlijke Vlamingen verstoort 
is uit den boze, zeker zolang de natie nog stri jdt 
voor haar bestaansrecht 

Dit betekent echter niet dat het volksnationalis
me zou afgedaan hebben, eenmaal dat het bestaans
recht van ons volk erkend wordt door federalisme. 

Dan pas begint onze werkeli jke taak en o.m. om 
drie bepaalde motieven : konsolidatie van de 
vlaams-nationale samenhorigheid; vernieuwing van 
het openbaar leven in vlaamse, in nederlandse zin; 
paraatheid om zo nodig verder te gaan. 

Ook in een vlaamse deelstaat zullen middenpunt-
vliedende krachten ons volksbestaan bedreigen. 
Groepsbelangen op de korte baan zullen verder uit
gebuit worden. Streekbelangen kunnen met elkaar 
in botsing komen. De machtsdrang van grote orga-
nizaties of okkulte financiële machten zullen inspe
len. Er zullen verschillende politieke parti jen 
bestaan. 

Een parti j die boven dit alles het algemeen 
belang toekomstgericht en van algemeen nationaal 
s tandpunt uit behartigt, kan in koalitie of oppozitie 
het volk dienen Daar ligt een eerste bestaansplicht 
van de V.U. in een federaal België. 

Overbodig te herhalen dat zulk toekomstig volks
nationalisme, evenmin als het huidige vrijheidsna-
tionalisme van de V.U., tegen geen enkel ander 
volk mag gericht zijn, dus nooit in een chauvinis
tisch staatsnationalisme ontaarden. 

De taak van een V.U. in een eventueel vlaams 
wetgevend lichaam zal wellicht anders zijn dan in 
ee^i belgisch parlement- maar niet minder belang
rijk 

Hij die omdat hij nationalist is, tot geen enkele 
speciale stal wil behoren maar tot zijn gehele volk, 
kan ook tot geen enkele stal « te rugkeren» . 

Het openbaar leven van België is in zijn opbouw, 
in zijn opvatt ingen tot in zijn woordgebruik toe, 
afgekalkeerd op Frankri jk. Mag Vlaanderen een 
vertaald frans staatje worden ? 

Ongetwijfeld zullen wij de bestaande s trukturen, 
zeden en gewoonten misschien als ver t rekpunt 
moeten aanvaarden. Ieder staatsbestel (al is het 
geen soevereine staat in 19e eeuwse zin) dient ech
te r als het deksel op een bus te passen op de eigen 
aard van het volk. 

De aftakeling van ons nationaal en kultureel 
besef is niet alleen te wijten aan het feit dat wij 
tot voor kort in een vreemde taal werden behan
deld, maar misschien nog meer aan het feit dat wij 
geestelijk in een wezensvreemd keurslijf leefden. 
De vervreemding van Vlaanderen van het centra
listische België is veel meer dan een taalkwestie. 
Het openbaar leven van deze staat past ons niet. 

Wie zal er op waken dat er met dit opbouwpro-
ces een aanvang gemaakt wordt zodra wij meester 
in eigen huis zouden zijn ? Zeker niet de parti jen 
die bepaalde groepsbelangen behart igen ! 

Dit is de taak van een nationale part i j . 

En zullen wij niet verder moeten gaan dan fede
ralisme ? Zeker verder dan kultureel federalisme 
of wat men nu als dusdanig voorschotelt! 

In een nabije of verdere toekomst zal Vlaanderen 
een onderdeel vormen van Europa. Van welk 
Europa ? Zullen wij hier mede spreken ? Onze 
stem alleen zou wellicht niet gehoord worden. 

Zullen wij niet moeten behoren tot het koor van 
de kleine naties die voor een Europa der volken 
ijveren en niet voor een Europa der staten of een 
Europa der holdings ' 

Overal leeft het volksnationalisme, de drang naar 
de « demokrat ie der volken ». 

Hebben wij 5,5 miljoen Vlamingen (dat telt dan 
toch wel enigszins) het recht aan de Bretoenen, de 
Basken, de Kataloniërs, de Zuid-Tirolers enz. enz. 
te zeggen : ben ik dan de bewaker mijns broeders ? 

Wie zal zulke buitenlandse politiek afdwingen ? 
Nogmaals alleen een volksnationale part i j . 

Sommigen onder ons willen verder. Hebben zij 
ongelijk ? 

De V.U. is niet ekstremistisch d.w.z. : zij wil het 
ui terste niet als onmiddellijk politiek programma 
stellen; zij is radikaal : d.w.z. zij wil de wortel van 
de problemen aanpakken, maar niet verder dan nu 
onmiddellijk duidelijk en doenbaar is. De « ekstre-
misten » onder ons hebben echter een demokratisch 
recht van inspraak en de toekomst zal misschien 
uitwijzen dat de ekstremisten de wijzen zijn-

De V.U. eist niet méér dan federalisme in België. 
Maar wie zegt ons dat in een samenhorig Europa 
een vlaamse staat onleefbaar is ? Wie zegt ons dat 
heel-nederlandse oplossingen ondenkbaar zijn ? 
Men leze in die zin het laatste hoofdstuk van het 
werk van dr. Riemens «België, land van kontras
ten ». Deze hollandse beroepsdiplomaat is beslist 
geen eks t remis t ! 

De V.U. aanvaardt het koningshuis in een tede
raal België. Zij eist natuurli jk dat de « entourage » 
zou verbeterd worden. Er zijn echter ook republi
keinen in de V.U. Niemand ontzegt hen het recht, 
de monarchie als staatsvorm af te wijzen. 

De V.U. wenst een grotere ekonomische demokra
tie en een streng toezicht op het onvolkse grootka
pitaal. 

Sommige partijleden zijn nochtans de mening 
toegedaan dat men uiteindelijk verder moet naar 
meer fundamentele ekonomische struktuurhervor-
mingen. 

Ook zij die in Fidel Castro veeleer een kubaans 
nationalist zien dan een kommunist, weten warem-
p. ' wel dat het kleine Vlaanderen in Europa geen 
Kuba kan spelen, maar zij hebben het recht van 
oordeel te zijn dat geheel het westers ekonomisch 
stelsel fout is. Men hoeft daarom waarachtig geen 
kommunist te zijn. Overigens, «kommunisme» 
geraakt stilaan versleten én als vlag én als dood
doener. Wie is nu nog de ware kommunist ? Marx ' 
Lenin ? Stalin ? Mao-Tse-Toeng ? Brezjnev ' Doeb-
tsjek ? Tito ? Men weet het niet in een politiek 
bestel waar de gevolgde koers uit paleisrevoluties 
rezulteert. 

Nog een vradg! De V.U. werkt en opponeert 
loyaal in de huidige s t ruktuur van onze (weliswaar 
uitgeholde) politieke demokratie. Sommigen vin
den dat de macht uit het volk wellicht op een 

andere wijze kan tot ui t ing komen. Zijn zij daarom 
minder goede demokraten ? 

Naast deze stoute ekstremistische vragen kunnen 
er andere gesteld. Zuiver teoretisch doktrinarisme 
kan de politieke aktie verlammen, maar verstar
r ing kan de toekomst afremmen. Afgezien van he t 
feit dat men loyaal voor één of ander zgz. « ekstre-
misme» mag ijveren in de V.U., op voorwaarde 
dat men t rouw blijft aan het parti jprogamma als 
politiek programma, blijft de kwestie open wie deze 
vragen zal beantwoorden of behandelen in een vri j 
Vlaanderen. Welk standpunt men er tegenover ook 
moge innemen, kan geen zinnig mens immers be
twisten dat de gestelde vragen bij de jeugd leven. 
Het is duidelijk dat zij minstens overweging ver
dienen. 

Zou een van de nu bestaande belgische partijen, 
ook in haar vlaamse fraktie, al deze vragen durven 
of kunnen als alternatief in overweging nemen 
zonder er mee in de doofpot te belanden ? Ik vrees 
van neen. 

In een zuiver vlaamse politieke kontekst moet er 
een partij zijn waar men, in ieder opzicht, jong ge
noeg blijft om politieke toekomstvragen — of zijn 
het toekomstdromen — ernstig op te nemen. De 
spanningen die van zulke vraagstelling onvermijde
lijk het gevolg zijn kunnen alleen gedragen wor
den door een partij die, alle sprongen in de lucht 
ten spijt, altijd terug op haar vaste nationalis
tische poten terecht komt: algemeen belang van 
de vlaamse gemeenschap. 
De V.U. wordt gelukkig niet in het leven gehouden 
door een bureaukratie die haar om haar wille zou 
bestendigen, maar zij heeft beslist bestaansrecht 
en bestaansplicht In een vrij Vlaanderen op volks
nationale grond. Zij is qeen zweeopartii. Laten wij 
aan hen die dit hopen maar liefst alle illuzies ont
nemen. 

M. VAN HAEGENrOREN 
Senator 
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SPELEN MET VUUR 
Hel is opvallend dal de •westerse diphmatieke reakties op de isiaëlische oveival Ie Beboet 

deze keer tamelijk scherp afketuend zijn, veel meer dan de leakties op de met een le-

gelmaat van een uurwerk vooikomende artillerie-duels en laids aan weerszij van de Jor-

daan en van het Suezkanaal, met een hogere frekwentie wanneer liet om istaelische « ver-

geldings- of vooikomende maatregelen » gaat en met daaibij een veel gioteie materiële 

schade en een veel liogere tol aan mensenlevens dan te Beiioet. De veiklating voor het 

feit dat de westerse opinie deze keer meer is gesclAikt dan anders zal wel onder andere in 

het Jeit liggen, dat deze raid het meest gematigde arabische Tand tiof en dat de opgegeven 

reden (vergelding voor de aanslag op een israëlisch vliegtuig te'Alene) zeer weinig hout 

snijdt. 

De eskalatie van het geweld in het Mid
den Oo&ten gaat dus steeds verder, doch 
deze keer blijkt Israël te Beiroet een psi-
chologische blunder van formaat te hebben 
begaan. Dat de twee leden van het Pales
tijns Bevrijdingsfront, die te Atene een 
aanslag op een israélisch vliegtuig pleeg
den, twee dagen te Beiroet verbleven en 
vandaar naar Atene vlogen is inderdaad 
geen bewijs tegen de libanese regering, als 
zou deze aktief of passief medeplichtig zijn 
aan de tweede aanslag op een vliegtuig \an 
de Israëlische luchtvaartmaarschappij. De 
regering te Beiroet ontkent overigens van 
dit (illegaal ?) verblijf op de hoogte te 
ïijn geweest. En dan nog! Er stond zeker 
niet op hun gezicht geschieven dat beiden 
\an plan waien, te Atene een aanslag te 
plegen. 

Vermoedelijk heeft de vaststelling te Tel 
A\iv, dat de aanslag te Atene in opdracht 
van de palestijnse verzetsbeweging gebeur
de (wat achleiaf door deze organizatie offi
cieel weid bevestigd) de doorslag gegeven 
in de besluitvorming nopens een vergel-
dingsakiie te Beiioet, ook al diende de li
banese hoordslad slechts als dooigangs-

plaats voor de El Fatahleden. Isiaèl heeft 
nu eenmaal een strijd op leven en dood 
aangebonden met El Fatah, in wie het — 
momenteel — zijn hardnekkigste tegen
stander eikent. 

Het kapen van een eeiste isiaelisch pas
sagiersvliegtuig, dat lange lijd te ' Algiers 
aan de ketting werd gehouden, maakte een 
diepe indruk op de isiaëlische openbare 
mening. Kort daarna ontstond, wat we en
kele keren in deze lubriek genoemd heb
ben « de preventieve ooi log » v ooi al tegen 
de palestijnse verzetsstrijdeis op joidaans 
grondgebied. Het oveigiote deel van de 
Israëlische mililaiie aklies weid met sukses 
bekroond. Een werkelijk doorslaggevende 
arabische reaktie bleef tot nog toe uit, ter
wijl zowel vanwege de UNO als van de 
zijde der giote mogendheden eveneens een 
ernstig op te nemen waarschuwing bleef 
ontbreken. Het denkschema van de israë-
lische leiding (waarvan de militairen blijk
baar ook de politiek van de voldongen fei
ten volgen tegenover de meer gematigde 
en voorzichtiger elementen) gaat uit van 
de stelling, dat een zo kwetsbaar land als 
Israël ofeen enkel li^iko ma» nemen en 

telkens opnieuw en zo mogelijk preven lief 
moet toeslaan waar dit nodig geacht wordt. 

Tot nog toe is dit alles zonder weerbots 
verlopen. Dat stemt uiteraaid tot overmoed 
die, mede omwille van de militaire supe
rioriteit door Israël sinds meer dan 20 jaar 
gedemonstreerd, verklaarbaar is. De roeke
loosheid van de ^aid op Beiroet ligt niet 
zozeer in de bliksemsnelle akkuraatheid 
waarmee hij gebeurde (een praktisch on
bewaakte luchthaven is een gemakkelijke 
prooi), dan wel in de verkeerde keuze. De 
reakties van Amerika en Engeland zijn in
middels tipisch voor de stelling, dat Is
rael's punch deze keer op een verkeerde 
plaats is terecht gekomen. Met als klap op 
de vuurpijl, dat deze raid bijna op het 
zelfde ogenblik kwam als de amerikaanse 
toezegging voor levering van 50 Phantom-
vliegtuigen aan Israël. 

De raid zou wel eens de eerste bres kun
nen worden in het algemeen krediet dat 
Israël in de westerse wereld geniet. De laid 
zou echter vooral een aanleiding moeten 
zijn voor de Grote Twee of de Giote Vier, 
om eindelijk eens de slier bij de horens te 
vatten. Nu de twee supermogendheden 
naar het zich laat aanzien aanstalten ma
ken om een nieuwe wederzijdse toenade
ring te beginnen (waarbij Apollo-8 zeker 
een rol speelt) zou het geraden zijn, een 
diplomatieke aktie te beginnen om tot een 
regeling van dit voor de wereldvrede tans 
meer dan ooit gevaarlijk israëlisch-arabisch 
konflikt te zoeken. Het is immers begrij
pelijk dat het arabisch geduld zwaar op de 
proef is gesteld en met de keuze van een 
verkeerd slachtoffer het arabische kamp 
niet alleen een nog sterker gevoel van ge
zamenlijke gekwetste trots bezorgt, doch 
ook een eerste mogelijkheid voor een « an
der begiip » in het westen, dat tot voor 
kort voor een dergelijke wending gesloten 
bleef. 

DEZE WEEK 
IN DE W E R E L D 

Dit vreemdsoortig tuig heeft veel weg van een metalen spin. Het dient om de 
mogelijkheden en omstandigheden te testen om op de maan te landen. Straalmo-
tof.n simuleren de verschillen in dampkring en zwaartekracht. Aan de hand van 
deze proefnemingen op het Rogersmeer in Kalifornië wordt de eigenlijke maan

landingstechniek voorbereid. 

Twee Arabieren beschieten iraëlische 
Boeing te Atene. 

Eensgezinde afkeuring door Grote 
Vier in de Veiligheidsraad van is-
raëlische raid op luchthaven van Bei
roet. De getroffen lihanese luchtvaart
maatschappij wordt door — britse — 
verzekering vergoed. Het vernielde 
materiaal was vooral van amerikaan
se en franse oorsprong en eigendom. 

Trygve Lie, gewezen en eerste sekre-
taris-generaal van de UNO op 72-ja-
rige leeftijd overleden. 

Apollo-8 met Borman, Lovell en An
ders in uitstekende gezondheid, op 
minder dan 5 km. van de afspraak 
na geslaagde maanreis in Stille 
Oceaan teruggekomen. 

Nieuwe chinese kernontploffing, de 
achtste sinds de eerste chinese atoom-
bomtest. 

Dinastiek en mondain : tweede kind 
van Beatrijs en Claus van Nederland, 
prins Jóhan Friso te Utrecht gedoopt. 
Sophia horen — eindelijk — moeder 
van een frisse hdby. 

Het is algemeen bekend dat de vol
keren uit het Midden-Oosten en ook 
wel uit het Verre Oosten, mensen van 
het woord zijn. Hun taal is rijk en vol 
uitdrukkingskracht. Maar het is voor 
ons Westerlingen een hele kunst, die 
woordenstroom juist te begrijpen. Elke 
Chinees bijvoorbeeld weet ook wel dat, 
als hij iemand geluk toewenst en zegt 
« tienduizend jaar », er niet over zoveel 
jaren gesproken wordt, maar enkel 
over een « lang leven ». De Arabieren 
behoren tot die volkeren en niemand 
had dit mogen vergeten toen ons in 
1967 uittreksels van de redevoeringen 
van Nasser en andere, veel minder be
langrijke, arabische leiders werden 
voorgelegd. Israel wist dat wél. Maar 
misschien heeft deze staat wa t al tè 
zeer vertrouwd dat het louter bij woor
den zou blijven. Sinds de bezetting van 
nieuwe arabische gebieden blijkt ech
ter elke dag duidelijker, dat de stap 
van het woord naar de daad telkens 
weer wordt gezet. 

Sinds de eerste israëlisch-arabische 
oorlog in 1948 al, duidelijker na de 
tweede in 1956, deden arabische ver-
zetsorganizaties van zich spreken. Maar 
zij zelf deden niet veel meer dan spre
ken. Voor Israël waren ze niet veel 
meer dan een nutt ig element in de pro-
pagandaveldtocht die dit land voortdu
rend levert voor zijn bestaan en bloei. 
Smds 1967 doet zich echter vooral El 
Fatah gelden. Deze naam is afgeleid 
van de arabische woorden : « Haraka t 
al Tahrir al-Falastin » (« Beweging 
voor de bevrijding van Palestina »). De 
initialen H.T.F, vormen het arabische 
woord voor « dood ». Door deze mees
terlijke spelers met het woord — en 
ook met de gedachte — werden die let
ters omgekeerd tot F .TH. (fath), wa t 
« verovering » betekent. De simbolische 
betekenis is nogal eenvoudig : deze 
Arabieren zijn bereid de herovering 
van hun huis en land met de dood te 
betalen. Het onderschrift op een van 
hun plakbrieven, met een guerilla-
strijder er op, luidt dan ook : « Dit ig 
de weg om mijn thuisland te bevrijden 
en daarom, mijn broeders, zal ik blij
ven vechten ». 

een echte 
bedreiging 

EL F A T A H 
Al kent niemand juiste cijfers over 

het aantal leden en evenmin over de 
beschikbare middelen, er is nu nie
mand meer die nog betwist dat El Fa
tah de grootste en de meest efficiënt 
werkende verzetsorganizatie van de 
Arabieren is. De El Fatah-str i jders 
worden vooral aangeworven bij de pa
lestijnse vluchtelingen. Tot voor 1967 
leefden zij nog in ruime mate in kam
pen ; sinds die oorlog zijn er nog 350.000 
bijgekomen. Belangrijker is echter dat 
deze nieuwe vluchtelingen sterker bli j
ken te reageren dan de overwonnenen 
van 1948, terwijl na 1956 de terri toriale 
toestand spoedig werd hersteld. Belang
rijk is vooral dat voor het eerst blijk
baar ook ontwikkelde Arabieren zich 
voor dit leven als « fedayaan », als 
« man van het offer » aanmelden. El 
Fatah beschikt over eigen geneesheren, 
de gekwetsten weten dat zij zullen ver
zorgd worden. El Fa tah beschikt ook 
over techniekers en slaagde er zelfs in, 
nog weken na de slag in het Sinaï-ge-
bied daar wapens en springstoffen op 
te halen. 

El Fa tah is er in geslaagd het fana
tisme en de wanhoop van mannen die 
niets meer te verliezen hebben, samen 
te ballen. Deze organizatie wordt daar
door ook ernstig opgenomen door de 
arabische rijke broeders die bereid 
blijken tot financiële steun. Maar El 
Fa tah weet ook zélf te zorgen voor bij
dragen, minder of meer vrijwillige bij
dragen. El Fatah geniet vooral de 
volksgunst. Wie een bewijs zoekt voor 
de sterkte van deze groep, moet zich 
maar herinneren dat koning Hoessein 
niets anders kon dan met hen een over
eenkomst sluiten. Het was hem gewoon 
onmogelijk, ze uit te schakelen door 
politie of leger. 

Het is natuurl i jk helemaal niet de be
doeling geweld en aanslagen en moor
den te verdedigen en nog minder ze te 
verheerlijken. Maar wel moet de vraag 
worden gesteld of het wel anders kon. 
Omwille van de verhoudingen in het 
Midden-Oosten die nu eenmaal zijn zĉ -
als zij door allerlei schuld gegroeid 
zijn, maar ook wel omdat wij hier in 
het Westen en overal ter wereld het 
geweld en de opstand en het doden ver
heerlijkt hebben, telkens als het tegen 
de vijanden van onze belangen of zelfs 
maar van onze gedachten was gericht. 
Men kan niet tegelijkertijd de oproe
pen van « Black Power » toejuichen en 
El Fatah afkeuren. Wij zullen hier 
geen van beide vormen van geweld 
toejuichen. Maar dan ook géén enkele. 
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iKMEHlEZiNG 
1 Dat de heer F.S. Steyn am
bassadeur van de Republiek 
Ifan Zuid-Afrika aan de minis-
é e r van Nederlandse Kui tuur , 
pTan Mechelen een luxe-exem-

'laar van de bloemlezing 
Zuidafrikaanse Let terkunde » 

ftieeft overhandigd is ten slotte 
ftnaar een mondain nieuwsje. 
ifïeel belangrijk is echter dat 
ü i t boek volledig kosteloos te r 
beschikking wordt gesteld van 
d e boekerijen van de sekundai-
*e scholen in België en in Ne
derland. 

Daarom wordt hier deze 
bloemlezing gesignaleerd met 
alle lof voor dit initiatief. 

MANTAZIMA 

Als iemand die naam niet he
lemaal is vergeten dankt hij 
d i t uitsluitend aan zijn goed 
jgeheugen, de dagbladpers heeft 
l i e m zeker niet geholpen Man-
tazima is de eerste eerste-mi-
n is te r van de afrikaanse s taat 
Transkei . Hij was de man die 
bereid was een schikking met 
d e Zuid-Afrikaanse Republiek 
t e bevorderen, en de best moge
lijke oplossing voor zijn land 
en volk te aanvaarden. 

De Botirbon-Parma's laten zich — schijnbaar — weinig gelegen 
blijven vasthouden aan hun troon-eisen. Ze rekenen daarbij op 

sterke aanhang in Spanje. 

Dat was een voldoende reden 
om hem in onze westerse pers 
een slechte naam te bezorgen 

en om hem zo spoedig mogelijk 
dood te zwijgen. Op 23 oktober 
van het voorbije jaar haalde 

6. PIASECKI 
lab Ijk zullen ze niet zi]n, de West-Eu

ropeanen, die het leven en het werk van 
de machtige Pool Boleslaiu Piasecki ken
nen. En zi] die alleen maar zijn naam ken
nen zullen al met veel talrijker zijn! De 
bazis van ztjn macht echter is mei meer 
bekend, en berucht : de poolse Pax-gi\jep. 
De naam doet denken aan de ivredes-pries-
ters > in andere oosteuropese landen die 
bezet zijn door de Sovjets, maai de poolse 
Pa.\ verschilt zeer sterk van wat elders be
staat. Tot de 5 804 leden die deze groep 
tn 1967 officieel telde en tot de ongeveer 
lOO.OW aktieve simpatizanten zullen ook 
wel een aantal priesters en geestelijken be-
hoien, maar eigenlijk in Kiorsprong en wer
king ts Pax een leken-groep. 

De macht van Pax ligt heel zeker niet 
in het ledenaantal of zelfs niet in het aan
tal aktieve of passieve simpatizanten : wat 
betekenen die cijfers op een bevolking van 
meer dan dertig miljoen Polen 7 Pax is 
een ekonomische macht : sinds 1961 vor
men de vet schillende takken van deze « hol
ding » m een kommunistisch land en met 
officiële aanmoediging opgericht, een « eko-
nomisch kollekttef » dat vrijgesteld is van 
belastingen en reusachtige winsten maakt. 
En dit IS geen pi\>pagandaleugentje, maar 
gewoon de weergave van officiële gegevens. 
Dit kollekttef omvat volgende bedrijven • 
1) een uitgevei sbedrijj dat van de staat 
het monopolie kreeg voor alle katolieke 
uitgaven zoals gebedenboeken, liederen
bundels, katechismussen, vertalingen van 
buitenlandse katolieke schrijvers, en ook 
voor de uitgave van p\)ols katoliek werk. 
Dit bedrijf geeft verder een belangrijk dag
blad uit en vijf tijdschriften. 2) Het be
drijf « Veritas > dat weer eens het voor
recht heeft de voorwerpen die in de ere
dienst en in de godsvrucht worden gebruikt 
te pioduceien en te verkopen. 3) Een in
dustrie- en handelscentrale (INCO) die 
tien industriebedrijven verenigt die ook 
door uitvoer grote winsten maken. 

De man die dit alles in het kommunis-
tische Polen heeft georganizeerd en beheerst 
is Coleslaw Piasecki. Hadden we ongelijk 
hem een machtig man te noemen ? Mis
schien toch wel! Want al kan aan zijn or-
ganizatietalent, aan zijn handigheid, zijn 
verstand en handelsgeest niet getwijfeld 
worden, in Piasecki zelf steekt de grote 
zxvakheid, de gebondenheid aan andere 
machten, van de Pax-groep. Omwille voor
al van Piasecki zit Pax in zeer machtige 
handen, en zonder Piasecki bestaat Pax ge
woonweg niet. 

Op 25 november 1945 begon de ahtivi-
teit van de groep die later, in 1947 de naam 

Pax zou aannemen, en in 1^52 zijn eigen
lijk piogiamma zou bekend maken. De 
sticliting gebeulde met het akkcfoid en met 
de steun van de poolse kaïdmaal Hlond, 
die uiteraard de toekomst niet kon voor
zien en heel waarschijnlijk ook van hel 
vei leden heel wat minder wist dan nu be
kend IS. De toen (m 1945) 30 jarige Pia
secki gaf toen samen met de chirurg en ka
tolieke konservatief ƒ. Hagmajer het eerste 
nummer uit van « Dzis i Jutro » (Vandaag 
en Morgen). In dit eerste nummer werd 
reeds erkend en aanvaard dat het « socia
lisme » het blijvend politiek en ehonomisch 
sisteem zou worden m Polen. Toen het ei
genlijke programma in 1952 werd gepubli
ceerd zodat de vereniging Pax officieel kon 
ingeschreven woiden tn het « Verenigmgs-
register > bij de volksraad van de stad War
schau, ivas dit nog een dominerende grond
gedachte. Maar de fundamentele vraag in 
hoever gelovige katolieken tijdens een kom-
munistische bezetting kunnen kollalx>reren 
staat hier niet aan de orde. 

Boleslaiv Piasecki is een merkwaardig 
man : voor de oorlog (1939) studeeide hij 
rechten aan de universiteit te Warschau en 
was hij als echte fascist aktief m de < Fa-
langa » en onderhield nauwe kontakten 
met de Italiaanse fascisten. Zo nauw dat 
toen hij tijdens de duitse bezetting als pools 
nationalist werd aangehouden zijn Italiaan
se kontakten beweiken konden dat hij 
werd vrijgelaten! Een eerste beslissend 
punt. Natuurlijk dcK>k hij onder en wel bij 
een groep die ook anti-russtsch was : de 
Konfederacja Narodu (Volksfederatie). Hij 
geraakte in sovjetgevangenschap en werd 
reeds in februari 1945 ter dood verooi deeld. 
Een aantal gesprekken met de bevoegde 
NKWD-leider te Minsk en te Moskou leid
de tot zijn vrijlating. Tweede beslissend 
punt. Is heel zijn werking in Pax de prijs 
die Piasecki betaalt voor zijn leven ? En 
zijn z'n fascistische levensjaren nog altijd de 
blijvende bedreiging die hem lx>ven het 
hoofd hangen f 

Van kommunistisrhe zijde werd Piasecki 
al een « dubbelagent 2> genoemd. Het pools 
episkopaat heeft hem beschuldigd mede ver
antwoordelijk te zijn voor de jarenlange 
aanhouding van kardinaal Wyszynski, van 
nog een bisschop. Voor de verdrijving van 
kloosterzusters uit de vroegere duitse gebie
den. 

Piasecki heeist K>ver een ekonomisch en 
vooral publicitair rijk, schermt met gedach
ten die, sommigen simpatiek vinden. Maar 
doet hij iets anders dan elke dag, en ten 
koste van wat!, zijn leven verlengen ? 

N. 

aan de uitwijzing uit Spanje en 
de steun van hun nog steeds 

zijn part i j , de Nationale Onaf-
hankelijkheidsparti j , bij de ver
kiezingen een aanzienlijke 
vooruitgang. Zo werd hij dan 
voor een tweede periode van 
vijf jaar opnieuw eerste-mmis-
ter. Heel waarschijnlijk een 
waarborg voor een stevige en 
r u s t i g e ontwikkeling van 
Transkei. 

KLEIN NIEUWS 
Ook in het buitenland gebeu

ren alledaagse kleinigheden die 
zelden bij ons in de krant ko
men Maar die daarom niet 
minder lezenswaard zijn Ten 
minste voor iemand die kleine 
dingen kan waarderen. Enige 
tijd geleden gebeurde te Lon
den met een direkteur van de 
tentoonstelling «He t dier — 
uw vr iend» het volgende : 
toen de tentoonstelling werd 
geopend werd hij door een 
hond gebeten, door een paard 
getrapt en door een kat ge-
krabt. Toen hij v̂ an de dokter 

terugkeerde kwam hij een re» 
klame-stoet van een cirkus te
gen en werd door een olifanl 
natgespoten. De voorzitter van 
de tentoonstelling heeft ontslag 
genomen. Nogal te begrijpen. 

BEDROG 

Volgens persberichten zou 
kanselier Kiesmger zijn land
genoten hebben gewaarschuwd 
niet « a r rogant» te worden De 
franse pers vooral heeft van 
deze verklaring gretig gebruik 
gemaakt om te spreken over 
een heropleving van alles wat 
de Fransen (en anderen) m het 
duitse volkskarakter minder 
bevalt De kanselier sprak ech
t e r niet van « Arroganz » maar 
wel van «Ueberheblichkei t». 
en dit woord betekent eerder 
zelfgenoegzaamheid, ijdele te
vredenheid over zichzelf, ter
wijl in arrogantie eerder iets 
hooghartigs en minachtends 
steekt Enkel een kleine nuan
ce ? Inderdaad, maar die toch 
wel iets betekent Fn het is dan 
toch maar bedrog het zo voor 
te stellen alsof de duitse kanse
lier zelf al had gezegd dat het 
gevaar voor hooghartig natio
nalisme m de Bondsrepubliek 
terug bestaat. 

CATROÜX 

In F rankn ik leeft een oer
oude generaal die de naam Ca-
troux draagt Naast zijn mili
taire loopbaan heeft hij ook een 
politieke betekenjs gehad, hoe 
verschillend men over beide 
ook moge oordelen Hij is een 
zeer trouwe gaullist en mis
schien is het daarom dat de 
franse regering (lees : de Gaul
le) beslist heeft, de al heel lang 
gepensioneerdt generaal terug 
in het aktieve leger op te ne-
m.en De man is nu 92 jaar en 
de wet waardoor hij terug in 
het aktieve leger wordt opge
nomen is heel zeker iets enigs 
in de geschiedenis En daarom 
alleen al het vermelden waard. 

/ 

Johnson doet het onmogelijjce om het Vietnamees vredesgesprek 
op gang te brengen nog tijdens de laatste dagen van zijn bewind. 

Maar de oorlog gaat ongenadig verder... 



Zo dichtte Filip de Pillecijn tij
dens zijn « belol(en tijd » in een 
fevangenisblaadje. Kronos, zoon 
van Oeranos de liemel en Gea de 
aarde, vader van de oppergod 
Zeus, was niet alleen de titaan, 
de tellurische icracht der aarde ; 
hij kreeg later ook een teolo-
gische betekenis, door zijn naam 
in verbinding te brengen met het 
begrip chronos, tijd... 

De Kronos, die zijn kerf in het 
hout snijdt, werd hierna zowat de 
mitologische uitvinder van de ka
lender... 

Van oudsher hebben de mensen de be
hoefte gevoeld, de tijd in te delen. Zij heb
ben dat gedaan naar de natuurlijke gege
vens waai over zij beschikten, dag en nacht, 
de stand van zon en maan, de seizoenen. 
Voor de dagindeling kende de primitieve 
Hiens geen betere indelingsmogelijkheid 
dan de zonnestand, die hij direkt kon af
meten aan de schaduwlengte. Wanneer hij 
een stok in de grond stak kon hij aan de 
lengte van de sdiaduw de periode bepalen 
van de dag : zo werd de zonnewijzer gebo
ren. Maar niet alleen de dag moest inge
deeld worden. Vanaf heï ogenblik dat de 
mens zich vestigde op een bepaalde plaats 
en zijn zwervend bestaan opgaf, had hij ook 
een enigszins geijkte en regelmatige jaar
indeling nodig, zowel voor landbouw als 
veeteelt, en voor de daarmee samenhangen
de kultus : de religieuze feesten en eerste 
kultuur-uitingen zijn op die kultus geba-
reerd. Zo ontstond dan mettertijd de kalen
der. Het woord is afgeleid van het Latijn 
calendarium, dat zelf voortkomt van de ka-
lendae, de eerste dag der maand bij de Ro
meinen. In beperkte zin is de kalender de 
lijst van de dagen van het jaar, gerang
schikt per weken en maanden. Maar in al
gemene zin betekent heï woord : de tijd
rekening. Zoals men weet, wordt onze ka
lender niet door alle volkeren aangenomen, 
en is onze tijdrekening ook niet steeds in 
voege geweest. De joodse en chinese tijdre
keningen beginnen omstreeks 2000 jaar voor 
Kristus, terwijl de mohammedaanse tijd
rekening begint met de vlucht van de pro
feet, de Hedsjira, in 622 na Kristus. 

De tijdrekeningen steunen op het maan
jaar of op het zonnejaar. 

De oudste tijdrekeningen — met uitzon
dering van de egyptische — waren op het 
maanjaar berekend, en bestonden uit twaalf 
lunaties van 29 dagen en half : zo bij de 
Chaldeers, de Joden, de Chinezen, de Ba-
byloniers en Assyriers.. Mettertijd zag men 
echter in, dat men met de zonnestand reke
ning moest gaan houden — en zo ontstond 
dan het < gebonden > maanjaar. 

het oude jaar gaat sterven 

en vader kronos snijdt 

in h hout een nieuwe kerve... 

VAN OMROEPER 

TOT 

WEERPROFEET 

Alleen de Mohamedanen hebben het zui
vere maan-jaar behouden : hun maanden 
hebben afwisselend 29 en 30 dagen, en om 
de 30 jaar worden 11 schrikkeldagen inge-
fchakeld. 

GRIEKEN EK ROMEINEN 

De Grieken gebruikten ook heï maan
jaar van afwisselend 29 en 30 dagen, maar 
om zich een beetje aan te passen aan het 
zonnejaar schakelde men af en toe halve 
of hele dagen in. Vanaf 776 voor Kristus 
duidde men de jaren dikwijls aan volgens 
de Olympische spelen, die om de vier jaar 
plaats hadden — en men duidde dan het 
jaar aan met zijn plaats in de zoveelste 
olympiade. Per 8 jaren werden er 3 maan
den van 30 dagen bijgevoegd, en zo kwam 
men tot een totaal van 365 1/4 dag. De 
ontdekking door de Griek Meton in 432 
voor Kristus van de zg. maancirkel (6940 
dagen) die nu nog bij het bepalen van de 
paasdatum een rol speelt, omvormde de 
ooispionkelijke griekse kalender. 

Het getal dat hij vaststelde was noditans 
iets meer dan de 19 tropische jaren (zonne-
jaren) die samen 6939,6 dagen tellen. Daar^ 
om werd in 330 voor Kristus door Kalip-
pos bepaald dat na vier q'klussen één dag 
moest wegvallen. 

De joodse tijdrekening stemde ongeveer 
met de griekse overeen. Alleen de Egypte; 
naren rekenden reeds met zonnejaren : 365 
dagen, waarvan 360 gewone en vijf dagen 
gewijd aan de planeten Mars, Mercurius, 
Jupiter, Venus en Saïumus. 

Ook de Babyloniers moeten het zonne
jaar gekend hebben, al gebruikten zij voor 
hun maatschappelijk leven het maanjaar. 

De Romeinen hebben heel wat variaties 
gehad in hun tijdrekening en in heï be
palen ervan, eer zij ons in de Juliaanse ka
lender een — zij 't ook later aangepaste — 
en voor heel het Westen geldige tijdreke
ning hebben nagelaten. 

Aanvankelijk begonnen ze te ïellen van
af de stichting van de stad Rome in 753 
V. Kr. — en Romulus bracht een jaar van 
300 dagen en tien maanden invoege. Het 
was Numa Pompilius die er nog twee maan

den aan toevoegde, namelijk Januarius en 
Februarius. Het jaar begon met de lente
maand Martius, tot in 153 v. Kr. De ge-
kompliceerde opvolging van de jaren in de 
cyklus en het feit dat de verschillende ponti-
£exen die voor de kalender instonden al 
eens een loopje namen met de schrikkel
dagen, om enigzins in overeenstemming met 
de zonnejaren te komen, bracht de hele 
boel in de war. Het was Julius Caesar, de 
man die aan alle leerlingen der vierde La
tijnse z» goed bekend is, die orde in de 
warboel schiep. Het jaar 46 voor Kristus 
— dat reeds een schrikkeljaar van 378 da
gen moest zijn, kreeg tussen november en 
december nog twee sf>eciale maanden bij, 
zodat het in het geheel 445 dagen telde. Zo 
ken het jaar 45 voor Kristus weer op zijn 
juiste tijd ten opzichte van de zon begin
nen, en kon Caesar ook het zonnejaar van 
365 dagen invoeren, verdeeld in 12 maan
den. Om de vier jaar zou februari een dag 
bijkrijgen, om de < overschot > van bijna 
1/4 dag op te vangen. Daar die dag viel 
'tussen de 24 en 25 februari, « ante diem 
bis sextum kalendas Martias », spreken de 
Fransen nu nog bij een schrikkeljaar van 
€ année bissextile ». 

Het Juliaanse jaar was echter elf minu
ten en veertien sekonden langer dan het 
tropische, het eigenlijke zonnejaar. Op vier
honderd jaar maakte dat drie dagen, en zo 
kwam het dat het eigenlijke lente-begin en 
het kalender-begin niet meer overeenkwa
men. Daarom belastte paus Sixtus in 1475 
de astronoom Regiomontanus om de kalen
der aan te passen. Toen Regiomontanus 
stierf, bleef de hele zaak in de archieven, 
tot een eeuw later Gregorius XIII een ver
betering invoerde. Hij bracht de tijdreke
ning meer in overeenstemming met he t / 
werkelijke tropische jaar en plaatste het 
lentebegin terug tussen 20 en 21 maart : 
een regeling die altans voor verscheidene 
eeuwen nog geldig zou blijven. Helemaal 
juisï was ook dat weer niet, en men gaf dit 
ook toe. In feite was de perzische tijdreke
ning de meest exakte : daar werd om de 
33 jaar een aanpassing gedaan van 8 schrik
keldagen zodat het werkelijk zonnejaar zeer 
dicht benaderd werd. 

NIEUWE STIJL 

De tijdrekening die door paus Gregorius 
werd ingevoeld, en die men de « nieuwe 
sïijl > heette, in tegenstelling tot de « ou
de stijl » van de Juliaanse tijdrekening, 
werd nochtans niet algemeen aanvaard. De 
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ortodoxe kerk weigerde de innovatie van
uit Rome te aanvaarden en behield de Ju
liaanse kalender — bij zoverre dat wij voor 
het eigenaardige feit staan dat voor ons de 
russische Oktoberrevolutie in November 
valt! 

De franse revolutie wilde de tijdrekening, 
die teveel religieuze reminiscenties bevatte, 
geheel omverwerpen en vond een sisteem 
uit met weken van tien dagen, dekaden ge
heten. Ook de namen der maanden werden 
hervoimd : zij werden geput uit het arse
naal van de natuur. Het duurde echter niet 
lang, want Napoleon bracht de gregoriaan
se tijdrekening terug in voege. 

Wat de begindatum van het jaar betreft, 
hierover hebben wij in een vorig artikel 
reeds een en ander gezegd. Voor Caesar be
gon het jaar met de maand maart, en het 
telde aanvankelijk slechts tien maanden. 
Het kerkelijk jaar kende eveneens zeer ver
schillende begindata : een tijdlang was het 
Kerstmis, een tijdlang was het Maria Bood
schap, op 25 maart — dit in overeenstem
ming met het oude romeins jaarbegin — 
en een tijdlang zelfs begon het kerkelijk 
jaar met Pasen. Het huidige kerkelijk jaar 
begint met de Advent. 

Het jaarbegin der Romeinen werd ten
gevolge van allerlei omstandigheden — 
waarbij de uitdeling der officiële ambten 
na de saturnalien van einde december ze
ker niet de minst invloedhebbende was naar 
de kalendae van januari verschoven. 

Wat de jaartelling zelf betreft, die bij de 
Romeinen begon met de stichting van Ro
me, « ab urbe condita » : Dionysius Exiguus 
•ïelde, in 527 n. K., het geboortejaar van 
Kristus en daarmede het begin der kriste-
lijke tijdrekening vast op 754 jaar na die 
stichting. Het blijkt echter dat hij zich en
kele jaren vergist heeft omtrent de geboor
tedatum; sommigen zeggen dat er vier, an
deren weer dat er zeven jaar verscliil is, en 
dat Kristus dus in het jaar 7 voor onze tijd
rekening zou geboren zijn. 

Vermelden wij tenslotte nog dat, zoals 
bekend, onze gebruikelijke maandnamen 
van de romeinse zijn afgeleid. Januarius 
was toegewijd aan de god Janus, een itali-
sche godheid van het begin en het einde, 
afgebeeld met twee gezichten. 

Februarius staat in verband met « fe-
bruus > — wat reinigend betekent : het 
rituele reinigingsfeest viel op de vijftiende 
van die maand. Maart komt van Mars, god 
van de oorlog, maar voordien ook lentegod. 
April komt van het woord aperire, openen, 
•ermits april de maand is waarin alles open

gaat en bloeit. Ook Mei staaï in verband 
met de natuur : het komt van magnus, dat 
groot en gioeiend betekent : de groei-
maand. Juni was toegewijd aan de huwe-
lijksgodin en de vrouw van Jupiter, de sta
tige Juno. Juli, naar Julius Caesar ge
noemd, dioeg voordien de naam Quintilis 
of vijfde maand, evenals Augustus, naar de 
keizer genoemd, vroeger Sextilis of zesde 
maand heette. De overige maanden werden 
eveneens naar hun rangnummer genoemd : 
de zevende, achtste, negende en tiende 
maand. 

KALENDER OF OMROEPER 
Wij hebben de oorsprong van het woord 

kalender daarstraks al even vermeld, en het 
feit dat de kalender bij de Romeinen het 
begin der maand aanduidde. Zij kenden 
drie belangrijke data in de maand : de Ka
lendae of het begin, de Ides of de helft (een 
woord afgeleid uit het Etruskisch en dat 
« verdelen » betekende : de Ides delen in
derdaad de maand in twee), en de Nones 
of de negende dag voor de Ides. Wijzen wij 
even op de eigenaardige wijze van tellen 
der Romeinen : zij telden achteruit, en zeg
den bijvoorbeeld : de zoveelste dag voor de 
Iden... 

De belangrijkste dag van de maand was 
echter de kalendae. Op die dag werden 
door de officiële omroej>ers de feesten der 
maand, de maanstanden en andere belang
rijke data omgeroepen. Het woord « cala-
re > waarvan kalendae is afgeleid, betekent 
« roepen ». Een kalender is dus in feite : 
een omroeper van de voornaamste dagen, 
gebeurtenissen, standen van zon en maan 
enz... 

VELE VORMEN 
In het verleden heeft de kalender — in 

de betekenis van lijst met de dagen van het 
jaar — een groot aantal vormen en uitzich
ten gekend : van de zeer mooi-versierde en 
rijk-bewerkte rekenschijven en de zeer uit
voerige eeuw-kalenders tot het eenvoudige 
kaartje met de dagen van het jaar en de 
namen der heiligen. Hoewel pas met de uit
vinding der boekdrukkunst de verspieiding 
van de kalender een grote uitbreiding nam, 
bestonden voordien toch reeds kalenders in 
allerlei vormen Bekend gebleven zijn de 
ronde, ovale of achthoekige rekenschijven, 
waarmee men de dagen van het jaar en de 
schijngestalten der maan kon bepalen Be 
nevens de maanden van het jaar waren er 
ook de 12 tekens van de dierenriem op aan

gebracht. Zeer mooie eksemplaren zijn ons 
overgebleven uit de 16de en 17de eeuw. 

Met de boekdrukkunst kwam ook de ge-
diukte kalender binnen het bereik van een 
veel groter publiek. De j aai kalender, met de 
tekens van de dierenriem, de maanstanden 
en de feestdagen, werd gewoonlijk nog aan
gevuld met weervoorspellingen, die gewoon
lijk meer op de astrologie dan op de eigen
lijke astronomie of weerkunde waren geves
tigd 1 Ook de eeuwkalender kwam m voe
ge : zeer ingewikkelde en prachtig versierde 
eksemplaren bleven bewaard, zo o.m. een 
« Gregorianisch und Verbesserter Hundert-
jaehriger Taffel Calender uber dsa Achtze-
hende Saeculum » voor de jaren 1700 tot 
1799, gedrukt te Regensburg. 

Uit de verbinding tussen jaarkalender en 
aanvullende praktische raadgevingen op 
allerlei gebied — van weervoorspelling tot 
liefde — ontstond de almanak, die door de 
grote diversiteit van zijn inhoud aan het 
middeleeuwse < huisboek > deed denken 
Eeuwenlang was de almanak naast de bij
bel of de katechismus en het gebedenboek 
zowat de enige lektuur voor het grote pu
bliek. 

Karl Heinrich Waggerl, die in zijn verha
len en lomans op zulks ongeëvenaarde wijze 
het volksleven in het bergland rond Salz
burg schetst, heeft in een van zijn autobio
grafische verhalen verteld, hoe jaarlijks 
rond nieuwjaar op de markt in de nabije 
gemeente zijn vader een almanak kocht — 
en hoe dit boek voor hem maandenlang een 
bron was van kennis, en een steeds weer 
hernomen lektuur... 

Een der eigenaardigste, maar kuituur-
historisch van zeer grote betekenis zijnde 
kalenders is wel die der Maya's uit Cen-
traal-Amerika. Hun tijdrekening was een 
der wetenschappelijk-zuiverste en doelma
tigste. Zij begonnen hun tijdrekening van
op een bepaalde dag nul met een voort
lopende telling der dagen. Hun historische 
nul-datum moet op 6 augustus van het jaar 
613 voor Kristus gelegen hebben. 

Maar voor die periode moet er bij hen 
reeds een telling bestaan hebben die rond 
het jaar 3373 voor Kristus lag — en uit 
het feit dat zij dit begin ook reeds vanuit 
nog vroegere gegevens benoemen, werd af
geleid dat zij hun oudste jaartelling reed 
in het negende jaarduizend moeten begon
nen zijn, en op dat ogenblik reeds over 
uitgebreide astronomische kennissen moe
ten beschikt hebben. 

Een bewijs hiervoor is de verwonderlijke 
juistheid, waarmee zij de perioden van 
zichtbaarheid en onzichtbaarheid van Ve
nus kenden : naast zon en maan speelde 
deze planeet een grote rol in hun bereke
ningen Het IS onmogelijk dat vanuit een 
primitieve situatie op enkele eeuwen tijd 
een dei gelijke astronomische kennis kon 
bijeengebracht worden : verscheidene dui
zenden jaren van nauwkeuiige opmerking 
en o\ ei levering moeten hiermee gepaard 
geweest zijn. In een Maya-beeldschrift ver
zameling die in de biblioteek van Dresden 
bewaard werd, zien wij verscheidene astro
nomische voorstellingen, o m ook een voor
stelling var} een kalender boom. 

ASTROLOGIE 
De kalenders brachten vroeger, zoah ge

zegd, menige piotetie ot voorspelling, voor
al dan van het weer, waarbij men zicli op 
de astrologie meei dan op werkelijke weer-
kunde bazeerde "I ussen mens en sterren, en 
vooral tussen de natuur op aarde en de 
sterren, is er steeds een verband gelegd. 
Men heeft zelfs bepaalde konstellatie^ als 
« historisch » bestempeld ! Zo is een * gro« 
te konjunktie » van Jupiter en Satumus op. 
gemerkt in het jaar 7 v. Kr — het waar
schijnlijke geboortejaar van Jezus — en 
eveneens in 1940-1941. Jupiter en Satumus 
zijn astrologisch en ook in de mitologie 
wel tegenvoeters . Kronos-Saturnus, voor
gesteld als een grijsaard die zijn eigen kin
deren met uitzondering van Zeus-Jupiter, 
verslond staat in een vijandige verhouding 
tot deze laatste . ontmoeten zij elkaar dan 
gebeurt er iets geweldigs op aarde 

Van oudsher werd de verschijning van dit 
duo-gesternte door sagen en voorspellingen 
gekenmerkt, en zelfs Keppler heeft op de 
terugkeer dier konjunktie een leer dei in
tervallen opgebouwd, en ontwaart een IJOO-
jarig ritme in het wereldgebeuren... Onze 
almanakken deden niet anders, maai iiun 
weervoorspellingen moesten meer variatie
mogelijkheden hebben : daarvoor zorgden 
dan de zeven planeten die door Ptolemeus 
gekend waren ! En ook hier was Saturnus-
Kronos weer alles behalve gunstig • een 
Saturnisch jaar moest koud en vochtig ^ijnl 

Zelfs de bekende Durerse « Melancholia > 
is een uiting van dit geloof in de sterrenin
vloed en in de saturnische kracht. 

Wij mogen dan, met ons geloof in de weten» 
schap, skeptiscK staan tegenover de astrale in
vloeden — hoewel er nooit zoveel horoskopen 
geraadpleeg en geloofd werden als in deze 
verlichte tijd ! — en onze kalender of agenda 
uitsluitend voor het praktische gebruik b ^ 
stemmen — voor de afspraken, feesten va
kantiedagen enz. — toch is er, ook van we
tenschappelijke zijde, belangstelling gerezen 
voor bepaalde invloeden op de erfelijkheid en 
aanleg. 

Maar dat heeft met ons onderwerp, de ka^ 
lender, en zijn funktie als indikator van de 
tijd, als ff omroeper » zoals bij de oude Ro
meinen, niets meer te zien . 

R.B. 

BIJ DE FOTO'S 
Op deze laat-middeleeuwse engels» 

kalender worden de dagen van de week 
elk met « hun » planeet afgebeeld (blz. 
12). Satumus en Jupiter, de twee 
« vijandige » planeten, wier konjunktie 
de kalender-profeten tot heel wat lite
ratuur inspireerde (blz. 13 binnen). 
Moskee en minaret, dat laat al dadelijk 
vermoeden dat het hier om een arabi-
sche kalender gaat. En dan nog wet 

een voor 1969 (blz. 13 rechts). 
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VIJFDAAGSE SCHOOLWEEK i 
Een paai weken geleden hadden we het 

hiei over de vijfdaagse schoohi^eek en over 
een experiment, dat nog veido gaat dan 
de vtjfdagenweek op school dooi de toepas 
sing I an het halve dagen sisteem en dal it)/ 
gem insiders spoedigei dan men denkt de 
vijfdagniweek op school zal verdringen 

Het piobleem weid uitetaard ook door 
de Bond der Grote en Jonge Gezinnen on 
derzocht Een kommissie, samengesteld door 
de Bond heeft tans een verslag opgemaakt 
t>vei dit onderzoek dat verricht ueid dooi 
peisonen van de inrichtende machten van 
officieel en vrij ondeiwijs, inspektie, 
schoolduekttes, leeikiachten, medisch koips, 
para skolaire diensten, sociale mganizaties, 
oudiiveienigingen en leden van de Bond 
zelf Het loont stellig de moeite, even deze 
konkliizies na te gaan 

Volgende vaststellingen werden gemaakt 
1 de vijfdaagse schoolweek hjkt om socia
le en ekonomische motie\en onafwendbaar 
2 Naai mate het onderzoek \ordeide \erliet 
men meer en meer extreme standpunten, 
de kompicksiteil van de pedagogische pro 
blematiek werd onderstreept en garanties 
werden geoist om eventuele nadelige ge
volgen van de invoering van het stelsel te 
ondervangen Nochtans gaat de aanvaarding 
van iiet beginsel niet zonder meer gepaard 
mei mvooiwaaiddijke geestdrift De hou 
dino woidt veel meer bepaald door een ver 
langen naar een totale onderwijsvernieu 
wins; waaivan de vijfdagenweek een aan 
leiding kan rijn 3 Een nader onderzoek 
wordt geviaagd inzake de gevolgen van de 
verkorte ^hoolweek op het leertempo, het 
verwelken van de leerinhoud de belasting 
van iet koncentratievermogen inzake vrije
tijdsbesteding vraagt het verslag aandacht 
vooi de organizatie en het peisonee! en 
vooi de inhoudelijke aspekicn Ten slotte 
dient ook onderzocht in hoever het gezin 
de onisiane vnie ti]d kan opvangen hoe-
we' Ic school naast haar pedagogische taak 
ook ceii dienstveileningstaak zal bijkiijgen 

Vermits de Bond kommissie dus de be
langen van het kind centraal stelt, weiden 
volgende v ooi v\ aai den, te koppelen i<in 
hei nieuwe stelsel, gesteld 

Op algemeen vlak de noodzakelijke her
denking van de doelstellingen, de inhoud 
en de metodes door nieuwe indeling van 
de leerstof en een betere kooidineiing van 
de verschiUtnde ondeivvijsniveaus zowel qua 
inhoud als qua struktuur Dat veronder
stelt een totale hervorming De school zal 
steeds diensten door verschillende instan
ties moeten laten inrichten die echter tot 
de schooldagen zouden moeten bepeikt 
wolden afgezien van de vrijetijdsdicnsten, 
die door andere instanties^ zouden moeten 
gcoiganizeeid woiden 

Per onderwijsniveau stelt het veislag 
vooiop dat de invoering van de vijfdagen-
vveek met eenvormig kan zijn Het gemak
kelijkst zal du in het kleuter en lager on
derwijs gebeuren Voor het buitcngevsoon 
onderwijs liggen de moeilijkheden vooial 
op het vlak van de vnjetijdsbesteding Voor 
het sekundair onderwijs zou het invoeren 
van het stelsel als losstaande « ingreep > 
onverantwooid zijn leeiplannen en struk-
turen van du onderwijsniveau zijn reeds 
lang vooi werp van kritiek de verschillende 
sektoren hebben een eigen karakter terwijl 
hier nos; sprake is van een ze\endaagse 
werkweek die alleszins ditnt vermeden 

De komiiussie formuleerde dan enkele 
vooistellen onder andere • de oplichting 
van een Hoge Raad voor Onderwijs bijge 
staan dooi een Pedagogisch Centrum ge 
lijklopende vernieuwing en bi)scho'ing van 
de leerkrachten, aktieve viijetiidsbesteding 
en zells weekendhomes vooi het kleuteron 
derwijs en de lagere school, betere hulp
aan huis oigani/aties en degelijke voorbe 
reiding dei ouders in het buitengcvsoon 
onderwijs, betere regeling der vakanties in 
het sekundair onderwijs met behoud van 
vrije namiddagen ontspanningsverlof 
keist en paasvakantie doch eventuele inkor 

De jeugdige bntse aktrices Jiilie Cliris-
tie (rechts) en Paolo Pitagora vertolken 
tn de film « In Search of Gregory» 
respektievelijk de rol van stiefmoeder 
en stiefdochter, die mekaar in de haren 

vhegen Tijdens de pauzen ook'^ 

ting van het zomeivelof, ei moet ook re
kening gehouden worden met legionale 
velschillen al ware het wenselijk dal alle 
kinderen een zelfde regime hebben Ten 
slotte moet de vijfdagenweek op school ge
zien worden als overgangsregime naar een 
nog giondiger onderwijshervoiming waar
bij exjjeiimenien wenselijk zijn 

Tot zover dit verslag dat getuigt voor een 
konkrete aanpak en stellig kan dienen als 
bazis voor diskussie tegenover een probleem 
dat hoe dan ook een nieuwe aanpak vergt 
en bovendien zoals we reeds vaststelden, 
ook in Vlaanderen een andere aanpak zal 
vergen dan m Wallonië, vermits ons nu 
reeds lang genoeg sistemen strukturen en 
experimenten werden opgediongen die ons 
niet altijd pasten en zelfs nadelig vooi het 
onderwijs in Vlaanderen uitvielen Aan dit 
aspekt hecht het vers.lag spijtig genoeg niet 
voldoende aandacht, over < regionale ver
schillen » spreken is te beperkt 

In het kader van een racing-show te Brussel werden door de italiaanse 
modeontweiper Brugnoli ook itahaan^ie kreaties getoond. Hier een mantel- en 

laars j ese nsemble. 

TWEEDE BOEK 
«Slechts één j a a r» zal de titel zijn 

van het tweede boek van Svetlana Sta
lin dat in het najaar 1969 te New York 
zal verschijnen De als best-seller opge
drongen « Memoires », eerste werk van 
de naar de States gevluchte Svetlana 
werden een grandioze flop, ook al brach
ten ze aan de auteur (en haar ghost
wri ters) ongeveer 130 miljoen frank op, 
vooral door het feit dat heel wat ge
deelten vóór he t verschijnen van deze 
eersteling m allerlei bladen werden ge
publiceerd Nu zou de dochter van de 

We lewsn i» ie tiid vtm ék W^ 
vaart, <*r vooruitgang, de ««Dovwèi^ 
van d€ miimte tn wat weH ft tWK, 
Ook van de emaneipatte,ioweivanêt 
massa ais van de wouw. Het gaal w«< 
stapsgewijs (soms nog met eens in 
du ritme), maar het gaat. 

Spijtig nochtans dat sommige goe
de dingen van het verleden met die 
vooruitgang verloren gaan,hoewel de 
vooi uitgang met eens gekonditio-
neerd ts door de teloorgang van bij 
vcioibeeld de hoffelijkheid. De hof
felijkheid tn deze tijd is vaak ver 
zoek Op trems, trams en bussen 
uordt gestompt en geduwd met elle
bogen om de eerste te kunnen op
stappen en een goede plaats te vero
veren Dat komt natuurlijk omdat 
tl eins en trams bijna steeds bomvol 
zitten, maar dat ts nog geen reden 

DESONDANKS... 
om bejaarde mensen, moeders met 
kindeten en vrouwen zonder meer 
op uj te duwen »ƒ te laten lechtstaan 
wanneer men zelf nog jong is — on
geacht man of vrouw — en minder 
vermoeid of gehandikapt dan bejaar
den, gehandikapten en deigelijke 
meer Bent U ook al niet getuige ge-
zveest van voorvalleljes zoals mensen 
die struikelden, moeilijk weer recht 
geraakten en die door niemand ge
holpen werden ? Tenzij dan soms 
d(\)i iemand die zelf minder vlug te 
been was of die zelf in de trein al 
een plaats had « veioverd » en toch 
die plaats verliet terwijl andeien ei 
op stonden te kijken of het incid nl 
gewoon negeerden. 

Het ts de oveidieven toepassing 
van de modern geachte gediagsiegel 
< bemoei U niet met andermans za 
ken » die tot veruaarlozing van som 
niige ook m de huidige tijd geldig 
blijvende waarden heeft geleid. Be 
liulpzaamheid en beleefdheid zijn 
geen inmenging m andermans zaken 
Het zijn uitingen van gewone men 
setijkheid Minder praten xnver men 
selijke betiekkingen en meer mense 
lijke betrekkingen beleven zou wel 
kom zijn En om < ouderwets > te 
besluiten wooiden uekken, voor 
beelden trekken 

In de nieuwe metrostations te Londen 
wordt het automatisch uitreiken van 
spoorkaartjes gekontroleerd door be
dienden die achter glazen platen, 
ongezien door het publiek, uitkijken. 
Deze « ruiten » wekken bij het publiek 
inderdaad de indruk, spiegels te zijn... 

Sovjet-diktator van deze voor-publika-
ties afzien Waarschijnlijk omdat er 
toch geen belangstelling voor bestaat, 
ook al kondigt de uitgever aan dat in 
het tweede boek bijzonderheden over 
haar vlucht uit Moskou en beschouwin
gen over recente gebeurtenissen in de 
Sovj et-Unie zullen gepubliceerd wor
den. 

file:///ordeide
file:///erliet
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REMBRANDT 
Op 10 oktober 1669 overleed te Amsterdam Rembrandt Harmszoon van Rijn, 

een van de grootste kunstschilders aller tijden. Met deze omschrijving stampen 

we een — hele grote — open deur in maar niettemin blijft deze vaststelling 

geldig. Rembrandt werd tijdens zijn leven als groot kunstenaar erkend doch 

ook miskend en bijna twee eeuwen lang geraakte hij in vergetelheid. Pas sinds 

de vorige eeuw wordt zijn blijvende waarde erkend. Sindsdien is er een onover

zichtelijke bibliografie over hem, zijn teven en zijn werk ontstaan die dezer 

dagen opnieuw verrijkt wordt naar aanleiding van de driehonderdste verjaring 

van zijn dood. Zijn graf werd tot op heden niet terug gevonden. 

Ongetwijfeld zullen we dit jaar recht
streeks gekonfronteerd worden met zijn 
mees terwerken in diverse tentoonstel-
Imgen. Een uitstekende inleidmg tot 
een kennismaking of een hernieuwde 
kennismaking is het heel bijzonder, 
n ieuw en omvangrijk Rembrandt-boek, 
da t vorige maand te Antwerpen werd 
ten doop gehouden, namelijk he t boek 
van Bob Haak, hoofdkonservator van de 
gemeentemuzea t e Amsterdam. Dit 348 
bladzijden tel lende boek bevat even
tjes 612 afbeeldingen, waarvan 109 in 
kleuren. De tekst is afgestemd op het 
grote publiek en de indeling van tekst 
en platen biedt dit grote voordeel dat 
men praktisch bij iedere tekst de pla
ten vindt, waarheen verwezen wordt, 
hetgeen he t opzoeken en verder of 
terug bladeren vermijdt. 

Het boek is een realizatie van Har ry 
N. Abrams, de bekende amerikaanse 
ui tgever van kunstboeken, die in 1966 
de heer Haak verzocht een Rembrandt-
boek te schrijven, waar in de kunstenaar 
zo afgelijnd mogelijk tegen de achter
grond van zijn werk en tijd zou ge
plaatst worden. Een uitgave in het 
Nederlands bleek aanvankelijk door he t 
royale opzet niet mogelijk te zijn. Het 
kwam dan uileindelijk tot een akkoord 
met de Nederlandse Boekenklub, die 
ru im een kwart miljoen leden omvat, 
waarvan in Vlaanderen alleen 56.000. In 
samenwerking met de uitgeverij Con
tact kwam men tot een nederlandse 
oplage van 14 000 exemplaren, waardoor 
in korte tijd een prachtige editie kon 
klaar gemaakt worden. Een dergelijk 
boek uitgeven in één taal is vanzelf
sprekend niet mogelijk, wil men de 
prijs acceptabel maken Het ligt voor 
de hand dat er een engelse, een franse 
en een duitse editie komt met de engels-
amerikaanse uitgave als moeder-editie. 
Edities in het Spaans, het Italiaans, he t 
Japans en voor Zuid-SIavie zijn even
eens voorzien. 

Door een dergelijk ruime versprei
ding was het mogelijk de intekenprijs 

van dit 4 kgr. wegende boek tegen 
slechts 1195 bfr. te stellen, voor de leden 
echter slechts 880 bfr. en voor leden, die 
meer dan drie jaar lid zijn, tegen slechts 
588 bfr. En dat voor een s tandaardwerk 
dat in ui tgeverskringen op 2000 bfr. 
wordt getakseerd. 

GESLAAGDE SINTEZE 
Bob Haak is er in geslaagd een vlot 

lezende sinteze van Rembrandt als mens 
en als kunstenaar te schrijven, geplaatst 
in zijn tijd, de gulden eeuw van de Hol
landse Republiek. Hij verwijst naar de 
antecedenten op pikturaal vlak, naa r 
wederzijdse beïnvloeding om dan te ko
men tot het ontstaan van de eigenlijke 
Rembrandtst i j l . Een bondig historisch 
overzicht en een beschrijving van he t 
maatschappelijk leven in Rembrandts 
tijd laat toe de kunstenaar te situeren. 
Het was niet de bedoeling een weten
schappelijk werk te schrijven des te 
meer daar men met het wetenschappe
lijk Rembrandtonderzoek nauwelijks is 
gestart. Een te wetenschappelijke bena
dering zou trouwens een ruime ver
spreiding en een schappelijke prijs in 
de weg hebben gestaan. Als zodanig is 
dit Rembrandt-boek dus niet nieuw. 
Het is wel nieuw als formule : een kijk
en leesboek met het grootst mogelijk 
komfort wat heeft geleid tot onmiddel
lijke overzichtelijkheid en bevatteli jk
heid. Het i l lustratiemateriaal is effenaf 
prachtig, niet alleen de kleurenproduk-
ties doch deze van tekeningen en etsen, 
waarbi j naar weergave van de door 
Rembrandt gebruikte t inten en papier 
werd gestreefd. 

Dit nieuwe Rembrandt-boek is een 
belangrijke kul turele bijdrage in Noord 
en Zuid. Ook in Vlaanderen tel t he t 
werk van Rembrandt vele bewonde
raars, zelfs wanneer ze zich alleen laten 
bekoren door de romantische aspekten 
van dit innerlijk zo fel bewogen kun
stenaarsleven. In dit verband zijn ten 
onzent de Rembrandt-romans van Jan 

Mens en Valerian Tornuis (uit het 
Duits vertaald) bijna evengoed bekend 
als de Rubens-roman van Zolt Harsany. 
Deze vlotte doorlichting van Haak zal 
de Rembrandt-figuur beter doen begrij
pen. Eens te meer stellen we vast hoe
zeer Rembrandt als schilder zijn tijd 
ver vooruit was, vooral vanaf de twee
de helft van zijn rusteloos scheppend 
leven. Men heeft van deze «prediker 
met het pa le t» (op welk aspekt zo pas 
nog werd gewezen door een bekend 
teoloog) vaak beweerd dat hij een slor
dig schilder was. Dat zal dan wel zo be
doeld zijn dat Rembrandt inderdaad 
vele van zijn werken doorwrocht en 
doorwroette, het zich niet gemakkelijk 
maakte en soms in de echte zin van het 
woord met de mater ie een worsteling 
aanging, welke konfrontatie niet altijd 
naar zijn zin eindigde doch niet temin 
meesterwerken heeft doen ontstaan 
waarvoor ook schilders van vandaag in 
bewondering staan Oo in dit verband 
is het boek van Haak (onder meer door 
detailopname) ui termate interessant 

R.C. 

A^. M-'^'irt Hffi'^fflbtHlifl 

De eerste bril werd uitgevonden door de Florentijn Salvino degli Armati Brillen 
werden in de middeleeuwen alleen door voorname personages gedragen, zoals 
bij voorbeeld de brugse kannunik Van der Paele, die door Jan Van Eyck ver
eeuwigd werd op het beroemde drieluik «Madonna met kannunik Van der Paele» 
in wiens opdracht de grootmeester der Vlaamse Primitieven dit schilderij 
maakte. De geestelijke houdt boven zijn brevier zijn bril vast, toen nog zonder 

staafjes ter bevestiging aan de oren. 

MOMENTOPNAME 
FRITS VAN DEN BERGHE 

Wijlen Futs Van den Beighe is een 
der Vlaamse expiessionisten, dte pas 
sinds betiekkelijk ktert volop in de 
belangstelling staat, met het minst 
omwille van het fantastische element 
in zijn overigens sterk sociaal en ero
tisch geëngageerd werk. 

Zopas vel scheen bij het Mercator-
fonds een monumentaal Frits Van 
den Beighe kunstboek van Emtle 
Langui, dat we wel het eerste uitge
breide werk over de gentse expressio
nist zouden kunnen noemen. Het be
vat 126 schitterend uitgevoerde kleu-
reniepiodukties, 80 tekeningen en 23 
foto-dokumenten, een uitgebieide 
biogiafie en een katahgus van zijn 
volledig werk (waarvan een gedeelte 
pas koit geleden te voorschijn 
kwam). 

Hel boek werd uitgegeven met de 
steun van de Bank van Parijs en der 
Nederlanden en zal ook in Frans, 
het Engels en het Duits verschijnen. 

Op het vlak der kunstboektuitga-
ven hoeft Vlaanderen de jongste ja

ren wetkelijk niet meer onder te 
doen voor buitenlandse uitgaven m 
het zelfde domein. 'Ook dat bewijst 
onze snelle kulturele opgang. 

BRUEGEL 
op deze pagina vestigen we de aan

dacht op het boek « Rembiandt » 
van B. Haak, uitgave Nedeilandse 
Boekenklub, bedoeld als hulde en 
vernieuwing in de foimule naar aan
leiding van de 300ste hei denking van 
Rembrandts overlijden (oktober 
1669). Doch 1969 is ook een Bruegel-
jaar, want volgend jaar herdenkt men 
de 400ste veijaring van zijn overlij
den (1569). Bij Mercator zal een 
Bruegelboek verschijnen, terwijl van 
de hand van de heer Marijnissen, 
kunstkritikus bij de Standaaid zopas 
een studie over Pieter Bruegel de 
Oude verscheen, waarin de auteur 
met het hardnekkige misverstand 
Bruegel grappen- en drollenschilder 
afrekent. « Pier den Drol » A}als 
Bruegel reeds in zijn tijd werd ge
noemd was alles behalve een grappen

maker doch veeleer (onder andere) 
uitbeelder van de volkse tragiek tn de 
Nedei landen onder de Spaanse bezet
ting 

PALEIS VOOR 
SCHONE KUNSTEN BRUSSEL 

De tweede helft van hel tentoon-
stellingseizoen 1968 69 zal geiuijd zijn 
aan de giote r eli ospektieve van de 
bekende duitse expressionist Max 
Beckmann (van 17 ]anuaii tot 2 
maait) en vet der aan tentoonstellin
gen van werk van P. Alechiiisky — 
S januari tot 2 februari — van Fieiie 
Van Soest — van 8 tot 25 januari — 
van tien jongere kunstenaars uit B\}s-
nie en Heizegowtna en van Shlomo 
Koien, alle voor januari-februan. In 
maart volgt een tentoonsielhng van 
de « pemiiue cuielle ^ van Ciemo-
nini. 

ROBERT MAES 
Voiige zate)dag weid de bekende 

vlaamse toneelspeler en regisseur Ro
bert Maes gehuldigd naar aanleiding 
van zijn gouden toneeljubileum. Ro
bert Maes werd vootal m zfej ruime 
kring bekend na zijn vet\>lking van 
de vadei-figuur in het tv spel « Het 
gezin van Paernel > naai Cyiiel 
Buysse. 

Begonnen als liefhebber staitte 
zijn beroepscat t lère m 1940 (KNS 
Gent), daaina KNS Antwerpen en 
ten slotte m de KVS Btussel. Hij 
speelde en regisseerde ook bi} Area 
en het NT Gent Robeit Maes speelt 
zowel komische als ernstige rollen 
HIJ ts een 1 as-toneelakteur zoals wc 
er weinige hebben. 

NEDERLAND IN RUSLAND... 
Onze < gettobewoneis » van fran^ 

Btussel zullen het wel met weten 
Dat namelijk de beltekkingen tusset, 
Nederland en Rusland al heel oua 
zijn en dat deze beltekkingen sporen 
nalieten zowel in het Russisch als tn 
de russische maitne. Ook Vlaandeten 
is er geen onbekende al was het maar 
dcK)r de vertaling m het Russisch van 
onze natuialistische reus bij uitstek 
Stijn Stierwels. 

...EN IN OOST-DUITSLAND 
Zopas verscheen in OoH-DuiIsland 

« Vor der langen Zeit » een bloem
lezing van ketstverhalen uit Europa, 
Afrika en Amerika. Voor hel neder-
lands taalgebied werden twee vlaam
se auteuts gekozen : Kat el van de 
) testijne in de vet taling van Kart 
Jacobs en Maurice Roelants in de 
vertaling van Geotg Hermanowski. 



jan van de weghe 

HET HUIS B O V E N DE M E L K W E G 
In een von^ artikel hebben wij reeds gewezen op de sle,ke aanwez,ghe,d van oud-kolo-
nialen ,n onze literatuur der laatste tien jaar. Erx met « üerk > bedoelen w,] dan met al
leen het aantal teruggekeerden die zich aan de ukrijftafel hebben gezet : ook de kwali-
teu van dit oeuvre is zodanig, dat de beste weihen ook mede M het beste behoren wat 
erna de oorlog inzake romanlite,aluin verschenen is in het nedeilands taalgebied. 

Jan van de Weghe die bekendheid \er-
wiert met zijn Kongoromans « En elke dag 
rees weer de zon » en « ü t f e rhanden \ a n 
s t io > had echter reeds voor zijn « kolo
niale > periode de paden der l i l e ia tuur 
niet zonder sukses bewandeld, hoewel meer 
in het lirische genre. Een drietal gedichten
bundels , hoorspelen, toneelstukken en ver
halen (o.m. Ket bekroonde « Narki.sos ») 
verschaften Van de Weghe een niet te on
derschatten literair palmatès. nog voor de 
romans veischenen die zijn naam bij een 
een groter publiek bekend maakten. Bene
vens de hogervernoemde Kongo-iomaas 
schreef h i j nog een bundel met drie ver
halen < Kinderen van Kongo », vooraleer 
hij zich van het Kongo-tema afwendde en 
met « Een korrel zand > een heel andere 
tematiek aanvatte. « Een korrel zand > is 
de geschiedenis van een gefrusteerde jon
geman en een pervers kind-meisje, dat door 
de jongen vermoord wordt. De deernis van 
de auteur met de zielige figuur van de 
mooi denaar en de scherpe ont leding van 
diens psiche vinden wij terug in Jan van 
de Weghe's jongste roman « He t huis bo
ven de Nfelkweg ». He t gegeven, met an
dere dimensies en in een andere atmosfeer, 
roept echter de bazis-problematiek van de 
vorige roman op. en lijkt ons ui t dezelfde 
bewogenheid en uit hetzelfde kerngevoel 
geschreven : de deernis van de auteur met 
de mens die < abseits vom Wege » staat en 
die door de innerlijke aandrang der eigen 
psyche en de uiterlijke onveranderli jkheid 
der maatschappelijke omstandigheden als 
dooi een onverbiddelük noodlot wordt ver
plet terd 

Maar p iohe ten wij vooieeist het veihaal 
i r on -aat ' 'nnetjes samen te vatten. 

Andres Lui» Pathheco. een arme melse-
laaisknecht, heel m Valencia kontakl ge
had met een groep ievolutionaire arbeiders, 
onder leiding van Mario, een tameijk war-
hoofdig, gewezen uni\ersi tei tsstudent. Na 
het vertrek van Andres woidt het groepie 
« opgerold » door de politie 4ndres gaat 
werken bij een amerikaanse fi 'mmaatschap-
pi j . die echter faljiet gaat. Andres, die reeds 
negen kinderen heeft, wiens vrouw een 
t iende verwacht, die zonder weik is en in
zie krijgt met de dorpspastoor, wil naar 
Duitsland gaan werken. 

Maar hem wordt diets gemaakt op het 
aanwervingskantoor, dat slechts gezinnen 
met maximaal zes kinderen worden toege
laten Dan neemt hi j , radeloos en overspan
nen, het besluit de vier jongste op te offe
ren om de zes andere te redden. Dooi om
standigheden wordt de moord op de di ie 
jongsten niet vastgesteld. Er volgt een kort 
intermezzo, met de zelfmoord van dt ge 
\ luch te Mario, die Andies diep schokt. 
Wanneer het vierde kind dan in verdach
te omstandigheden sterft, wordt hij opge
zocht : de politie jaagt hem op. O p het 
ogenblik dat hij zich wil gevangen geven, 
wordt hi] gedood. 

Een dramatisch — bijna melodramatisch 
— gegeven inderdaad, maar dat uitgroeit 
bo \en (' nuchtere feiten tot een getuigenis 
\ o o r de mens : voor de verworpene en de 
uitgestotene die door de omstandigheden 
tot moordenaar van zijn kinderen wordt. 

De feitelijke aanleiding, het « motorisch 
moment » als het ware die de hele tragiek 
inleidt, is de administratieve hinderpaal die 
hem belet met zijn gezin naar Duitsland te 
gaan. Voordien is er wel de tragische si
tuatie van de werkloos geworden arbeider, 
die zich meer en meer afgezonderd gevoelt, 
maar dat is slechts de aanloop, de vertrek
situatie, van waaruit het d iama zal begin
nen. 

En hier kan men zich afvragen : is een 
dergelijke monsterachtige daad wel psicho-
logisch verklaarbaar vanwege iemand als 
de arbeider Pacheco, die toch — naar blijkt 

uit de beschrijving — allesbehalve een 
bruut of een gevoelloze is? De materiële 
en psichologische situatie zoals de au teur 
die schetst leiden naar de wanhoopsdaad. 
Men kan — zich een « normaal » mens 
achtend — onbegrijpelijk staan tegenover 
kortstondige of langdurige psicho-patalo-
oische afwijkingen, d ie de mens tot moor
denaar maken. Dat dergelijke situaties ech
ter bestaan, zal wel n iemand ontkennen. 
Van de Weghe heeft, zoals gezegd, in een 
vorig roman eveneens een dergelijke situa
tie onderzocht en getracht de psichologie 
van de moordenaar te ont leden. 

Ook in deze roman is de situatie geen 
aanleiding tot een gemakkelijke « sociale » 
kritiek, noch tot een debiteren van poli

tieke wijsheden, noch tot een schildeicn in 
zwait-wit van goeden en slechten. Van d e 
Weghe heeft de menselijke situatie — die 
van de eenzame mens in zijn sociale, mate
riele en geestelijke afzondering — op pran
gende wijze weten vorm te geven, en van 
uit die pozitie de kwesties van schuld en 
boete, van misdaad en straf, van leven en 
dood gezien. . H i j spreekt geen oordeel of 
veroordelingen uit . maar leert ons de men
selijke zwakheid, de menselijke vergissing 
te begrijpen vanui t een kennis der mense
lijke onmacht tegenover hem beheersende 
machten en toestanden... 

Daarom is < He t huis boven de melk
weg •» een eerlijk en sterk boek, dat zich 
niet in pseudo-wijsheden of in experimen
teel ge t immer verliest, maar da t naar de 
diepte van de menselijke ziel peilt, naar 
de beweegredenen van de menselijke daden 
vorst. Alleen ui t d i t inzicht kan de deer
nis groeien, die de betrekkeli jkheid inziet 
van schuld en misstap, van zwakheid en 
vergissing. 

Wijzen wij tenslotte nog op de « uiter
lijke » eigenschappen van deze roman • 
een verzorgd en zuiver taalgebruik, een bij 
alle nuchterhe id en rauwheid toch poëti
sche en warme taal, naast een bui tengewo
ne echtheid in milieuschildering, die te 
wijten moet zijn aan een degelijke kennis 
van plaatselijke toestanden, bij zoverre da t 
men soms aan Carrera , Goytisolo of Cela 
denkt : aan de Cela, die met zijn « Pas-
qual Duar te » een problematiek aanraak te 
die verwantschap vertoont met die van Van 
de Weghe. « H e t huis boven de melkweg > 
is een boek da t Van de Weghes doorb iaak 
op het terrein van de l o m a n voor goed be
vestigt, en het is der mooiste boeken die 
wij de jongste tijd gelezen hebben . 

Jan van de Weghe : < Het huis boven 

de melkxveg ». Boekengilde De Clauwaert, 

Leuven — 228 blz. — Leden : 100 jr. Niet-

leden : 16y jr. 

TOLSTO I 
Het vierde boek in de reeks < Genie en Wereld * uitgegeven door Heideland, Hasselt, is 
aeu-iid aan de figuur van de russische schrijver en denker Leo Tolstoï. Ook dit boek is 
— zoals de Muge over Napoleon. Rembrandt en Shakespeare — zeer verzorgd uttgege-
cen met talrijke illustratie-reeksen en daarnaast, als tekst, een negental studies van di
verse auteurs, die elk een bepaald aspekt of een biografisch onderdeel van de figuur in 
kwestie behandelen, een procédé dat in alle wei ken van de serie wordt toegepast. 

Over Tolstoi werd héél veel geschreven, 
en zowel zijn persoon als zijn werk en zijn 
ideeën hebben heel wat inkt doen vloeien. 
Vooral kort voor de eerste wereldoorlog was 
er wellicht geen naam die in diskussies p ro 
en kontra zo vaak genoemd werd wanneer 
men het had over l i teratuur , politiek en 
godsdienst... Dat hij zo diverse persoonlijk
heden als Stefan Zweig, H u g o von Hoff-
mansthal , '^ndré Gide . Romain Roland en 
Lenin heeft kunnen boeien en tot stelling-
name genoopt, duidt reeds op een veelzij
dige en uitzonderlijke persoonlijkheid. Wie 
was To l s to ï? Met H u g o von Hoffmanns-
thai mogen wij zeggen dat het ontzaglijk 
moeilijk is het geestelijk aangezicht van 
deze man te fixeren, die naa r Janko Lanis 
in een biografie schrijft, zoals alle inge
wikkelde na turen vol van inkonsekwenties 
en tegenstrijdigheden was. 

De Tolstoi, die il« schrijver van Anna 
ivaienin. Oor log en \ rede, Kreutzer Sona
te Opstanding en de Volksvertellingen tot 
de grootsten der russische en der wereld
l i teratuur behoort en de Tolstoï , die als 
moralist en mistisch nihiUst uit religieuze 
en sociale elementen een soort natuurgods
dienst ontwerpt beide aspekten worden 
behandeld in het betreffende boek. Zijn 
volgelingen beklemtoonden vooral Tolstoï 
als geestelijk en sociaal hervormer en zagen 
zijn werk in tunkt ie van dat aspekt. De 
onodoks-kerkeli jken en de doktr inai re so
cialisten haalden Hevei het li teraire aspekt 
naar voren, hoewel bijvoorbeeld een Lenin 
niet zonder erkenning was voor de invloed 
van Tolstois sociale opvat t ingen. 

In het voornoemde boek schetst Henr i 
Trovat het leven van de grote Rus « van 
trotse bojaar tot geéxkommuniceerde pro
feet ». Sophie Lafitte brengt een kort psi-
chologisch portret waarbij het stuk van J. 
Madaules aansluit . Emile Fersen beschrijft 
het Rusland van Tolstois tijd, waarna Ar-
inand Lanoux over « Oorlog en Vrede » 
en Tolstois opvatt ingen daaromt ten t een 
zeer interessante bi jdrage brengt. Zoë Ol-
denbourg ontleedt « Anna Karenina » Ni
na Gourfinkel vat Tolstoïs etische en reli
gieuze beginselen samen terwijl Daniel le 
Hunebel le Tolstoïs vlucht uit Jasnaja Pol-
]ana en zijn dood als ver t rekpunt neemt 
om zijn opvat t ingen over leven en dood na 
te gaan. R o m a i n Gary tenslotte geeft in 
zijn bijdrage « W a t wij hem verschuldigd 
zijn » een zij het zeer persoonlijke maar 

toch belangwekkende uiteenzett ing over de 
betekenis van de romanschri jver Tols toï 

voor deze tijd, en voor de evolutie van d e 
roman . Hi j plaatst de « bergtop Tolstoï > 
naast « de afgTond Kafka » waarbij hij het 
doel van de romanl i t e ra tuur als een va i iea 
van de menselijke totaliteit beklemtoont. 

< Tolstoï > in de reeks « Genie en W e 
reld » is zowel naar uitgave als naa r i n h o u d 
een opmerkelijk boek Het bevat naast de 
hierboven opgesomde teksten een viertal 
illustratie-reeksen, met foto's, en tekenin
gen waarvan verscheidene in kleur . 

< Tolstoï > - reeks « Genie en Wereld > 
— Heideland, Hasselt, geb. 375 fr. 

Moderne plastieken — zoals dit werk van Kdte Toni Neuman in het raadshuis 
van Witten in West-Duitsland — hebben soms het voordeel, dat men ze gemak
kelijk kan beklimmen. Deze knapen willen het van heel dichtbij zien. Of ze er. 

daardoor wijzer uit geraken is een andere vraag. 

file:///luchte
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T.V. is niet alleen het belangrijkste nieuws-.en ontspanningsmedium geworden, het is tevens een 
onmisbare helper in de research en de industrie. T.V.-schermen in kontrolekabines of direktie-

kantoren behoren reeds tot de standaarduitrusting in tal van bedrijven. 

DE KLUCHT VAN 
DE BRAVE MOORDENAAR 

De klucht van de brave 
moordenaar is een volks, nogal 
p ik turaal blijspel van de beken
de Vlaamse auteur Jos Janssen 
[(De wonderdokter, Hendrikje 
Stoffels). Het stuk speelt zich 
af te Veurne en voert een hele 
reeks schilderachtige persona
ges, waarvan de cipier de 
hoofdfiguur is, ten tonele. Zijn 
groot probleem is de gevange
nis, een mooie inrichting en de 
t ro ts van de gemeente, maar 
zonder één enkele gevangene. 
Het dreigt een ramp te wor
den, want wat zullen de bak
ker, de slager, de kolenhande-
laar en nog een stel andere le
veranciers aanvangen wanneer 
ze niets kunnen verkopen ? En 
de advokaat die niet kan plei
ten ? Het is dan ook « feest» in 
Veurne, wanneer de knecht 
van bakker Verlent blijkt ver
moord te zijn. De vermeende 
dader wordt gauw bij de lur-
ven gevat en met veel zorg in 
de gevangenis gestopt. Wan
neer het hem daar ook nog erg 
naar zijn zin wordt gemaakt — 
de cipier heeft een lieftallige 
dochter — verzoent hij zich 
me t zijn lot. En in Veurne kan 
he t leven weer verder gaan.. . 

2^ndag 5 januari om 20u40 u. 
'(Brussel Ned.) 

TEN HUIZE VAN 
EMILE LAN6UI 

Emile Langui is een rus tend 
ministerieel topambtenaar en 
heeft, vooral dan als adminis
trateur-generaal voor Schone 
Kunsten bij het depar tement 
voor Nederlandse Kuituur , een 
belangri jke rol gespeeld in het 
kul tuur leven van ons land. Hij 
vormde samen met o.a. Herman 
Teirlinck de kommissie die be
sliste over de aankoop van 
kunstwerken voor het nationaal 
patr imonium. Hij organizeerde 
In 1958 de tentoonstelling over 
vijftig jaar moderne kunst. 
Langui, geboren te Brussel, 
maar van gentse afkomst, be
gon zijn loopbaan in het onder
wijs en toonde zich in zijn hoge 
funktie een rezoluut voorstan
der van de moderne kunst. Hij 
was overigens een ui tmuntend 
kenner van de vlaams expres
sionisme en van het surrealis
me. Verscheidene kunstenaars 
u i t deze beide kunstr ichtingen 
behoren tot zijn vriendenkring. 
Van zijn omgang met schilders 
kan hij t rouwens ontelbare 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 4 januari 
16.00 : Volksuniversi tei t — 17.00 : De 
schapendoder : De doder slaat opnieuw 
toe — 17.15 t o t 18.05 : Thetis. Docu
menta i re — 18.50 : Zandmanrtet je — 
18.55 : Ja zuster, nee zuster ( V I i l ) — 
19.45 : Een romantisch verhaalt je. T'eken-
f i lmpje — 19.50 ; Keurig Frans — 19.52: 
Zoek l icht — 19.57 : Mededelingen — 
20.00 •: TV-nieuws — 20.25 : The Black 
ond Whi te Minstrel Show. Een feestel i jke 
show — 21.10 : Echo — 21.40 : Mann ix : 
He t doofstomme meisje — 22.30 : TV-
tücuws. 

Zondag 5 januari 
14.30 : De schapendoder : Een moeil i jke 
keuze — 14.45 : Kapi te in Zeppos : De 
Eglantier — 15.15 : Binnen en bui ten 
" " 17.15 : Heima en Seimo. Volkskun-
dioe documentaire — 17.45 t o t 18.00 : 
Vergrootglas op de postzegel — 18.15 : 
Klein, k le in k leuter t je — 18.35 : Sport-
reportoge — 19.05 : Ben de Beer : V i r -
OBjiQ — 19 30 : De geschiedenis von de 
Aj^ ie eeuw : Communicat iemiddelen von 
<» toekomst — 19.55 : Mededel ingen — 

anekdotes vertellen. Enkele er
van komen vanavond aan bod. 
Emile Langui verwierf zich 
ook een naam als auteur van 
talri jke monografieën en stu
dies. 

Maandag 6 januari om 21.15 
u. (Brussel Ned.) 

ISADORA DUNCAN 

Deze inzending van de BBC 
op het televiziefestival te Mon
te Carlo van 1967 maakte grote 
indruk, vooral door het spel 
van de aktrice Vivian Pickles 
in de titelrol, waarvoor ze trou
wens onderscheiden werd met 
de « Gouden Nimf ». De ameri-
kaanse danseres Isadora Dun
can (1878-1927) leidde een zeer 
bewogen leven. Ze rebelleerde 
tegen de puriteinse omgeving 
waarin ze was geboren en op
gegroeid. Haar extravagant ge
drag en wilde liefdesavonturen 
(o.a met de naaimachinemult i
miljonair Singer) maakten ja
renlang in de hele wereld voor
paginanieuws. Ze was boven
dien een grote voorstander van 
de vrouwenemancipatie. Isado
ra Duncan distancieerde zich 
ook van het ballet van haar 
tijd. Zij voerde b.v. improvize-
rend dansen uit, niet op spit
sen, maar op blote voeten De 
beeldhouwer Rodin heeft van 
deze bijzondere vrouw tekenin
gen gemaakt en d'Annunzio 
heeft ze bezongen in gedichten. 

Woensdag 8 januari om 
21.40 u. (Brussel Ned.) 

EENDAGSKINDJE 

Dit is de derde korte speel
film in een reeks van zes die in 
opdracht van de vlaamse tele-
vizie werden gedraaid op het 
tema van de geboorte. Het sce
nario van de f ihn van vanavond 
is van de hand van Rose G r o 
non. Een jonge vrouw die een 
baby verwacht, wordt overre
den door een auto. Als gevolg 
van het ongeluk kan ze geen 
kinderen meer krijgen. Ze wil 
een kind adopteren maar dat 
wordt haar geweigerd, gezien 
de bedenkelijke gezondheids
toestand waarin ze verkeert . 
De vrouw ziet dan geen andere 
oplossing dan een baby t e kid
nappen. Haar man brengt ech
te r het kind naar de ouders te
rug. Uiteindelijk krijgt de wan
hopige jonge vrouw toch de toe
stemming een kindje te adopte
ren. 

Donderdag 9 januari om 
21.15 u. (Brussel Ned.) 

20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweek
end — 20.40 : De k lucht van de brave 
moordenaar. TV-spei van Jos Janssen — 
22.30 : TV-nieuws. 

Maandag 6 januari 
14.05 t o t 15.15 : Schooltelevisie — 
18.30 : Guten Tag — 18.55 : Zandman-
netje — 19.00 : Zorro : Tornado is ver
dwenen — 19.25 : Vergrootglas op de 
postzegel — 19.40 : Openbaar kunst 
bezi t : « Jacopo Pessaro i van T i t iaon 
— 19.50 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19.55 : Mededelingen. - De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : High 
Chaparral — 21.15 : Ten huize van 
Emile Langui — 22.05 : Taptoe : Muziek 
u i t de 18e eeuw — 22.25 : TV-nieuws. 

Dinsdag 7 januari 
14.05 t o t 14.35 : Schooltelevisie — 
15.15 t o t 15.45 : Schooltelevisie — 
17.55 : Schooltelevisie — 18.55 : Zond-
mannet je — 19.00 : Tienerklanken 
Mike -^ 5 — 19.25 : Al ledag — 19.50 : 
Keurig Frans — 19.52 : Zoekl icht — 
19.57 : Mededelingen — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Toneel : « Moigret zet 
een val », door Georges Simenon — 
21.40 : Kennismoking met v i j f Nobel
pri jswinnaars 1968 — 22.25 : TV-nieuws 

Woensdag 8 januari 
17.00 : T ip - top — 18.00 : Schooltele-
visi« — 18.55 : Zondmonnet j» — 19.00 : 

OPGELET, MR DODD! 

Een vermakeli jke parodie op 
de tegenspionage. Mr Dodd, een 
schoolhoofd, blijkt de volmaak
te dubbelganger te zijn van de 
chef van een spionageorganiza-
tie. Vanwege de staatsveilig
heid krijgt hij de opdracht de 
chef-spion te vervangen bij een 

Wie weet wint — i9 .30 ; Arena — 
i9 .50 • Hier spreekt men Nederlands — 
19.55 : Mededelingen - De Weermon — 

20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Coboret 
nu — 21.00 : De geboorte . « Eendags-
kindje » — 21.30 : Isadora Duncan — 
22.35 : TV-nieuws. 

Donderdag 9 januari 
14.05 t o t 15.15 : Schooltelevisie — 
18.30 : Guten Tog — 18.55 : Zondman-
netje — 19.00 : Tienerklanken — 19.35; 
Poli t ieke tr ibune : De Belgische Socialis
tische Part i j — 19 50 : Keurig Frans — 
19.52 : Zoekl icht — 19.57 : Mededelin
gen — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 
De Forsvte Sago : Een famil ieschandaal 
— 21.15 : Volksconcert — 21.55 : Pre
mière — 22.30 • TV-nieuws — 22.35 tot 
23.05 • Basket : 2e soeelhelft Standoro 
Luik - Honved. 

Vrijdag 10 januari 
14.05 to t •i4.35 : Schooltelevisie — 
15.15 to t 15.45 : Schooltelevisie — 
17.55 : Schooltelevisie — 18.55 ; Zond-
mannetje — 19.00 : Zo met de zoo in 
huis — 19.30 : Z iet u er wot in ? — 
19.50 : Hier spreekt men Nederlands — 
19.55 : Mededelingen. - De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Speel
f i lm : Opgelet Mr. Dodd — 21.50 : TV-
nieuws — 22.00 t o t 22.45 : Mens en 
wetenschap : Rondetafelgesprek met No-
lielpri jswinnaors 1968. • ,,. 

ontmoeting met een spion die 
hem een belangrijk dokument 
moet overhandigen. Hij slaagt 
in zijn opdracht, na en niette
genstaande allerlei moeilijkhe
den. Het verhaal is uitge
werkt met de nodige spanning, 
dank zij de vele verwikkelin
gen die tot het einde toe vol
gehouden worden. Heinz Rüh-
mann levert in de hoofdrol een 
uitstekende vertolking. Voorts 
met Ernst Fritz, Maria Sebaldt, 
Horst Keitel. Robert Graf en 
Mario Adorf. De film dateert 
van 1964 en werd geregisseerd 
door Günther Grawert . 

Vrijdag 10 januari om 20.25 u. 
(Brussel Ned.) 

MENS 
EN WETENSCHAP 

Nobelprijswinnaars voor na
tuurwetenschappen zijn op ini
tiatief van de zweedse televizie 
bij elkaar gekomen en bespre
ken enkele van de meest be
langrijke vragen die momen
teel rijzen in verband met de 
wetenschappelijke ontdekkin
gen en verwezenlijkingen. Zij 
hebben het o.m. over volgende 
vragen : wat hebben de wetten 
van de genetika ons totnogtoe 
geleerd ? Waarom heeft de 

mens er belang bij naar de 
maan te reizen ? Wat begrijpen 
politici van de wetenschap ? 

Vrijdag 10 januari om 22.00 u. 
(Brussel Ned.) 

MAIGRET ZET EEN VAL 

De kommissaris-met-de-pijp 
treedt vanavond wei bijzonder 
stoutmoedig op. Want tegen de 
verdachte heeft hij nauwelijks 
een bewijs in handen, wel een 
psichologische teorie die hij in 
het begin met de politiedokter 
heeft doorgenomen. Het spel 
begint met een moord in een 
parijse straat, 's avonds op 
Montmartre. Spoedig blijkt dat 
het om de vijfde moord van een 
reeks gaat. Alle vijf misdaden 
werden op dezelfde manier be
gaan : een alleen lopende jonge 
vrouw wordt overvallen, in de 
rug gestoken, daarna worden 
haar kleren in repen gesneden. 
Duidelijk het werk van een 
maniak. Ook deze vijfde keer 
is de dader snel verdwenen en 
grijpt de politie achter het net. 
Dan spant de doorgewinterde 
Maigret zijn valstrik. Maar 
wat vangt hij daarmee ? 

Een knoop... 
Dinsdag 7 januari om 20.25 a. 

(Brussel Ned.) 
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SLAPPE VIERIKG 
Verleden week hebben de 

mannen van het Martelaren-
plein hun campionissimi ge
vierd. Proost, Goens, Van Lanc-
ker, Van Springel en zo. Be
halve de gevierde, hun bazen 
en een paar beroepshalve ver
plichte joernalisten, was er 
geen mens naartoe gekomen. 
Ook BOK-baas Mollet niet, hoe
wel de koereurs 2/3 van al 
«z i jn» medailles gewonnen 
hadden in Mexiko. De gevier-
den kregen een speech van 
BWB-voorzitter Moyson en een 
kadoo in de vorm van een « bon 
goed voor.. .» Kadoo waarmee 
de handelaars die hem schon
ken of verkochten dan maar 
wat reklame maakten in de ga
zetten En vermits er overigens 
maar twee «vrouwmensen» 
aanwezig waren om te kussen 
en gekust te worden, was het 
maar een saaie boel, waar ten
slotte niemand wat aan had, af
gezien dan van het kadooke. En 
dat was ook al niet veel. 

GOUDEN ROMMEL 
Het franse sportblad France 

Football laat ieder jaar door 
een stel joernalisten de beste 
europese voetballer kiezen. Die 
man krijgt dan de zg. «gouden 
ba l» Dat pronkstuk werd tot 
dusver toegewezen aan 3 Brit
ten. 3 Spanjaarden, 1 Hongaar, 
1 Tsjech, 1 Rus, 1 Fransman. 1 
Italiaan en 1 Portugees. 

Nu, dit jaar, speelde Best 
best en hij wordt dus de vier
de Brit op de erelijst Na hem 
komen deze keer nog 2 Britten, 
2 Spanjaarden, 3 Italianen, 1 
Portugees, 1 Joegoslaaf en 1 
Duitser. 

U vraagt zich met ons natuur
lijk af waar de Belgen blijven. 
Wij lezen immers zo dikwijls 
dat zij de wereldklasse hebben, 
en akteren op europees peil en 

zo, en voila, de enige Belg (en 
het is dan in feite nog een Luk-
semburger) die dit jaar op de 
lijst voorkomt met één punt is 
Louis Pilot. 

Maar vermits wij denken dat 
er in België tientallen spelers 
beter zijn dan Pilot, beschou
wen wij dat, even als de hele 
rangschikking, als een vergis
sing, en gooien wij de « gouden 
bal» maar bij de rommel. 

TOCH WINST 
De sportkranten plegen het 

jaar af te sluiten met een over
zicht van wat het aan belang
rijke sportgebeurtenissen ge
bracht heeft. Dat is hier in ons 
land rap gebeurd. Op de olim-
pische spelen een — waarde
volle — zilveren medaille voor 
Reding, en een — waardeloze 
— bronzen voor Goeijs-Van 
Lancker. Bij de wielrenners een 
wereldtitel - die - maar - wei
nig - opbrengt voor Proost, en 
een super-prestige voor Van 
Springel. Wereldtitel ook voor 
motocrosser Joel Robert. En de 
Rode Duivels die een goed be
gin maakten in de strijd om de 
voetbalwereldbeker. En daar
mee ziin we, geloven we, ver 
rond 

Op algemener vlak is er nog 
de anti-dopingsbestrijding, die 
maar geen definitieve veldsla
gen kan winnen — of wil win
nen Dus ook al geen lichtpunt. 
Nochtans zien wij een belang
rijk winstpunt hierin, dat op 
nationaal vlak een groeiend 
streven naa»" gezondmaking en 
vervlaamsing van de sport kan 
waargenomen worden. Moeilijk 
uit te drukken in tijden of af
standen, maar naar onze be
scheiden menmg, zeer reel en 
hoopgevend. 

KAN ER NIKS AAN DOEN 
Veel mensen, ja, ook sport

liefhebbers, vertellen ons dat 

Merckx zeker een goeie ren
ner is, maar dat al dat gezever 
over hem in de gazetten hun 
toch fameus de keel begint uit 
te hangen. Ons ook, en we den
ken dat het Merckx uiteindelijk 
meer anti- dan simpatie gaat 
bezorgen. Maar de jongen zelf 
kan daar niks aan doen. Achter 
die stromen vleiend proza staat 
niet hij, maar de kommerce en 
de negotie waarvoor hij een 
sprekende, rijdende en levende 
reklame moet zijn. Hij is het 
fleurige strikje, het kleurige 
papiertje, het bijgevoegde sleu
telhangertje, die de marsjan-
dies moet doen veropen. Eens 
dat hij dat niet meer kan, bij 

voorbeeld door overdreven « ge
bru ik» , valt hij lijk een steen, 
en met hem zijn sportkarrière. 
De schuld ligt heus niet zozeer 
bij de renner zelf, als bij de 
opvatting van de moderne 
wielersport — voor dertig zil-
verlingen verkocht aan de 
kommerce — en bij onze licht
gelovigheid ten overstaan van 
publiciteit en reklame. 

ZEKER ERG 
D'r zijn mensen die er toch 

een eigenaardige gedachten-
gang op nahouden. Iemand wist 
ons te vertellen dat het eigen
lijk toch niet nodig was een 
voetballer — zijn naam doet 
hier niets ter zake, — die met 
zijn wagen en een stuk in zijn 
kraag een verkeersongeval ver
oorzaakte, waarbij gekwetsten 
vielen, aan te houden en vast 
te houden. Iedereen begaat al 
eens een fout, aldus onze zegs
man, en die kerels zijn jong, en 
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ze hebben geld, en een ongeluk 
is gauw gebeurd, en daar is 
geen kwade wil mee gemoeid. 
Wie heeft er trouwens wat aan 
als die jongen in de « bak » zit, 
en wat verhelpt het ?' Voor de 
speler is het erg. Zijn faam, 
zijn karrière, zijn prestaties l i j 
den eronder. Het betekent een 
groot financieel verlies. De 
klub lijdt er ook onder, en de 
supporters. En zo voort. Kunnen 
wij allemaal wel inkomen, en 
vinden dat zeker erg allemaaL 
Maar vinden toch dat het niet 
is omdat men een beetje sport-
vedette is, dat men meer mag 
doen dan een «sumpele» bur
ger, ledere Belg is nu eenmaal 
gelijk voor de wet. 

PRONOSTIEK 
De belgische voetbalkompeti

tie is ongeveer half-weg. Op 
dit ogenblik staat Standard aan 
de leiding met één punt voor
sprong op Charleroi, Brugge en 
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De sneeuw legde vorig weekend de kompetitiesport stil. En meteen kregen de échte sportlui — 
de liefhebbers — hun kans én de belangstelling. 

W E N S E N 
Misschien zitten sommige geduldige 

lezers en lieve lezeressen zo koU na 
de einde]aa)sfeesten nog een beetle 
geplaagd met maag-, slokdaim, lever 
en spijsverteringsmoeilijkheden. Re
den te meer om hen, en alle anderen, 
van harte een voorspoedig en geluk
kig nieuw ]aar toe te wensen. 

Beste wensen die wi] ook toesturen 
aan alle sportbcKfefenaars, vedetten of 
« krabbers », opdat zij in de sport 
zouden vinden wat zij er zoeken. De 
enen wat roem en veel geld, de ande
ren wat gezondheid en veel plezier. 

Wensen ook aan de vi lenden bij 
de Charel, en langs hen aan alle 
sportliefhebbers, opdat hun ploeg nu 
eens eindelijk een goal zou kunnen 
maken, of hun koereur nu eens einde
lijk zou kunnen winnen. En dat zi] 
in de spoil nog veel praatslX)i en re
denen om, pinten te pakken zouden 
mogen vinden ! 

Beste wensen aan alle dirigenten 
voor het nodige geduld en wij hopen 
dat ze ergens wat geld zullen vinden. 
Beste wensen aan de grote en kleine 
bestuursleden. Aan de sportjoernalis-
ten en hun lezers. Aan alleman, kom. 

En ook aan de sport in Vlaande
ren. 

Eeist en vooral dat ze zou i.\)sko-
men van de patazteten, die haai lang
zaam dreigen te wurgen. Dat de spon 
zich zou ontdoen van de reuzezwam 
die wij de spektakelsport, de show-
sport, de kommerciële sport, de pro
fessionele sport of hoe dan ook, -Jou
den willen noemen Die mag blijven 
bestaan en we hopen dat de beoefe-
naais er een seiieuze boteiham tn 
verdienen, dat ze een rechtvaardige 
en gezonde stiel zou woiden, dat de 
kommerce, de bonden, de gazetten, 
de kapitalisten en Eddy Merckx er 
wel bij varen en wi], de toeschouwers 
en de lezers, niet te slecht. Maar naast 
die ciikusspoit moet er de echte k'o 
men, met een doel in zichzelf, ten ba 
te van opvoeding en ontwikkeling 
van de ganse mens, als vrijetijdsbeste
ding met nut. Niet ondergeschikt aan 
de eerste en niet als voedingsbodem 
ervan, zoals dat tot dusver het geval 
was. Een edukatieve sport dus, die 
ook aandacht en kredieten krijgt en 
spoitteireinen van de gemeentebestu
ren. 

Een tweede en even belangrijke 
wens is dat zowel de beroepsspoit als 
de echte sport douden vervlaamst 
worden. Wij zijn nu al, zoals die van 
Brugge, 150 jaar lang « vanachter 
gezet ». Wij leveren zowat 70 t. h. 
van de sportsoldaten. Wij zoigen voor 
de sportelite. Wij vormen zoxuat de 
ganse nationale ploegen. Maar die 
wolden dan aangeduid door pans-
spiekenden die, aan de top, heel de 
boel kontroleren. Het is gek, maar 
de sport in ons land is vlaams en de 
leiding f rans. Omdat die voorzitteis 
zo bekwaam zijn ? Zo bevoegd 7 Bi] 
lange niet. Omdat ze Fians spreken 
en omdat zi] dooi de Vlaming;en ge 
kozen werden. 

Het IS hoog ti]d dat daaiaan een 
einde komt. Hetzi] door scheiding 
van tafel en bed van Vlamingen en 
Walen (wat niet wil zeggen dat zi] 
af en toe, zoals in natiyjnale ploegen 
en zo, niet eens kunnen samenko
men), hetzi] door de enige logische 
oplossing op unitaire bazis wi] le
vel en 70 t. h van het volk, wi] moe 
ten ook 70 t. h. van de fopfunkties 
hebben in alle federaties. 

Het komt^ ons voor dat men daar 
•i\]or aan de bazis zal moeten begin
nen. Wil men, bij manier van spie
ken, een vlaams uitvoerend komitee 
in de voetbalbond, dan moet men 
eerst een vlaams bestuur vormen in 

het kleinste klubje. Want het is dat 
besluurtje, dat het uituoeiend komi
tee zal aanstellen. 

Daarom lijkt het ons belangrijk dal 
de vlaamse mensen, meer dan tot 
dusver het geval was, belangstelling 
zouden hebben voor de sport en in 
de spoit verantwoordelijkheid zouden 
Vpnemen. Niet alleen als toeschou
wer achter de diaad, maar als aktief 
welker ervoor. Met de bedoeling, 
eerst in de kleine klub, later gelei
delijk (maar snel) tot tn de hoogste 
top, de sport en gezond en vlaams te 
maken. 

W IJ denken dat de spoH belangrijk 
IS. Zi] is een wapen dat een enorm 
veld bestrijkt. Tot vandaag toe is dat 
wapen op ons gericht Wij moeten 
het, al was het maar uit veihgheids-
oveiwegingen, uit de handen van on
ze tegenstrevers halen en het zelf ge-
biuiken in de sliijd die wij op Mveel 
fronten tegelijk strijden 

Tot deze twee wensen zullen wi] 
ons maar bepeiken. Gezondmaking 
van de sport, ten bate van de mens 
die ze beoefent, en vervlaamsing van 
de sport, ten bate van het volk waar
van wij deel uitmaken : het is al een 
zwaar programma. Als wij het tot een 
goed einde willen brengen, zullen wi] 
er allemaal, van klein tot groot, moe
ten aan beginnen. Op en rond het 
(/)0i tveld Vandnas! 



(Vervolg van biz. 18) 
Anderlecht, en twee op Lierse 
en Sint-Truiden. 

Het is natuurlijk nog te 
vroeg om al een pronostiek te 
maken, maar we denken toch 
dat het zal gaan tussen Ander
lecht en Klub Brugge Beide 
klubs maakten een ernstige 
krisis door met velerlei oorza
ken, maar ^e maakten die door 
zonder al te veel schade, en dat 
is een hoopgevende prestatie. 
Standard boet de laatste tijd 
maar povere uitslagen (vijf
maal 0-0 voor een titelpreten-
tent is inderdaad slappekens), 
en Lierse en Sint-Truiden zul
len, ondanks hun schitterende 
bevliegingen, toch wat licht uit
vallen, terwijl, zo denken 
wij, de bewonderenswaardige 
«f kaars » van Charleroi ver op
gebrand is. Als wij dus toch al 
en pronostiek moeten maken : 
weer Anderlecht. 

KOMIEK 

Het eerste gedeelte van de 
belgische (nou ja...) basketbal
kompetitie is achter de rug. De 
eerste zes (Standard, Mechelen, 
Antwerpen, Vilvoorde, Lier en 
Oxaco) gaan nu verder met een 

kompetitie onder hun zessen, 
om uit te maken wie kampioen 
wordt. De laatste zes (Royal IV, 
Avanti, Pitzemburg, Oostende, 
Fellows en Wilrijk) eveneens, 
om te zien wie afdaalt naar 
tweede afdeling. Eigenaardig 
daarbij is wel dat uiteindelijk 
een ploeg uit de tweede reeks 
meer punten kan halen dan een 
uit de eerste (de punten van de 
bijkomende kompetitie worden 
bij die van de voorbije geteld), 
maar in de eindrangschikking 
nooit hoger kan komen dan de 
zevende plaats. Indien Vilvoor
de (nu zesde) gen enkel punt 
meer haalt, en Royal IV (nu 
zevende) nog tien, dan zal in 
de eindrangschikking Vilvoor
de (nu zesde) geen enkel punt 
en Royal IV 7de met 33 punten. 
Komiek, maar zo is het. En wat 
meer is, we denken dat dit sis-
teem met sukses ewrd toege
past. 

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

MILJOENEN DER LIEFDE 
H«t propogondoeomlté van de V.Z.W. « Stichting St.-
Odo I Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook in UW kennissenkr ing is er w e l 
licht een verstandel i jk gestoord k i n d . 

St.-Oda-Overpelt bouwt een modern instituut 
voor deze Icinderen. 

HELP HEN GELUKKIG L E V E N ! 
stor t u w steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Liefde, St.-Oda, Overpelt, 

Onder de hoge bescherming van 

Dhr. L. Roppe^ Gduverneur van L imburg . 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Stondoarduitvoering r» r r i # e 
Poort gan» in aluminium. Omlijning BREVET 
In gephosfateerde staalplaat. /> «i r t r> n 
Z«er lichte bediening. ZÖUifH 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLGOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.3^ 

GEVRAAGD 
IN DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE 

BRUSSEL 
• Bekwame TYPOGRAAF • INVORMER 

• Goede LINOTJPiST 

V i j f dagenweek - aangename werksfeer - goed loon. 

Zich aanbieden ROTATYP 
Silvain Dupuislaan 110, Brussel 7 o f 

schr i jven op di t adres. 

EEN DER MOOISTE VROUWELIJKE 

BEROEPEN 

door thans in te schrijven op onze schriftelijke cursus 

bekomt U in 6 maanden het door het medisch korps 

zeer op prijs gestelde diploma van 

DOKTERS- TANDARTSASSISTENTE 
Vraag ons heden nog gans kosteloos de nieuwe bro

chure « N » met programma en inschrijvingsvoorwaar-

de (CYCLUS EINDE SEPTEMBER - EINDE MAART). 

INSTITUUT MARTAL 

29, Hinnisdael, Stokkel-Br.15 T. 02/31.07.36 

03/53.17.39 

EEN GOUDEN BELEG
GING A A N DE COSTA 

DEL SOL IN SPANJE 

Vil la-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 

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. 

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 EXEMPL/\AR ter beschikking ! 
Telefoneer of schrijf naar : 
Vlaamse Toeristenbond 
Sint-Jakobsmarkt 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 ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

O N A A L z iekenfonds, opger icht in 1951 

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

Prov Sekr. Limburg : HALEN, Stationsstraat 25, tal 013/414.08 

Meer dan 50 plaatselijke afgevaardigden • bodedlerutert 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres • 
M. SCHEERLINCK 

tvluilenstraat 122. Liedekerke 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST TRUIDEN 

Telefoon (011) 741.96 

H DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

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

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

« PIET POT > 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Plater Potstraal 4 

(bl{ Sulkerrut) 
Open vanaf 8 uur s^avonds 

Maandag en dinsdag geslotea 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel ; Antwerpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater • Jan Brugman* 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS. Deurne xuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent • De Coene Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3.2-68 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen • Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerklster Polyethyleen-

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

drljsschorten - Prijskaartjes. 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatciirsussen 

STENO- en DAaVLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAO. EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211 , Brussel 
Tal. 102)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
zich thu i i voelen 



to 
vni. 

PERS 
Wellicht gebruikt hij het argument dat 

het aantal uitzendingen in die mate is 
toegenomen dat de taak van de school-
uitzendingen definitief over 2 verant
woordelijken dient gespreid, terwijl het 
nochtans voor iedereen duidelijk was 
dat innige samenwerking tussen school-
radio en schooltelevisie alleen maar ten 
goede kon komen ». 

LECTURES FRANCAISES 

Wij gaan V geen doorsnee geven van 
de eindejaarswensen en beschouwingen 
Qv«r 1968 die deze dagen de bladen vul
den. Wij pikken er enkele uit om de prijs 
uit te reiken van de grootste droefgees-
Ugaard en de grootste geestigaard. Ook 
een greep in periodieke bladen, die an
ders bij plaatsgebrek zelden aan bod ko
men. 

HET BELANG VAN LIMBURG 
Bij zijn terugblik op 1968 is Leynen van 

de « gevestigde belangen » bedroefd over 
de heropjlakkering van de kommunau-
taire krizis. Voor 1960 was het toch zo 
rustig, dan bleef heel Limburg rustig 
onder de Leynen-plak. Nu kan Leynen 
nog slechts droefgeestig de toekomst in-
staren. 

€ Het hele tijdvak tussen de twee we
reldoorlogen werd overheerst door ver
woede taaltwisten, waarbij ook de her
inrichting van het land vaak op het ta
pijt werd gebracht. De oorlog, de bezet
ting en nadien de ekonomische herop
beuring van het land, evenals de andere 
politieke twistpunten, hebben de kom-
munautai re verhoudingen vóór 1960 
enigszins op het achterplan verdrongen. 
Doch na 1960 heeft deze problematiek 
het hoofd des te hoger opgestoken. 

Geen enkele van de drie traditionele 
partijen, welke voorheen met lichte va
riaties, samen op 90 p.c. en meer van de 
nationale vertegenwoordiging beli
chaamden ontsnapte aan de hersen
schudding, verwekt door de kommunau-
••oiT*» kr iz i s 

De kristelijke volkspartij vertoonde 
reeds een paar dagen na het ontslag der 
regering Vanden Boeynants, het beeld 
van de « gedistqncieerde vleugels », nog 
nauwelijks a c : de top bijeengehouden 
door de loopplank van het nationale 
voorzitterschap, en te Brussel overbrugd 
door de sterke en populaire persoonlijk
heid van V.d.B. Het eerst besmet door 
de kommunautaire ziekte, vertoonde de 
kristelijke volkspartij, na de oplossing 
van hei probleem Leuven, ook de eerste 
tekenen van konvalescentie. hoewel ze 
nog niet stevig genoeg te been staat om 
een « nationaal » kongres te kunnen 
houden. 

Of de herstrukturering van een gere-
gionalizeerd België in de loop van het 
jaar 1969 uit de bus zal komen, is nog 
altijd een onbeantwoorde vraag. Het is 
steeds gevaarlijk zich aan voorspellingen 
te wagen, doch we hebben het voorge
voelen, dat ons land momenteel voor vol
gend alternatief staat : ofwel slaagt de 
regering in haar opzet om met de steun 
van andere verantwoordelijke politici — 
o.m. de Vlaamse liberalen — haar pro
gramma inzake hervorming van de staat 
te reahzeren, — ofwel gaat dit land een 
periode van dolle agitatie tegemoet, 
waarvan niemand kan voorzien wat er 
uit groeit ». 

DE TRIBUKE 
Is het blad van de ACOD. De gefrus

treerde van dienst verwekt een binnen-
huisruziet]e in het CVP-BSP-huishou-
den Nu ze het niet meer kunnen doen 
over scholen of schoolbussen doen ze het 
over de « schooltelevizie ». Op een ogen
blik dat de drie traditionelen de vlaams^-
nationalisten uitrangeren in hun BF"^-
cenafcel krijgt dit BSP-partikraatje de 
prijs van de « grootste geestigaard » als 
hij Paul Van den Bussche noemt « de 
pion van het vlaams-nationaal rechts 
ekstremisme ». Is het dan toch een ideo
logie '' Rooses Man. heet de rode scri
bent. Op Rosen Montag zou zulke karna-
valbewering wel sukses kunnen hebben. 

« Op de studiedag van de vlaamse 
BSP-federaties gewijd aan de problemen 
van de kulturele autonomie en de BRT, 
vernamen we dat Directeur-generaal 
Vandenbussche — sen pion van het 
Vlaams nationaal rechts extremisme — 
de beslissing nam van 1 januari 1969 af 
de schooluitzendingen voor radio en te-
levizie definitief te ontdubbelen. 

Dit parijse politieke maandblad geeft 
aan de Volksunie de prijs van het non-
konformisme in de belgische politiek 
van het jaar 1968 en wel naar aanleiding 
van een wetsvoorstel ingediend door 
Maurits Coppieters. 

« De 31 januari j.1. hebben vijf bel
gische kamerleden een wetsvoorstel 
neergelegd bij het bureau van de Ka
mer, wetsvoorstel waarover de kranten 
omzeggens niet gesproken hebben. Denk 
vooral niet dat ze het in het geheel met 
hadden bemerkt. Maar zowel in Brussel 
als Parijs zijn er onderwerpen die taboe 
zijn in de pers. 

Waarover gaat het ? Heel eenvoudig 
over « Wetsvoorstel om de bezoldigingen 
t e beperken van maatschappijen die sub
sidies genieten » van de staat of van an
dere publieke instanties ». Het werd 
neergelegd door de heren Coppieters, 
Leys, Schiltz, Mattheyssens en Babyion. 
Deze enorme kei in het moeras gegooid 
van de politico-financiële belangen ver
wekte opschudding in zakenmiddens en 
politieke kringen. 

Of ze nu van rechts, van het centrum 
of van links zijn : de groepen en parti jen 
zijn te fel ingespeeld in de wereld van 
banken en trusts dan dat dit voorstel 
geen duidelijke oppozitie zou ontmoeten. 
Openlijk in het centrum en rechts waar 
men eigendom en kapitalisme verwart . 
Hipokriet bedekt in linkse kringen, waar 
men niet durft bekennen dat men aan de 
leiband wordt gehouden door de geld
machten. . 

Ondertussen heeft een ernstige poli
tieke krizis tot zekere opluchting de aan
dacht afgeleid van degenen die dan t ;h 
lucht van het voorstel hadden gekregen. 

Dat is het wat ons deed schrijven in 
ons mei-juni-nummer : « Zal de parle-
mentsontbinding de tijdbom doen ontla
den die klaar gemaakt werd voor ont
ploffing in het belgisch parlement door 
vijf kamerleden ? ». 

Op een ogenblik dat de twee grote 
belgisch staalmagnaten « Cockérill » en 
«Espérance» zich klaar maken om samen 
te smelten met de zegen van de regering 
en de steun van het staatsgeld — waar
door de gemeenschap de onvoorzichtig
heid van de staalleiders betaalt — zal 
het moeilijk zijn om te verhinderen dat 
dit wetsvoorstel in diskussie komt ». 

aanspreken. De Aubelenaars praten on
der mekaar steeds het Nederlands dia-
lekt, want van het F rans dat ze op 10-
jarige ouderdom altijd spraken is niet 
veel overgebleven. Maar als ze moeten 
schrijven dan doen ze zulks in het 
Frans. . . maar wat een taal ! 'n Voor
beeldje : « Mr L., vicaire a Aubel, dolt 
a Mr. X., menuisier : pour avoir fait une 
porte sur Ie derrière de Monsieur Ie Cu
re : 1000 Fr. ». 

Al wie in Aubel tot de goede stand wil 
behoren spreekt Frans. De notaris b.v. 
gebruikt slechts Nederlands wanneer er 
geld mee te verdienen valt. De vrede
rechter was de meest bekwame man van 
het land want hij moest destijds in drie 
talen oordelen en veroordelen. Vele klei
ne burgers apen natuurli jk de hogere 
burgerij na en heel wat kleinhandels 
dragen franse uithangborden, gebruiken 
franstalige teksten in hun zaak, enz. ». 

GRENZEN OPEN 
In dit degelijke tijdschrift dat de strijd 

tegen de verbastering van onze Oostge-
bieden voortstrijdt in moeilijke om
standigheden lezen wij eens in konkrete 
vorm hoe het te Aubel is gegaan en hoe 
het overal steeds gaat waar een bevol
king wordt verbasterd. Zo was het nog 
voor 1914 in Aubel waar nu de frans
kiljon Baltus de plak zwaait. Straffeloos 
of met medeplichtigheid gedurende zo
veel jaren van zijn CVP-partijbroeders. 

« Het grote gebrek in Aubel was : de 
leiders (geestelijke als wereldlijke) van 
de gemeente hebben immer vergeten 
hun volk op te voeden tot meer taalfier-
heid en stam-bewustzijn, tot vlaamse 
strijdvaardigheid en idealisme. Maar 
waar in Vlaanderen vond men in vorige 
eeuw volksleiders, die levenswekkers 
waren ? 

De bevolking van Aubel weet niet 
meer dat het eigen belang slechts welig 
kan groeien als het bouwt op « eigen 
zijn ». Zijn als vreemden (een vreemde 
taal en geest opnemen) omdat deze so
ciaal en financieel machtig zijn, kan al
léén het belang van die vreemden die
nen. In Aubel mist men taal- en volks
bewustzijn : men knielt voor de Walen 
en daarom aanvaardt men dat die Wa
len alles in het Frans doen en het Frans 
eisen op het gemeentehuis, op het post
kantoor, op het station, enz..., enz. 

« Slechts in de kerk, schreef in 1911 
E.H. Lemmens van Aubel, geschiedt al
les in twee talen met Nederlands op de 
eerste plaats. De parochiale vlaggen, de 
kerkelijke aankondigingen, het parochie
blad... ze zijn allen in het Nederlands. 
Dat baart nochtans misnoegen bij velen. 
Maar kost wat kost wil Z.E.H. Deken de 
kerk Nederlandstalig houden ». 

De geest van de aubelse bevolking is 
zeer eigenaardig. Alléén het Frans is een 
mooie taal, alléén het Frans is tot iets 
goeds bekwaam.. . maar dat mooie en dat 
goede is in feite alléén geschikt voor de 
schoolkinderen, want eens de school ver
laten zijn ze ook het Frans grotendeels 
vergeten. Minder dan elders is het volk 
aldaar ontwikkeld. Ze willen volstrekt 
dat de priesters hen in het Nederlands 

ONS ERFDEEL 
Dat meer en meer een kultuurmonu-

ment wordt in elk van zijn verschijnen
de nummers geeft een piëteitsvol her
denkingsartikel van een van de trouwen 
die dit jaar 1968 stierf. De man op wie 
het woord van Demedts zo goed paste 
« Vlaanderen, de stillen bouwen aan U ». 
De westvlaamse Antwerpenaar Cyriel 
Rousseeu, de werker voor Frans-Vlaan-
deren reeds voor 1914. 

« Hij was een eenvoudige volks jongen, 
geboren op een kleine boerderij Den 
Bellaert te Watou. In de lagere school 
van zijn dorp maakte hij reeds kennis 
met Vlamingen van over de grens. Zo 
zat o.m. Mgr. Georges Demol, later bis
schop in Kongo, naast hem in de school
banken. Maar hij zou zich eerst op zes
tienjarige leeftijd (in 1898) bewust wor
den van de gemeenschappelijke oor
sprong bij de lektuur van de Kerels van 
Vlaanderen van H. Conscience. Hij 
schreef ons daarover : « Terwijl ik aan 
't lezen was over Zannekin en de slag 
van Kassei in 1328, waarbi j één vierde 
van de toenmalige bevolking van mijn 
gemeente gesneuveld was, kwam ik tot 
de verbazende ontdekking dat die men
sen aan de overzijde van de grens even 
echte, even werkeli jke Vlamingen wa
ren als ikzelf in het moederland. Dit nu 
zó te weten verwekte op mij een zo ge
weldige indruk, werd a.h.w. een obses
sie, en in mijn jonge brein werd daar, 
met de Kasselberg in het zicht, op min
der dan één uur een plan geboren van 
volledige aktie voor Frans-Vaanderen ». 

Zijn leven lang zou hij dan t rachten 
dat ideaal te realizeren : vóór de eerste 
wereldoorlog met P ro Westlandia, voor 
en t i jdens de tweede wereldoorlog met 
de werkgemeenschap Zannekin en in 
zijn levensavond door de steun aan onze 
werking vooral via het Vlaams Ereko-
mitee Dr. A Borms, waarvan hij voorzit
ter was. „ _„ , 

Maar niet alleen voor Frans-Vlaande
ren heeft Rousseeu zich verdienstelijk 
gemaakt. In 1906 verzamelde hij als 
t ramkondukteur op lijn 3 te Antwerpen 
persoonlijk niet minder dan 1400 hand
tekeningen voor een petitie om een ne-
derlandse universiteit te vragen. Dank 
zij Rousseeu was t r am 3 te Antwerpen 
dag aan dag in de vlaamse « beweging ». 
Daar vond Dr. Borms in hem een man 
naar zijn hart . Zo heeft Rousseeu dan 
tijdens de eerste wereldoorlog als vr iend 
en rechterarm van Dr. Borms een taak 
vervuld in het aktivisme. Het gevolg 
daarvan was dat hij in 1919 bij verstek 
veroordeeld werd, maar reeds in 1921 
werd hij vrijgesproken, dank zij een tak-
tiek waarop hij trots ging : aanvallen in 
plaats van verdedigen. 

Wij zullen aan hem blijven denken : 
aan zijn bleek, ascetisch gelaat, aan zijn 
t intelende ogen, stralend van bezieling : 
de volks jongen die niet kon opklimmen 
tot de stand van de intellektuele elite 
maar die als man van de daad de hele 
Vlaamse Beweging van deze eeuw heeft 
beleefd ; de kleine man die leefde in de 
schaduw der groten maar die niet aasde 
op geld en eer, die niets bezat en toch 
voortdurend kon geven ; een voorbeeld 
van vlaamse t rouw en beginselvastheid, 
van dienstbaarheid en grenzeloze onbaat
zuchtigheid ». 

« We weten » aldus burgemeester Vai^ 
Leemputten, « dat de fuzies hier en d a e ^ 
worden tegengewerkt door kleine pols^' 
t ieke burgemeesters, schepenen en nog 
anderen, die hun status niet graag z iea 
wijzigen. Maar anderzijds kent men OOSB 
een afwijzing van gemeenten omdat de 
politieke samensmelting van deze ge
meenten in de optiek van de kernge
meente niet gunstig lijkt. 

Iedere fuzie moet grondig worden be
keken, rekening houdend met de plaat
selijke toestanden. Volgens burgemeester 
Van Leemputten moet de kijk op fuzies 
breed en pluralistisch zijn en « de kleine 
politiek mag eruit ». 

De « eerste burger » van Velzeke-Rud-
dershove, antwoordt ook beslist ja op de 
vraag of de burgemeester op 65 j aa r 
moet worden gepensioneerd. « Beter nog 
ware » benadrukt hij « op 60-jarige ou
derdom ». 

« Vooruitgang, vernieuwing, ini t ia t ie! 
en dynamiek zijn kenschetsend voor de 
jongeren. Dat de oudere burgemeesters 
besturen met wijsheid ondervinding en 
kunde, is beslist geen reden om de in
breng van een generatie jongeren over 
te slaan. In dit verband moet ik een 
waarneming meedelen die ik bij een be
zoek aan een groot researchcentrum in 
Engeland ervaren heb. De gemiddelde 
leeftijd in deze wetenschappelijke staJ 
van een wereldtrust ging de 35 jaren niet 
te boven ». 

« Laten we tijdig de jongeren aan d« 
beurt , want dan alleen hebben ze de ge
legenheid zich al doende te bekwamen ». 

WALTER LUYTEN. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
In deze stille tussenweken op politiek 

gebied trok Gazet v. A. op vraaggesprek 
bij een reeks vlaamse burgemeesters en 
schepenen, over de oud., zere plekken 
van « fuzie van gemeenten en leeftijds
grens voor burgemeesters ». Meest non-
konformistisch in zijn antwoord was on
ze volksvertegenwoordiger-burgemeester 
Dr. Van Leemputten. 

« Volksvertegenwoordiger Richard 
Van Leemputten, 52 jaar en burgemees
ter van Velzeke-Ruddershove (Oost-VI.) 
is voor de fuzies van gemeenten, x^lj 
zegt : « Er zal een flink stuk ordening 
komen in de administratie en in de dien
sten. Denk maar even aan de brand
weer, water- en gasvoorziening en huis-
vuilvernietiging ». 

STERK AANBEVOLEN 

DOSFEL-
DOKUMENTEN 
Nr 1 : « Instellingen voor Ho

ger en Universitair onder
wijs - Inrichting van 
Universitair onderwiis » 
— 50 F - 75 blx. 

Nr 2 : « Ruimteliike Ordening » 
— 30 F - 50 blx. 

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

Cro«p«n en RiaatschappMtn 
alUrhand* I I I 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

kan U op leder ogenblik van 
de dag van het |aar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTIRISSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

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

Oberbayern orkesten. 
Middag- sn avendmaal bi 9">*P 
qezalllg. flln oo«il ar qoadkoop 

rnlichtingan t « plaatM 

THIER BRAU HOF 
Lauvan Tal. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Huitta Tal. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen T«l. (03)31203/ 

DE KLAROEN 
Aalst Tal (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
Tel. (02)18.74.89 
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ANTWERPEN 

Borgerhout 
LEDENVERGADERING 

Onze maandelijkse ledenvergade-
r'mg gaat door op vrijdag 10 janua
r i te 20 uur 30 in ons gewoon lo
k a a l <f De Nieuwe Carnot », Car-
nots t raat 60 te Antwerpen. Behalve 
«Je gewone dagorde zullen wij het 
genoegen smaken, als eregasten on
ze goede vriend Willem De Meyer 
en zijn Fientje, te mogen begroeten. 

Wie begaan is, niet enkel met de 
vooruitgang van de Volksunie, doch 
pok met de kulturele samenwer
king en tevens een hulde wik bren
gen aan de promotor van het 
ylaamse lied, moet die dag op post 
eijn. 
OiMZE KOLPORTAGE 

Dok voor onze maandelijkse kol-
porlage gaan wij nu eens niet bij 
d e pakken blijven zitten doch da
den stellen. Wie meent dat het kol-
por teren en het verspreiden van 
ons blad geen nut heeft, doet zoals 
de ketters : zij dolen. Immers nu 
de B.R.T. de onrechtvaardige 
maatregel trof om onze zendtijd 
te verminderen, moeten wij meer 
d a n ooit tot de massa kunnen ko
m e n door onze spreekbuis, dus door 
!» Wij ». 

Daarom verwachten wij niet en
kel onze vaste kern doch veel nieu
welingen op onze eerstvolgende kol-
portage met mikrowagen op zondag 
12 januari a.s. Bijeenkomst te kwart 
voor tien aan het Moorkensplein 
((gemeentehuis). 
AMNESTIEAKTIE 

In het kader van de amnestie-
aktie waren er velen op post om 
aan de kerkportalen, voor de aan
vang van de middernachtmis (met 
Kerstmis) de pamfletten te versprei
den over de amnestie en de nood-
xakelijkheid ervan. 

Wij wensen die moedige mannen 
en vrouwen van harte proficiat; zij 
toch onderbraken desgevallend hun 
kerstavondviering om op te komen 
voor dit zo noodzakelijke. 

Edegem 
AKTIVITEITEN 

Dinsdag 7 januari : uitgebreide 
bestuursvergadering met de wijk-
meesters om 20 uur 15 bij de voor
zitter. 

Zaterdag 25 januari : dansfeest 
in de zaal « De Basiliek », Hove-
«traat 69 te Edegem. 

Orkest : ï h e May Jins. 
Vrijdag 28 februari : ledenverga

dering in de bovenzaal van « De 
Basiliek ». Senator Frans Baert 
spreekt over : «c De grondwetsher
ziening ». 

Hoboken 
W E R F T O C H T 

De wijk Zwaantjes werd de/.e 
maal zonder geluidswagen bezocht. 
Nochtans hebben onze propagandis
ten weer hun beste beentje voorge
zet. De 75 nummers werden met de 
glimlach aan de man gebracht. 

Vanaf dit jaar wordt in princiep 
iedere 1ste zondag van de maand 
gekolporteerd. O p deze wijze door
kruisten wij jaarlijks de ganse ge
meente. De leden met verkopers
talent worden verzocht zich te mel
den op de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering. 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

O p 31 januari in zaal Breughel, 
Kioskplaats, houden we onze jaar

vergadering te 20 uur. Die avond 
brengt het bestuur verslag uit van 
de werking in 1968. 
HERDENKINGSAVOND 
WIM MAES - ETIENNE SLOSSE 

Hoewel 1968 de heerlijke verkie
zingsoverwinning van 31 maar t 
bracht, is het tevens passend te be
zinnen over het zwaar verlies, dat 
ons, Vlaams-Nationalisten, ook trof 
in de herfst van het voorbije jaar : 
Wim Maes en Etienne Slosse. 

Een herdenkingsavond op 31 ja
nuari te 21 uur in zaal Breughel, 
Kioskplaats 84, Holioke, zal biezon-
der aan hen gewijd worden. 

Sprekers : Dr Goemans, volksver
tegenwoordiger en Mr Wagenians, 
provincieraadslid. 

Hierna volgt een film, die de her
innering aan het strijdvolle leven 
van Wim Maes oproept. 

Alle leden en simpati/^anten zul
len door hun aanwezigheid hun er
kentelijkheid tegenover deze duur
bare afgestorvenen laten blijken. 

Merksem 
AMNESTIE 

In de Kerstnacht, toen de Nacht
mis uitliep, deelden on/e propa
gandisten aan ieder kerkpoort van 
onze gemeente een bede voor am
nestie uit. 

Het zijn de zelfde moedige man
nen die zaterdags of zondags niet 
« Wij » kolporteren. 

Wie mee wil kolporteren, melde 
zich bij Renaat Devriendt, Gen. 
Mahieustraat 55, als men eens mede 

gekolporteerd heeft, kan men het 
niet meer laten. 
NIEUWJAAR 

Aan al onze vrienden en mede
standers, aan de trouwe kameraden 
medewerkers van alle dagen wen
sen wij van harte een goede ge
zondheid en alle goeds in 1969. 

KERSTFEEST 
Allen die op het door on/.e \ rou

wenafdeling aangeboden Kerstfeest 
aanwezig was, moeten wel onder de 
indruk gekomen zijn van dit mooie 
feestje. 

Op een prachtige troon, wonder
mooi aangekleed troonde onze Lie
ve Vrouw van Vlaanderen, met het 
Kindeke Jezus. Van achter uit de 
zaal kwamen dan een voor een de 
Lieve Vrouwkes van Vlaanderen 
(van Groeninghe, van Gaverland, 
van Antweipen, van Scherpenheu-
vel en van Limburg, Virga Jesse) 
om met een passende tekst hulde te 
brengen aan de Goede Moeder van 
Vlaanderen. De Lieve Vrouwen 
werden uitgebeeld door Rika Drug-
mand, Cecilia Vissers, Cristel Van 
Lier, Sonja Huysmans, Hedwig 
Leysen en Lieve De Keyser. 

Spel en tekst waren \ a n de hand 
van Mevr. Leysen. De tekst werd 
prachtig voorgedragen dooi- Mach-
telt Devriendt. 

Er werd muziek gemaakt, gezon
gen en voorgedragen door de kin
deren Kalingart, door Daniella Gee-
len en dan door een niet te stelpen 
stroom van kleine artiesten waar 
geen einde aan kwam. 

Snoep en drank voor de kleinen, 
tombola voor de groten en dan een 
reuze-Kerstpakket voor al de klei
nen. Proficiat en dank aan allen. 

Mecheien 
DRIEKONINGENFEEST 

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

VAN DE V.U.-LEIDIHG 
KENTEKENS 

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

Cacao, koffiekoeken en een ge-
^thenk voor ieder kind. 

Er is ook een driekoningprijs
kamp waarover meer details in spe
ciale omzendbrief. 

Mortsel 
LIDMAATSCHAP 1969 

Met een zucht \ an \erlichting (na 
inspanning) en voldoening (na \ol-
brachCe ()i>dracht) rekende onze 
penningmeester, in de loop van de 
\oorbije week, alle lidgelden 1969 
af aan hel hoofdbestuur te Brus
sel. 

100 l. h. afrekening der hernieu
wingen plus het enorme aantal 
nieu\\e leden \ an onze eerste le
denslag 69 is voorzeker wel één der 
])rachtigste rezultaten op de voor
avond van het nieuwe jaar welke 
onze afdeling het hoofdsekretariaat 
kon aanbieden. Wij danken hierbij 
graag onze kernleden en wijkleiders 
voor hun in/.et en bekwame spoed 
en voorzeker onze honderden le
den (en nieuwe) voor hun her
nieuwd vertrouwen in onze partij. 
WIJ-LEZERS 

Sinds enkele weken onlsingen 
wij klachten \ an enkele onzer abon-
nenten die hun blad niet op de « ge
stelde zaterdag » ontvingen via de 
postbode. Wij namen kontakt met 
het plaatselijk postkantoor en on
ze redaktie. De onvoorziene moei
lijkheid werd ontdekt en goedge
maakt . 

Ingeval zich nog afwijkingen zou
den voordoen van niet of onregel
matige ontvangst, richt u tot Wim 
Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel (tel. 55.39.09). 

Wijfiegem 

BAL VAN W K 
Ons jaarlijks « Vriendenbal » 

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

BRABANT 

Brussel 

KANTONALE 
BESTUURSVERGADERING 

De kantonale bestuursvergadering 
heeft plaats op maandag, 13 januari 
te 19 uur in het lokaal « Uilenspie
gel ». De bestuursleden van de af
delingen Brussel, Laken, Neder-
over-Heembeek en Haren zijn hier 
verwacht. Agenda : abonnementen
slag, leden hernieuwing, adressen
lijsten, plaatselijke politiek Brussel 
en gemeenteraadsverkiezingen 
Brussel. 

Diibeek • Itterbeek 
TONEEL 

Op zondag 12 januari 1969, om 15 
uur, richt onze afdeling in de zaal 
Sint-Martinus, Palokestraat 79, Dii
beek, een toneelvoorstelling in voor 
onze jeugd. 

Door het schooljeugdtheater (Jan 
Savenberg) zal « Het verhaal van 
de oude Chinees » worden opge
voerd. 

Wij hopen alle leden, abonne-
ten en simpatizanten uit de omge
ving met hun gezin op dit feest te 
mogen begroeten. 

Toegangsprijzen : kinderen 10 tr., 
volwassenen 20 fr. 

Hekelgem 
DIENSTBETOON 

Afspraken met volksvertegen
woordiger E. De Facq maken dooi 
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 volksvertegen\'soordiger Vik 
Anciaux. 

Kapelie op den Bos 
ALLE HENS AAN DEK 

Alle hens werden aan dek ge
roepen door de heren Paul Peeters, 
provincieraadslid en organ izatie, 
Firmin Deblieck, kantonaal afge
vaardigde en propaganda voor de 
abonnementenslag, om zo rap mo
gelijk ons streefcijfer te bereiken. 
Op zaterdag 21-12 hebben wij reeds 
de kaap van 50 t. h. overschreden 
en zullen alles in het werk stellen 
om op zondag 12 januari het streef
cijfer te bereiken. O p zondag 8 de
cember werd gekolporteerd door 

onze afdeling in Ramsdonck, meer 
tlan honderd bladen werden er ver
kocht. 

De afdeling Kapelie is vast be
sloten Ramsdonck in 69 grondig te 
bewerken. 

Landen 
SPREEKBEURT 

Op 25 januari om 20 uur spreekt 
.senator Van Haegendoren in de 
zaal Caprl, Slachthuisplein te Lan
den over « Federalisme en Poli
tiek ». 

Molenbeek 
KANTON. VERGADERING 

Kanton-vergadering oj) donder
dag 23 januari 69 da tum > rijhou-
den a.u.b, 
ABONNEMENTENSLAG EN 
LEDENHERNIEUWING 

Hier werd met man en macht be-
.V'oniien voor het ogenblik Is de afd. 
Molenbeek vooruit. Jette en Gans-
lioien-Koekelberg doet een inspan
ning. Leden brengen leden aan ! 

Wenst u mede te helj^en ? Bel 
25.44.48 of 25.50.94. 

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. 

Wolvertem 
AKTIVITEITEN 

De kantonnale afgevaardigde Fir
min Deblieck heeft reeds tweemaal 
\ergaderd met alle afdelingen uit 
het kanton. 

Op de laatste vergadering werd 
besloten de kantonnale kaderdag te 
houden in Malderen, op vrijdag 10 
januari 69 in plaats van 9 januari, 
alle kaderleden van gans het kan
ton moeten tegenwoordig zijn. Ook 
heeft men de afrekening voorzien 
\ an ieder afdeling welke door het 
kanton en door de afdelingen wer
den beloofd aan het arr . bestuur. 
N'olgende vergadering van het kan
ton op maandag 3 februari 69 bij 
« Manke Vos », Rondpunt, Wolver
tem. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
AALST 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
DENDERLEEUW 

Senator Diependaelc in tal t De 
Klok, Dorpsplein, maandag 6 ja
nuari te 18 uur. 
WELLE 

Senator Diependaele maandag 6 
januari te 18 uur 45 in café Cam-
brinus. Dorp. 
MOORSEL 

Senator Diependaele inaaiidaj' 6 
januari e.k. te 19 uur 30 in café Ca
pet, Dorp. 
BAARDEGEM 

Senator Diependaele ten hui/.'j 
van Willy Cobbaut, Dorp ,53, maan
dag 6 januari e.k. te 20 uur 15. 
AALST 

Senator Diependaele in « De 
\ riendschap », Kerkslaat 9, maan
dag 6 januari te 21 uur. 
DENDERHOUTEM 

Provincieraadslid Bert De Cre-
mer en burgemeester Frans De 
Man houoden zildag zondag 5 ja
nuari e.k. in café <t Ninove », Dorp, 
te 11 uur , 
HERZELE 

Provincieraadslid l 'rbaln De 
Grave zaterdag 11 januari e.k, in 
café St-Martinus, aan de kerk, te 
15 uur. 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

De brosjure met de verkiezings
uitslagen van 31 maart 1968 in het 
arrondissement Aalst is uitver
kocht. 
HULP AAN 
WERKZOEKENDEN 

Door het « 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 (lel. 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 
,s»een afdelingswerking is. Aldelin-
,«en of personen die voorstellen m 
dit verband te doen hebben, gelie
ven zich in verbinding Ie stellen 
met Willy Cobbaut, Dorp 33, Baar-
degem (tel. 052-35452). 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke woensdag van 20 tot 22 uur, 
en elke zaterdag van 13 tot 15 uur 
op het gewestelijk sekretariaat. 
Sluifstraat 7, Appels. Tel. 052-24776. 

Zele 4 januari 1969 : 1ste zaterdag 
\ a n 17 tot 19 uur door de heren 
H. De Meester en R- Meert in het 
«. X'laams Huis », Kloosterstraat, 
tel. 052-44220. 

Dendermonde 5 januari 1969 : 
eerste zondag van 10 tot 12 uui; 
door de heren O. De Pus, provin
cieraadslid, en Renaat Meert, op 
N'L'-sekretariaat, Rldderstraat. 

Weiteren 11 januari 1969 : twee
de zaterdag van 17 tot 19 uur door 
de heren Th. De Kegel, provincie
raadslid en Renaat Meert, in het 
<. Vlaams Huis », Markt, tel. 09-
792490. 

Lebbeke 12 januari 1%9 : tweede 
zondag der maand van 10 tot 12 
uur door de heren De Pus O., pro
vincieraadslid en Renaat Meert, in 
« 't Palingshuis », Dorp. Tel. 052-
24252. 

De zitdagen der plaatselijke so
ciale medewerkers worden aange
kondigd in een volgend nummer . 

zoekertjes 
V.U.-lld — 42 jaar zoekt dringend 

baan als arbeider — vrachtwagen
bestuurder — onderhoudsmecani
cien — omgeving Gent. 

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

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, 
Rolllerstraat, Sint-Amands aan de 
Schelde, tel. 322. 83 - T 167. 

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

HootoreaaKteiu 
r wan Orcrstraetcn 
Alle briefwisseling vooi 
redaktie naar 
Rotatyp Sylv Dupuislaan 
110 Brits 7 Tel 2311.98 

Beheer 
Voldersstraat 71 Brussel 1 
Tel (02)125160 

Alle klachten vcx)r niet ont
vangen V blad op dit adres. 
Jaarabonnement 30Ü tr 
Halfjaarlijks 170 tr 
Driemaandelijks . 95 tr. 
Abonnement buitenland 

480 tr. 
Steunabonnemenl 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortinfiren voor het blad 
op postrekening 171139, 
c Wij • Vlaams-nationaal 
weekblad 

Verantw uitg. Mr. F Van 
d«" Eist. Beizegemstraat 20. 

Brussel 12 
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baMeg •ngs^jzer 
Gent 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

De maand december 1%8 was 
voor onze groep (reeds 15 dames 
en juffrouwen aktief) een drukke 
periode. Op 8 december jl. ging in 
het vlaams huis Roeland ons Sm-
terklaasfeest door, met medewer
king van het poppenteater Magie. 
Meer dan vijftig kinderen, met hun 
ouders en verscheidene mandata
rissen waren ar.nwezig. 

Op 22 december vierden wij on
ze oudere leden in de stemmig 
versierde bovenzaal van ons vlaams 
huis. Wij werden financieel zeer 
gesteund door de uitbaters en wij 
danken niet alleen hen maar ook 
de vele anderen die" ons de gelde
lijke middelen schonken om te star
ten. Alle leden en simpalizanten 1 
die in morele ot financiële nood 
verkeren, de dames en juffrouwen 
die voor de werking interesse ver
tonen, of anderen die ons geldelijk 
w illen steunen : neem met ons kon-
takt op, elke dinsdagnamiddag, el
ke vrijdagavond of op onze volgen
de vergadering, maandagavond, 13 
januari 1969, in het vlaams huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 2, Gent. 

Merelbeke 
NONKEL BOB 

Op zaterdag 4 januari 1969, om 
if> uur in de St Pieterskring, Huu-
delgemse steenweg, Merelbeke, 
komt de grote kindervriend Nonkel 
Bob met poppenspel en zang. Allen 
hartelijk welkom. Bijdrage : 5 fr. 

Inrichting : de Volksunie - afde-
hng Merelbeke-Melle. 

Mariakerke 
AMNESTIE-AVOND 

Dinsdag 14 januari om 20 uur 
amnestie-avond in het parochiehuis, 
Brugse steenweg 302, Mariakerke 
O.V Spreker : de heer A. De 
Brujne 

Nieuwkerken-Waas 
OVERLIJDEN 

Te Bassexelde overleed op 78-ia-
rige leeftijd de heer Eugeen Verhof
stede, weduwnaar van mevrouw 
Octave Dieleman Hij werd vorige 
donderdag alhier ten grave gedra
gen. Aan de familie on/.e oprechte 
deelneming. 

Ronse 
JAAKAFSLUITING 

De balans sluit zeer goed af. Aan 
de ene kant prachtige rezultaten, 
aan de andere kant veel. zeer veel 
entoeziasme. 
BEGROTING 

Alles laat voorzien dat de finan
ciële mobilizatie eveneens sukses-
vol zal verlopen. 

St. Niklaas 
WAASLAND 
LODE DOSFELINSTITÜUT 

In het kader van de cyklus « Me 
dezeggenschap en vernieuwing» 4de 
les op 10 januari 1969 te Lokertn 
in het Vlaams huis . o Het hogei 
onderwijs m de Branding » door 
volksvertegen woordigei Maunts 
Coppieters. 
NACHT VAN EUROPA 

« De » gebeurtenis van het jaai 
in het Waasland, zateidag 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. 

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

MACHELEN 
Volksvertegenwoordiger Dr. Jan 

Wannyn - 4de vrijdag van de 
maand om 19 u.. Café a De Leiezo
nen » bij Tuur Denijs. 

NEVELE-LANDEGEM 
Volksvertegenv/oordiger Dr .lan 

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

ZULTE 
Volksvertegenwoordiger Dr. Jan 

V annyn Café St Petrus bij de 
heer Van Parijs iedere 4e vrijdag 
van de maand om 1930 uur. 

ZWIJNAARDE 
Provincieraadslid O.swald Van 

Ootegheni. na telefonische afspraak. 
Mevrouw Vermeersch na telefoni
sche afspraak. Gebuurtestraat 19 

Welle 

JAARLIJKS KLEUTERFEEST 
Zaterdag 4 januari 1969 te 14 uur 

30 in de zaal a Eendracht », wor
den onze kleine vriendjes opnieuw 
bedacht met speelgoed en versna
peringen, .lean Monnet met zijn 
sprekende pop zal er te gast zijn. 
Ook de volwassenen zullen er zich 
kostelijk amuzeren. Tijdig inschrij
ven Inkom gratis ' 

WEST-VLAANDEREN 

KNOKKE 
Gemeenteraadslid Raf Declercq, 

op zondag 5 jan. a.s. van 10 tot 12 
uur, ten huize : Lippenslaan 159 (tel 
626.77). 

Brugge (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksveit P Leys op zaterdag 4 

jan a.s van 11 tot 12 uur, in lo
kaal Brevdelhof, Suveestr. 2 (bij de 
Vismarkt) 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 ( Aartriiksesteenweg 39 
(tel 812 20) 

Provincieraadslid A Devriendt, 
op zondag 5 jan. a.s. van 10 tot 11 
uur. ten huize : Zandstraal 29 (tel. 
814.40). 

Bredene 
AFDELINGSFEEST 

Ons eerste feest gaat door in de 
zaal « ï i j l », Duinenstraat 342, op 
zaterdag 25 januari te 20 uur. O p 
tafel « vlaamse hutsepot ». Nadien 
dansgelegenheid. Deelname in de 
kosten : 80 fr. 
ABONNEMENTENSLAG 

Onze jonge afdeling moet een 
aandeel nieuwe lezers aanbrengen. 
Wij doen een beroep op alle leden 
om het bestuur in deze taak bij te 
slaan. 

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 
KOLPORTAGE 

Het arrondissementeel bestuur 
besloot het werkjaar 1969 te begin
nen met twee kolportages in de 
loop \an januari : de eerste te Ha-
relbeke op /.onc'ag 12-1-69; de twee
de te Waregem op zondag 26-1-69. 

Eerstvolgende kolportage dus vol
gende week zondag 12-1-69 

N'erzameling te 9 uur in lokalen 
1302 te Kortrijk en Beiaard te Me
nen of te 9 uur 30 uur aan de St. 
Saba lorke ik (Markt) te Harelbeke. 
DIENSTBETOON 

Vandaag door provincieraadslid 
Roger Vandewattyne, in lokaal 
« 1.302 », A. Reynaertstraat 9, van 
11 tol 12 uur, maandag de parle
mentsleden Frans Blancquaeit en 
Luk Vansteenkiste in hetzelfde lo
kaal, van 18 tot 20 uur en van 17 
tot 19 uur. 

Lendelede 
ZITDAG 

Elke 1ste maandag is kamerlid 
Van Steenkiste ter beschikking, van 
II tol 12 uur, in café « de Hand-
boog ». Plaats 6. 

Menen 
KAARTING 

Alle leden en simpatizanten stel
len de maandelijkse kaarting ten 
zeerste op prijs Volgende kamp 
maandag 13 dezer, in lokaal « de 

' Beiaard », Kortrijksestraat 3, te 19 
I uur 30. 

IDEEENBUS 
De bus werd aangebracht in het 

lokaal. Alle leden en simpatizanten 
kunnen hiervan gebruik maken om 
algemene suggesties betreffende or-
ganizatie, ideologie, programma e.d. 
toe te zenden. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Eerste zaterdag der maand door 
kamerlid Luk Vansteenkiste in het 
lokaal, van 15 tot 16 uur. 
ABONNEMENTENSLAG 

Die aktie is de barometer der 
vitaliteit ener afdeling, dat bewijst 
de grensstad eens te meer. In to
taal werden reeds 28 nieuwe abon
nementen gemaakt door André 
Leenknecht (14), dr. Wilfried Van-
holme (9) en André Dutry (5). 

Meulebeke 
AMNESTIE-AVOND 

De amnestie-avond van zaterdag 
jl werd ondanks het gure weer 
loch een sukses, meer dan .50 dorps
genoten luisterden in het mooie 
zaaltje van de Nieuwe Kring naar 
M. Coppieters en Osw. Van Oote-
ghem. 

De amnestlegedachte is in dank 
zij de Vlaamse Vriendenkring Meu
lebeke. 

Oostende - Yeurne - Diksmuide 
DIENSTBETOON 

Dringend wordt gevraagd hulp 
voor het oppassen van een kindje 
uur 30 elke dag behalve maandag. 
500 fr. per week en middagmaal. 
Elke persoon die kan helpen in dit 
dringend sociaal geval gelieve te 
telefoneren naar Oostende (059)-
722.69. 

Oostende 
VERANTWOORDING 

Alle leden en simpatizanten wor
den opgeroepen voor een volksver
gadering op woersdag 23 januari, 
20 uur 30 in hotel Guido, Van Ise-
ghemlaan, Oostende. 

Het afdelingsbestuur zal verant
woording geven over haar beleid 
tijdens het laatste half jaar. Als re
denaar : Toon Van Overstraeten, 
alom bekende en geestdriftige 
hoofdredakteur van « Wij ». 
SENATOREN TE OOSTENDE 

In het kader van de Volksunie-
zal op 4 maar t tot ons spreken 
prof, L. Elaut over « Hoe kwam ik 
tot de V.U. ? » en op 8 maar t dr. 
M. Van Haegendoren over « Volks
unie en ekonomische demokratie ». 
EEN NIEUW AGENDA 1969 

We verzoeken onze leden van nu 
af volgende datum ten allen prij/e 
te willen voorbehouden aan de VL: 
2 maar t : uitreiking van de afde-
lingsvlag met als redenaars voorzit
ter Frans Van der Eist, sekretaris 
Wlm Jorlssen en senator Leo Van 
de Weghe. 

W I j 

Roeselare - Tieit 
ARRONDISSEMENTELE 
BESTUURSVERGADERING 

Het A,B. vergaderde op dondei^ 
dag 19-12. Het deelt mede dat op 
het sekretariaat tans briefomsla
gen, briefpapier en stencileerpapler 
te bekomen is waarop in hoofding 
de tekst Volksunie - Roeselare -
Tielt is gedrukt. Werden o.m. be
sproken : abonnementenslag, schul
den afdelingen, hergroepering van 
de afdelingen Sint-Baafs-Vijve en 
Wakken. Volgende raadsvergade
ring op zaterdag 18 januari en vol
gende bestuursvergadering op don
derdag 16 januari . Het bal te Oost-
Nieuwkerke heeft plaats op 11 ja
nuari. De amnestie-aktie werd i a 
meerdere afdelingen gevoerd o.m. 
te Roeselare, Tielt, Meulebeke en 
Wingene. Zaterdag 28 december : 
amnestie-avond te Meulebeke met 
Maurits Coppieters. 

TIELT 

O p kerstdag vt'erden amnestie-
pamfletten verspreid. 

De kaartavond gaat door op za
terdag 8 februari in café In D' Hes-
pe. 

Wevelgem 
PROFICIAT 

Zaterdag 11 januari a.s. treedt 
ons Ijverig bestuurslid Erwijn De-
rijcke in het huwelijk met mej. Ri
ta Martin. Onze hartelijke geluk
wensen. Weest talrijk aanwezig in 
de huwelijksmis in de parochiekerk 
van St. Hilarius om 10 uur 15. 
LEDENBEWEGING 

In een tijdspanne van amper twee 
weken heeft onze afdeling 42 nieu
we leden aangeworven. Volgens de 
eerste binnengekomen rezultaten 
zullen ook heelwat nieuwe abonne
menten op « Wij » worden geno
teerd. Hartelijk proficiat aan be
stuursleden en propagandisten. 

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. 

DIENSTBETOON 
Vandaag zaterdag kunt u provin

cieraadslid Roger Vandewattyne 
raadplegen in « 1302 », A. Reyn-
dertstraat 9. van 11 tot 12 uur. 

Waregem 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 1ste zaterdag, door senator 
Frans Blancquaert, van 11 tot 12 
uur, bij R. Parmentler , Steenbrujf-
gestraat 66, tel. 61424. 

Distrikt Deinze 

Aalter 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

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

DEINZE 

Volksvertegenwoordiger Dr. Jan 
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Monetaire krisis?? 
— Munterosie — onveilige obligaties en aandelen — duur

der levensonderhoud — minieme bankinteresten 

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

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

van 6 2 5 . 0 0 0 F af van 1.950.000 F af 

Schitterende konseptie... Praktische indeling... Standingvolle afwerking... 

op de gunstige liggingen met hoogste huuropbrengst het zij in 
ANTWERPEN - CENT - GENK - LEUVEN 

Middeiheim - 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 lü 

DAT IS ONS ALLER WENS + 
PRETTIGE FEESTEN 

— een ontwerp naar uw persoonlijkheid 

— vooraf juiste budgetering zonder verrassingen 

.- voorname en verfijnde afwerking 

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

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

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé - Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure 
1 over gronden voor villabouw Q 

over gronden voor hoogbouw Q 
over gronden v eensgezinswoning O 
over veilige geldbeleggingen Q 

2 over het bouwen van 

bij voorkeur gelegen te 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande woning • 
Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangea 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N 
ANTWERPEN 
Meir 18 
teL 03/31.78.20 

GENT 
Onder bergen 43 
i d , 09/28.19.23 
teL 09/28.94.69 

GENK 
Wintersiagstr. 22 
t e i 011/8.44.42 

LEUVEN 
Bnisselsestr. 33 

«̂1. 016/337.35 

M 

^n 

.V. 

• 



OVERZICHT 1968 

Van links naar rechts en van boven naar beneden . De regering 
« nieuwe stijL » van Van den Boeynants zette hei jaar 1968 in 
met een weekend-vergadenng te Knokke, op het ogenblik dat de 
leuvense storm reeds opgestoken was Belangrijk kenmerk van 
de « tweede leuvense revolutie » : de massale deelneming van de 
leerlingen uit middelbaar en technisch onderwijs Grootheden 
van gisteren en vandaag : V dB ruimde het veld voor Eyskens. 
Verkiezingen maart 1968 : inderdaad, de V.V. deed het zeker. 
Tweemaal rouwfloers rond V.U. vlaggen • Wim Maes ey Fttenne 
Slosse. Amnestie-betoging te Antwerpen begin van een her

nieuwde amnestie-aktie 


