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Verleden week vrijdag pubtimeerde é» «Libre Belgique »
pver drie bladzijden de tekst van
^gn colloquium, dat zij tussen een
intcd brussélse
kteurpolitiekers
vganizeerd had. Deze tekst is
7or de Vlamingen
ontzettend
zrzaam t de — meestal fransrekende — brussélse politi&'
^ers hebben voor het «Libre »•
ibliek geen blad voor de mond
'genomen. Op onze pagina negen
'wijden we er dan ook een uitvoerig artikel aan.
Een paar uitlatingen van Van
den Boeynants, die
natuurlijk
op het colloquium aanwezig was,
vormen
echter eerste
pagina^aieuws
van kaliber. Zo heeft de
WKkewezen eerste-minister een boek' ^ f i e opengedaan over de houding
van de vlaamse C.V.P. inzake het
probleem Brussel.
Van den Boeynants'
partijgenoot Saint-Rémy
onderstreepte
met veel genoegen dat de gewezen
éérste-minister na de val van zijn
egering en bij de vorming van de
_ i.ieuwe regering terug opgedoken
iivas met zijn verkiezingsprogramma, dat te Brussel onder meer de
fameuze « vrijheid van de familievader » voorzag. Van den Boeynants bevestigde dat, maar werd
onderbroken door de socialist CuiSell, die hem verweet dat « de
Vlamingen van de C.V.P. » tegen
de vrijheid van het familiehoofd
hadden geageerd. Van den Boeyl^uints wees deze aantijging verontwaardigd van de hand en zegÜe letterlijk : « Neen. We zijn hier
in de kern van het probleem.
Iet is de heer Fayat, en niet de
'.V.P.-ers, die de vrijheid van de
tmilievader heeft belet ». Saintlémy bevestigde : « Het is hij die
les belet heeft ». Toen Cudell
Ifmtwoordde met « Het heeft weinig belang wie het belette, Fayat
pf de C.V.P. », bevestigde Van den
' '^oeynants nog eens zeer uitdrukelijk : « Pardon, dat is bijlange
et hetzelfde ! ».
Ziezo, dat is iets wat Vlaande•^n voortaan ook weer al weet :
d het van de vlaamse C.V.P.-ers
fgehangen, dan zou de fameuze
vrijheid van de familievader »
het huidige regeringsprogramgestaan hebben. De tussenwiomst van een « rode leeuw » was
podig om zulks te beletten.

Ï

De Vlaamse C.V.P. die — het
n niet genoeg herhaald worden
de sterkste vlaamse politieke
'o^P i*. ging eens te meer
haamteloos
door de
knieën,
'at zal dat worden met de koehandel tussen kulturele autonomie en grendel procedures ?

c Indien de Walen een grondwettelijke procedure blijven eisen, waardoor het steeds mogelijk
Is een normale vlaamse meerderheid in het parlement af te grendelen, heeft het geen zin nog langer naar een akkoord te streven,
want dan zoekt men een oplossing
voor de kwadratuur van de cirkel.
De vlaamse opinie zal nooit een
slechte overeenkomst aanvaarden ».
Jos De Saeger
26 sept. 1964.
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IN DE
BRANDING

DE ZWENDEL V A N
DE GRENDEL
Zo we de titel « Branding » gebruiken, is dit niet bedoeld om het verleden van
jninister Frans Van Mechelen op te rakelen. Want in het tijdschrift met die titel
schreef hij destijds gloeiende artikels over de nationalistische ideologie, waarvan hij tans beweert dat ze niet bestaat. Wel zouden we het even over het gemis
aan konsekwentie bij hoofdredakteur Jos van Eynde willen hebben, waar hij In
c Yolksgazet > schrijft dat de federalistische landen naar meer centralizering
streven.
Het voorbeeld van Duitsland dat hij
aanhaalt is daarbij echter weinig overtuigend omdat het de vraag is, in hoeverre de Duitsers ooit geestdriftig waren
om het federalisme na de jongste oorlog

opnieuw in te voeren. Wij begrijpen
trouwens niet waarom het altijd duitse
voorbeelden zijn die de heer Van Eynde
voor de geest spelen. Zwitserland, dat
hij anderzijds aanvoert, kan af en toe
misschien wat meer centralizering verdragen.
De heer Van Eynde is niet konsekwent, in die zin dat hij vroeger altijd
betoogde dat federalisme naar separatisme voerde en dat hij het nu weer
naar centralisme wil doen leiden. Zo het
federalisme achteraf weer naar centralisme leidt, waarom bevecht Jos Van
Eynde het dan ? Hij krijgt dan later
toch zijn zin ?
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Vanaudenhove opnieuw partijvoorzitter

Zo Walen en Vlamingen achteraf zouden inzien dat weer enkele dingen zouden dienen gecentralizeerd, voor ons
geen bezwaar. Deze centralizering op bepaalde punten zou dan normaal demokratisch groeien, daar waar ze nu sinds
1830 door Brussel opgedrongen wordt.
De « nationalisten » maken over alles
ruzie, schrijft anderzijds « Vooruit » in
verband met Allegheny-Longdoz, waarbij ze vergeet dat die nationalisten de
luikse A.B.V.V.-ers zijn, de waalse socialisten. De Waalse partijgenoten zijn dus
nationalistische socialisten geworden.
Binnenkort worden ze misschien door
eigen partijgenoten uitgescholden voor
nationaal-socialisten. Al zal dit « nationalisme » minister van Mechelen weer
verontrusten, want die ideologie zit hem
— na zijn jeugd — dwars genoeg.
« Het Volk » anderzijds begrijpt niet
dat wij niet voor de grendel zijn. Want
voor Brussel en omgeving moeten wij
toch niet al te optimistisch zijn, schrijft
dit C.V.P.-orgaan.
Waarom niet ? Wat kan er wettelijk
toch gebeurai zo de vlaamse C.V.P. en

de vlaamse B.S.P. konsekwent zijn T
Zelfs de vlaamse P.V.V. zou de vlaamse
zaak niet meer durven en niet meer kiuinen verraden, zo de vlaamse C.V.P. ^en
B.S.P. op hun stuk blijven staan.
Waarom zouden we dan onze meerderheidspozitie prijsgeven ? Voor dq
ekonomische decentralizatie die de Wac
len wensen of om het stukje kultuur^u»
tonomie dat men ons wil geven ? Is hel
bijbels beeld van de verkoop van heti
eerste-geboorterecht voor een bord liuzensoep hier niet van toepassing ?
Waarom is de vlaamse C.V.P. tans n i e |
meer akkoord met ons over de grendel ?
Waarom wil ze weer kapituleren ? Is ze
haar verkiezingsleuze « de C.V.P. doel
het » niet langer trouw ?
Het was toch de huidige minister^'De
Saeger, die op de studiedag van de
vlaamse C.V.P., als voorzitter van de
vlaamse C.V.P., op 26 september 1964
verklaarde dat de vlaamse meerderheid
niet mocht afgegrendeld worden. Wal
zei hij toen ? « Indien de Walen een
grondwettelijke procedure blijven ei§en,
waardoor het steeds mogelijk is een normale vlaamse meerderheid in het piu>
lement af te grendelen, heeft het geen
zin nog langer naar een akkoord te steeven, want dan zoekt men een oplossing
voor de kwadratuur van de cirkel. De
vlaamse opinie zal nooit een slechte
overeenkomst aanvaarden ».
^\
En het was een « krachtig voorgedragen tussenkomst » schreef de « Standaard » in die dagen. En ze werd luid
toegejuicht !
Waarom heeft het tans wél zin, naar
zulk akkoord te streven ? Waarom wil
men tans de kwadratuur van de cirkel ?
Waarom zou de vlaamse opinie tans die
slechte overeenkomst aanvaarden ?
Heeft de vlaamse beweging dan de
kiesstrijd verloren ? Zagen we ooit een
meer Vlaamsbewuste C.V.P. en een meer
Vlaamsbewuste B.S.P. dan gedurende de
jongste verkiezingsstrijd ? Kwam de
Volksunie ooit sterker uit de stembus ?
Is het uit vrees voor de P.V.V. die^tóns
uiteenbrokkelt, omdat de vlaamse P.VjV.
weet dat zich langer laten ringeloren
door de brussélse P.V.V.-ekstremisten
onvermijdelijk haar volledige ondergang zou betekenen? Waarom zouden we
(vervolg op bla 3J,^
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Aangezien w e nergens h3bben gelezen dat het hier om 'n
vergissing ging, zal het wel degelijk 'n vergissing zijn geweest
(cfr. de uitleg v a n de openbare
machten die het steeds over vergissingen hebben, wanneer doelbewust de taalwetten worden
gesaboteerd).
We wensen de vlaamse m a e cenas direkteur Naessens h e t
beste én voor h e m zelf én voor
de « Bank v a n Parijs en v a n de
Nederlanden ».
J.V., Gent.
heb ik mij de vraag gesteld,
waarin deze uitzending wel verschilt v a n een mutualiteitsuitzending v a n de socialisten of de
liberalen. (Het zingen van « Te
Lourdes op de bergen » en de
aanwezigheid van een C.V.P.minister buiten beschouwing
gelaten).

KOLPORTAGE
Het zal wel zo zijn dat ieder
van ons reeds nieuwjaarswensen heeft in ontvangst mogen
nemen, wensen v a n uiteenlopende aard m a a r steeds met de
beste bedoelmgen.
Het weze mij dan ook toegestaan eens het werk te belichten van diegenen die soms in de
meest moeilijke omstandigheden werken en w a a r v a n sommigen het bestaan niet schijnen
t e weten, w a n t zij w e r k e n bijna ongezien e n bijna zonder
aanmoediging.
U weet dat ik de kolportageploegen bedoel, de mensen die
iedere zondagvoormiddag proberen de laatste m a n uit de
kleinste meest afgelegen straat
in kennis te brengen met onze
problemen.
Heeft h e t kolporteren in vorige jaren zijn vruchten gedragen, dan is het nu meer dan c Dit
noodzakelijk dat dit werk wordt
voortgezet in een geest v a n vurig verlangen, eens h e t einddoel t e bereiken om door zelfbestuur onze problemen zélf t e
kunnen oplossen.
Om al deze redenen meen ik,
in naam van velen en in eigen
naam, oprechte en welgemeende wensen te mogen aanbieden
aan de kolportageploegen, e n
h u n een vruchtbaar 1969 toe t e
wensen.
O.D.W., S t Amandsberg.

« GEDACHTE »
Minister Van Mechelen heeft
dus de beslissing v a n de B.R.T.
verdedigd,
waardoor
de
« Vlaams nationale gedachte »
van het T.V.-scherm verdwijnt.
Bij het bekijken v a n de uitzending «De katolieke gedacht e » op maandag 21 december

A.D.V., Dendermonde.

HET VERSCHIL
In
een artikel
betoogde
« 't Pallieterke » dat Gust Cool
van het A.C.W. het onduldbaar
v m d t dat er een loonsverschil
bestaat tussen Antwerpen e n
Limburg, terwijl deze huichelaar nooit één vinger heeft uitgestoken om het hemelsbrede
loonsverschil tussen Vlaander e n en Wallonië uit de weg t e
ruimen. Nooit heeft hij in deze
toestand ook m a a r één reden
gezien om de tamste aktie t e
organizeren.
Hiertegen t r e k t n u « Ons
Recht » (vakbondsblad) heftig
van leer. Er wordt gezegd d a t
een bepaalde vlaamse elite (?)
zomin kennis als interesse heeft
voor vakbondsaktiviteiten ! E n
er is geen vergelijking t e m a ken tussen de toestand w a n n e e r
Gust Cool aan h e t bewind
k w a m en de huidige toestand.
Over de eerste opmerking
kunnen w e kort zijn e n even
glimlachen bij h e t volslagen
gebrek aan kennis v a n de
Vlaamse
Beweging d a t de
schrijvelaar-van-dienst demonstreert.
De vernederlandsing
van h e t onderwijs, ook t e Brussel, v a n de administratie en h e t
openbaar leven, de strijd om de
vernederlandsing v a n h e t bedrijfsleven, tegen de grondspekulatie, voor de gaafheid v a n
Vlaams-Brabant en noem m a a r
op : h e t is e r gekomen e n de
strijd gaat nog verder, niet
dank zij maar ondanks de vakbonden ! Niemand ontkent dat

wffl irii[?[iEaii(ï)isiii)!i
KOELTOQEN
KOELKAMERS
OlEPVfltEZgR»
o.a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE

OIEPVRIESTUNNE»^
KAMIONKOELINQ
V/iNKEUNRlCHTlNSEtl

EN VOEDINGSNIJVERHEID

ETN JEÜRISSEN PVBA
Oe winterstraat 24
Borgerhout/Antvyerpen Tel.; (03) 36.11.35-36.5a31

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN

NATIONALE

LOTERIJ
lEN SUKRHOOO lOT VAN

TIEN MILJOEN
1 lel van 2 000 000 fr.
1 I » van 1.000 000 fr.
2 Iot*n van 500.000 fr.
t toten van 200.000 fr.
100.000 fr.
24 lefen
50.000 fr.
120 loten
20 000 fr.
120 loten
10.000 fr.
600 loten
(.000 fn.
600 loten
2.000 h.
1.200 loten
1.000 h,
1400 loten
«M fr.
1I0O0 loten
400 fr.
60 000 loten
+ 50 Ireefllelen van 20.000 fr.

lÜintertranckis^
1»«« TRANCHE
72 MILJOEN Ir.

Trekking op 2 0 januari

HEI BILJET : 200 (r.
HETTIENDE: 22 Ir.

de vakbonden gepresteerd hebben op sociaal gebied, m a a r die
tijd is lang voorbij. Tans is h e t
zonneklaar dat zij in het platste
reaktionnair neo - kapitalisme
vastzitten.
Slechts één voorbeeld : Limburg. In dat deel v a n Vlaanderen zijn sindikalisme en C.V.P.
vanouds oppermachtig geweest.
En juist die provincie is een
schoolvoorbeeld v a n kolonizatie, onderontwikkeling en uitbuiting op de meest schandalige
wijze. In Z w a r t b e r g werden de
arbeiders door de sindikaten in
de rug gestoken ! P a s nu, onder
sterke vlaamsnationale druk,
« ontdekken » zij plots vlaamse
problemen...
J.P., Overijse.

BANQUE DE PARIS
ET DES PAYS-BAS
'n Paar weken geleden hebben w e in « W I J » de opmerking gemaakt dat het hierboven
te lezen opschrift in koeien v a n
letters w a s aangebracht op een
pand in aanbouw aan de Kouter
t e Gent. Enkele dagen nadien
was dit opschrift verdwenen e n
vervangen door 'n even groot
« Bank v a n Parijs en v a n d e
Nederlanden ».

ENGELS TWEEDE TAAL
Onder dit opschrift verscheen
onder de rubriek « Wijnazijn »
in « W I J » v a n 28 december een
artikel,
waarin
meegedeeld
w o r d t dat vanaf volgend jaar
ook h e t Katoliek Middelbaar
Onderwijs aan zijn leerlingen
de mogelijkheid zal geven h e t
Engels t e leren als tweede taal.
Eerst zien, zei de blinde. Immers, indien het Nationaal Katoliek Onderwijs deze beslissing
zou genomen hebben onder
druk v a n de waalse opinie (zoals in h e t art. vermeld), d a n is
het niet uitgesloten dat die beslissing alleen voor Wallonië
zou gelden. Wij weten toch dat
de Inrichtende Machten v a n h e t
lager onderwijs (de Kerk, h e t
rijk en de gemeenten) t e n aanzien v a n h e t onderwijs v a n de
tweede landstaal op de lagere
school andere opvattingen huldigen n a a r gelang h e t vlaamse
of Waalse kinderen betreft. I n
Vlaanderen worden alle kinderen vanaf h e t 5e leerjaar verplicht F r a n s t e leren, de waalse
kinderen worden praktisch nergens verplicht Nederlands te leren... A r g w a a n is d u s gewettigd. De geïnteresseerde ouders
zouden er goed a a n doen, tijdig

de schooldirekties om inlichtiiv
gen t e vragen.
A.D.V., DendermondOk

DE EERSTEN
Wat m e t e n zeerste tegen d e
borst stoot en erg verbittert is,
dat over h e t algemeen d e m a n n e n v a n h e t eerste u u r , die d e
verscheurde
vlag
opgeraapt
en terug gehesen hebben en n u
oud e n moe v a n de strijd geworden zijn, veronachtzaamd
worden en heel dikwijls als e e a
stuk vuil voorbij gelopen worden. Het zijn juist deze m e n s e n
die de wagen aan 't rollen gebracht hebben, w a n n e e r veel
huidige politiekers m e t eens
durfden uitkomen als vlaamsgezinde of nog in de korte broek
staken. De jongeren h e b b e n
vergeten d a t ze h e t omzeggens
op een schoteltje gekregen hebben. Ze zijn ook vergeten dat,
bij de vroegere verkiezingen,
teneinde volledige lijsten t e
kunnen indienen, w e verplicht
w a r e n onze vrouw e r op t e
plaatsen.
Als dank ervoor krijgen w e
nu de opmerking te slikken, dat
w e toen m a a r amateurpolitiekers waren.
Nu echter wordt er druk me*
de ellebogen gewerkt e n zelfs
chantage gepleegd om toch
m a a r op een verkiesbaar plaateje t e staan.
A.V.M., Knokke.

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud der gepubliceerde
lezer»brieven.
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Over de
lezersbrieven
geen briefwisseling
ge-

van de redaktie
Brussel» V januari l':^o9.
'Betreft : vijftien jaar.

•^e hebben het zelf niet opgemerkt, maar een goede Triend wees er ons op : het vorig nummer van
ons blad was het eerste van de vijftiende j a a r gang.
Nu i s v i j f t i e n niet wat men noemt een rond get a l , maar ergens toch i s het een mijlpaal. Drie
decennia t dat i s t e n s l o t t e a l een hele t i j d .
Een behoorlijk lange t i j d zelfs, wanneer men nagaat wat er in die drie maal vijf jaar allemaal
i s gebe'ord en gewijzigd en geëvolueerd.
Zij die v i j f t i e n jaar geleden met de onderneming
begonnen, hebben wél de hoop maar waarschijnlijk
toch maar het w ^ k e l geloof gehad, hoe ver we he*
zouden schoppen. Toen moest nog a l l e s bewezen
worden. De a l l e r e e r s t e vraag prijkte nog met reuzegrote vraagtekens doorheen de eerste jaargang:
wat groeit er u i t deze onderneming, die moment e e l hoofdzakelijk gedragen wordt door de hoop
en de vanhoop van de repressie-gemeenschap ?
We hebben sindsdien het antwoord gekregen en dat
antwoord kwam u i t het vlaamse volk : het vlaams
nationalisme i s levenskrachtiger dan o o i t , s t a a t
dichter dan ooit b i j zijn doel, heeft breder en
dieper dan ooit wortel geschoten in de vlaamse
grond.
Hoe kunnen we het jaar beter beginnen dan met
een eresaluut aan hen, die v i j f t i e n jaar gelede
d i t blad boven de doopvont hielden ? De redakteurs én de propagandisten.
De grondleggers van ons a l l e r betere toekomst
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MIRAGES: SLECHTE ZAAK
VOOR ISRAEL

1^

trankrijk
zoekt
eiyen profijt

streeft echter politieke en ekonomische
doelstellingen na, voor de verwezenlijking w a a r v a n goede relaties m e t de
arabische wereld noodzakelijk zijn.
De GauUe denkt dat er voor F r a n k r i j k
meer diplomatieke en ekonomische activa te winnen zijn in arabische landen
dan in Israël. Vandaar zijn pogingen om
Egypte, Jordanië en vooral het kultureel frans-gerichte Libanon ervan te
overtuigen dat Parijs aan h u n zijde
staat.
Verkeers-ekonomisch, strategisch en
vooral wat de p e t r o l e u m m a r k t betreft
staan er in de oostelijke Middellandse
Zee, het Suez-kanaal en in heel h e t
Nabije- en het Midden-Oosten grote belangen op het spel. Niet langs Israël,
m a a r langs de arabische landen om hopen sommige Fransen daar sleutelpozities te heroveren, die ze in de eeuw van
het kolonialisme veroverd hadden.

• MIRAGES : SLECHTE ZAAK
(ACO) Nu generaal de Gaulle opnieuw de uitvoer van militair materiaal,
vervangstukken en dgl. n a a r Israël verboden heeft, kan het niet anders of de
Israëlische regering moet andermaal
b e t r e u r e n dat ze destijds de franse
« Mirages » vliegtuigen gekocht heeft.
Destijds leek die aankoop nochtans
verdedigbaar. De technische hoedanigheden van het franse vliegtuigtype werden steeds erkend. Vorig jaar, tijdens d e
zesdaagse israëlisch-arabische oorlog,
hebben de feiten dat nogmaals bevestigd
Gebouwd worden de « M i r a g e s » in
F r a n r i j k door een bekend frans vliegtuigbouwer van joodse oorsprong, Marcel Bloch-Dassault. In feite kocht Israël
zijn vliegtuigen bij een rasgenoot, tegen
gunstige voorwaarden.
De redenen waarom generaal de Gaulle ingreep en de afwikkeling van h e t
k o n t r a k t bemoeiliikte, zijn niet duidelijk,
Psichologsch werd zeker op de vooravond van de zesdaagse oorlog een vergissing begaan toen, buiten het weten
van de Gaulle, nog vlug een Mirageseskader van Bordeaux n a a r Israël w e r d
gevlogen, onder leiding van de bekende
franse piloot Clostermann, gaullist,
m a a r tevens een bekend lid van de « Alliance France-Israel». H e t eskader w a s
bestemd om Israëlische piloten op te leiden en werd juridisch « uitgeleend ».
Bij ons weten zijn deze vliegtuigen in
Israël gebleven. Generaal de GauUe
werd van deze operatie op de hoogte
gesteld via arabische zijde en voelde
zich danig in zijn wiek geschoten.
Toch zou het verkeerd zijn, de houding van de franse prezident t e verklar e n door anti-joodse gevoelens. Hij

VOOR BELGIË

rekenen
op
luchtkastelen
(ACO) Voor België, dat eveneens
« Mirages » gekocht heeft, zitten hieraan
onrechtstreeks een p a a r v r a a g s t u k k e n
vast.
Hebben we er goed aan gedaan vliegtuigen t e kopen in een land als F r a n k rijk, dat militair en politiek niet m e e r
aktief deel u i t m a a k t van de NAVO, h e t
bondgenootschap dat het internationale
r a a m u i t m a a k t van België ?
Zoals de Israëliërs tans een tweede
maal e r v a r e n dat Frankrijk, wegens politieke redenen, de uitvoering van verkoopkontrakten onderbreekt
(inzake
vliegtuigen, m a a r ook inzake pantserwagens), zo zou ingeval van internationale
spanning België eveneens k u n n e n ondervinden dat de franse regering, als ze
n e u t r a a l wil blijven, er niet voor terugschrikt de klanten van Marcel BlochDassault tijdelijk in de steek te laten.
Aan de aankoop van franse «Mirages» door België zit nog een andere

IN DE BRANDING
DE ZWENDEL VAN DE GRENDEL
(vervolg van blz. 1.)
nu defaitistischer moeten zijn dan de
Vlaamse C.V.P. in 1964 ?
De heer De Saeger is nu toch minister
en de heer Tindemans, die toen dezelfde
stelling gloednieuw verdedigde, is het
ook ! Zij kunnen toch alles beletten w a t
ongunstig is voor Vlaanderen, steeds ongunstig behandeld sinds 1830 ? Men kan
in dit land geen regering vormen zonder de C.V.P. Wat een sterke pozitie ! En
daar hebben wij nog voor gezorgd. Denken ze dat nieuwe verkiezingen, zelfs te
Brussel, de vlaamse macht zouden verzwakken ?
Waarom dan toegeven, daar waar we
moeten krijgen ? Is de vlaamse ontvoogdingsstrijd ten einde ? Zijn alle sporen
v a n de franstalige belgische kolonizatie
in Vlaanderen, op de taalgrens en te
Brussel verdwenen ? Waarom dan de
zwendel rond de grendel ?
O m de heer V a n den Boeynants genoegen te doen ?
Wij weten het wel. Sinds de P.V.V. het

pleit verloren heeft, vloeit tans al h e t
geld van het brussels establishment n a a r
de heer Van den Boeynants, de enige
krachtige m a n die door de dubbelzinnigheid én door de steun van de brusselse
vlaamse C.V.P. overeind bleef.
Is het programma van Van den Boeyn a n t s dan interessant voor Vlaanderen,
omdat hij op een handiger wijze dan d e
P.V.V. en het F.D.F, de brusselse overheersing wil in stand houden ?
Zou de vlaamse C.V.P. te Brussel niet
beter het voorbeeld van de « rode leeuw e n » en van ons volgen, dan steeds verder met V.D.B, af te glijden naar h e t
program van het F.D.F., Mundeleer e n
Simonet, het programma van de 29 ? Er
is waarachtig geen enkele reden voor !
Vlaanderen wil geen zwendel rond de
grendel. Met De Saeger 1964 zegt het :
« De vlaamse opinie zal nooit zulke
slechte overeenkomst aanvaarden ».
Wij gaan niet naar Hertoginnedal !

onverwachte konsekwentie vast. Het is
namelijk gebleken dat de Israëlische regering de wisselstukken, die ze niet
meer rechtstreeks uit Frankrijk kan bereiken, langs België om tracht te kopen
of te ontlenen.
Tijdens de zesdaagse oorlog van vorig
jaar heeft dit aanleiding gegeven tot een
incident. Dat kan zich in de toekomst
herhalen, m e t alle gevolgen van dien :
stappen en protesten van arabische diplomatieke vertegenwoordigers, m a a t r e gelen tegen belgische exportfirmei's, enz.
enz.
Als m e n de zaken aldus beziet, is men
geneigd de Israëlische regering gelijk te
geven w a a r ze besloot haar nieuwe
vliegtuigen (de « P h a n t o m s ») niet meer
in Frankrijk, m a a r in de V.S.A. te ko-

pen : in een land waarvan de internationale pozitie veel steviger is en dat bij
zijn beslissingen minder onder de d r u k
van ééndagsopportunisme kan gezet
worden.
Waarom liet België zich niet door die
overwegingen leiden ? Is het op lange
termijn niet voorzichtiger, militaire
orders bij voorkeur te plaatsen in landen die zich beter kunnen afschermen
tegen de wisselvalligheden van de w e reldpolitiek ?
H e t gaat hier in de grnod over fundamentele opties van buitenlands, militair en ekonomisch beleid. In dat perspektief lijkt de atlantische wereld stabieler dan een land Frankrijk, w a a r v a n
niemand zeggen kan in welk kamp h e t
over enkele jaren zal staan.

MEMOIRES SCHRIJVEN
De eindejaarsontspanning
heeft
op politiek vlak betrekkelijk
kort
geduurd. Er is niet alleen de hervatting van de werkzaamheden
in
de Kamer, er is ook de
verschijning als het duiveltje uit het doosje van « doodgewaande
» Omer
Vanaudenhove,
die
(voorlopig)
schijnt hersteld te zijn van uppercuts die hij einde maart van 1968
moest inkasseren
op zijn
Mussolini-kin, honderde keren
vergroot
aangeplakt
op alle mogelijke
en
onmogelijke
muren van het land.
De « sterke man » moet het P.V.V.kongres voorbereiden
en
zorgen
voor zijn opvolging aan het roer
van de ruziemakende
blauwe extrikolore
partij. De tro'tka
verdwijnt roemloos in de steppe.
Hij is als erflater in de « grote »
politiek niet alleen bij dit jaarbegin. Ook Collard denkt aan aftreden en schuift de eens als jeune
premier geldende Leburton als zijn
erfgenaam aan het roer van de socialistische partijschuit
naar voor.
Een andere oude glorie van de
werkliedenpartij
kondigt zijn mémoires aan, in voorpublikatie
en
exkluzief in de «Standaard», 't Zal
loelHcJit de geschreven en
zeker
veel uitgebreider
herhaling
zijn
van de tv-biecht van deze Londenaar, wiens karrière over alle mogelijke paden Hep en nog loopt en
die in feite in het groot en op internationaal
vTrok
demonstreert
wat zijn vele « belgisch » gebleven
partijbonzen in het klein demonstreren : de embourgeoisering
van
eer arbeiderspartij
in haar leiding en in haar steeds trager en
logger wordend kader van broodsocialisten (al zou
kapitaalsocialisten hier beter passen). De keuze
van een katoliek
blad als lokvogel sluit de reeks adieu's van
Spaak af aan zijn
partijpolitiek
verleden,
dat in
werkelijkheid
nooit rood is gekleurd
geweest
ioch paars, kombinatie van roze en
blauw.

beroepsHALVE
bekeken
Spaaks mémoires verschijnen
op
een ogenblik dat het probleem België in een akkuut stadium
treedt.
Het zal wel toeval zijn dat de man,
die van onze nationale volkse problematiek
nooit
iets
begrepen
heeft,
zijn herinneringen
publiceert net op het ogenblik dat zelfs
hij het bestaan ervan moet onderkennen.
Een oplossing zal deze
brusselse ex-salonsocialist wel niet
in petto houden, het is al veel dat
hij zijn vergissing erkende,
België's eerste taal nooit te hebben
geleerd, een gevolg van zijn gemis
aan inzicht in de
verhoudingen
van zijn land doch ook van geestelijke luiheid, vermits hij er nooit
in slaagde, ondanks een bijna vierjarig verblijf te Londen zelfs maar
« basic English » te leren.

EVEN AMBITIEUS
Ook kamervoorzitter
Van Acker,
die altijd de gedachte heeft gekoesterd dat hij behalve politikus ook
een schrijver was, is aan^ deel UI
van zijn mémoires
bezig,
doch
schijnt zich veel voorzichtiger
in
een troebel verleden
te bewegen
dan Spaak terwijl hij op politiek
vlak nog reddersambities
koestert.
Terwijl de oude socialisten
hun
herinneringen
te boek
stellen
en de spaakse mémoires een repliek zullen bevatten op Marcel
Grégoire's londense
herinneringen,
dringt zich een soort nieuwe Spaak
in het Brusselse op de voorgrond.
Oud-premier
Van den
Boeynants

laat geen enkele gelegenheid
meer
voorbijgaan om zich op het voorplan te wringen en dat zal de volgende twintig maanden steeds vaker gebeuren, want voor hem als
voor zijn tegen- en
medestanders
nadert november
1970 snel. Met
Spaak heeft hij een mateloze ambitie gemeen indien niet nog meer
dan de huidige
mémoires-publicist.
Ook Van den Boeynants heeft de
lente van 1968 nog niet
verteerd
en uit zijn wrevel in een toenemend aantal vrije tribunes en toespraken, waarin voortdurend
het
« hadden ze maar naar mij geluisterd »
weerklinkt.
De vergelijking
Spaak-Van
den
Boeynants houdt op in het Brussel
van 1968-69. Spaak heeft zelden te
doen gehad met « eJcstremisten »
in « zijn » stad. Van den Boeynants heeft er des te meer mee af
te rekenen. En dat illustreert
dan
het enorm verschil tussen de tijd
van Spaak en deze van Van den
Boeynants, doch ook bij beiden dezelfde en misschien
wel
tipisch
brussels-frankofone
oppervlakkigheid in de benadering van kernproblemen.

TOT OVER DE OREN
De eerste volle week van de
nieuwjaarsmaand
zitten we precies al dadelijk tot over de oren in
de aktualiteitsproblematiek.
Het
heroptreden
van
Vanaudenhove
als P.V.V.-voorzitter
is inderdaad

WIM JORISSEN.

gekoppeld aan een heruitgave
van
zijn voorstel, vóór het
parlementsdebat over de
grondwetsherziening met Houben en Collard toch
maar eens de koppen bijeen te steken, in de hoop deze
grondwetswijziging zo minimaal mogelijk te
houden. Vanaudenhove
stipt niet
ten onrechte aan dat de regering,
wil ze een echte
2/3-meerderheid
bekomen, zal moeten kiezen tussen
zijn partij en de stemmen van de
Volksunie en het F.D.F.-R.W. Zelfs
met een minimale interpretatie
is
Eyskens
nog niet zeker dat hij
over de sloot geraakt. En zo hij er
in valt, zouden vervroegde
verkiezingen niet uitgesloten zijn. Wat
zal nu het zwaarst wegen : het
schrikbeeld van deze
verkiezingen
of een politieke goklust, die men
bij de professorale premier
niet
zou vermoeden ?
De tweedracht is bij dit nieuwjaarsbegin troef. De luikse parlementsleden
konden het niet eens
worden over een eensgezind standpunt inzake
Allegheny-Longdoz,
omdat de socialisten Merlot niet
in verlegenheid
wilden
brengen
tegenover
de vlaamse (?) leden
van het kabinet. Maar als men dan
de antwoorden van deze « vlaamse » ministers
behalve
Vlerick
hoort op de vraag of de
kwestie
Genk-Seraing nu beslist is of niet
dan vraagt men zich af waarom de
luiker socialisten
al die
moeite
hebben gedaan. Te Brussel is het
al niet veel beter : de rode leeuwen en de
Simonet-Machtens-socialisten zijn het niet eens over
amendementen
inzake Brussel als
ekonomische
omschrijving
en inzake de bevoegdheid
van de gewestelijke
ekonomische
raden
Over dit Brussel-statuut
heerst
evenveel verwarring in de andere
« grote partijen.
We kunnen
besluiten
met een
kassiek beeld : het politieke
nieuwjaar 1969 gelijkt in vele opzichten
aan een londense
erwtensoepmist.
Zonder het britse flegma
evenwel...

WIJ

GEEN
GRENDELS!
In zijn kongresverklaring
van
1964 zegde het Davidsfonds : «Het
Davidsfonds
is van oordeel
dat,
indien de vlaamse
meerderheid
zodanig afgegrendeld
vi^ordt dat
het inwilligen
van de
vlaamse
rechtseisen
vertraagd
of verhinderd wordt
door
franssprekenden, het streven naar een federalistische inrichting
van de staat
praktisch de enige uitweg is voor
de vlaamse beweging ».
Zover is het vandaag, nu de regering zich klaar maakt om de
vlaamse meerderheid
grondwettelijk af te grendelen.
Geen grendels, maar federalisme
!

DE WERKELIJKE CIJFERS

werkloosheid
in noord
en zuid
(e.raskin) Einde van vorig jaar zond
de «Conseil économique de la province
de Liège » een gestencileerde nota over
de werkloosheid in de provincie Luik
aan alle parlementsleden.
Deze nota is een klaaglitanie van het
begin tot het einde. Gezegd wordt dat
Wallonië en vooral het Luikse momenteel door de plaag der werkloosheid
wordt geteisterd zoals geen enkel ander
gewest in dit land.
Zeker is dat de werkloosheid in Wallonië in de jongste jaren erg is toegenomen. Maar dit betekent geenszins dat
Vlaanderen, w a t betreft tewerkstelling,
bevoordeligd is. Het Statistisch J a a r boek van 1967 — dat zo pas van de pers
is gekomen — laat ons toe dit overduidelijk te bewijzen.
Zo wij abstraktie maken van de provincie Brabant (het Statistisch J a a r boek m a a k t geen onderscheid tussen
Vlaams en waals Brabant en nog minder tussen nederlandstalige en franstalige Brusselaars) dan kunnen wij voor
het jaar 1967 vaststellen dat Vlaanderen
44.856 en Wallonië 44.643 volledig werklozen telt. Geen al te groot verschil dus.
Nochtans moet hier aan worden toegevoegd dat er in Wallonië veel m e e r
vreemde arbeiders verblijven (82.158
tegenover 34.256) en dat de volledig
werklozen — altans in het Zuiden —
doorgaans gastarbeiders zijn.
Wat betreft de gedeeltelijke werkloosheid zien de cijfers er uit als volgt :
28 680 in Vlaanderen, 12.259 in Wallonië.
De spijtige voorsprong van Vlaanderen
is hier dus nog groter.
Zo men er bovendien m e e rekening
houdt, dat Vlaanderen 913.677 R.M.Z.ingeschrevenen telt tegenover 551.685
voor Wallonië en dat de lange afstandspendel een bij uitstek vlaamse aangelegenheid is — precies zoals de grensarbeid (22.771 in Nederland en 28.212 in
F r a n k r i j k ) — dan heeft men een bijzonder duidelijk beeld over de zogenaamde
bevoorrechte pozitie van Vlaanderen,
w a t tewerkstelling betreft.

• dr. JEF GOOSEMAERTS

st.-Amandsberg
herdacht
bezieler
(kor) Spijts het zeer gure winterweer
28 december jl. was er toch een ruime
publieke belangstelling voor de Jef
Goossenaertsavond te St Amandsberg;
alle aanwezigen hadden de (kleine)
sneeuwstorm getrotseerd om tot in de
gemeentelijke feestzaal te geraken.

De voorzitter der plaatselijke V.O.S.afdeling, de heer Snoeck Renaat, verwelkomde de genodigden waaronder
mevr. wed. J. Goossenaerts, volksvertegenwoordiger dr. Leo Wouters, de provinciale voorzitter van V.O.S. Gaston
Rombout, vertegenwoordigers van het
Davidsfonds, gemeenteraadsleden
en
vele anderen.
In een zeer pittige inleiding vertelde
de voorzitter enkele persoonlijke herinneringen over dr. Goossenaerts. Hij stipt e daarbij vooral aan dat V.O.S. op vele
plaatsen zijn ontstaan, zijn groei en
bloei ruimschoots aan hem te danken
heeft.
Het was dan de beurt aan volksvertegenwoordiger dr. Leo Wouters, die ons
op de hem eigen manier een r u i m e r
levensbeeld schetste van wijlen dr. J.
Goossenaerts. Te weinig mensen weten
en beseffen, welk een grote vlaamse
figuur dr. Goossenaerts is geweest,
w a n t zoals spreker zegde : in alle eenvoud heeft hij steeds achter de scherm e n gewroet. Op ontelbare terreinen
heeft hij zich steeds laten gelden als het
trekpaard bij uitstek.
Dr. Leo Wouters beklemtoonde dat
het onbegonnen w e r k was, om op zo een
korte tijdspanne als deze avond een volledig overzicht te geven van het rijkgevulde leven van dr. Goossenaerts. Wat
wij vooral onthielden uit dit kort overzicht is, dat dr. J. Goossenaerts de grote
bezieler was van V.O.S. in Oost-Vlaanderen, dat hij wetenschappelijke kongressen heeft ingericht vanaf 1914, dat
hij betrokken was bij het ontstaan der
IJzerbedevaarten en dan zijn eigen plan
voor de afbakening van de taalgrens
welke een k w a r t e e u w oud was, toen de
zaak eindelijk in het parlement w e r d
behandeld. Mede dank zij dr. J. Goossen a e r t s bezitten wij h e t prachtig openluchtmuzeum van Bokrijk. Ook de

verkiezingen in
de partijraad
Op de jongste
partijraad
werd het nieuwe partijbestuur
gekozen
(tweejaarlijkse
statutaire
verkiezingen).
Werden verkozen : Frans van der Eist tot algemene voorzitter;
Wim
Jorissen tot algemene sekretaris;
Edgard Souwens
tot Ie
ondervoorzitter; Johan Laeremans
tot 2de ondervoorzitter;
Hugo Schiltz voor public
relations; Maurits Coppieters voor de studiedienst;
Eugeen de Facq als
organizatieleider;
Herman Engels als penningmeester;
Toon van Overstraeten als
hoofdredakteur.
Het partijbestuur
werd verder aangevuld door de partijraad,
met de
heren Vik Anciaux, Peeters, Guido van In, Walter Luyten en Gies Eechoudt.
Door de parlementsfrakties
werden als bijkomende
leden van het
partijbestuur
verkozen : de senatoren Maurits van Haegendoren,
Lode
Claes en Frans Baert; de volksvertegenwoordigers
Mik Babyion,
Raymond Mattheyssens,
Evrard Raskin en Leo
Wouters.
Daarnaast koos de partijraad ook een nieuw bureau. Voorzitter
werd
de heer Raymond
Frickel, ondervoorzitter
de heren Oskar Renard
en
Achiel van Malderen, verslaggever de heer Jan-Pieter
Maes.
Aan de leiding van het dienstbetoon
werd de heer U. De Graeve gekozen.

stichting « S t P i e t e r s b a n d e n » is ontstaan onder zijn impuls. Deze opsomm i n g is v e r van volledig; hij n a m nog
tal v a n andere initiatieven zowel op
k u l t u r e e l als op wetenschappelijk gebied.

bloch aan ons been
De mededeling dat Bloch — alias Dassault — samen met de reeds dtoor Dassault overgenomen Fokker de belgische vliegtuigfabriek Sabca zal gaan kontroleren, heeft herinneringen bij ons wakker geroepen over de allerlaatste peuode van
de regering Van den Boeynants.
De < regering van de nieuwe stijl > werd omvergekegeld door de zaak Leuven en bleef — in afwachting van verkiezingen en een opvolging — nog even m
koers om t de hpende zaken > af te handelen. Tot grenzeloze verbazing van heel
het land bleek de heer Van den Boeynants de mening toegedaan te zijn, dat een
bestelling voor meer dan 7 miljard Mirage-jachtvliegtuigen behoorde tot de < lopende zaken >. In zeven haasten — want zijn bewind holde onherroepelijk naar
het einde — plaatste hij zijn handtekening onder het verkoopsorder van Dassault
en de zaak was in kannen en kruiken. Zoals gezegd : iedereen viel zowat Kimver
van verbazing, maar de brusselse handelsreiziger haastte zich om de pil te vergulden door uit te pakken met Dassault's belofte, de < belgische » vliegtuigindustne
reusachtige kompensaties te geven.
De belgische vliegtuigindustrie, dat was Sabca. Het ging dat bedrijf al lang
niet meer voor de wind en een paar jaar geleden geraakte het in handen van
Fokker. De regering bleef desondanks met Sabca schermen, omdat de hoofdzakelijk te Gosselies gevestigde zaak wonderwel paste in de politiek van kompensaties
aan Wallonië. Insiders wisten evenwel dat de mizerabele ateliers al lang geen
betekenis meer hadden en dat de armzaige 120 miljoen kapitaal van Sabca nauwelijks volstonden voor een klein assemblage- en repajatie-bedujf.
Nu blijkt echter dat Dassault de hele gammele zaak heeft (of reeds had) opgekocht, dat hij de Sabca-koek overneemt van Fokker dat zelf onder zijn kontrole komt en dat hij die krachttoer klaarspeelt met ternauwerdood 120 miljoen,
die hij pomp in wat reeds « Marcel Dassault — Belgique Aviation » heet. Dassault-Bloch is dus zinnens, de < reusachtige kompensaties aan de belgische vliegtuigindustrie > met zichzelf te organizeren. Veel lawaai zal er over die kwestie
wel niet zijn. De Walen hebben vooral (om niet te zeggen : uitsluitend) oog voor
het aspekt van het aantal werkplaatsen te Gosselies; Dassault zal ze wel handhaven, want het kost hem geen frank. Voor het overige wordt de publieke opinie
bewerkt met de fraaie Wlzinnen over een groeiende samenwerking van de europese vliegtuigbouw en dergelijke meer : Dassault verschijnt tans reeds in'een aantal perskommentaren als een zoveelste redder van ons dierbare vadei land-in-nood.
De profijten zijn eenzijdig voor Dassault. Hij heeft zijn miljarden-order in
België kunnen plaatsen en hij slaagde er op de koop toe in, het bedrijf dat hij
moest « kompenseren » onder zijn kontrole te krijgen. ledere boekhouder zal u
onmiddellijk uittekenen, welke ongehoorde winstkansen daar aan vast zitten via
rekuperatte van vroeger door anderen geleden verliezen, fiskale ping-pong over
de grenzen heen enzoverder.
Ons land houdt aan de transaktie zo goed als mets over. Sabca zal geen nieuw
leven ingeblazen wXirden; het bedrijf blijft hoogstens een kompensatie-zaakje,
maar dan uitgesproken ten voordele van Bloch-Dassault. Wallonië houdt een
handvol werkplaatsen in dit marginaal bedrijfje en meteen de illuzie, mee te tellen in de vliegtuigbouw. Dassault krijgt vastere gieep op zijn nu reeds zo verdacht-gewillige kliënten, de belgische regering. En de frans-belgische entente van
de kanonnen- en wapenfabrikanten is weer wat hechter gexvorden...
Om terug te keren naar ons begin willen we het nog even hebben over de
haast waarmee Van den Boeynants in Dassault's armen sprong. We neigen meer
en meer naar de veronderstelling dat er vroeg »ƒ laat eens een vreselijke herrie
zal ontstaan rond de brusselse « nieuwe stijl -^-worstelaar. En zonder feniksen te
zijn, wagen we ons zelfs aan de voorspelling dat die herrie zal losbarsten rond
één van de vele misterieuze dingen die deze man voortdurend uithaalt in het halfduister randgebied tussen politiek en zakenwereld.
dio Genes.

Hij heeft gewerkt tot op de dag van
zijn dood; alleen zijn n a a s t e m e d e w e r kers en vrienden hebben k u n n e n beseffen, w a t een enorm w e r k dr. Goossen a e r t s presteerde gedurende zijn leven.
H e t is dan ook voor ons een plicht, d e
verdiensten van deze zeer grote Vlam i n g steeds m e t eerbied te h e r d e n k e n
en dit levensbeeld aan onze jeugd m e e r
k e n b a a r t e maken.
Alle aanwezigen beluisterden m e t de
grootste aandacht de zeer inslaande
spreekbeurt van dr. Leo Wouters.
D a a r n a w e r d een m i n u u t ingetogenheid gevraagd voor wijlen dr Goossenaerts, waarop een kleine hulde aan
mevr. wed. J. Goossenaerts volgde, die
vanwege de V.O.S.-afdeling een r u i k e r
anjelieren kreeg aangeboden.
Na een kort m a a r hartelijk woordje
vanwege ondervoorzitter Michiel De
Saeytyd was het de b e u r t aan Willem
De Meyer, die zich werkelijk op glad
ijs had begeven om tijdig te St.
Amandsberg t e geraken.
Deze zeer mooie avond werdt besloten m e t het zingen van een daverende
Vlaamse Leeuw

•

« VOORUiT » EN ACHTERUIT

socialistisohe
pers
naar beneden
(e. raskin) Het weekblad Links, orgaan van de radikale vlaamse socialisten, schreef op 14 december jl. dat d e
niet-socialistische vlaamse dagbladpers
momenteel
een
oplage heeft
van
1.136.917 n u m m e r s , verdeeld als volgt :
321.288 voor de groep van De Standaard,
181.155 voor de groep van de Gazet v a n
Antwerpen, 59.488 voor H e t Belang van
Limburg, 295.488 voor de groep van H e t
Laatste Nieuws en 217.498 voor de groep
van Het Volk — De Nieuwe Gids.
De socialistische dagbladen daarentegen zouden slechts een oplage hebben
van 118.831 n u m m e r s : Volksgazet
84.719 en Vooruit 34.112.
In hetzelfde n u m m e r van Links w o r d t
e r over geklaagd dat de h e e r Van Eynde niet reageert op voorstellen die h e m
werden gedaan om tot een koncentratie
van de socialistische dagbladpers te komen — Deze vaststelling is intussen
achterhaald. Links voegt hieraan toe :
«Waarschijnlijk zal hij pas overtuigd
worden van de dringende spoed wanneer Volksgazet nog enkele tienduizenden aan oplage zal hebben ingeboet».
Men zou hierbij verschillende opmerkingen k u n n e n maken. Ik beperk mij
evenwel : de dagbladlezer is heden t e n
dage steeds minder gesteld op een dagblad dat door dik en dun de houding
van een bepaalde partij verdedigt, ofwel interesseert hij zich niet voor de politiek ofwel verlangt hij van zijn blad
een objektieve en volledige informatie;
e i zo hij een bepaalde vizie op de politieke problematiek wenst te kennen,
dan w e n d t hij zich tot die publikaties,
welke er niet voor terugschrikken zich
als politieke l i t e r a t u u r t e afficheren.

5

WIJ

nazijn
PRAAG EN WIJ

DE BISSCHOPPEN

De federale hervorming van
Tsjecho-Slovakije heeft alvast
op binnenlands-belgisch vlak
voor gevolg, dat voortaan niet
meer zal kunnen beweerd worden « dat er nergens een tweeledig federalisme»
bestaat.
Twee- of drie- of vier- of meerledig : het federalisme is een
soepele bestuursvorm die zich
overal kan aanpassen aan de
realiteit. De realiteit in TsjechoSlovakije is, net als in België,
die van twee volkeren in één
staatsverband.
Had Tsjecho-Slovakije trouwens sinds zijn ontstaan een
federale inrichting gehad, dan
xou er geen sudetenduitse
kwestie, geen slovaakse afBcheuring en — wie weet? —
misschien zelfs geen tweede
wereldoorlog geweest zijn.
Onze belgische unitaristen
kunnen voortaan inspiratie en
troost halen op het Kremlin.
Daar is men helemaal niet opgetogen over de federalizering
van Tsjecho-Slovakije.

De erevoorzitster van het
Verbond van Vlaams-Nationale
Weerstanders en Politieke Gevangenen, mej. Aretz, heeft
zich voor Kerstmis in een brief
gericht tot ieder van de belgische bisschoppen om hen te
wijden op het probleem van de
nog steeds nawerkende repressie en om hen om steun voor
de amnestie-aktie te verzoeken.
Tot op heden kwam er slechts
één degelijk antwoord op deze
brief. Een vlaamse biscshop —
die we niet zullen noemen —
zegde zijn morele steun toe,
beloofde de zaak bij zijn kollega's te bepleiten doch wees op
de moeilijkheid om openbaar
stelling te nemen. Een andere
meldde bericht van ontvangst.
Van de overige monseigneurs
geen woord!

VOET BIJ STEK
Onder deze titel publiceerde
senator Hubert Leynen een ar-

"GEEN GRENDELS",
ZEGOE OOK HET A.G.W.
Op 30 november 1963 (dus na de taalwetten van 19621963) publiceerde het hoofdbestuur van het A.C.W. volgende tekst : « Bij de hiernavolgende voorstellen wordt
uitgegaan van het onweerlegbare feit, dat de vlaamse
grieven nog steeds niet opgelost werdeh en dat de
vlaamse gemeenschap de vragende partij blijft. Het
regime van de parlementaire demokratie moet normaal
blijven funktioneren. De waalse vrees voor minorizatie
is geen overtuigend motief om het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging,
verkozen bij zuiver algemeen stemrecht, aan te tasten ».
Vandaag wordt dat beginsel wél aangetast door de
grendelprocedure die de regering wil invoeren. Maar de
kristen-demokratische vlaamse ministers en parlementsleden gebaren alsof er nooit die A-CWAekst van 1963
is geweest.
Met andere woorden : zij verloochenen het vroegere
standpunt. Zij plegen verraad.

tikel in « Het Belang van Limburg » van 20 december.
Het gaat over de zaak Allegheny-Longdoz waar, zoals onze
lezers weten, onze V.U.-mensen
de kat de bel hebben aangebonden en de aktie begonnen
zijn.
Senator Leynen schrijft :
« zeker, van Limburg uit werd
harde drukking uitgeoefend,
door de Limburgse Ekonomische Raad, door minister Bertrand, door de parlementsleden
van beide regeringspartijen,
door ons bij premier Eyskens
en door de limburgse socialisten bij de heer Merlot. Zaterdag heeft premier Eyskens te
Hasselt publiek erkend, dat de
regering door de limburgse
mandatarissen van de C.V.P.
onder druk werd gezet, maar
hij voegde eraan toe, wat tot
onze eer strekt, dat die interventies telkens betrekking hebben op billijke en flink verantwoorde revendikaties.»

...EN VAN MECHELEN ?
Is dit juist, dan betekent het
een regelrechte veroordeling
van minister Frans van Mechelen en de C.V.P.-parlementsleden uit het arrondissement
Turnhout, evenals van de
BS.P.-er Cools en zijn B.S.P.kollega's van hetzelfde arrondissement.
Mol met alle argumenten in
handen (en welke flink verantwoorde revendikaties!) verloor
de slag aan Charleroi. Ondanks
het dozijn parlementsleden van
C.V.P. en B.S P.
Volgens objektieve normen is
het duidelijk dat én Genk én
Mol hun slag moesten thuis
halen.
De regering echter zwichtte
eens te meer voor waalse chantage.

V.Ü.-WETSVOORSTELLEN
Het indrukwekkend arsenaal
wetsvoorstellen dat door de
Volksunie in Kamer en Senaat
werd gedeponeerd, is de jongste weken aangevuld met een
drietal zeer interessante teksten.
Er is — zoals onze lezers weten — het voorstel Van Haegendoren tot nationalizatie van
de wapenindustrie, door de in-

Te Brussel nadert het Berlaimont-kompïeks, waar de europese gemeenschappen gevestigd worden, zijn voltooiing. Europese hoofdstad, jawel. Maar gewoonweg hoofdstad ? Al lang niet meert

d3en^ gedacht als een kersten vredesgeschenk aan het
vlaamse volk.
Senator Baert diende een
voorstel in dat een vergoeding
voorziet voor de mensen die, na
in voorarrest te hebben gezeten, vrijgelaten worden zonder
veroordeling. Bij het misbruik
dat al te vaak gemaakt wordt
van de voorlopige hechtenis, is
dit een wetsvoorstel van groot
sociaal en menselijk belang.
Het jongste wetsvoorstel is
van Maunts Coppieters. Het
strekt er toe, de vergoedingen

van kommissarissen of beheejv
ders te beperken tot 400.000 fr.
per jaar. Die beperking moet
ook gelden voor vennootschappen die schulden hebben bij de
fiskus of de maatschappelijke
zekerheid. Wettelijk zou verder
bepaald worden, dat men hoogstens drie mandaten van beheerder of kommissaris kan
uitoefenen.
Dit wetsvoorstel treedt voor
het eerst regelend op in een
van de sektoren, waar de wildste kapitalistische misbruiken
schering en inslag zijn.

DEZE ENKELING
Volgt men met echte aandacht de beweging van de gedachten (hoe zij schijnbaar nieuw ontstaan en dan belangstelling wekken, aan invloed schijnen te winnen ea
daarna weer verdorren als waren ze niets anders dan
bloemen op het veld), luistert men gespannen naar de
woorden die gesproken worden of op de markten worden
uitgeschreeuwd en die dan weer verstommen als waren
ze nooit gesproken, dan zet men naast het zo toegejuichte
begrip « vooruitgang » wel een heel groot vraagteken.
Maar dan moet men inderdaad aandacht hebben en moet
men kunnen luisteren met een intensiteit die steeds groter wordt omdat men steeds duidelijker beseft, dat alle
begrijpen er van afhangt. En dan moet men bovendien
luisteren naar alles wat van de mens voortkomt, of het
nu vandaag gedrukt wordt of eeuwen geleden werd neergeschreven, en ons slechts moeizaam heeft bereikt.
Er is ten slotte geen onmenselijker rassisme dan van
wie allen die vóór een bepaalde datum — de datum
waarop zijzelf menen alle gedachten en alle inzichten
voor het eerst ontdekt te hebben, afwijzen. Elk ander rassisme, zwart of geel of blank, kijkt slechts neer op een gedeelte van de mensen ; dit rassisme kijkt neer op alle
mensen, met uitzondering van één enkele generatie. Een
, generatie die dan nog niet eens geheel tot de « uitverkorenen » behoort
Dit betekent helemaal niet dat er nooit iets nieuws is.
Integendeel : waarom zou hier anders enige tijd geleden
'hulde ziijn gebracht aan de uitvinder van het warm water ? Maar dat betekent wél dat er tussen de Borman die
rond de maan cirkelde en de Bormann die men nog altijd
beweert te zoeken en de eerste mensenmoordenaar zoveel
gemeenschappelijks bestaat, dat zij alle drie toch nog altijd mens moeten genoemd worden. Dat betekent wél dat
de slaaf in een primitieve gemeenschap, die volledig overgeleverd was aan de grillen en aan de willekeur van zijn
heer of van zijn tergende en allesbehalve onschuldige
jonge zoon, en de slaaf van de moderne techniek (ondanks
alle verschillen in uiterlijke omstandigheden) misschien
toch nog veel meer gemeenschappelijks hebben dan men
op het eerste zicht zou kunnen menen. Eeuwen geleden
was een rustige warme hoek wellicht evenzeer voor tallozen wat de televizie in onze tijd is geworden : een van
buiten gekomen, woordeloos en gedachteloos aanvaarde
hulp waaraan men zich totaal overlevert, waaraan men
zich totaal gevangen geeft.
Elk mensenleven is wellicht vooral gespannen tussen
de mogelijkheid zichzelf te vergeten, zichzelf over te leveren aan de dingen rondom hem, aan het on-menselijke of
nog niet menselijk gewordene in hem, en die ander mogelijkheid zichzelf te zijn, zichzelf te ontdekken, zichzelf te
aanvaarden die zowel een grote vreugde als een grote
smart is. Misschien leeft de mens pas echt als zijn hele
levensgeschiedenis niets anders is dan een « bevrijdingsoorlog ». Een voortdurend pogen — en dat is eigenlijk
toch strijd en oorlog ! — zich vrij te maken van alles wat
hem verhindert echt zichzelf te zijn.
Misschien heeft niemand ooit tevoren en zelfs daarna
zo scherp deze spanning ontdekt als Kierkegaard in het
negentiende-eeuwse Kopenhagen. Van hem ging de luidste oproep uit tot verinnerlijking, tot de moed zichzelf als
de enkeling, als de existerende mens te erkennen. Daarom aanvaardde hij ook in volledige eenzaamheid te leven,
zijn echte leven verborgen te houden voor de anderen,
aanvaardde hij zo bespot te worden dat zijn voornaam,
die een veelgebruikte naam was, generaties lang zelfs niet
meer gebruikt werd. Want hij durfde zich keren tegen alle heersende machten en gedachten omdat zij onecht
waren. Hij, de diepreligieuze mens, keerde zich tegen zijn
kerk, de deense staatskerk waarin zijn eigen broer bisschop werd, omdat zij het echte kristendom begraven had
onder de dienst van de staat en van het t publiek ».
Geen oorlog is zonder gevaar, ook niet de « bevrijdingsoorlog » van elke mens. Wie de moed heeft zichzelf te zijn,
ondanks alle gevaren en moeilijkheden die daarmee samengaan, loopt gevaar een geïzoleerde individualist te
worden. En toch is « zichzelf zijn » totaal verschillend van
« alleen voor zichzelf leven ». Wie echter zichzelf tracht
te zijn omwille van de anderen, omwille van zijn volk,
hij mag, als Kierkegaard, bewust dit grafschrift vragen :
« Deze enkeling ».
NEMROD

naziin
BELL WEG
UIT ST NIKLAAS ?
Op de fabriek van Bell te St
Niklaas w e r k e n ongeveer 700
m a n . De geruchten dat de fabriek aldaar zou opgedoekt en
n a a r Wasmes overgebracht worden, klinken in insiderskringen
steeds nadrukkelijker.
Men zal te St Niklaas goed
u i t de ogen moeten kijken.
Naar verluidt zou de verhuis
gebeuren onder de druk van de
regering.

over hen ongelijk te behande-len. Ook dat kweekt w r e v e l !

APPLAUS
In het «Beknopt Verslag»
van de Kamer- en Senaatzittingen staat niet alleen de samenvatting van w a t door de parlementsleden in de vergadering
werd gezegd; de opstellers versieren deze tekst ook door korte kursieve zinnetjes, w a a r m e e
zij iets van de sfeer van de vergadering trachten weer te geven. Zo maken zij melding van
h e t handgeklap, het applaus of
de afkeuring en plichtsgetrouw

noteren zij e r bl^, van w e l k e
banken deze reakties kwamen.
Jarenlange lezing van h e t
Beknopt Verslag heeft ons geleerd dat slechts uiterst zelden,
n a een V.U.-tussenkomst, kon
genoteerd worden « a p p l a u s op
de banken van de V.U. en d e
C.V.P.». Nou ja, de woorden
van een « e k s t r e m i s t » juich je
toch niet toe ! Vooral niet als je
Vlaamse C.V.P.-er bent...
Bij de Walen ligt dat anders.
De Waalse P.S.C.-ers luchten
hun gemoed heel w a t vrijer
dan h u n vlaamse partijgenoten. Zo lazen we aan het einde
van de tussenkomst van « ekstremist » Perin, die zich verzet
had tegen de vestiging van een
staalgieterij te Genk : « H a n d geklap bij het R.W.-F.D.F., d e
kommunisten, de P.V.V. en de
P.S.C.». Lieve partijgenoten,
nietwaar ?

ONGELIJKHEID
Stippen we hierbij aan dat
t a n s in de fabriek van Bell te
iWasmes 150 Italiaanse vrouwen
werken, dat er geen leeftijdsgrens bestaat voor de aanwerving in tegenstelling met de
politiek van Bell in het Vlaamse land, waar de leeftijdsgrens
op 35 jaar gesteld is. Te Antwerpen werd trouwens de aanwerving van arbeiders stopgezet, doch eveneens uitzondering
gemaakt voor de buitenlanders.
Vanzelfsprekend moeten we
zorgen voor de gastarbeiders,
door het kapitalistisch spel invoerd in tijd van arbeiderstekort. Er is echter geen enkele
reden om onze arbeiders tegen-

DE GRENDEL EN DE MUIS
Een muis lust wél de kaas en niet de val. In haar argeloosheid beseft zij doorgaans niet, dat de kaas er slechts
is omwille van de val. Het ene gaat niet zonder
het
andere I
Het regeringsprogramma
is een uitgebalanceerde
koehandel : kultuurautonomie
contra grendels. Het ene zit
in het andere zoals de kaas in de val.
We lusten wél de kaas, maar willen voor geen geld
ter wereld in de grendel-val trappen. Desnoods halen we
de kaas maar
elders.
Als we tans in de val trappen, moeten we
eeuwig
vrede nemen met het ene kleine stukje kaas dat de val
aantrekkelijk
maakte.
En na een tijdje van
honger
sterven.
Vermijden
we echter de val, dan is er niets verloren !

DANS DER ZWARE CIJFERS
Verleden week was het ons niet mogelijk, ^en klassement
van
de abonnementenslag
op te stellen. We hebben er echter
niets
aan verloren, een week te wachten : de cijfers die we tans voor
ons hebben, beginnen aardig in de richting van goede
rezultaten
te gaan. Er is reden tot optimisme,
wat echter niet wil zeggen
dat er tans reeds enige reden zou bestaan om de zaken te laten
vlotten. Wel integendeel:
het belangrijkste
kenmerk van de huidige abonnementenslag
is, dat weinig mensen heel veel abonnementen maken en dat heel veel mensen weinig of niets doen. De
arrondissementen
die goed geplaatst
zijn, hebben weinig of
geen reden om zich daarover als arrondissement
te
verheugen;
zij danken hun rezultaat doorgaans aan de schitterende
werking
van een paar afdelingen of van enkele
mensen.

ABONNEMENIENSIAG
Reden tot optimisme dus in
die zin, dat totnogtoe weinig
mensen en weinig afdelingen
gezorgd hebben voor een tussenrezultaat dat — globaal genom e n — meer dan bevredigend
is. Wanneer de vele, vele achterblijvers nu ook eens even de
hand aan het werk leggen, moet
het een schitterend eindrezultaat worden over enkele weken.
Binnen een paar dagen zijn de
arrondissementen in het bezit
van de lijst der niet-hernieuwde abonnementen; de hernieuwing (die dit jaar meetelt in
de abonnementenslag) moet onmiddellijk krachtdadig aangepakt worden door iedereen.
Voor de eerste keer volgt
hierna dan het klassement van
de arrondissementen, zoals zij
e r tans voorstaan inzake aanwerving van nieuwe abonnem e n t e n : 1 Oudenaarde (met
heel veel voorsprong); 2 Aalst;
3 St Niklaas (op de hielen van
Aalst); 4 Antwecpen (heel dicht
achter de vorige twee); 5 Brugge (een heel eind achter Antw e r p e n ) ; 6 Dendermonde; 7
Leuven; 8 Roeselare; 9 Mechelen; 10 Brussel; 11 Kortrijk; 12
Hasselt; 13 Oostende-VeurneDiksmuide; 14 Gent; 15 leper;
16 Turnhout; 17 TongerenMaaseik.
Het rezultaat van het arrondissement Oudenaarde (voorlopig het enige dat werkelijk
schitterend kan geheten worden
en dat de streefnorm reeds ver-

driedubbelde) is praktisch uitsluitend te danken aan de afdelingen Ronse en Wortegem. Het
arrondissement Aalst dankt zijn
plaats aan Denderleeuw en
vooral Ninove; elders is er weinig beweging te bespeuren. In
het arrondissement St Niklaas
gaat het leeuwenaandeel n a a r
St Niklaas zelve en naar Stekene. Te Antwerpen zijn het vooral Borgerhout en Zwijndrecht,
terwijl Schoten en Hoboken een
handje toestaken.
Hierna volgt dan de lijst van
de meest verdienstelijke propagandisten; achter de besten onder hen zetten we het teken
(z.g.), als afkorting van zeer
goed. In alfabetische volgorde
de heren : Aendenboom, St Niklaas (z.g.); Cuppens J., Neeroeteren; Deblieck F., Kapelleop-den-Bos; De Kegel, Ninove
(z.g.); De Vlieger, Ronse; De
Wit, Merelbeke; De Witte, Ronse; De Zitter, De Pinte; Dierckx,
Ronse (z.g.); Dirckx, Schoten;
Dombrecht, St Kruis; Leenknecht, Menen; Pattijn, Izegem; Peeters, Hoboken; Stappaerts, Borgerhout (z.g.); mevr.
Stevens, Zwijndrecht (z.g.); d e
heren Sypply, ,St KwintensLenndk; Van Dessel, Nijlen,
Van Houtte, Zedelgem; Verbergt, Borgerhout; Verhaege,
Oostende;
Verslijpe,
Tielt;
Vinckx, Erps-Kwerps
(z.g.);
Wevers, Genk; Willems, Borgerhout (z.g.)

Tot de groep zeer goede afdelingen behoren : Borgerhout,
Erps-Kwerps, Menen, Ninove,
S t Niklaas en Zwijndrecht.
Verdienen eveneens een vermelding : Antwerpen, Denderleeuw,
Genk,
Grimbergen,
Heist-op-den-Berg,
Hoboken,
Izegem,
Kapelle-op-den-Bos,
Kessel-Lo, Merelbeke, Neeroeteren, Nijlen,
Opglabbeek,
Schoten, St Kruis, St Kwintens-Lennik,
Stekene,
Tielt,
Wortegem en Zedelgem.

WIJ
IN NEDERLAND
'(jeeveedee) Er is een veelgezongen kinderliedje dat begint m«i
de woorden « In Holland staat een huis >. Wie niets af zou xve^
ten van het laagste der lage landen, kon veronderstellen dat t»f
dit liedje een soort nationaal begrip (volgens de toeristenboekje$
altans!) wordt bezongen, zoals onze befaamde molens, klompeik
of tulpen. Maar dat is helemaal niet het geval. Sinds de tweede
wereldooihg immers is het begrip < huis > veeleer Nederland$
nationale schande geworden. De na-oorlogse woningbouw is doot
allerlei oorzaken — financiële en ekonomisch-politieke vooral —
uitgelopen \}p een drama waaraan ook in het pas geëindigde jaar
geen einde is gekomen. Nog altijd blokletteren de nederlandse
kranten over het woningtekort in de grote steden van het wesi
'ten, over de verkrotting van hele wijken of over de onbetaalbare
prijzen die gevraagd worden voor nieuwbouw-appartementen.
In
een stad als Amsterdam wonen nog duizenden gezinnen in bene»
pen kamertjes (drie f vier-hoog achter!) of vochtige sous-ter-t
rains, terwijl op de wachtlijsten van de betrokken
gemeentelijke
diensten lange rijen gegadigden genoteerd staan.
De opeenvolgende regeringen hebben, na de onvoldoende
planning in de eerste jaren na 1945, getracht met allerlei lapmiddelen de situatie tie verbeteren, en eigenlijk is het alleen oudn
minister Pieter Sogaers (verleden jaar mede-stichter van de Politieke Partij Radikalen) geweest die werkelijk zijn schouders onder de zaak zette. De geweldige achterstand kon toen echter al
niet meer worden ingehaald en in feite wordt nu weer gezocht
naar kunstmetoden t>m ieder nederlands gezin een volwaardige
en betaalbare woning te verschaffen.
Een van de middelen daartoe zag de huidige volkshuisvestingsminister Schut in een zogenaamde huurbelasting. Dat plan
kwam hierop neer dat alle bewoners van door de staat gesubsidieerde huizen (woningwetwoningen
en premiewoningen),
die
twee jaar geleden 15 duizend gulden per jaar (ruim 200 duizend franken) verdienden en minder dan tien percent van hun
inkomen aan huur betaalden, aan een extra belasting zouden
worden onderworpen. Die belasting zou dan bestaan uit het
verschil tussen die tien percent van het inkomen en de werkelijk betaalde huur. Gepensmneerden zouden buiten de regeling
vallen. Het plan was bedoeld om mensen met een hoog salaris
te dwingen, hun goedkope huizen te verlaten.
Hoewel in het parlement de legeringspai tijen — kristelijken en liberalen — voor deze huurbelasting hadden gestemd,
zij het na langdurige debatten, is minister Schut er niet in geslaagd zijn ontwerp ook door de senaat te halen. Juist in de periode van de eindejaars-feesten lieten de senatoren van de bovengenoemde groeperingen de bewindsman in de kou staan. Op drie
man na wees de hele Eerste Kamer het plan van de hand. Leden
van de oppozitie spraken van een « kreupel wetsontwerp > en
van een « diskriminerende wet Tt, maar ook in de regeringspartijen werd de huurbelasting onrechtvaardig, onbillijk en willekeurig genoemd. En hoewel de minister trachtte aan te tonen dat
de bedoeling van de belasting was de minst draagkrachtigen te
helpen, kon hij geen overtuigende argumenten naar voren brengen. Daarmee was het plan (dat de staat 40 miljoen gulden had
kunnen opleveren) van de baan.
Het hollandse huis is daarmee geöfoemd een zorgenkind te
blijven, al zegde de minister toe in het nieuwe jaar naar andere
wegen te zullen zoeken om de « doorstroming » van de meer verdienende Nederlanders naar duurdere woningen te bevorderen.
Omdat minister Schut na zijn nederlaag in de senaat zijn fforJefeuille niet ter beschikking stelde, is de regering het oude jaar
dus heelhuids doorgekomen. Of ze er ook voor 1969 stevig voor
staat, is nog de vraag. Er zijn ivat wolkjes doordat de liberalen
met enige wrevel aankijken tegen de hechte kontakten tussen de
drie kristelijke partijen. Deze zijn immers aardig op weg een
hechte koalitie te vormen, zo Kingeveer als het kristelijk verbond
uit de tijd van de « antiteze », vele tientallen jaren geleden.
Nu hebben zegslieden van die kristelijke kombinatie al laten
doorschemeren dat zij eventueel ook wel beieid zullen zijn, mei
de socialisten samen te werken. Zulke uitspraken klinken de liberalen weinig aangenaam in de oren. Vandaar zekere verwachtingen dat het dit jaar toch gaat mislopen met de regering-De Jong.
Het gezaghebbende protestantse dagblad « Trouw » schreef zelfs
op oudejaauaxXind dat de liberalen sterk de verleiding voelen «het
kabinet te laten springen en de regeringspartners dan een gevoelige stembusafstraffing toe te dienen •».
Wij geloven nu nog niet dat het inderdaad zover zal komen.
De liberalen zijn helemaal nog niet verzekerd van een aanstaande verkiezingsoverwinning en zullen, zoals het er nu bij staat, zeker niet bewust aansturen op een val van de regering. Daarnaast
is de oppozitie ontkracht door de nog immer voortdurende tweestrijd binnen de socialistische Partij van de Arbeid, een tweestrijd
die nu cK)k al op het persoonlijke vlak woedt. Dit laatste houdt
dan verband met de komend,e bestuursverkiezing, waarin oudminister Vondeling zich nogal scherp opstelt tegenover de jonge
socioloog Marcel van Dam die voorgedragen is als nieuwe partijsekretaris.
De socialisten beginnen deze dagen wel het al lang aangekondigde gesprek met de Radikalen over een progressieve koncentratie, maar tegenK>ver het rezultaat zal men eerder sceptisch moeten staan. In die koncentratie zullen de Demokraten 66 voqrlopig
niet meespelen. Getalsmatig zit er daarom de vorming van een
werkelijke macht niet in, ook al omdat de belangstelling voor de
Radikalen de laatste maanden zeker niet is toegenomen. Bijgevolg verwachten we de eerste tijd rust aan het vaderlandse poli-t
tieke front. Tenzij de wolkjes zich gaan samenballen tot (kinderwolken...

ZELFS
HIJ!
In «De
Standaard»
van 28 september 1964
stond volgend
kommentaar over de twee dagen
vroeger te Brussel gehouden Kaderdag van de
Vlaamse C.V.P. :
« Rapporteur
Tindemans interpreteerde
het
C.V.P.-kongres van Oostende : een speciaal sisteem van biezondere minderheden kan maar worden overwogen,
nadat
alle onvervulde
wensen
van de Vlamingen
zijn
ingewilligd.
Het
werd
heel rustig gezegd en
daarna opgenomen in de
aanbevelingen, maar die
takonische affirmatie is
in feite een veto tegen gelijk welke grendelprocedure ».
Tindemans, die in 1964
zo rustig zijn veto tegen
de grendels uitsprak, is
vandaag als minister de
opsteller van de teksten
die de grendelprocedure
bevatten !
Hoe noemt men zo'n
houding ?

omwille van de grondverzakkingen aan de rand van het
koolmijnengebied. De vestiging
te Houthalen werd welwillend
onderzocht, maar uiteindelijk
verzaakte Beechnam er aan omdat er in de limburgse gemeente geen mogelijkheid bestond
tot afvoer van de afvalwaters.
Houthalen verspeelde dus
deze belangrijke nieuwe vestiging omdat een oude limburgse
eis — de bouw van een afvoerkoUektor tussen Genk en Antwerpen — nog steeds niet werd
ingewilligd!

NIET TE NINOVE
Ekonomische Zaken bleef
druk uitoefenen om Beechnam
naar Jumet te krijgen. De Britten hadden echter méér dan
hun buik vol van deze touwtrekkerij en vroegen, dat hén
andere namen zouden genoemd
worden. Er werd hen dan een
vestiging voorgesteld te Ninove
in Oost-Vlaanderen of te Heppignies vlak bij Jumet. Ninove
maakte de meeste kans, want
Heppignies bezat evenmin als
Houthalen een mogelijkheid
voor waterafvoer.
Te Ninove maakte men zich
al klaar om het nieuwe bedrijf,
dat in deze pendelstreek-bijuitstek méér dan welkom zou
zijn, met veel plichtplegingen
te ontvangen.
Toen kwam, totaal onverwacht, de beslissing : Beechnam zou toch naar Heppignies
gaan !

afvoer — wordl Terwaarloosd
of omgebogen, wanneer het er
om gaat de Walen een geschenk
te bezorgen.
En ten derde : er worden in
Vlaanderen nog altijd schromelijke fouten van tekortkoming
en van misdadige naïviteit
gemaakt.

ontwIkkeHng van de Denderstreek, dat op de hoogte was
van het dreigend gevaar, verkoos echter te zwijgen. Het liet
zelfs de parlementsleden uit de
Denderstreek volkomen in onwetendheid van wat er achter
de schermen gespeeld werd.

MISDADIGE FOUTEN

MOYERSOEN

Misdadige fouten, inderdaad!
Enkele weken geleden reeds tekende zich achter de schermen
het gevaar af, dat Beechnam
uiteindelijk toch naar Wallonië zou gaan. Dat gevaar had
kunnen gekeerd worden, indien
de puhilieke opinie in Vlaanderen en vooral in de Denderstreek in kennis ware gesteld
van de feiten en aldus de kans
had gekregen om te reageren.
Het Aktiekomitee voor de

Voorzitter van dat Aktiekomitee is Ludovic Moyersoen,
C.V.P.-er en unitarist door dik
en dun. Het verbaast ons geen
zier dat Moyersoen zijn mond
potdicht heeft gehouden : een
aanklacht tegen de stelselmatige bevoordeling van Wallonië
zou immers koren op de molen
van de anti-unitaristen zijn. En
de eenheid van het duurbare
vaderland, de vriendschap van
de lieve waalse land- en gees-

tesgenoten zijn Moyersoen véél
meer waard dan werk in eigen
streek voor een paar duizend
mensen.
Zo'n kreaturen bepalen, dank
zij de Vlaamse C.V.P., wel en
wee van de streekekonomie ia
Vlaanderen!
De Denderstreek staat er
schitterend voor met zo'n verdediger ! Beechnam had voor
deze streek een uitkomst betekend. Vooraleer in het Ninoofse
of het Aalsterse 1.000 tot 2.000
mensen aan het werk kunnen
worden gesteld, moeten doorgaans tientallen kleine bedrijfjes aangetrokken en op dreef
geholpen worden. Nu zich een
enkele keer de kans voordeed
om een ernstige remedie voor
de pendel in het Ninoofse vast
te krijgen, ontsnapte de kans
dank zij onder meer de « waakzaamheid» van Moyersoen ï

TE ONTHOUDEN
NIET IN LIMBURG
De europese afdeling van het
engels farmaceutisch bedrijf
Beechnam zocht sinds enkele
maanden een geschikte vestigingsplaats in België voor een
fabriek die 1.000 — en wellicht
later zelfs 2.000 — mensen
werk zou bezorgen.
Op Ekonomische Zaken werden aan de Britten twee vestigingsplaatsen voorgesteld
:
Houthalen in Limburg en Jur
met in Henegouwen. Beechnam
voelde niet veel voor Jumet,

Uit deze zoveelste fabrieksdiefstal ten nadele van Vlaanderen en ten voordele van Wallonië zijn een aantal dingen te
onthouden.
Ten eerste : minister Vlerick,
van wie we blijven aannemen
dat hij het met de industrializatie van Vlaanderen niet slecht
meent, is niet opgewassen tegen
zijn ministeriële kollegas en
tegen de kamarilla van franstalige hoge ambtenaren op zijn
departement.
Ten tweede : iedere ekonomische wetmatigheid — in dit geval de mogelijkheid van water-

Met een grote show op de Heizel zette de P.V.V. op 24 maart 1968 de kroon op haar verkiezingskampanje, die leiden zou naar een daverende nederlaag. Op de eerste rij der prominenten :
Etrimo-baas Collin, De Clercq, Vanaudenhove. Jeunehomme en Hougardy. M.a.w. de man van de
centen, de tans voor een korte periode opnieuw verrezen voorzitter en de mislukte troika. Grandeur et decadence...

EEN T.V.-UITZENDIN6:

WALLONIË 1968
Het is zowat een gewoonte geworden
van de R.T.B., tegen het einde van het
jaar een overzicht te geven van de toestand van Wallonië. Dit jaar ging die
uitzending door onder de titel « Wallonië 1968 ; Tien jaar E.E.G. ». Zij was ditmaal dubbel interessant, enerzijds omdat een van de twee sprekers, een zekere professor Romus, ons nog maar eens
duidelijk maakte dat de ware grond van
het waalse karakter niet anders is dan
een ziekelijke afgunst t.a.v. Vlaanderen,
en anderzijds omdat de waalse aanmatigingen tot hun ware dimensies werden
teruggebracht door een vertegenwoordiger van het V.B.N., de h. Louis Ameye.
Het betoog van prof. Romus was helemaal opgebouwd op cijfermateriaal,
waarvan hij handig wist gebruik te maken om de teloorgang van Wallonië dik
ki de verf te zetten ; het « zoveel in
Vlaanderen en maar zoveel in Wallonië»
was schering en inslag. Het werd een
naakte opsomming van feiten, zonder
dat ooit tot de kern, dit is tot de oorzaken van de waalse achteruitgang op alle
gebied, werd teruggegaan.
Aan de hand van statistische gegevens

stelde hij vast dat er jaarlijks tegenover
één nieuwe Waal 8 nieuwe Vlamingen
komen te staan. De migratie binnen de
landsgrenzen is in die zin geëvolueerd,
dat er sedert 1964 meer Walen zich in
Vlaanderen komen vestigen dan Vlamingen in Wallonië. Samen met de geboorte-overschotten geeft dit in totaal een
uitbreiding voor Vlaanderen en een achteruitgang voor Wallonië. Van de totale
bevolking van het Rijk is 56 % in Vlaanderen gevestigd, 33 % in Wallonië en
11 % te Brussel. De door de heer Romus
aangehaalde cijfers wettigen dus volkomen de 60/40-verhouding waarop Vlaanderen terecht aanspraak maakt, wat betreft de toekenning van staatsbetrekkingen en kredieten.
Het aantal werklozen is de jongste
tien jaar in Vlaanderen met 40.000 verminderd en in Wallonië met 10.000 gestegen. Maar prof. Romus vergat er aan
toe te voegen dat de arrondissementen
met de grootste werkloosheid nog steeds
in Vlaanderen zijn te vinden. In het
raam van de wetten op het streekbeleid
heeft Vlaanderen 60 % van de kredieten
bekom«i en Wallonië slechts 30 %, ter-

wijl de nieuwe betrekkingen voor 70 %
aan Vlaanderen zijn te beurt gevallen.
Onze prof liet zich terloops ©ok ontvallen dat met de miljarden die in de
ten dode opgeschreven koolmijnen van
Wallonië werden gestort, 100.000 nieuwe betrekkingen hadden kunnen geschapen en 800 km autowegen hadden kimnen aangelegd worden.
Het besluit van de heer Romus was,
dat België niet voldoende en niet snel
genoeg hulp voor Wallonië heeft gevraagd aan de E.E.G. en dat het, nu de
kolennijverheid stervende en de staalindustrie ziek is, te laat heeft ingezien dat
aan Wallonië absolute prioriteit moest
worden gegeven.
De gesprekspartner van professor Romus was de heer L. Ameye, van het
Verbond van de Belgische Nijverheid,
die lang niet zo eenzijdig noch vergoelijkend was voor Wallonië. De heer
Ameye antwoordde dat Wallonië in de
19e en de eerste helft van de 20e eeuw
ruimschoots bevoorrecht was geworden,
dat de Walen ongelijk hadden zich vast
te klampen aan het verleden en aan het
heden en dat zij er beter zouden aan
doen te trachten vooruit te zien welke
de toestand van de nijverheid in 1980
zou kunnen zijn. Ten aanzien van de ineenstorting van wat eens een van de
welvarendste industriestreken van Europa is geweest zei de heer Ameye, dat
staatshulp nog niet alles is, maar dat die
enkel een aanvulling mag zijn van het
partikulier initiatief en dat op dit gebied
de Walen grotelijks in gebreke zijn gebleven. De heer Ameye stipte terloops
aan dat, toen de regering op een bepaald
ogenblik in Wallonië uitgekeken had

naar mensen die aan bepaalde initiatieven vaste vorm hadden kunnen geven,
niemand bereid werd gevonden. Als we
ons niet vergissen, heeft ook Theo Lefèvre dit vroeger reeds gezegd.
Ons besluit : nooit beter dan in deze
T.V.-uitzending is duidelijk tot uiting
gekomen, hoezeer Wallonië Vlaanderen
benijdt om zijn jonge industriële ekspansie. Zolang bij de Walen alles goed
ging en Vlaanderen gebogen ging onder
hoge werkloosheid, onderindustrializatie, lage lonen en een gemiddeld inkomen dat ver beneden het rijksgemiddelde lag, lieten zij Vlaanderen voortploeteren. De toelagen gingen hoofdzakelijk
naar Wallonië (Marshallhulp) en de Walen rekenden daarop om hun gebrek aan
initiatief te verhelpen. Pas nadat Vlaanderen door zijn werkkracht, zijn overvloedige arbeidsrezerve en zijn lage lonen vreemde industrieën begon aan te
trekken, werd Wallonië wakker, niet zozeer om ook tot vernieuwende initiatieven over te gaan, maar om Vlaanderen
zijn aanwinsten te betwisten. Iedere
nieuwe vestiging in Vlaanderen werd in
Wallonië aangevoeld als een aanvreten
van de eigen industriële hegemonie.
Tientallen jaren heeft men geweigerd
Limburg te industrializeren. En nu ook
daar de kolenindustrie in de verdrukking is gekomen, benijdt men het nog de
enkele ondernemingen die er zijn of die
zich daar willen vestigen.
Neen, met zijn ogen te sluiten voor de
eigen tekortkomingen en de eigen achteruitgang te willen verklaren door de
vooruitgang van Vlaanderen, is Wallonië niet mooier uit de RTB-uitzending
gekomen.
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STILSTAAN BIJ DE BTW
Enkele weken geleden heeft de betreurde vriend E. Slosse het op deze
bladzijde gehad over het wetsontwerp betreffende de belasting op de
toegevoegde waarde (B.T.W.), dat In onderzoek is en binnenkort (gewijzigd of ongewijzigd) zal ingediend worden bij de wetgevende kamers, die
dit wetsontwerp (geamendeerd of niet) zullen goedkeuren. Er blijven nog
veel vraagtekens over de 101 voorgestelde artikels van het wetsontwerp ;
na de goedkeuring zullen nog veel uitvoeringsbesluiten nodig zijn om de
zaak rond te maken.
Evenwel willen wij proberen, onze zelfstandigen een beetje wegwijs te
maken inzake het principe van de 6.T.W. Ze heeft niets te maken met de
inkomstenbelasting, die als voorheen jaarlijks moet aangegeven worden
door middel van ons gewoon aangifteformulier.

De B.T.W., die in voege moet komen
op 1 januari 1970, vervangt de overdrachttaks, faktuurtaks, weeldetaks en
sommige andere kleine taksen.
Hierbij willen wij een zéér vereenvoudigd voorbeeld geven van het principe van de taks (v.b. a 6 % = waren
van eerste levensbehoeften).
B koopt van A waren voor 1.000 fr.
hil betaalt 1.000 + 60 fr B.T.W.
B verkoopt aan C met 30 % winst.
Opgelet : het gevaar bestaat dat de verkoper zijn winst berekent op de aankoopprijs + taks. zoals in het huidig
stelsel van zegeltaksen t.t.z. 1.000 + 60 =
1.060 a 30 %. Gezien evenwel de betaalde B.T.W. (60 fr.) te rekupereren is, is
de winst te berekenen op het netto-produkt.
Kostprijs van het produkt
Toegevoegde winst 30 %

1.000 fr.
300 fr.
1.300 fr.

Totaal te betalen aan groothandelaar
. .. 1.078 fr.
Het is wel verstaan dat de egalizatiebelasting in ons voorbeeld enkel als
zodanig dienstig is.
Op deze manier int de groothandelaar en moet hij aan B.T.W. afdragen
ten eerste : B.T.W op zijn toegevoegde
waarde; ten tweede : B.T.W. op de forfaitair vastgestelde toegevoegde w a a r d e
van zijn klant-kleinhandelaar.
Deze manier heeft een zeer groot nadeel voor betrokken kleinhandelaar; h e t
tast hem aan in zijn konkurrentiemogelijkheden tegenover een ander kleinhandelaar die wél onder het B.T.W.stelsel werkt. Gezien hij niet-belastingsplichtig is, dus rechtstreeks geen taks
afdraagt, kan hij ook niet de betaalde

B.T.W. op materiaal, telefoon, elektriciteit, verpakking, boekhouder, enz. (in
één woord : op de onkosten die niet
rechtstreeks overdraagbaar zijn op zijn
klanten) in mindering brengen in een
B.T.W.-aangifte. De betaalde B.T.W. op
kosten zal ook niet-aftrekbaar zijn voor
w a t betreft de inkomstenbelasting.
Samenvattend kan worden gezegd :
de niet-belastingplichtige kleinhandelaar zal al de B.T.W. op onkosten zelf
te dragen hebben of te verwerken in
zijn verkoopprijzen waardoor hij duurder wordt dan een ander, die wel w e r k t
onder het B.T.W.-stelsel. Het is t e begrijpen dat deze m a n i e r het administratief werk van de groothandelaar zou
verzwaren
Het wetsontwerp voorziet nog een
andere mogelijkheid. Een kleinhandelstak (bijvoorbeeld bakkers of beenhouwers) opteert voor de B.T.W., doch is
niet verplicht de ontvangsten in de
geldlade op te schrijven gezien — in
overeenstemming tussen administratie
en de beroepsvereniging — de bij te
voegen waarde (winst) forfaitair wordt
vastgesteld.
Wij kunnen dit misschien verduidelijken door een voorbeeld.
De betrokken beroepsvereniging komt
overeen, de winst vast te stellen op
30 % voor waren A en op 25 % voor
waren B. De kleinhandelaar koopt gedurende een bepaalde maand :
Waren A
20.000 fr.
Waren B
10.000 fr.
30.000 fr.
B.T.W. betaald aan groothandelaar (v.b. : 6 %)
1.800 fr..
31.800 fr.

Veronderstellen wij dat hij in d e z e *
de m a a n d nog B.T.W. heeft betaald o n
kosten (telefoon, elektriciteit^
750 fj^
Eeeds betaalde B.T.W.
1.800 f a
'+ 750 ^
2.550 fM,
De 30.000 fr. aankopen worden aanzien
als verkocht voor :
Waren A :
20.000 + 30 % winst
26.000 f»,
Waren B :
10.000 + 25 % winst
12.500 fa,
38.500 fft
Van zijn waren, kostprijs 30.000 fr^
heeft hij gemaakt 38.500 fr.
B.T.W. : 6 % op 38.500
3.210 fe,
Taks verschuldigd
3.210 fR
Reeds betaald
2.550 f n
Verschil af te dragen :
660 fR
Het is wel verstaan dat de B.T.W. e e n
overdraagbare belasting is die de zegeltaksen vervangt. Niet alleen de aankoop»
prijzen van de w a r e n plus de betaalde
B.T.W. op de faktuur van de groothandelaar plus de toegevoegde winst moeten begrepen zijn in de verkoopprijzen,
m a a r ook de taks die op het einde v a n
de maand zal moeten afgedragen weerden aan de administratie.
Volgens het wetsontwerp zullen v i e r
tarieven in voege komen.
Normaal tarief : 20 % (waarschijnlijK
materiaal). Verlaagd tarief : 6 % (eerste
levensbehoeften en diensten van sociale
aard). Verhoogd tarief : 25 % (vroegere
luxetaksen). Tussenliggend tarief : 15 %]
(koerante verbruiksgoederen).
Het is moeilijk, vanaf heden de w e e r slag van de B.T.W. op de prijzen b e t a a l d
door de v e r b r u i k e r te bepalen, o m d a t
de ekonomische toestand van het l a n d
op het ogenblik van de hervorming be»
slissend zal zijn. Het is echter klaarblijkelijk, dat een stijging van de prijzen
onvermijdelijk zal zijn. Veel zal afhangen van de informatie van de handelaar,
die voorlopig weinig begrijpt van d e
techniek van de n i e u w e t a k s en d i e
zeker geen riziko zal willen lopen.
A. D E P R E Z

,

PARLEMENTAIRE KRABBELS

B.T.W. door koper C aan B te
betalen
78 fr.
Totaal : 1.378 fr.
B heeft 78 fr. ontvangen van zijn
klant C; deze som moet hij dus betalen
aan de administratie, m a a r hij heeft
reeds 60 fr. betaald aan de leverancier
van het produkt, zodat hij slechts het
verschil moet afdragen :
Ontvangen van zijn klant
78 fr.
Betaald aan zijn leverancier
60 fr.
Af te dragen
18 fr.
Wat heeft B nu betaald aan belastingen ? In feite niets, want de 18 fr. die
hij moet overdragen aan de belastingen
heeft hij ontvangen van zijn klant.
Het is wel verstaan dat het niet mogelijk is produkt per produkt te volgen,
m a a r dat een maandelijkse (eventueel
driemaandelijkse of zesmaandelijkse)
lijst moet ingediend worden, met aan de
ene kant de aankopen en diensten (telefoon, elektriciteit, enz.) onderworpen
aan B.T.W., en aan de andere kant de
ontvangsten, t.t.z. de verkoopprijs van
het produkt en de ontvangen B.T.W.,
afzonderlijk vermeld. Slechts het rekenkundig verschil moet afgedragen worMet opgetrokken wenkbrauwen, met
wat professorale geringschatting had
den aan de administratie.
eerste-minister Eyskens, doelend op de
Om zijn ontvangsten te kennen in de
vastgelopen grondwetsherziening, gekleinhandel zou men verplicht zijn, deze
zegd dat hij er de zweep zou opleggen.
Wij zagen de pakezels al ineenkrimdoor middel van een kasregister of kaspen onder de slagen. Het zou niet hartboek (eventueel per dag in te schrijven)
verheffend zijn. maar er zou toch schot
bij te houden. Om kleine winkeliers
in komen en het zou ons bevrijden van
echter niet nodeloos te belasten met
de grijze lusteloosheid in het « Paleis der
Natie ». Temeer daar een andere drijver,
administratief werk, zoekt men verder
de
P.V.V.-show-man
Vanaudenhove,
om in de laatste faze van de distributie
uit w a r m e oceaaneilanden, opgekalefa'(verkoop aan verbruiker) de formalitei- terd van de technische verkiezingsknockten en het schrijfwerk te laten wegvalout, op de dierbare vaderlandse bodem
was geland. Hij zou opnieuw de teugels
len en dit op de hierna volgende mavan de hinkende P.V.V.-troïka overnenier.
men en de politieke mallemolen aan het
Hernemen wij ons voorbeeld :
draaien trekken.
Groothandelaar verkoopt aan
Daarvan was niets in het parlements
kleinhandelaar
1.000 fr.
gebouw te merken en wij zagen gelaten
de saaie begrotingsbesprekingen tegeB.T.W. te betalen (v.b. 6 %) ...
60 fr.
moet. Hanin, de minister van middenEen
taks, egalizatiebelasting
gestand die het F r a n s met sierlijkheid
naamd, forfaitair berekend op de voorhanteert, is een argeloze, of een onkolleziene toegevoegde waarde (winstmargiale dwarszitter. Tegen de gebruiken in
kwam hij eerst op de tribune en herge) van de kleinhandelaar.
kauwde zijn uiteenzetting van het seV.B. 1.000 a 30 % winst = 300
naatsdebat. De « geachte kollega's » die
fr. a 6 %
18 fr. hun tussenkomst hadden geschreven,
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zagen met atgnjzen dat de minister hen
het gras onder de voeten wegmaaide. Er
diende in de schrifturen geschrapt en de
gehavende tekst moest aaneengelijmd.
Met de interpellatie Magnée (waalse
C.V.P.) stak onverwacht een stormpje
op. Niet dat de interpellant opwindend
was, in tegendeel, hij was eentonig en
moeilijk verstaanbaar wegens zijn slechte uitspraak en zijn waals aksent. Wat
zijn filippica moest zijn, was een opgew a r m d werkstuk over de vestiging van
een staalgieterij (Allegheny-Longdoz)
te Genk. Deze zou 50 mensen aan het
werk zetten, als het bedrijf in het kompleks Cockerill-Ougrée in Wallonië zou
worden ingeplant. Bij een vroegere interpellatie hadden de vlaamse interpellanten uit alle partijen aangetoond dat
het de wens van de eigenaars was dat
het bedrijf te Genk zou komen, dat het
ekonomisch en sociaal verantwoord was,
en dat het in Genk aan een paar honderd
mensen werk zou verschaffen. De regering bij monde van de vice-premier Merlot (B.S.P.) had gezegd dat zij gunstig
stond tegenover de vestiging in Genk.
Zij was daarbij zo overmoedig geweest,
deze uitspraak te plegen zonder het orakel, nl. het overlegcomité voor de staalnijverheid te raadplegen dat hoofdzakelijk uit Walen bestaat. Dat nam de waalse heer Magnée van de waalse heer Merlot niet. En andere waalse heren met
hem. Niet dat deze heren de Vlamingen
hun brood misgunnen, en dat zij wensen dat al de Vlamingen als koelies in
de waalse staalnijverheid zouden worden tewerkgsteld. Dat de Amerikanen
en de Vlamingen samen met hen in
Vlaanderen staal zouden produceren,
dat was in strijd met de traditie en zou
op konkurrentie met de waalse staalnijverheid uitlopen. Wat dwaas van die
Limburgers het in de staalproduktie te
zoeken als de fabrikatie van peperkoek
b.v. nog een schone toekomst heeft, en de
zeevisserij verre horizonten opent. Merlot, gesteund door een stelletje waalse
ministers, allemaal allergisch voor de
openbare mening in Wallonië, zat breeduit in zijn bank. Hij probeerde ontspannen te doen, veinsde geeuwtjes en keek
achteloos een andere kant uit onder de
lauwe woordenstroom van de interpellant. Het Rassemblement Wallon en de
burgerlijke F.D.F, zaten voltallig hoog
in h u n banken. De Walen van het Rassemblement, gespannen en roerloos als
havikken die een prooi beloeren, gereed

om met uitgestoken nagels op het a r m e
hoofd van Merlot in te klauwen. O u t e r s
van de F.D.F, en van «Le divorce beige»
staarde afwezig en dromerig, ontoegankelijk voor dergelijk platvloerse aangelegenheden. Als Merlot dan eindelijk op
de tribune k w a m ontaardde het g e v ^
tot een duistere ruzie onder Walen over
een vergadering die daags voordien zou
hebben plaats gehad t e Luik, en w a a r
parlementairen van verschillende pai^.
tijen een druksel zouden verspreid h e b ben. Het werd een over en weer geroep
tussen nagenoeg alle Walen en de a a n wezige waalse ministers. Fraai w a s h e t
niet en van de latijnse helderheid w a s
er geen schijn te bespeuren. Dit alles onder een geamuzeerd oog van de aanwezige
Vlamingen.
Voordien
hadden
vlaamse vertegenwoordigers uit al d e
partijen, in hechte solidariteit en in verschillende toonaarden, de vestiging t e
Genk verdedigd. Jef Olaerts deed h e t
hartstochtelijk, met de scherpte en d e
aandrang van de m a n uit de streek zel^
die weet w a t er op het spel staat. Hij
beklemtoonde nogmaals dat de vestiging
een initiaal plan was van de bedrijfsleiding bij de inplanting te Genk, volkom e n sociaal en ekonomisch verantwoord,
en niet konkurrentieel voor Wallonië
daar het een nieuw soort staal betreft.
Als voorzitter Van Acker het waalse
kabaal eindelijk had doen ophouden,
ging Merlot zijn aanvallers te lijf m e t
een stem als een orgel. Zwaaiend m e t
het druksel van daags te voren — w a a r van Périn met een zelfgenoegzame grijns
het mede-schrijversschap tevoren h a d
opgeëist — bewees de vice-premier dat
zijn aanvallers juist gedaan hadden w a t
zij hem verweten, nl. vooruit te lopen op^
de uitspraak van het overlegcenakel. Pe->
rin was er intussen met stille trom v a n '
onder getrokken.
Het is een doorzichtig kneepje, h a d
Reimond Mattheyssens, Hanin de minister van middenstand toegevoegd, m e t
procenten te goochelen, als absolute cijfers een veroordeling zijn van een politiek. Minister Hanin had betoogd dat de
sociale toelagen van de staat met 9 %
waren toegenomen voor de zelfstandigen en m a a r m e t 2 % voor de w e r k n e mers. Mattheyssens onthulde dat de
staat per jaar 12.000 fr uitgeeft per hoofd
en per werknemer en slechts 7.000 fr
voor de zelfstandigen. En dat is een di&kriminatie die hij niet nam.
Nik Claes.
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WAT
WILLEN
DE
BRUSSELAARS?
Wat de franstalige Brusselaars willen, weten wij
al lang : nieuwe gebiedsuitbreiding ten icoste van
Vlaanderen. Op alle tonen hebben zij ons dat liedje
reeds voorgezongen. Zij hebben ons dat zopas nogmaals netjes aan het verstand gebracht tijdens een
gezellig onderonsje in de lokalen van c La Libre
Belgique », waaraan werd deelgenomen door acht
brusselse parlementsleden, met name de 3 C.V.P.ers Van den Boeynants, Lindemans en Saint-Rémy,
de 3 P.V.V.-ers Mundeleer, De Winter en Van Offelen en de 2 B.S.P.-ers Cudell en Gelders. De derde
socialist, de anderlechtse burgemeester Simonet,
had verstek laten gaan en de « Libre » gaat zelfs
zover te insinueren dat hij zou pogen op de toppen
van de tenen het gemeenschapsstrijdperk te verlaten. Met opzet had de « Libre » de Volksunie en
het F.D.F.-R.W. niet uitgenodigd, omdat men een
opbouwende diskussie (!!) wenste over het onderwerp « Wat willen de Brusselaars ? ».
Van die opbouwende diskussie is evenwel niet
veel in huis gekomen. Het debat groeide inderdaad
uit tot een babelse v e r w a r r i n g . Wat niet zo verwonderlijk is, w a n n e e r men weet hoe grondig de
gemeenschapsproblemen de partijen hebben uiteengerukt. W a t zijn we ver van het monolitisch blok
w a a r o p de socialisten zo trots waren, en van de
nationale eensgezindheid van de P.V.V. onder de
d i k t a t u u r van Vanaudenhove, zonder van de boezemvijanden in de C.V.P. te gewagen.
V.d.B. had goed te zeggen dat de gesprekspartn e r s voor 95 % akkoord w a r e n — en de « Libre »
spreekt h e m dit na in h a a r kanttekeningen — m a a r
daarvan was tijdens het debat niet veel t e m e r k e n .
En als men nu weet dat het p u n t waarover geen
eensgezindheid werd bereikt juist betrekking had
op het al dan niet inlijven van de randgemeenten
bij Brussel, wat dan toch de hoofdbrok van de besprekingen uitmaakte, dan begrijpt m e n best dat er
van een akkoord helemaal geen sprake is
Over de partijgrenzen heen hebben de Vlamingen Gelders en Lindemans de handen in elkaar
geslagen om te zeggen dat aan die vlaamse gemeenten niet mag geraakt worden, m a a r op dit p u n t
w e r d e n zijn in de steek gelaten door De Winter.
D • frankofonen Cudell, Mundeleer en Saint-Rémy
vormden blok om de onmiddellijke opneming van
diezelfde randgemeenten bij Brussel t e eisen; Van
Offelen sprak zich daaromtrent niet uit; V.d.B.
hield zich wijselijk op de vlakte en vergenoegde
zich met de voorzichtige opmerking, dat dit voor
het ogenblik niet verwezenlijkbaar was.
Er is ook veel gesproken over de kulturele paritei te Brussel. De frankofone gesprekspartners
zouden daar enkel mee instemmen, op voorwaarde
dat de randgemeenten bij Brussel worden gevoegd
en dat de Vlamingen voor die gemeenten een werkelijke tweetaligheid aanvaarden. Het is ongelooflijk
m e t welke hardnekkigheid sommige van die brusselse parlementsleden opkwamen voor de vermeen-

de rechten van de frankofonen in de randgemeenten, en m e n staat tevens versteld van de voosheid
van h u n argumentatie t e r zake. Vooral Cudell en
Mundeleer onderscheiden zich door tergende bekrompenheid.
Een paar voorbeelden! Cudell zegt : « Het stuit
ons tegen de borst dat de Vlamingen de Brusselaars
in de randgemeenten weigeren, wat de Brusselaars
in de 19 agglomeratiegemeenten aan de Vlamingen
v e r l e n e n » . Maar hij verzwijgt (opzettelijk of uit
domheid ?) dat de Brusselaar zich in een wettelijk
eentalig gebied gaat vestigen, terwijl de door h e m
bedoelde Vlamingen in een officieel tweetalig gebied gaan wonen, w a a r van hen evenmin als van
de Walen taaiaanpassing kan gevraagd worden.
Nog Cudell : « De Brusselaars zijn de enige Belgen die niet meer in h u n eigen taal bestuurd worden in de randgemeenten van h u n stad, wat wel het
geval is m e t bv. de A n t w e r p e n a a r s en de Luikenaars ». Een sof isme zo groot als een koe ! Is Cudell
dan zo bekrompen dat hij niet inziet (of wil inzien)
dat zowel A n t w e r p e n a a r s als Luikenaars binnen
hun taalgebied blijven, terwijl de Brusselaars zich
n a a r een ander taalgebied begeven ?
En nog eens Cudell : « A l s men de rechten van
de Vlamingen van de brusselse agglomeratie
erkent, dan moet m e n ook de rechten van de frankofonen in de randgemeenten e r k e n n e n » . Altijd
diezelfde opzettelijk v e r w a r r i n g stichtende valse
g e d a c h t e n g a n g ! De rechten van de Vlamingen te
Brussel moeten niet m e e r « e r k e n d » worden, die
zitten onafscheidbaar vast aan het s t a t u u t van
Brussel als hoofdstad van een tweetalig land. Die
rechten moeten in de hoofdstad aanvaard en toegepast worden en zij kunnen in geen geval uitgespeeld worden als tegengewicht voor de vermeende
rechten van een stelletje pretentieuze frankofone
individu's, die h e t v e r t i k k e n zich ook m a a r de geringste moeite t e geven om zich aan hun nieuwe
omgeving aan te passen. Is de frankofone Brusselaar dan m i n d e r verstandig dan de vlaamse arbeider die zich om den brode in Wallonië gaat vestigen ?
Een a n d e r e ekstremist die uitblonk door zijn uitdagende t a a l was de P.V.V.-er Mundeleer, die
m e e n d e verstandig te doen met het volgende argum e n t : « A l s m e n Brussel sommige verplichtingen
wil opleggen (hij bedoelde de tweetaligheid), dan
moeten diezelfde verplichtingen gelden voor het
nationale k e r n c e n t r u m t e Mol, voor het vliegveld
te Zaventem en waarom ook niet voor de haven v a n
A n t w e r p e n ? Wij moeten het vlaamse imperialism e bekampen, zoniet komt na Leuven ook Brussel
aan de beurt en dan Genval en vervolgens Bergen».
Wie zou durven beweren dat zulke p r i e t p r a a t uit
het brein van een normaaldenkend mens kan komen ? Mundeleer was eigenlijk niet op zijn plaats
in een dergelijke vergadering : op geen enkel ogenblik kon deze v e r r e nazaat van verbasterde Vlamingen de juiste toon vinden; iemand die niet m e t
geldige a r g u m e n t e n een pozitieve bijdrage kan leveren, blijft liever van een zo belangrijk colloquium geweerd. De « Libre » heeft dit achteraf ook
aangevoeld, v e r m i t s zij de volgende dag zelf
o p m e r k t e dat « de radikale taal van een Mundeleer
de hoofdstad in een slop zou doen belanden».
Hoe dan ook, op sommige ogenblikken scheen het
colloquium veel weg te hebben van een afrekening
in het « m i l i e u » , m e t de daarbijhorende meppen,
lage stoten en half v e r k a p t e insinuaties. Het w e r d
soms een bekvechten tussen « m a n i f e s t e r s » en
« anti-manifesters » waarbij Van Offelen de « manifesters» het samengaan — of beter h e t achternalopen van — de federalisten (lees F.D.F-R.W.) verweet, w a t Cudell en Mundeleer tamelijk woest
maakte.
Ook V.d.B. kreeg heel wat persoonlijke aanvallen
te verduren, m a a r hij legde het er blijkbaar op aan
in dit gemengde gezelschap een goed figuur te
slaan en zijn blazoen van « gematigde » eer aan te
doen. Hij toonde zich de zakelijkste, die er steeds
op bedacht was de diskussie niet te laten verwateren. Dit was trouwens voor hem het verstandigste,
want hij weet zeer goed hoe broos de samenhang
ir eigen gelederen is. Inderdaad, Saint-Rémy is
voor de inlijving van de randgemeenten en Lindem a n s is er t e g e n ! Naast enkele goede opmerkingen
kwam Samt-Rémy echter aandraven met een argum e n t dat het nu toch werkelijk niet m e e r doet :
« Alles is de schuld van de erkenning van de ééntaligheid van Vlaanderen en Wallonië in 1932. Er
waren toen nochtans betrekkelijk gematigde voorstellen gedaan, zoals bij voorbeeld de volledige
tweetaligheid van Vlaanderen en een betrekkelijke
tweetaligheid van Wallonië». Mocht hij het ooit
aandurven een dergelijk «gematigd voorstel» in
Vlaanderen te gaan bepleiten, dan brengt de a r m e
man het er nooit levend af.
De vilvoordense burgemeester Gelders is in het
debat niet zo vaak tussenbeide gekomen, m a a r wat
hij zegde kunnen wij met beide handen onderschrijven. Zijn bezadigde en realistische woorden
staken schril af tegen de meetingtaai van enkele
frankofonen, zonder grote woorden te gebruiken
heeft hij kranig van zich afgebeten • « De inwoners
van de randgemeenten begrijpen niet waarom de

frankofonen zich niet zouden kunnen aanpassen,
terwijl er hier nooit gesproken wordt van d t
250.000 Vlamingen die zich in Wallonië wél aangepast hebben ». Tot besluit verklaarde hij « dat de
Vlamingen te Brussel een gelukkig iets, dodat deze
instemmen, terwijl te Brussel de wetten van 1932
steeds gesaboteerd en die van 1963 evenmin toegepast worden. »
En nu hebben we nog niets gezegd over Lindemans. Deze had het debat ingezet met een stevige
uiteenzetting; hij noemde de aanwezigheid van de
Vlamingen te Brussel een gelukkig iets, zodat deze
stad haar taak als tweetalige hoofdstad kan spelen.
En hij vroeg zich af of de frankofonen zich wel voldoende daarvan bewust zijn. « Het bestaan van een
tweetalige hoofdstad is echter een hinderpaal voor
het federalisme met twee, dat tot het uiteenspatten
van België zou kunnen leiden. Federalisme m e t
twee bestaat nergens in de wereld», aldus Lindemans. Maar dan moeten wij hem toch de vraag
stellen of er ergens in de weï^ld nog een toestand
als die in Begië bestaat, w a a r een minderheid m e t
de steun van een tweetalige hoofdstad er steeds op
uit is geweest — en er ook steeds in geslaagd is —
de meerderheid in een ondergeschikte pozitie t e
houden. Lindemans schijnt wel een hele evolutie t e
hebben doorgemaakt, sedert hij meevaart op het
schip van Van den Boeynants. Inderdaad, toen op
een gegeven ogenblik Cudell meende te moeten opm e r k e n dat Lindemans van Brussel wel een Rijksgebied zou willen maken, antwoordde deze laatste
« m a a r ik ben er t e g e n » , wat hem vanwege V.d.B.
een goed punt bezorgde.
Zou de heer Lindemans soms aan geheugenverlies
lijden ? Dan willen wij zijn geheugen wel even
opfrissen, aan de hand van zijn eigen bijdrage in
h e t m e i n u m m e r van « E x t r a - E d i t i e » van 1965.
Schrijft Lindemans : « O n d e r de drijvende k r a c h t
van de C.V.P. werd een tweetalig statuut aan de 19
gemeenten van de brusselse agglomeratie opgelegd.
Tans is het ogenblik aangebroken om dit werk t e
bekronen : door h e t invoeren van een nationaal
s t a t u u t voor h e t hoofdstedelijk gebied Brussel. De
' nationale rol en de internationale roeping van Brussel vereisen een nationaal gezag in het hoofdstedelijk gebied... Het beleid moet ontworpen en gevoerd
' wordeïi door personen en instellingen die rechtstreeks van regering en parlement afhangen. (...)'
Dat rijksstatuut ligt in ons bereik, indien wij Vlamingen eensgezind onze kansen benutten. (...) De
C.V.P. zal ook alleen staan om h e t rijksstatuut voor
Brussel af t e dwingen...»
Wij hebben hieraan niets toe te voegen. Alleen
nog deze v r a a g : w a t denken n u daarvan de 7.280
kiezers die in 1965 en d e 7.458 kiezers die in 1968
h u n voorkeurstem aan Lindemans hebben gegeven?

Als dit colloquium de voorafbeelding is van wat
het brussels « parlement» eens zal zijn. dan heeft
Vlaanderen er niet veel goeds van te verwachten.
Het moet de Vlamingen Lindemans en Gelders, en
over hun hoofd heen, heel Vlaanderen nu toch wel
duidelijk worden, dat Vlaanderen onvermijdelijk in
nieuw gebiedsverlies zal moeten berusten, zolang
Brussel de hoofdstad is van een unitair België, om*
dat Brussel er nooit zal in toestemmen noch zal
kunnen toe gedwongen worden de belgische taalwetten ter beveiliging van de vlaamse gemeen*
schap te Brussel toe te passen, en omdat de gebiedsroof zal voortgaan en aldus geleideliik geheel
Vlaams-Brabant ons zal ontnomen worden.
Zullen de Vlamingen van de zogenaamde nationale partijen dan nooit inzien, dat zij met de huidige unitaristische metoden en strukturen er nooit
zullen in slagen een dam op te werpen tegen verdere gebiedsroof en verbastering ? En dat alleen
federalistische herstrukturering Vlaanderen kan
redden ?
m.v.d.b.

ALS EEN WERELDZEE

devi^ereld

LONDONDERRY
Ook Ierland is « te cleen om ghedeelt te worden » zoals destijds Willem Van
Oranje van onze Lage Landen zei. De ierse nationalisten — altans de harde kern
— hebben zich nooit bij de deling van Ierland in eensdeels de Republiek
anderdeels

de zes noordierse graafschappen,

die deel bleven uitmaken

Britse Kroon, neergelegd. Deze deling was aanvankelijk
bedoeld, doch het voorlopige is intussen

en

van de

alleen als « voorlopig »

bestendigd. De kwestie wordt

echter

opnieuw aktueel naar aanleiding van de Beweging voor Burgerrechten

(Civil

Rights) van de noordierse katolieken, die sociaal-ekonomische en politieke gelijkberechtiging met de protestantse

meerderheid

eisen en waardoor als vanzelf de

scheiding van Noord- en Zuid-Ierland en het verzet ertegen aan de orde

wordt

tij zelf lastig, want deze partij profiteert ten slotte van de diskriminatie en
het meerstemmig kiesrecht. Ze schrikt
trouwens niet terug, waar nodig om een
meerderheid in stand te houden, de kiesomschrijvingen willekeurig te wijzigen.
Er is hier dus sprake van een dubbele
vervalsing van het demokratisch stemrecht.
Dublin houdt zich officieel afzijdig
ook al was er de jongste tijd wel officieel kontakt met Noord-Ierland, uniek
in de recente geschiedenis van beide
lerlanden. Doch het is duidelijk dat
naarmate de religieuse, sociaal-ekonomische en politieke tegenstellingen in
Noord-Ierland naar het eksplozieve evolueren de strijd voor de hereniging
eveneens zal opflakkeren en zowel de
regering te Dublin als deze te Londen
tot een stellingname kan dwingen. De in
de twintiger jaren persoonlijk door de
toenmalige britse premier afgelegde belofte, dat de aanhechting van NoordIerland bij de britse kroon slechts voorlopig was, belofte die niet werd gehouden, schept naast de in scherpte toenemende tegenstellingen ook een juridisch
luchtledige, dat zeker niet ten voordele
van Londen noch van Belfast speelt.

gesteld.
Nu de katolieken in Londonderry besloten het tot 25 januari 1969 geldend
«bestand» op te zeggen wordt de situatie in de zes noordierse graafschappen (tegenover de 26 die de Ierse Republiek uitmaken, zodat hier het cijfer 32
geldt waar wij bij voorbeeld over de 17
provinciën spreken) weer uiterst kritiek, indien niet eksplozief. Dat kan echter niet anders wanneer men nagaat tot
welke ergerlijke diskriminatie de protestantse meerderheid van
Ulster
'(eigenlijk is dit niet Noord-Ierland,
want de grenzen van Ulster vallen niet
samen met die van de zes graafschappen) is vervallen tegenover de 30 % der
bevolking, die uit katolieken bestaat,
sinds de « partition » of deling van Ierland.
Het probleem is zeer ingewikkeld. De
70 % protestanten wensen in het Verenigd Koninkrijk te blijven, uit vrees in
een eengemaakt Ierland op hun beurt
het slachtoffer van minorizering te worden. Dat belet hen niet, hun katolieke
landgenoten op de meest brutale wijze
onder de knoet te houden. Onder deze
noordierse katolieken bevinden zich
uiteraard de meeste aanhangers van de
vereniging met de Ierse Republiek. Doch
met de jaren schenen ze zich bij de
« voorlopige » deling neer te leggen. Nu
echter om sociaal-ekonomische motieven
de tegenstelling met de protestanten
uiterst scherpe vormen aanneemt herleeft de gedachte aan hereniging met het
moederland. Er komt een ogenblik dat
men beide aspekten van het probleem
niet meer zal kunnen scheiden. Het is
trouwens zo dat alle moderne nationalistische bewegingen meer dan ooit sociaal-ekonomische argumenten in hun
strijd gebruiken, dat is zo hier en dat
5s zo elders Trouwens niet alleen in
Ierland is dat het geval doch ook in
Schotland en Wales, waar de nationalistische bewegingen hun aanhang vergroten door stelselmatig en onvermoeibaar te hameren op de sociaal-ekonomisch diskriminatie waarvan de betrokkp-n «buitengewesten » het slachtoffer
ziin
De diskriminatie in Noord-Ierland

neemt zelfs buitensporige vormen aan.
Men heeft er nog het meerstemmig
kiesstelsel : op grond van bezit, funkties en maatschappelijke pozitie beschikt men over meer dan één stem. De
protestantse meerderheid speelt het op
die manier klaar de katolieke minderheid politiek en ekonomisch bijna totaal
onmondig te maken. Meer dan 25 % der
katolieke Noord-leren beschikt over
geen enkele stem, terwijl heel wat protestanten over 20, 30 en zelfs 40 stemmen per persoon beschikken. Zo kan het
gebeuren dat te Londonderry, waar de
bevolking voor 80 % uit katolieken bestaat, toch door een protestantse minderheid bestuurd wordt! Dit verklaart
meteen waarom deze in de noordspits
van Ierland gelegen stad ook het toneel
van het hevigste katolieke verzet is.
Vermits het stemrecht verbonden is aan
bezit zorgen de protestanten er wel voor
dat de katolieken geen eigenaar van
huizen en gronden kunnen worden. Het
fanatisme gaat zo ver dat zelfs heel wat
katolieke Noord-leren niet eens een woning of een flat kunnen huren. Ook in
de sektor werkverschaffing worden de
katolieken zoveel mogelijk uitgeschakeld terwijl ze voor openbare funkties
praktisch niet in aanmerking komen.
Uiteindelijk hebben de katolieken zich
verenigd in een Beweging voor Burgerrechten zoals de amerikaanse negers
dat hebben gedaan. De noordierse regering — van meetaf stond Londen NoordIerland autonomie in interne zaken toe,
naar engelse geplogenheid zonder daarvoor geschreven wetten te stemmen én
met voldoende ekonomische drukkingsmiddelen om deze autonomie niet tot separatisme te laten uitdelen, hoewel
daarvoor uiteraard vanwege de noordierse protestanten niet te minste aanleiding bestaat — tracht nu de tegenstellingen enigszins af te zwakken doch
stuit daarbij op de harde, reaktionaire
protestantse (eigenlijk presbiteriaanse
anglikaanse en metodistische) kern
enerziids en op tot wanhoop gedrevpn
katolieke «blanke negers» arir)er7iir?<;
De noordierse premier kanitpin O'^Woin
heeft het binnen zijn Unionistische Par
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• Israël verwerpt
Sovjet-vredesvoorstellen en bedreigt Libanon met nieuwe vergeldingen indien de libanese
regering de groepering van Palestijnse verzetslieden op lïbanees grondgebied zou toelaten. Libanon voert algemene militaire dienstplicht in.
• Een konferentie van de Grote Vier
over het Midden Oosten blijkt met
mogelijk te zijn. Ook de Gaulle bepleit nu een vredespoging in het kader van de UNO. Frankrijk legt embargo op alle wapenleverantxes aan
Israël.
• Le Minh Tri, zuidvietnamees minister van opvoeding bij bomaanslag te
Saigon gedood.
• H.C. Lodge tot hoofd van de amerikaanse afvaardiging op Vietnamkonferentie te Parijs benoemd.
• Smrkovsky,
aftredend
tsjecho-slovaaks parlem,entsvoorzitter, ziet feitelijk van een nieuwe kandidatuur af
als gevolg vna sovjetdruk en van de
eis der Slovaken, de derde centrale
beleidspost door een Slovaak te zien
bekleden.
• Joernalist Marcuse wil de plaats innemen van de te Peking gegijzelde
britse Reuter-korrespondent
Anthony
Grey.
• Nieuwe woelingen te Ulster en te
Londonderry.
Noordierse
premier
O'Neill keurt scherp betogingen en
tegenbetogingen af en dreigt met
drastische ordemaatregelen. De katolieken van Londonderry zeggen het
tot 25 januari voorziene « bestand »
op.
• De Sovjet-Unie lanceert een onbemand ruimtetuig naar Venus, dat op
deze planeet een zachte landing m,oet
maken
• De libanese regering neemt ontslag.
• Bijeenkomst van het britse gemenebest m een gespannen sfeer.

Het
sovjet - vliegtuig
«Toepolov 144», rechtstreekse rivaal van de
frans-brttse « Concorde », deed zijn proefvlucht. Het toestel is
bijna een
getrouwe
kopij van de «Concorde » zo naar uiterlijk als naar mogelijkheden. Ja, van hun
eerste
onbeschaamdheid zijn de Sovjets
nog niet dood...

DE
ISLAM
« Als een wereldzee » is geen overdreven omschrijving van wat de Islam
is voor al wie er nader kennis mee wil
maken. En het is evenmin onjuist als
uitdrukking vóór de geweldige en zeer
geheimzinnige kracht die er in schuilt.
Men kan met het verstand weten wat
het betekent, zich als een verlaten
drenkeling in een oceaan te moeten
redden ; maar alleen hij die het zelf
heeft meegemaakt, wéét het ook echt.
Zo kunnen we ook buiten de grote
geestelijke krachten die de wereldgodsdiensten zijn blijven staan, en dan kennen we er wel heel wat over ; er in
duiken, ze van binnen uit trachten te
begrijpen, geeft echter onvermijdelijk
een ervaring die gelijkt op de ervaring
van wie onverwacht, verlaten en machteloos alleen midden een oceaan ronddrijft.
De Islam is de godsdienst die in de
zevende eeuw van onze tijdrekening
door Mohammed werd gesticht. Kronologisch gezien is de Islam de jongste
van de wereldgodsdiensten en toch —
blijkbaar — de meest verstarde. Mohammed verkondigde het strengste (in
de zin van het scherpst geformuleerde) monoteïsme. « Allahu akbar, Allah
is groot » is de eerste van de geloofsaffirmaties van de moslims. De echte
betekenis is : Allah is groter, is de
grootste, is groter dan om het even wie
of wat bestaat of zelfs kan gedacht
worden. Het hoeft wel niet bewezen te
worden, dat niet hierin het onderscheid
ligt met bv. het kristendom. Dit onderscheid wordt echter al enigszins duidelijker bij het geloofspunt over de « dag
van de afrekening » : loon en straf
hebben in de Koran, het heilige boek
der moslims, en in de daarbij aansluitende traditie een totaal andere kleur
dan bij de kristenen. In hun derde en
vierde geloofsaffirmatie ligt het totaal
eigene van de Islam : Mohammed is de
laatste an de profeten, hij is het « zegel » op al zijn voorgangers. En tot die
voorgangers behoort bv. ook ICristus.
En evenzeer is de Koran hét heilige
boek, de openbaring waarmee alle andere schriften moeten overeenstemmen. De Islam maakt inderdaad duidelijk onderscheid tussen de « heidenen >
en zij die een « schrift » hebben : de
heidenen moeten tot het einde toe worden bekampt ; de « schrift-gelovigen »
(dat zijn de Joden en de Kristenen)
kunnen in moslimstaten vreedzaam
blijven leven, maar zijn onderworpen
aan een speciale persoonsbelasting. Tot
de kern van de Islam behoort als vijfde punt ten slotte de bevestiging van
de gemeenschap van allen die Allah,
zijn profeet, het boek en de dag van
het oordeel aanvaarden.
Is de Islam voor wat de leer betreft
verreweg de eenvoudigste wereldgodsdienst die bestaat (en dat bevordert
zeer sterk zijn verspreiding), voor wat
het morele leven aangaat is het de
godsdienst die de minste eisen stelt.
Ook volledig « neutrale » waarnemers
(in zover dat bestaat !) kennen geen
grotere tegenstelling als die tussen de
Bergrede van Kristus en de praktische
eisen die de Islam aan zijn volgelingen
stelt. Maar die eenvoudige en gemakkelijke verplichtingen worden dan wel
met een zeer grote gestrengheid opgelegd. Deze verplichtingen worden de
« vijf pijlers van de Islam » genoemd.
Iedereen moet de geloofsbelijdenis reciteren Er is geen god dan God, Mohammed is de profeet van God»; na
de rituele wassing en in de richting
van Mekka moet iedere gelovige vijf
keer per dag bidden ; tijdens de negende maand van de moslim-kalender, de
Ramadam, moet men zich van zonsopgang tot zonsondergang onthouden van
voedsel, drank en elke vorm van seksueel leven ; iedereen wie kan, moet
aalmoezen geven ; iedere moslim moet
al het mogelijke doen om vóór zijn
dood naar Mekka te pelgrimeren. De
Koran verbiedt verder ook nog het
eten van varkensvlees, het drinken van
wijn en het spel.
Volgens deze levensregels leven al
sinds meer dan 1200 jaar vele miljoenen mensen. Zij leven zowel in Afrika
als in Indonezië en China. Sommigen
leven in nog zeer primitieve omstandigheden, maar anderen kennen en gebruiken de westerse technieken. En dit
alles zonder enige uitgebouwde religieuze organizatie ! Toch is dit niet zo
verwonderlijk : geen enkele godsdienst
is even sterk en even principieel politiek als de Islam. Dat was al waar in
het begin, dat was zo bij de verspreiding, dat is ook vandaag nog zo. De Islam is ongetwijfeld een godsdienst,
maar even sterk een politieke macht.
Verstard en machteloos nu, maar morgen ?
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werkt
atoomprogramma
en
geen tijdige ekonomische e n
sociale omvorming.
Nu ja, ook nog luisteren n a a r
anderen als men zijn eigen
stem zo graag h o o r t !

GOUDVOORRAAD
De krizis van de dollar die
| n elk geval mede werd veroorzaakt door de franse financiële
politiek is nog niet zo heel lang
voorbij. Frankrijk, dit is de
Gaulle wisselde sistematisch al
Eijn wisselrezerves om in goud.
H e t is bekend dat toen het
4goud 93 % van het totaal van
ée
wisselrezerve
uitmaakte.
Buiten enkele ingewijden kan
fens niemand nog zeggen voor
welk ten honderd het goud nog
aanwezig is in de franse rezerwe. Bekend is wel dat de Verenigde Staten voor 460 miljoen
«lollar goud van T^Yankrijk hebb e n terug gekocht. Uit het bil a n van de centrale bank van
d e duitse Bondsrepubliek blijkt
v e r d e r dat F r a n k r i j k eveneens
goud heeft verkocht aan dit
land. Verder is het zeer waarschijnlijk dat ook nog andere
l a n d e n van F r a n k r i j k hebben
gekocht. De franse goudvoorr a a d is in elk geval zeer geslonken, hoezeer ? Dat is een v r a a g
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ZELFS PER SCHIP

Nu de bomstop
meer definitief

Dat uit onze eigen streeK
aardbeien naar Zweden w e r d e n
uitgevoerd per vliegtuig, w a s
een van de nieuwigheden v a n
h e t voorbije jaar. En een b u i tenkansje voor onze tuiniers I n
november van 1968 k w a m e n
voor het eerst een paar duizend
kartons transvaalse perziken
n a a r hier Uiteraard dure vruchten, vooral omwille van g r o t e
afstanden. Vlak voor K e r s t m i s
k w a m e n echter ook kaapse perziken aan, die per schip w e r den aangevoerd : grote prijsverlaging. Op tweede nieuwjaarsdag kwamen de eerste p r u i m e n
•ml I{il'l,li.lilllllllllllliilll<ll
en abrikozen aan. Kaapse m e boven Noord-Vietnam
een definitief karakter schijnt te
verkrijgen (niets is soms
loenen zullen midden-januarl
van
dan het voorlopige...)
vullen
deze Noordvietnamezen
in de omgeving
in de winkels beschikbaar zijn.
Vinh Linh bommenkraters
op.
Dit is natuurlijk geen reklame ï
het is alleen een illustratie
die in demokratische omstan- voor de hedendaagse ontwikkeling w a a r de snelheid van h e t
digheden zonder moeite zou te
vervoer en de koeltechnieken
beantwoorden zijn, maar dat is
de wereld steeds kleiner majuist een veronderstelling die
ken. Ten minste als ook a n d e r e
niet o p g a a t !
ekonomische faktoren gunstig
meespelen.
houden of opgesloten worden, dat het raadWAARSCHUWINGEN
sel ei niet kleiner om wordt.
OOK CHINEZEN
De officiële veiklaiing waarmee de ChiIs de franse krizis werkelijk
nezen uitpakten, is al everj. weinig steekHet eiland dat diktatoriaal
alleen en uitsuitend veroorhoudend. Grey werd zogezegd gegijzeld om
door
de oude Tsjang Kai Tjsek
zaakt
door
de
mei-revolte,
of
hem om te ruilen met acht chinese joernazijn er andere oorzaken ? Oor- wordt geregeerd, Formoza of
listen, die wegens deelneming aan straatTaiwan, geniet niet de gunst
deel zelf : in 1959 zei Pinay, een
rellen in de britse kroonkolonie Hong-Kong
van de persmensen. Daardoor
bekwaam tinancier en minister
waren opgesloten geworden. Zeven van de
ontsnapt het bijna volledig a a n
van financiën, tot de GauUe :
acht zijn echter na korte tijd weer xrrijgede aandacht van de openbare
« D i e raketten, meneer de prelaten; ze waden daarenboven slechts tc/t
opinie. Ten onrechte. Taiwan is
zident, kosten duur. Zij zullen
een geringe geldstraf veroordeeld. De achthet enige niet-europese land
ons ruïneren en ons de slag
ste werd bijna twee maanden geleden, op
dat door werk, organizatie en
doen verliezen dfe onze onder16 november 1968, na uitzitten van zijn
chinese taaiheid er in geslaagd
nemingen in de moderne westraf uit de gevangenis ontslagen. Het lot
is de eigen ekonomie vlot t e
reld met het buitenland moeten
van Anthony Grey echter bleef ongewijkrijgen. Taiwan is ook het
uitvechten.» Volgens het pas
zigd.
verschenen deel van zijn mé- enige aziatische land dat kon
De gijzeling omwille van de acht aangebedanken voor verdere dollarmoires zei Adenauer in 1961 tijhouden Chinezen te Hong-Kong is Kiverihulp van de Verenigde Staten.
dens een onderhoud m e t de
gens met de enige chinese verklaring over
Bovendien voert dit land een
Gaulle : « I k denk dat de franse
de opsluiting van Grey. Een andere keer
handige en volhardende buitenekonomie niet over de middeheette het, dat de Brit slechts kon wijgelalandse politiek. Enkele jaren gelen beschikt die toelaten tegeten worden nadat « de dertien joernalisten*
leden reisde Tsjoe-en-Lai door
lijkertijd de atoombewapening
en € alle andere patriotten » uit de hongAfrika en verkondigde dat dit
en de omvorming van de ekokongse gevangenis zouden ontslagen zijn.
werelddeel gereed was voor d e
nomische en sociale situatie
De dertien zogenaamde « joernalisten >
(chinese) kommunistische revovan Frankrijk t e bewerken.»
echter werden slechts aangehouden naar
lutie Die triomfkreten zijn
Het « t a k t v o l l e » antwoord van
aanleiding van een oproer dat plaats greep
allang weggestorven. Maar naDebré, die toen eerste-minister
geruime tijd nadat Grey reeds was *opgetionalistisch
China,
Taiwan,
was,
luidde
:
«
S
t
a
t
e
n
zonder
sloten. Daarenboven waren het geen joerslaagde er zo pas in diplomaatoombom
7iir
satelliet-stanalisten; slechts één van hen zou desnoods
tieke betrekkingen aan te knoten ».
die beioepstitel kunnen voeren. Wat « alle
pen met Gambia En in Ivoorandere patriotten > betreft; in Hong-Kong
Nu de franse atoomproefnekust draait de samenwerking
werden tijdens het vorig jaar ongeveer 450
mingen toch moeten worden
op volle toeren. De Chinezen
Chinezen wegens deelname aan oproer verstopgezet, schijnt de Gaulle de
bevorderen er gunstig de beoordeeld tot verschillende — maar steeds
beide mogelijkheden tegelijk
vrij lichte — straffen. Het grcfotste deel
langrijke rijstkultuur.
gemist te hebben : geen afgedaarvan is reeds lang terug op vrije voeten.
De zaak Grey is slechts begonnen een
« zaak » te worden, nadat onlangs de britse
diplomatieke vertegenwoordiger m Peking,
Percy Cradock, de toelating kreeg om Grey
gedurende een half uurtje te spreken. Voordien was men aangewezen op wat de Chinezen loslieten en beschikte men over geen
enkel gegeven over het lot van de Reuterhorrespondent.
Ook dat is in China niet
uitzonderlijk.
De berichten over Grey hebben enkele
diensten er toe aangezet, zich bezig te houden met een aantal gevallen van mensen
die waarschijnlijk een eender lot als dat van
Grey ondergingen. Vermoedens bestaan dat
er nog twaalf andere Britten, dertien Japanners, vijf Amerikanen, zes Duitsers, een
Belg en een Italiaan ofwel onder « huisarrest » staan ofwel gewoonweg verdwenen
zijn.
Navoisingen bij de Chinezen blijven zon
der rezultaat. Enkele dagen geleden nog lieten 2.800 britse joernalisten — onder hen
>ook kommunistische redakteurs — een petitie voor Grey afgeven op de chinese ambassade te Londen. De ambassade weigerde
zelfs, de tekst in ontvangst te nemen...

ANTHONY GREY
De kranten brachten deze week volgend
Reuter-bericht : « De Reuter afdeling van
de britse joernalistenbond heeft een plan
uitgewerkt om de vrijlating te bekomen van
de Reuter-korrespondent te Peking, Anthony Grey, die sedert meer dan 17 maanden
onder huisarrest staat. De afdeling vraagt
in de eerste plaats aan alle britse joernalisten, naar hun Lagerhuislid te schrijven
opdat deze laatste zou ijveren voor de vrijlating van Grey. Bovendien zal de afdeling
nieuwe stappen doen bij de britse en chinese regeringen en heeft de nrganizatie <s. Amnesty International *, die Anthony^ Grey
als < gevangtne omwille van zipi mening >
heeft nanzetifezen. verzocht ook mee te helpen.
Achter dit < plan > van de britse Reuter-afdeling verbergt zich de machteloosheid van de Btitten om hun m China vastgehouden landgenoot effektief te helpen.
En achter de in het Reuter-bericht gebruikte term « huisarrest » verbergt zich een dramatische gevangenschap met
folteringen
die, alhoewel ze < modern » zi]n, met moeten onderdoen vc*or de oude klassiekers uit
het chinees martel-arsenaal.
Sinds juli 1967 zit joernalist Anthony
Grey te Peking onder < huisarrest >. Hij
werd opgesloten in een kamer van zowat
zestien vierkante meter vloeroppervlakte. In
de winter ts het er ijskoud, in de zomer ondraaglijk heet. De omstandigheden
waann
Grey moet leven zijn van die aard, dat na
een jaar « huisarrest > ajn algemene gezondheidstoestand méér dan wankel was gewenden : in augustus van verleden jaar begon hij te lijden aan hallucinaties en geheugenvei lies. Dit geheugenverlies
inspireerde de chinese bewakers tot een van hun
tergendste maatregelen tegen Grey. Vroeger
was het hem toegestaan, af en toe boeken
te halen in een kleine bibliotheek die gevestigd was in een andere kamer van het
gebouw waar de joernalist opgesloten zit.
Van zodra de Chinezen vaststelden dat
Grey's geheugen begon te falen, eisten ze
dat hij bij iedere ontlening van boeken op
voorhand de juiste titel en de auteursnaam
zou opgeven. Grey was daartoe niet in staat
en dus weiden hem geen boeken meer gegeven; sinds bijna een half jaar bestaat zijn
enig kontnkt met de buitenwereld uit de
lektuur van het chinese weekblad « Peking Review ». Het dagblad « de Volkskrant >, eveneens te Peking uitgegeven,
wordt hem iedere dag overhandigd; Grey is
echter niet in staat — zoals zijn bewakers
weten — om teksten in chinees letterschrift
te lezen.
De klap op de vuurpijl is dat niemand —
ook Peking niet — tot op heden een afdoende verklaring voor de opsluiting van
Grey heeft kunnen noemen. In de chinese
kranten w'ordt de Brit bij gelegenheid afgeschilderd als « een dolle imperialistische
hond »; hij deelt dat etiket echter met zoveel mensen die niet door Peking aange-

A.N.

TOVANO.

De enen hebben te veel regen, de anderen veel te weinig. Zo zag
de hoofdstraat
van El Aiun — spaanse Sahara — er na de eerste
regenbui sinds drie jaar uit, einde 1968...

H.

ZUID-TIROL

(1)

Sporadisch
komt Zuidtirol in het nieuws, vooral wanneer tiroolse « terroristen »
tegen de italiaanse bezetting van hun land met springstof
demonstreren.
In het
algemeen echter blijft onze officiële pers. zowel als radio en televizie,
uitermate
spaarzaam met berichten over dit om zijn vrijheid vechtende
« l a n d aan de Brenner». Een zuidtirools
spotlied zegt onder meer « Als de Tirolers negers
waren,
had de UNO reeds lang ingegrepen,
waren er protesten
over heel de wereld
te
horen, zou Italië als koloniaal despoot uitgekreten
en geboykot worden... Maar vermits er, zoals iedereen weet, in Zuidtirol
geen negers wonen, blijft de wereld
liever
doof en blind...»
Wij hoeven ons over de eenrichtingsv er ontwaar dtging der geleide
«wereldopmie»
niet meer te verwonderen
noch ons er om boos te maken. Wij moeten alleen maar
teren, die opinie te nemen voor wat ze waard is, de belachelijkheid
der
beroepsmanifesteerders
leren inzien en, waar mogelijk,
aantonen
— zoals in het
tiroolse
spotliedje.
Maar naast deze — negatieve — reakti e kunnen wij er ook een pozttteve
stelten.
Naast de vaak opgeschroefde
en overdreven
protesten-uit-berekening
dienen
wij
de aandacht
te vestigen op de moedwillig-vergeten
verdrukten,
op de
bewustgespaarde
verdrukkers.
Op de slogan der anarchistische
SDS «nooit
tegen de
Sovjets » moeten wij replikeren met een aanklacht tegen elke verdrukking,
en dan
in de eerste plaats tegen diegene, welke de andere verzwijgen.
Het is daarom,
dat
wij de vrijheidsstrijd
der kleine volkeren en der minderheden
in Europa en elders
vooral beklemtonen.
Het is daarom, dat wij het kleine en zelfs door eigen
volksgenoten in de steek gelaten Tirol nt^ in de kijker willen
stellen.

UNDSCHAP EN VOLK
Zuidurol IS als benaming de uitdrukking
van een aktueel-politieke, niet van een geografische oi etnische, op zichzelfstaande
werkelijkheid.
Tirol is etnisch en geografisch één geheel. Door de aanhechting van het zuidelijke gedeelte werden het noordelijke en oosteUjke deel van Tirol, binnen de huidige
Oostenrijkse staat gelegen, van elkaar gescheiden. Vermits Zuidtirol als het ware
de brug is tussen beide andere delen, werd
het Tiroler land dus werkelijk in drie stukken gescheurd.
Vooraleer wij de historische ontwikkeling
en de politieke aktualiteit schetsen, eerst
feen korte beschrijving van landschap en
mensen.
Wij situeerden het zuidtiroolse gebied
reeds : tussen Oost- en Noordtirol, doch
van deze gebieden gescheiden door de ooslenrijks-italiaanse staatsgrens.

In het noorden en oosten sluit Zuidtirol
dus aan bi] het duitse taal- en volksgebied.
In het westen komt de grens praktisch met
de zwitsers-italiaanse staatsgrens overeen.
Het Zwitserse Engadin en de gemengde
duits-ladinische gebieden onderscheiden
zich — ook door het allemanische Zwitserduits — van het beierse Tirolerduits. De
zuidergrens van het Tiroler land, die met
de taalgrens overeenstemt, loopt van het
Ortler massief in het westen (met het hoogste punt op 3902 m.) bijna evenwijdig meï
de Oostenrijkse staatsgrens, om langs het
massief van Sella en Kreuzjoch de grens
van Oosttirol te bereiken. Zuidelijk Bozen
echter krijgt deze grens een uitstulping tot
aan de Salumer Klause.
Een tamelijk gesloten taal- en volksgebied
dus. Toch bevindt zich in dit gebied buiten
de minderheid van Italianen, wier immigratie sistematisch bevorderd werd, nog een
andere minderheid : die der romaanse Ladiners, in het Gródnerdal en het Gaderdal.

Vrijheidsheld

H u n aantal wordt geschat op 15.000 : h u n
taal behoort tot het Westromaans (zoals
het Frans, het Provensaals en de romaanse
talen van het Iberisch schiereiland) — en
niet tot het Oostromaans zoals het Italiaans.
Zij staan echter kultureel en politiek 'uit
traditie naast de Zuid-Tirolers, en het is niet
zonder betekenis dat vijf van de zes ladinische gemeenten in Zuid-Tirol door de Zuidtiroolse Volkspartij werden bestuurd.
Wij duidden hierboven de huidige taalgrens aan. In de provincie Trentino, die na
1918 eveneens geannekseerd werd, woont
een italiaanse of veritaliaanste bevolking
die echter voor een groot gedeelte van
duitse oorsprong is. In dit zg. « Welschtirol > werd een dialekt gespioken, dat men
heï « Zimbrisch > heette en nog de vorige
eeuw, in 1860, schreef een italiaans priester
in een kroniek, dat het lokale dialekt in
Vielgereut (Folgaretano) uit een groot aantal duitse woorden bestond, waarvan de
uitspraak wel enigszins vervormd was, maar
die gemakkelijk naar hun oorsprong waren
terug te brengen.
Ook de oorspronkelijke plaatsnamen en
de oorkonden — tot m de 12de en 13de
eeuw terug — wijzen op de oorspronkelijk
duitse bevolking. Wij staan hier voor een situatie, die wi] -rel enigszins vergelijken
kunnen met het verfranste gedeelte van
Zuid-Vlaanderen tot aan de Somme.
Heel dit gebied op de zuiderflank der
Alpen was reeds zeer vroeg door germaanse stammen bewoond. Voor de Romeinen
het gebied bezetten, woonde in het dal van
de Inn en de Eisack en in de Vintschgau
een illirische volksstam, door de Romeinen
de « Rhaetiers » genoemd. Na de romeinsche verovering werden die gouwen bij het
imperium ingelijfd als de provincies Noricum en Raetia.
Deze laatste provincie was op haar beurt
ingedeeld in Raetia prima (het huidige
Zwitserse Rijndal, Vorarlberg en Engadin,
met hoofdstad Cuna, het huidige Chur) en
Raetia secunda, omvattende de zwabischbeierse hoogvlakte en Noordtirol. Na het
ineenstorten van het romeinse imperium en
het bewind van de Oostgotenvorst Theodorich vielen de Allemannen binnen in
Zwitserland en drongen tot m het Lechtal
door De Franken namen bezit van Engadin, de Slaven drongen door tot in het
Pusterdai (Puster is een slavisch woord dat
< woest » betekent).

Eerste

trein rijdt over de na een aanslag

herstelde

spoorlijn

van de

Brenner •pas.

Na deze eerste germaanse verovering en
bevolking, volgde een tweede golf, met de
Bajuwaren uit het noorden en de Lango-

Andreas

Hof er.

barden uit het zuiden. Vanuit het oosten
trachtten de Slavische Wenden het gebied
Ie veroveren. Hertog Tassilo versloeg hen
op het Toblacher Feld. De Bajuwaren werden nu meester over heel het gebied en de
inheemse — germaanse en gelatinizeerde --i
bevolking nam taal en gebruiken der nieu.
we heren aan Deze beierse bezitneming van
het land bezuiden de Brenner zou de taal
en de kenmerken van deze met Franken,
Saksen en Allemannen voornaamste germaanse stam, die tot de vorming van het
duitse volk hebben bijgedragen, ook in dit
gedeelte van het Alpengebied doen over»
heersen. In tegenstelling met het nabije allemanische Zwitserland behoort de bevoU
king van Tirol tot de beierse stam- en
dialektgroep, en draagt er ook de uitgesproken kenmerken van. De kontakten met de
latijnse wereld, op alle gebied, hebben zijn
uitgesproken eigen wezen niet kunnen aan»
tasten. Het strenggelovig katolicisme is
slechts de konfessionele vorm van een oeroude germaanse religioziteit. Een zekere
rauwheid, tot in de humor toe, neemt niet
weg dat vanuit het uiterste zuiden van hel
beierse stamgebied, vanuit dit zuidelijke
Tirol, een hele sagen- en legendenwereld,
vooral rond Dietnch von Bern (Theodorik) ontstond. Een handschrift, in 1502 in
Bozen ontstaan, bevat de tekst van een de«
zer sagen, het < Biterolf >.
Maar de meest-bekende figuur is wel die
van de Zuidtiroler die aan het begin van
de middelduitse literatuur staat : Walther
von der Vogelweide. De kunstzin van dit
volk spreekt evenzeer uit de barokke prachï
van menige kerk als uit de rijkgeschakeerde
en kleurige verscheidenheid van de volksdracht.

GEMZENWACHT DER VRIJHEID
Bergland is echter hard land en het milieu heeft zijn invloed op de mensen uitgeoefend. Er is een goedkoop sentimentahsme ontstaan, dat rond Tirol een valse
romantiek heeft geweven en in de wereld
een beeld verspreid heeft, dat met de werkelijkheid niet of nauwelijks overeenstemi.
Met de jodelende, dansende, fensterlnde
Tiroler heeft de taaie, zwijgzame bergbewoner van het Tiroler land weinig gemeens.
Wat hem wél kenmerkt is een zeer sterk
nationaal bewustzijn, dat zich doorheen
heel de geschiedenis heeft geuit. Een van
de uitingen van dit sterk uitgesproken zelfstandigheidsbewustzijn is wel het schutterswezen, deze € gemzenwacht der vrijheid x
zoals een dichter ze noemde.
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HET LAND AAN DE BRENNER

Deze verenigingen hebben eeuw na eeuw
de ruggegraat gevormd voor de verdediging
der natie : de Tiroler Kaiserjager waren
met de Hoch-und Deutschmeister het beloemdste regiment in het k.u.k. (kaiserlich
wid königlich) Oostenrijk l
De bevolking van Zuidtirol is in hoofdtaak agrarisch. De moeilijkheden waarmee
de landbouw in het bergland te kampen
heeft en de sterk-traditionele verbondenheid met de streek van deze bergbevolking
die weigerig staat tegenover een industrialisering die niet alleen een bedreiging betekent voor het volkskarakter der streek door
de sistematische inwijking van Zuiditalianen, maar die ook het landschap zelf aantast, een landschap dat door zijn toeristi«die aantrekkingskracht mede een inkomstenbron betekent voor de bevolking zijn
redenen, waarom de Zuidtiroler bevolking
een hard en zelden welvarend bestaan voert.
Een sferkere uitbating van het toerisme zou
het algemeen welvaartspeil zeker doen stijgen.

GESCHIEDENIS
Na de bajuwarische verovering en bevolking van het Tiroler land en het opgaan
van de bajuwarische en langobardische rijken in het grote Frankenrijk van Karel de
Grote, kwamen de verscheidene kleine
graafschappen en gouwen die later het
graafschap Tirol zouden vormen, in het
oostfrankische rijk.
Albrecht III die in 1253 stierf, gaf aan
het land de naam Tirol, naar de burg Tilol bij Meran. Na herhaalde verdelingen
onder de opvolgers, kwam tenslotte < heï
land aan de Etsch en het Inndal met de
burg Tirol en al wat ertoe behoort > aan
de Habsburgers. Margaretha Maultasch —
dochter van Heinrich von Böhmen, weduwe van Ludwig von Wittelsbach — sloot
met Rudolf IV een verdrag, waarbij zelfstandigheid en eerbiediging van wetten en
gebruiken gewaarborgd werden. Het land
maakfe allerlei wederwaardigheden mee. In
de veertiende eeuw werden Opper- en Nederoostenrijk enerzijds en Tirol anderzijds
gescheiden, doch later onder Keizer Leopold I weer verenigd.
Toen de beierse keurvorst in de spaanse
•uksessie-oorlog Tirol veroveren wou om
«ch met de franse troepen in Italië te vermigen, liep de Tiroler Landstorm ïe wapen en vernielde het leger van de Keurvorst bij de Pontlatzerbrug en bij de Pas
Luëg aan de Brenner. De jozefinistische
kerkhervorming riep in Tirol zowel als in
Vlaanderen verzet wakker tegen de « keizerkoster >.

ANDREAS HOFER
De Napoleontische oorlogen riepen een
nieuw gevaar op voor Tirol. In 1797 hadden Landstorm en Landesschützen nog een
frans leger bij Springes opgehouden. Maar
tenslotte volgde bezetting van het land, en
tengevolge van heï verdrag van Pressburg
in 1805, inlijving bij Beieren. Het land
heette voortaan Zuidbeieren. De doorgevoerde hervormingen vielen niet in de
«öaak en Oostenrijk had het gemakkelijk
<i«n de Tirolers tol verzet op te roepen.
Ia 1809 ontbrandde dan opnieuw de

strijd. En hier komt de bekende naam Andreas Hofer voor in de geschiedenis. « Zu
Mantua in Banden, Andreas Hofer lag » zo
luidt het lied over deze nationale figuur,
die voor Tirol is wat Wilhelm Teil is voor
de Zwitsers, met dit verschil dat de eerste
een historische werkelijkheid, de tweede een
legendarische figuur is.
Andreas Hofer, een boer uit het Passeiertal, leidde de opstand. Hofer, die op zijn
drieentwintig jaar reeds afgevaardigde van
Fasseier in de tiroolse landdag was waarop
ïegen de centralistische bestrevingen van
Wenen werd geprotesteerd, had zich vroeger reeds met de wapens vertrouwd gemaakt en was in de eerste Napoleontische
oorlog bij de verdedigers van de Tonalepas. Een geheime bijeenkomst van Tiroler
boeren greep plaats in 1807 : Hofer was
erbij.
De onmiddellijke aanleiding tot de opstand was de oproeping van de Tirolers
vo,or dienstneming in het beierse leger (dat
met Napoleon verbonden was). De vrijheidsoorlog brak uit op 9 april 1809. Einde, april w^s gans Tirol, met uitzondering
der vesting Kufstein, bevrijd. Op 12 april
versloegen de Tirolers het franse leger bij
de berg Isel en trokken Insbruck binnen,
dat nadien nog meermaals van bezitter verwisselde. Van Wenen kwam echter weinig
hulp, en toen Franz I vrede sloot met Na-i
poleon, stond Tirol alleen, niettegenstaande de plechtige verklaring van de keizer ;
« Ik reken op U, gij moogt op mi] rekenen >.
In een verhaal van Karl Springenschmid
wordt op het feit gewezen dat in de kronieken over het jaar 1809 en in de aantekeningen die de onderwijzer Stephan Burtscher, van Mals, gemaakt heeft, steeds sprake is van een student die op het Raffeinerhof bij Mals, laatste verzetshaard in de
strijd, zou gevallen zijn en die met raad en
daad Hofer en de Tiroler leiders zou bijgestaan hebben : het zou de zoon van een
pruisisch kolonel geweest zijn, die ïe Jena
zijn regiment overgaf aan de Fransen. De
zoon wilde de schande uitwissen en toen
men hem vroeg waarom hij voor een tiroolse zaak vocht, antwoordde hij « Het is geen
tiroolse, maar een duitse zaak : tegenover
één vijand moeten wij als één volk optreden >.
Andreas Hofer werd, tengevolge van verraad, gevangen genomen op de Pfandler
Alm. Hij werd naar Bozen overgebracht,
vandaar naar Mantua, en beschuldigd om
na de genade-proklamatie opnieuw de wapens te hebben opgenomen en de Tirolers
tot opstand aangezet te hebben.
Zijn vrienden konden bewerken dat zijn
vrouw en zoontje, die eveneens aangehouden waren, vrijgelaten werden. Wenen, dat
de volkse strijd der Tirolers had verraden
voor de vriendschap met Napoleon, roerde
niet en Mettemich, aan wie een smeekschrift werd gericht, hield zich doof. Van
andere zijde kwam echter wel voorspraak :
Eugene de Beauhamais sprak voor Hofer
bij Napoleon ten beste en wees op diens
edelmoedigheid, ook tegenover zijn vijanden.
Napoleon kende echter geen genade en
beval ten spoedigste tot de rechtzitting over
te gaan. Het proces te Mantua op 17 februari 1810 eindigde met een eenparige schuldigverklaring. Amper drie dagen na de
reditatting werd Hofer terechtgesteld.

evenals zijn medestrijder Peter Mayer.
Na het neerslaan van de opstand veiloor
Zuidtirol zijn vrijheid : het werd als departement Alto-Adige (Boven-Etsch)
bij
het Italiaanse koninkrijk geannekseerd,
maar kwam na Napoleons val terug bij
Oostenrijk.

ONDER ITALIAANS JUK
Na het ontstaan van het Italiaanse koninkrijk onder Victor Emmanuel en de
eenmaking van Italië, werd van Italiaanse
zijde een bestendige propaganda gevoerd
om de provincies Trente en Zuidtirol te
< bevrijden > van het Oostenrijkse juk. De
Oostenrijkers voerden nochtans in «Welschtirol> absoluut geen politiek van germanizering, integendeel 1 Reeds in 1866 kloeg
de « Tiroler Bote » het feit aan dat duitssprekenden in Welschtirol veel moeilijkheden hadden om hun kindererf in hun moedertaal te laten onderwijzen.
Een van de belangrijkste en fanatiekste
propagandisten der anneksatie bij Italië
was Ettore Tolomei, die aan de anneksatieplannen een wetenschappelijk tintje wou
geven door de fabrikatie van — valse —

benamingen en dokumenten Zijn potsierlijkste i.itvinding was wel ziju zogcii_gJe
« eerste bestijging » van de 2913 m. huge
Glockenkarkofels, die hij de naam « Veita
d'Italia » gaf. Al gauw werd bewezen dai hij
met zijn < bestijging » doodgewoon gelogen
had.
Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog had Italië met Duitsland en Oostenrijk een bijstand- en verdedigingsverdtag.
In 1915 verliet Italië deze driestatenbond,
liet zijn bondgenoten in de steek en iep
naar het geallieerde kamp ovep. De prijs
die het zich liet betalen was, naast koloniale bezittingen m Afrika ; de aanhechiing
van Trente en Zuidtirol...
Het zelfbeschikkingsrecht der volkeien,
waarvoor de geallieerden zogenaamd vochten, werd door diezelfde geallieerden met
de voeten getreden in de zaak ZuidiiroL
Het rissorgimento-nationalisme dat de sti«
mulans en bazis was geweest voor de Italiaanse eenmaking moest plaats maken voor
een vulgaire imperialistische roofpolitiek...
Maar hiermede zijn we beland in de aktualiteit. Want het huidige Zuid-Tirol-probleem begint met het Verdrag van St Germains in 1919.

Tiroler « Standschüt ze » in volksdracht.

JOS DIERICKX-
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IIJ-EN EN JOU-EN
Professor dr Karl G. Greel, 55, direkt e u r van het Zoölogisch Instituut der
universiteit te Tubmgen besloot de al
te omslachtige t i t u l a t u u r verbonden aan
zijn naam af te schaffen en tevens
iedereen toe te staan hem met « d u »
aan te spreken Weldra stelde men vast
dat de omgang in het instituut tussen
professoren onderling en profs en studenten heel w a t vlotter verliep, w a n t
ook de kollega's van Karl Gustav volgden zijn voorbeeld na Zei de 60-jarige
prof Viktor Schwarz : « Sinds 10 jaar
wou ik de vertrouwelijke vorm in de
dialoog invoeren, m a a r Karl Gustav
heeft het probleem voor mij opgelost».
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BIJ ONWEER

kinder-

Zuster Mary-Regis,
direktrice
van de
O. L. Vrouwschool
voor meisjes
te
Liverpool,
werd geadeld.
Zij is de
eerste katolieke
van geestelijke
stand
die de titel van « Dame van het Britse
Rijk»
krijgt. Ze vernam
het
nieuws
met een uitbundige
lach.

Vele mensen weten niet juist wat te
doen bij onweer. Hier een paar richtlijnen • ga niet buiten als het niet s t r i k t
nodig IS, ga niet zitten of staan in de
nabijheid van schoorstenen, kachels of
omvangrijke metalen voorwerpen, bomen, op een heuveltop, nabij grote open
ruimten, ingang van grotten, onderaardse gangen, alleenstaande hangars of
bouwwerven Gaat U liever schuilen in
een gracht, een vallei, aan de voet van
een heuvel, in het kreupelhout, in een
portiek en w a n n e e r het werkelijk zwaar

onweert en bliksemt, aarzel niet ergens
aan te bellen en een schuilpauze t e v r a gen. Loop vooral niet door onder een
regenscherm bij plassende regen é n
bliksem : beweging en scherpe m e t a l e n
p u n t e n t r e k k e n de bliksem aan.

eetavondjes.

Maar ons buaget laat dergelijke oplossingen niet altijd toe. Bovendien betekent dit e x t r a belasting voor de huisvrouw Daarbij komt nog dat het juist
prettig IS, allemaal samen fees^ te vieren. Dan komt het erop aan, het zo in te
richten dat iedereen er wat aan heeft.
Urenlang tafelen is niets voor kleine
kinderen Voor hen wordt dan ook
meestal een aparte tafel voorzien die
e x t r a bedeeld wordt met dingen waarop
kinderen verlekkerd zijn : koninginnehapjes, zoete gerechten, ijs of gebak
Tussenin amuzeren ze zich in een kamer
of hoek die m e t het oog j p hun komst,
speciaal werd klaargemaakt De grootsten zorgen dan voor de bediening en
zitten er verder voor spek en bonen bij
omdat zij vinden dat zij aan de andere
tafel horen In feite worden zij daar ook
n i e t voor vol aanzien Bovendien zijn de
gevoerde gesprekken voor hen niet zo
interessant, hoewel sommige soms een
heel gezelschap kunnen animerer Een
uitgebreid familiefeest valt echter na
een tijdje uiteen m een groepje keuvelende dames, kaartspelende heren, ravottende kinderen en vaatwassende tien e r s Soms wordt het ravotten hoogoplopende ruzie of zoekt een of ander
nichtje de toevlucht bij haar moeder.
Misschien wordt de TV wel opgezet om
de rust t e verzekeren.
Intussen voelt de halfwaskategorie
2ich een beetje verwaarloosd e n als zij
h a a r eventuele meerderheid zou laten
gelden inzake keuze van muziek en
volume, treedt de grendelprocedure in
w e r k i n g Tech kan het an'^'^r-c Met w a t
fantazie en planning.
Het komt erop aan, ze een aangepaste
verantwoordelijkheid te geven
Niet
« zomaar» dat ze op de kinderen moet e n passen Zij krijgen de organizatie
voor het feest van de kinderen en voor
h u n eigen leeftijdsgenoten Zij bereiden
zelf voor wat ze nodig hebben om het
voor de kmderen prettig te maken :
pakjes, versiering Zij gaan ook de leiding nemen, elk volgens eigen talent
Misschien houden zij zelf van toneel
of kreatief spel Laat ze dan gerust rommelen op zolder en m de kasten om een
« verkleedkoffer » klaar te maken Misschien zijn ze sterk in gezelschapsspelen en goocheltrukjes of poppenkast
Misschien kunnen ze samen met de
kleintjes kollages m a k e n Lijm en een
boel papier of lapjes k a n n e n heel w a t
handjes bezighouden Zijn ze dol op
plaatjes draaien, laat ze dan de kleintjes leren dansen of laat ze spelleties
verzinnen waarbii die plaaties gebruikt
worden
Misschien zijn de groteren aanvankelijk niet zo entoeziast maar eens bezig,
worden ze het wel De kleintjes zijn er
mee in hun nopjes als de groteren zo
met ze bezig zijn Ze hebben eer scheidsrechter ter plaatse en misschien gaan ze
vanzelf ideeën biikrijgen om prettig
bezig te zijn.
Van de volwassenen wordt een tegenprestatie verwacht • belangstelling voor
de «opvoeringen» waaraan werd gew e r k t en voorbereid, aandacht voor de
geleverde prestaties, en .. de vaat zelf
doen of laten staan.
Nelly.

Deze tabaksdoos,
rond 1720 te Parijs
vervaardigd
ten behoeve van de franse
koning Lodewijk
XV, werd
onlangs
gestolen doch door Interpol te Wenen
terug gevonden.
De doos werd
bij
Sotheby geveild voor een bedrag
van
eventjes 2.700 000 fr.

RECHTEN VAN DE MENS
Al herdacht m e n dan vorig jaar de
twintigste verjaring van de rechten van
de mens, het is nog niet te laat om e r
even op te wijzen dat . vrouwen ook
mensen zijn Dat deze herinnering niet
overbodig is zullen alle
vrouwen
beamen Nog steeds zijn ze verstoken
van gelijke vergoeding voor gelijk
werk. worden ze praktisch uitgesloten
van veje op de toekomst afgestemde
onderwijssektoren, terwijl overbevolkte
huishoudscholen de afgestudeerden niet
aan werk kunnen helpen
Nochtans
groeit h e t aantal werkende vrouwen
voortdurend aan. In de bediendensektor IS deze aangroei zelfs sensationeel :
64 vrouwen op 100 betrekkingen !
Rechten van de mens, mooie teorie
voor de mensen in het algemen e n voor
de vrouwen in het bijzonder Wanneer
een keure «Rechten van de v r o u w » ?
En toepassing ervan.

WAARSCHUWING
Een schotse firma lanceert tans een
toestelletje, dat moet ingeschakeld worden op de gas- en elektriciteitsleiding
in besloten r u i m t e n I n geval van t «
grote opeenstapeling v a n gas of een lek
in de gasleiding zendt het toestel een
volle klanktoon en een lichtsinjaal uit
en schakelt alle w e r k e n d e toestellen uit,
om te voorkomen dat een vonk een ontploffing veroorzaakt

Kevin Murton, 8 uit Lewïsham
(Engeland) bedacht
een
vhegtuigmodeltentoonstelling
te Londen met een op één
achtste verkleind
model van de « Sopwith Snipe » radio geleid en
voorzien
van een 2.5 cc.-motor.

Of keizer Hiro Hito van Japan ook zijn vrouw slaat zoals zijn premier
weten we niet, maar vermoedelijk
is dat niet het geval Hier speelt de
« sjogt », een soort schaakspel,
met zijn kleinzoon Hiro. De keizerin, erf
Akihito, zijn tweede zoon en prinses Hitasji kijken toe : het vroeger zo
heersershuis
lijkt nu wel een familie van
bwgermannetjes.

Sato,
keizer
prins
trotse

ALMANAK
Vorige maand
verschenen
« Snoeck's Kleine Almanack » en
« Snoeck's Grote AlwMnak » voor
1969. De eerste, algemeen de Klevne Snoeck genoemd, is de 187ste
uitgave van dit merkwaardig
hoekje dat men vroeger — en blijkbaar
tot op vandaag — in vele tafelladen zo op het platte land als vn de
stad aantrof en aantreft. De 187ste
uitgave is iets groter van formaat
dan zijn illustere voorgangers
en
bevat ook enkele nieuwe
rubrieken Gebleven
zijn de
klassieke
kalenderbi]zonderheden,
de jaarmarkten,
kermissen,
jaarbeurzen
weersvoorspellingen
en
dagklapper. Diverse
artikelen
over de
land- en tuinbouw
de films van
1968, de ruimtevaart,
het « rijke
rennersleven
», de
staatsuitgaven,
het lichte lied in 1968 en de mode
1968-69 zijn erbij gekomen.
Daarmee zal de Kleine Snoeck
denkelijk populair
blijven.
Zijn grote broer « Snoeck's Grote Almanak voor Noord en Zuid »
is behalve de tipische
halenderbij
zonderheden meer en m,eer tot een
soort bloemlezing van verhalen en
reportages
van bekende
auteurs
uitgegroeid
Voor 1969 figureren
daarin : K Jonckheere, PP Boon
W Ruyslinck,
P. Van Aken
B
Kemp en H. Lampo (met alweer n
kurieus verhaal over
esoterische
gebeurtenissen)
voor
Vlaanderen
A. van Duinkerken,
C. Boost, E
van Altena,
C. Buccingx
Mies
Bouwman, F. Sarneels, B Aafje^
en S. Carmiggelt voor ^Tpderland
Kulturele integratie '
Als we ons een suggesne motjer
veroorloven
: misschien
zou hel
goed zijn in volgende uitgaven ook
eens minder bekende of beginnen
de auteur" tussen de grote namen
m een kans te gunnen
vanzeli
sprekend
als ze ^ets n de mars
hebben.
Twee tipische huisboekjes
waar
ook de vrouw wat aan heeft
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HET VERDWENEN LAND60ED DER
8TEVENISTEN
flet Stevenisme werd genoemd naar de grootvikaris van het biid>jm Brugge, Stevens : het
ontstond in het begin der negentiende eeuw toen Napoleon met de paus een konkordaat
sloot, dat volgens de Stevenisten aan Rome opgedrongen werd. Verscheidene
priesters
weigerden de keizerlijke katechismus aan te leren, het gebed v\>or de keizer te zingen
enz. Het ging dus in feite niet om een leerstellig verzet of een « ketterse » afwijking hoewel de Stevenisten door de ortodokse staatskerk voor ketters gescholden werden, maar om
een kwestie van kerkelijk en wereldlijk gez ag. De Stevenisten beiueerden — en niet
helemaal ten onrechte — dat de kerkelijke overheid en vele priesters wat al te gewillig
het franse keizerrijk en de napoleontische diktatuur dienden. De officiële kerk verwierp
natuurlijk deze beschuldiging — en de stevenislische priesters, die onder meer weigerden
het Salvum te zingen, kregen last met de kerkelijke en wereldlijke overheid, waarbij de
eerste vaak bei'oep deed op de liueede om de weerspannigen en hun verzet te breken.
Toen de stevenislische priesters spijts afzettitig en vervolging toch hun priesterlijk ambt
durfden uitoefenen en eigen stevenistische * gemeenten
> ontstonden, werden zij als
ketters

afgeschilderd.

Het Stevenisme, de vervolging en de
strijd die het heeft doorgemaakt doen qua
gevolgen wel eens denken aan het latere
Daensisme. Daarmee houdt de vergelijking
dan ook op, want was dit laatste een sociale beweging die zich op de demokratie en
de pauselijke sociale leer beriep, dan was
het Stevenisme een — zij het ook hoofdzakelijk door religieuze motieven ingegeven
— verzet tegen het gezag van een als antikristelijk beschouwde vreemde diktatuur, en
tegen de geestelijkheid die het geloof misbruikte om dat gezag te doen aanvaarden
en dienen. Ongetwijfeld zijn er — zij het
ook persoonlijke — verbintenissen geweest
tussen het vroegere religieus-nationale verzet van de Boerenkrijg en het zuiver-religieuze Stevenisme — al zijn er bij dit laatste ook zeker anti-franse en anti-liberale
neven-motieven geweest.

VLOT GESCHREVEN ROMAN
Het is de verdienste van een boek als
R.C. Gitsbergs < Het verdwenen landgoed
der Stevenisten » dat hij deze weinig gekende epizode uit onze tamelijk recente geschiedenis opnieuw levend heeft gemaakt
en dat hij het Stevenisme opnieuw heeft
opgeroepen, niet in een droge dissertatie
maar in een vlotgeschreven en goed leesbare roman.
Hij verhaalt de geschiedenis van de stevenistische gemeenschap in de gemeente
Gits. De belangTijkste figuren in zijn verhaal zijn de hereboer Pieter van Canneyt
en diens dochters Teresia en Katarina.
Maar daarnaast zien wij een hele gamma
van personages evolueren : bisschoppen
en pastoors, stevenistische en andere, burgemeester en chirurgijn, naast een groot
aantal volkstypen. Maar heel dit bewogen
verhaal, heel deze geschiedenis van een beroering die diepe kloven deed ontstaan

tussen dorpsgenoten, die haat deed oplaaien
en die de verdedigers der officiële kerk
vaak naar de laagste middelen grijpen deed,
wordt gekoncentreerd rond het hoofdpersonage van dit boek, de gewezen soldaat
van Napoleon, die na de Rusland-veldtocht
terugkomt en het verhaal der beroeringen
verneemt van de dochter van Van Canneyt,
Katarina.
De liefde die tussen beide ontstaat eindigt op tragische wijze.
Zowel de belangwekkende inhoud als de
vlotte verhaaltrant maken dit boek tot een
verrijkende en tegelijk aangename lektuur.
Er blijkt een wonderlijk paralleel te bestaan

LUC DE VLIEGHER EN LUC SCHEPERS

FRONT

14-18

Onder deze titel verscheen van beide westvlaamse
historici een lees- en kijkboek over de eerste wereldoorlog
uiteraard met het meeste beelden en getuigenissen uit West-Vlaanderen,
de vlaamse
provincie
die het zwaartst
door de
« mperlemeie » van 14-18 werd getroffen.
Het boek brengt een nieuwe kijk op
een blijkbaar uitgeput tema en dit is zo waar dat tien dagen na verschijning
de
eerste oplage uitverkocht
was en tans een tweede editie op de markt
verscheen.
Na een algemene inleiding richten de
auteurs de kijker op het d r a m a der
vlaamse vluchtelingen, het verloop van
de strijd in ons land en de stabilizering
van het front aan de IJzer. Het leven
achter het front wordt belicht aan de
hand van uittreksels van dagboeken,
waarin we soms krasse beoordelingen
lezen over het zedenverval, over het
teloorgaan of het redden van kunstwerken, het ontspanningsleven aan en achter het front, het leven der burgers, de

m9*m:2ïzm^.
._.,.,^.^.^,

tussen de toestanden van gisteren en die van
nu en de auteur laat ons dat bijwijlen zeUs
zeer duidelijk aanvoelen, bij voorbeeld in
verband met het hoofdpersonage zelf, de
vrijwilliger die met Napoleon naar Rusland gaat om als officier terug te keren en
voor zijn volk in de nieuwe ordening een
plaats te veroveren en die bedrogen uitkomt : « Allen in Vlaanderen zijn bedrogen
uit de tirannie van een vreemde bezetting
getreden, allen die iets gedaan hebben voor
outer en heerd. Alleen zij die Inaafjes de
kat uit de boom keken, gaan vrij uit... >.
De geschiedenis is geen bestendige herhaling : de situaties verschillen meestal.
Maar de grondgegevens blijven — en in
die grondgegevens is de mens met zijn verlangens en idealen, op welke wijze hij ze ook
uitwerken en uitdragen wil — toch steeds
de sleutelfiguur, de vaak door omstandigheden gegrepene, maar steeds richtinggevende... Het is daarom dat geen omstandigheden die essentiële menselijke beweegredenen kunnen uitschakelen : aan onze
eigen geschiedenis hebben wij dit kunnen
vaststellen.
Het Stevenisme is een zij het ook in tijd
en omvang zeer begrensde uiting geweest
van een oprechte geestelijke bekommernis :
de vrijwaring van het religieuze van elk
machtsmisbruik.
In het boek van R.C. Gitsberg wordt
deze historische uiting verhaald, met al de
aberraties die zulk een — in zich zelf zeer
respektabele — bestreving in een menselijke gemeenschap kan krijgen.
R.C. Gitsberg < Het verdwenen landgrond der Stevenisten », uitgeverij Wtoularla, Roeselare. 224 blz. — 100 fr.

pMm^ift^^'

Om de slechte akkoestiek
in de Royal Albert Hall te Londen weg te werken werden tans aan het plafond van de koncertzaal
109 glasvezelschijven
opgehangen.
Deze moeten de weerklank
opvangen.

vlaamse beweging aan het front die
uiteraard alle nationalisten interesseert : de studiekringen, de vlaamse
kringen, de eigenlijke frontbeweging,
de organizatie ervan, de t w e e open brieven aan koning Albert I, de grieven en
doelstellingen van de Frontbeweging,
de manifestaties, de eigenaardige figuur
van A. P i r a en de nog steeds niet helemaal opgehelderde geschiedenis der zogenaamde «sublieme dezerteurs».
Het boek wemelt van minder bekende
bijzonderheden en details. Het tweede
deel is trouwens minstens even interessant, w a n t het bevat een hele serie nooit
gepubliceerde foto's, waarvoor de samenstellers konden putten uit binnenen buitenlandse foto-archieven. Het
meest volledige archief over de eerste
wereldoorlog is stellig het britse, waaruit de samenstellers gretig hebben gekozen onidat het britse archief niet
alleen over een zeer rijke keus beschikt
doch ook nauwkeurig alle opnamen
lokalizeert. Het belgische aandeel in
deze illustratie is eerder gering.
Luc De Vliegher is een der medeinrichters van de merkwaardige tentoonstelling « Stille Getuigen » in 1964,
w a a r aan de hand van brieven, boeken,
schilderijen, tekeningen, foto-vergrotingen en dergelijke meer een aangrijpend
beeld van het frontleven in de eerste
wereldoorlog
werd
opgehangen
en
waarbij de vlaamse Frontbeweging een
der voornaamste elementen van deze
tentoonstelling was. Ook Luc Schepens
w e r k t e aan deze tentoonstelling mee.
Beide auteurs zijn resp. dr. in de oudheidkunde en drs. in de romaanse filologie. Ze zijn beiden verbonden aan de
provinciale kulturele dienst van WestVlaanderen. Hun boek is een vlot en
boeiend geschreven bijdrage tot de zogenaamde « kleine geschiedenis», die
zeker in dit geval een waardevolk menselijke benadering van het werelddrama
kan genoemd worden.
R.C.
Front 14-18 — 180 blz. 120 foto's
— 2 kaarten — 295 fr. Uitgave
Lanno,
Tielt-Den
Haag.

MOMENTOPNAME
VAN 'T ONGEDIERTE
DER PAPEN...
De nu beruchte tv-kwis over de
verschijningsdatum van De Geyters
Geuzenlied gaf de UGA-uitgeverij uit
Heule de idee in, een kleine brochure te publiceren over de historische
achtergrond en de betekenis van dit
lied. Ludo Simons, adjunkt-konservator van het Archief en Muzeum van
het Vlaamse Kultuurleven
te Antwerpen schreef de tekst eivan, met
zin voor historische akkuratesse dkich
ook voor de humor. Een face-simile
van de oorspronkelijk
gedrukte
uitgave leidt
de
brochure
in,
waarin
de auteur
de
rumoerige tijd schetst van het ontstaan van het lied. Het was de tijd
van bloedige straatbetogingen tussen
katolieken en liberalen, die zich heiden op hun vlaamsgezindheid beriepen en waarbij de een het Geuzenlied zongen (in de eerste ti\}fe wordt
de katolieken verweten misbruik van
de Leeuw Ie maken) en de anderen
de Vlaamse Leeuw. De auteur wijst
op de venuarring die bij voorbeeld
ontston<l op betogingen en tegenbetogingen door het zingen van deze
liederen (de eigenlijke titel luidt inderdaad « De Vlaamse Leeuw en de
Geuzen *) en komt tot het besluit
dat het Geuzenlied waarschijnlijk
naar aanleiding van de bewogen verkiezingen x>an 1873 te Antiverpen is
ontstaan. Bijna honderd jaar na zijn
ontslaan is dit vergeten lied even
weer in de aktualiteit geweest, als
v(A>rwerp tot historisch
onderzoek.
Als strijdlied heeft het zeker geen
toekomst meer, ten ware het L.V.V.
er een moderne versie zou van maken tot liet terugvinden van « def
ouderen — liberale — fierheid »...

H.V. WOLVENS
Onlangs bespraken we hier het oeuvre van kunstschilder Henri Victor
Wolvens. Behalve de grote Arcadeuitgave over deze kunstenaar, met
talrijke kleurenreprodukties, is er ook
een album met de reproduktie van
100 tekeningen van Wolvens. Meer
nog dan in de schilderijen herkent
men de nerveuze faktuur van deze
schilder bij uitstek, wiens lijnvoertng
dan x>ok uitermate plastisch en impressionistisch aandoet. Men kan het
album bij de kunstenaar zelf bestellen, Moerstraat, Brugge.

DANIEL SMITS
Tot 26 januari stelt
ten toon in Galerij De
teelstraat 4, Willebroek.
rige zaterdag ingeleid
meester Frans Gelders.

Daniel Smits
Zolder, KasHij werd vodoor burge-
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Dit speciaal nummer — 50 blz. —
uerd geschreven dcA>r Geert Grub, de'
moralist, die dezer dagen ook als
vlaams bewuste een open brief aan
de koning schreef, waarin hij zijn
spijt uitdrukte over een leemte in
de kersttoespraak van de vorst, namelijk het zwijgen over amnestie. Inleidend belijdt deze non-konformist
nog eens zijn geloof in de mem om
daarna het « boekje open te c^en >
van zowat tedereen in heden en verleden, in binnen- en buitenland, ledereen, van welke kleur ook, krijgt
een veeg uit de pan, de afkeuring
van de repressie ontbreekt
niet :
« Ten onzent werden de kreupele
Borms, volksvertegenwoordiger
Vindevogel en Brouns (bij wiens naam
in een voetnota wordt vermeld dat
Kamiel Huysmans zich nog tn de
nacht naar Brussel spoedde om
Bi\3uns' terechtstelling te verhinderen) met twaalf kogels gelikwideerd,
naast honderden anderen wier namen
al vergeten zijn. Hoeveel zwarten en
weerstanders elkaar om de beurt het
teven benamen, vermeldt geen statistiek ».
Het boekje staat verder vol aforismen en levenswijsheden, niet altijd
even ad rem doch steeds oprecht.
Abonnement 50 fr. postrekening nr
48.54.87 Mare Braet, K. Mestdaghstraat 35, Brugge.

gedichten
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hoopvol stemmen
ik ben
djalan malioboro
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Na de jongste oorlog hebben wij een
herhaling gezien van vooroorlogse tendenzen in het experimentele : imagistische en surrealistische vormen braken
opnieuw open Dit experiment stierf —
evenals het expressionistische — uit en
liet zijn sporen na op de huidige liriek,
ook op die welke naar de klassieke
vormbeheersing terugkeerde, zoals h e t
expressionisme zijn verworvenheden op
de liriek der dertiger jaren uitoefende.
Twee formele kenmerken werken nog
na m wat er nu aan poëzie door jong en
oud bedreven wordt. In de eerste plaats
is er het imagisme en het beeldgebruik
in een associatief meer dan in een logisch verbanr". Een tweede kenmerk is
het wegvallen van het rijm en meestal
oolc van het ritme
Het eerste kenmerk veroorzaakt een
moeilijker verstaanbaarheid, een omzwachtelen van de begripsinhoud door
het beeldgebruik. Het tweede betekent
— technisch gezien — een beperking
van de poëtische mogelijkheden, die uit
gedachte, beeld, ritme, klank het instrurr.ent tot poëtische ontroering, dat het
gedicht moet zijn, moeten scheppen.
In de verzenbundels die wij hierna
willen voorstellen, vmden wij beide
kenmerken terug. Alle dichters gebruiken — de ene meer dan de andere — h e t
beeld associatief en daardoor versluierend voor de gedachte. Allen wijzen zij
ook de klassieke prozodie en het rijm
van de hand. Hierbij weze opgemerkt,
dat grote moderne en zelfs eksperimentele dichters ritme en rijm hebben aangewend : denken wij aan Gottfried
Benn of aan een van de «figures de
proue » van het modernisme, José Guillen, die evenals Ezra Pound wees op de
poëtische kracht en de mogelijkheden
die in h e t rijm en het ritme geborgen
liggen. Natuurlijk vergt een beheersing
van deze elementen een zekere «tech-

nische » ervaring die menig jong dichter m e e n t te kunnen ontberen. Het is
gemakkelijk v a n « rijmelarij» te spreken : e r is echter ook een rijmelarij zonder rijm, een verzen-produktie die niet
veel meer is dan in stukjes-gehakt
proza.
De bundel «Eenzaam w o r d e n » v a n
Etienne Persman is een debuut.
Naar tematiek van een grote diversiteit, gaan de onderwerpen vanaf korte
sterk-individuele impressies tot maatschappelijke
bewogenheid
: vanaf
avond- of winterstemming tot « F l a n dria Nostra ». Niet altijd is de lirische
vonk aanwezig, m a a r de dichter slaagt
er echter wel in ons bijwijlen van zijn
talent te overtuigen door verzea waarin
poëtische adem en daardoor ook ontroerbaarheid leeft. In de spontaneïteit v a n
dit vers ligt dan de belofte, die deze
bundel bevat
De bundel «Hoopvol Stemmen » van
Frans Jos Verdoodt draagt als ondertitel «Gedichten, een poging van verdediging in de tweespalt hoop en angst ».
Reeds in de inleiding wordt de funktie
der poëzie aangeduid zoals de dichter
die opvat, en de ambivalentie van een
generatie die het poëtische niet wil afzweren maar die uit angst voor « v e r droomd realisme » haar rotzooi-psichose
er haar neurosen als pantser gebruikt...
Deze ambivalentie wordt in de verzen
van F.J. Verdoodt weerspiegeld • een
anti-beschavingskompleks
naast een
oeroud en onvergankelijk romantisme,
maatschappij kritiek naast de «allerindividueelste ekpressie». Beschaving
doodde de oude idealen : de kontestatie
van de huidige generatie richt zich wel
tegen h e t eerste, maar blijft schouderophalend tegenover het tweede — hoewel daarin de kern ligt voor een nieuw
begin... De klacht « w i j beleven nooit

een revolutie » geldt daarom alleen voor
vandaag : de verzen v a n Verdoodt protesteren tegen een bourgeois-beschaving,
die alleen h e t mekanische overhield en
de idee liet verstarren in leuzen. Toch
is zijn liriek in de inniger, persoonlijker
gedichten h e t beste.
De bundel « Ik ben » van J a n Clement
bevat naast enkele kortere gedichten
m e t de gebruikelijke associatie-beeldspraak ook een lang gedicht «Sprookje»,
dat naast zwakkere en al te prozaïsche
strofen enkele zeer mooie momenten
bevat. Gaver en poëtisch evenwichtiger
zijn enkele kortere verzen, o.m. « Huurling » en « Dodelijk ongeval».
Een mooie bundel is « Djalan Maliob o r o » v a n Lorenzo Gloria. Verrassende
en toch zelden geforceerd-lijkende beelden, in korte gedichten die landschappen en mensen schetsen, meestal uit
Zuid-Slavië. H e t motief v a n de oranje
vogel, d a t in menig vers weerkeert : is
h e t niet de personifikatie v a n h e t dichterschap, v a n de gevoelswarmte. v a n
het romantisme zonder hetwelk dit leven grauw en kleurloos wordt ?
De bundel « S p r e k e n d e S t i l t e » v a n
Stefaan Artevelde bevat een dertigtal
gedichten v a n ongelijke lengte en
waarde en met diverse tema's waarbij
liefde, eenzaamheid, verlanger — zoals
bij dichters v a n alle tijden — de bazisgevoelens zijn. In enkele verzen treft
ons de zuivere toon waarmee deze gevoelens verwoord werden.
Al de hierboven vermelde bundels
verschenen bij Vita, Postbus 43, Oudenaarde.
De bundel «Zijn naam is R o e l a n d »
van Fred de S w e r t verscheen in de aan
de poëzie-liefhebber zeker bekende reeks
der « Bladen voor de poëzie », Kapucijnenvest 4, Lier, als n u m m e r 7 in de —
nu reeds vijftiende — naoorlogse jaargang. Er is in dergelijke reeksen n a t u u r lijk steeds een gedeelte d a t misschien
wel een kwantitatieve, doch geen kwalitatieve verrijking onzer poëzie betekent. Maar de vijftien jaargangen der
« B l a d e n » betekenen, bij een reeds
vluchtig overzicht, wel degelijk een verrijking. Niet alleen wat de liriek zelf
betreft, maar ook op het gebied van h e t
essai en de bloemlezing : denken wij
slechts aan René Verbeecks degelijke
studie over Marsman, aan Deleu's « Moderne Afrikaanse l e t t e r k u n d e » , aan
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Spillebeens studie over E m m a n u e l Looten.
De bundel v a n Fred de Swert b e v a t
— in tegenstelling tot w a t sommigen
zouden denken, afgaand op de Rodenbachse reminiscentie — géén « nationale » liriek. De « Roeland » v a n de titel is
het kind, wiens geboorte en al w a t e r aan voorafgaat — aan angst, verwachting, pijn, — en al w a t erop volgt a a n
twijfel, in deze bundel wordt weergegeven, in korte wéinig-opgesmukte,
vaak koel-aandoende verzen, die h u n
poëzie en h u n spanning moeten h a l e n
uit innerlijke geladenheid. Niet steeds
heeft de dichter h e t gevaar v a n proza,
in versvorm geschikt, kunnen v e r m i j den. Wij beseffen de moeilijkheden, die
bij een dergelijke beperking der middelen ontstaan : « I n der Beschrankung
zeigt sich der Meister ». De verzen die
wél geslaagd zijn en die in staat zijn d e
lezer poëtisch te ontroeren, getuiijen
echter voor zijn t a l e n t !
JV.

hlJE

BORGRAVE

Tot 26 januari loopt in het bjussels Paleis voor Schone Kunsten een
tentoonstelling
van
olievejfschitdert]en, gouaches en akiylverf op pa
pier van de m 1916 Ie Bi ussel geboren autodtdakt Elie Borgrave. Van
1950 l\}t 1954 was hij direkteur van
de Modern Art School te Sontington,
USA.
Borgrave heeft behoefte aan grote
oppervlakten, waardoor zijn schilderijen als tekeningen
in de ruimte
worden, ook door zijn zeer beperkt
palet. Een monogiafie d(,\>r Willem
Enzinck over deze kunstenaar verschijnt eerlang.
PIET

BOELENS

In de galerij Breckpol, Huidevettetssttaat 55, Antwerpen expozeert
tot en met 22 januari kunstschilder
Piet Poelens, wiens werk m deze rubiiek reeds uitvoerig werd bespioken.
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Volgens een oorkonde (op de foto rechts boven) van 1440 van Henry
Arnauld
de Zwollis, sterrekundige
van Filips de Goede en Lodewijk XI, waarin de konstruktie
van het eerste
klavecimbel
wordt
beschreven
heeft de
deense
instrumentenmaker
Knud Kaufmann te Brussel na jaren werk een
getrouwe
rekonstruktie
van het instrument
gemaakt. Het gebeurt zelden dat een uitvinding van vijf eeuwen geleden zoveel later opnieuw wordt
toegepast.
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DE DAGEN VAN MATHEUS

In de Filmtribune

op 13 januari

EEN SCENE IN DE NACHT
De b e k e n d e nederlandse
schrijver Walter van der Kamp
bewerkte een gegeven van
Franz Molnar tot een handig
gekonstrueerd blijspel met de
nodige kluchteffekten en voorzien van talloze verwarrende
momenten. In de vormgeving
heeft het stuk bovendien iets
merkwaardigs, in deze zin dat
in het stuk weer een stuk zit.
Wanneer in een toneelspel een
ander toneelspel wordt opgevoerd, betekent dit meestal een
verrassend effekt dat allerlei
verborgen bedoelingen en dubbelzinnigheden aan ds oppervlakte kan brengen. Een scene
!n de nacht speelt zich af op
een landhuis in Zuid-Frankrijk.
Na de laatste voorstelling van
een suksesrijke musical heeft
één van de financiers ervan de

« De dagen van Matheus », eerste voorstelling van deze poolse
film.
voorgesteld. Zijn vader is een
muzikoloog en zijn moeder een
violiste. Al sinds 1940 trok Pete
Seeger het land door zingende
en tokkelende samen met Woodie Guthrie. Ze doorreisden zo
de zuidelijke en westelijke staten van Noord-Amerika Op die
tocht leerde Seeger niet alleen
duizenden volksliederen kennen maar hij werd tevens een
v a a r d i g e banjospeler. Hij
speelt, behalve banjo, ook giHet is een programma van de taar, bamboefluit, afrikaanse
NTS-AVRO.
duimpiano en verscheidene priDinsdag l i januari om 20.25 u. mitieve trommels. Zijn liederen
haalde hij bij walvisvaarders,
(Brussel Ned.)
koreaanse gevangenen, textielarbeiders uit Zuid-Carolina. Op
zijn repertoire staan Israëlische
stapmarsen, ierse dansen, Peruviaanse Inca- en Japanse visPETE SEEGER
sersliederen. Pete brengt zijn
In de BBC-uitzending «van- toehoorders gemakkelijk tot
avond in persoon» wordt dit meezingen. Als hij optreedt
keer volkszanger Pete Seeger sleept hij ze zo mee dat ze zijn
geestdriftige kollega's worden.

hele bezetting uitgenodigd hier
een weekje vakantie te nemen.
Het landhuis is zijn eigendom.
Onder de gasten bevinden zich
de hoofdrolspeelster Vanessa
Graves en Albert Adams, de
komponist en tevens Vanessa's
verloofde. Wanneer Vanessa
een dag eerder vertrekt betekent dat het startsein voor een
boel narigheden al is er wel
een happy end.
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Vlaamse T. V.
Zaterdag 11 januari
12.50 t o t 14.00 : Skiën : I n t e r n a t i o n a l e
•kiwedstrijden op de Lauberhorn t e W e n g e n — 16.00 t o t 17.40 : Volksuniversit e i t — 18.50 : Z a n d m o n n e t j e — 18.55 :
H u c k Finn : Het eilond der sprekende
dieren — 19.20 : A u t o r o m a — 19 50 :
Keurig Frans — i 9 . 5 2 ; Zoeklicht
—•
19.57 ; Mededelingen
—
20.00 : T V nieuws —
20.25 : N a n d in eigen land.
Ontspanningsprogramma met N a n d Buyl
—
21.25 : Echo —
21.45 : The City
Preachers. Folkloremuziek — 22.10 : Geheime opdracht
: Eeuwige ieugd
—
23.00 : TV-nieuws — 23.05 t o t 23.35 :
Basket : 2e sneelhelft Royal 4 - Edinburgh.

Zondag 12 januar
9.55 t o t 11.00 : Skiën : 39e i n t e r n a t i o n a l e skiwedstrijd gehouden op de L a u berhorn t e Wengen — 11.00 : Eucharist i e v i e r i n g — 11.55 t o t 13.00 : Skiën te
W e n g e n — 14.30 : Boer en tuinder —
15.00 : De schapendoder : O p het spoor
yon de dief — 15,15 : Binnen en buiten
—
17.15 : Tienerklanken presenteert :
M u z i e k voor jonge mensen — 18.15 :
Klein, k l e i n k l e u t e r t j e — 18.30 : Sportreportage — 19.00 : D a k t a r i ; De beer
— 19,55 : Mededelingen — 20.00 : T V nieuws
—
20.15 : Sportweekend
—
2 0 . 4 0 ; M a r t y . Originele t v - k o m e d i e met
M a r t y Feldman — 21.10 : Casinoconc e r t — 21.50 : Première-magazine —
2 2 . 4 0 : TV-nieuws

Maandag 13 januari
14.05 t o t
16.00 : Schooltelevisie
—
18.30 : Guten T a g — 18.55 : Z a n d m o n n e t j e — 19.00 : Zorro : Verijdelde h u welijksplannen — 19.25 ; Jonger d a n ie
itfenkt — 19.50 : Hier spreekt men N e derlands — 19.55 : Mededelingen. - Da
Wacrmon
—2 0 . 0 0 : TV-nieuws
—

V. ^

20.25 : Filmtribune ; < De dogen v o n
Matheus 1 — 21,50 : A o n het orgel —
2 2 . 1 0 : Gastprogromma ; De Liberole a e dachte — 22.40 : TV-nieuws.

Zaterdag 18 januari om 21.45
U.

(BrUSSel

Ncd.)
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Filmtribune stelt maandagavond, voor het eerst in België,
De dagen van Matheus, voor,
de eerste lange speelfilm van de
34-jarige poolse kineast Witold
Leszcynski. Voordien draaide
hij reeds drie korte speelfilms,
en een dokumentaire.
De dagen van Matheus verhaalt in poëtische taal het drama van de romantische, aan het
leven onaangepaste Matheus.
Hij bewoont met zijn zuster
Olga een huis bij het meer aan
de rand van het woud. Matheus
is weliswaar fizisch volwassen
maar heeft de ziel van het kind
ir hem behouden. Daarom
draagt Olga zorg voor hem.
Hij is niet opgewassen tegen
het leven. De geestdriftige pogingen die hij onderneemt om
te werken en kontakt te zoeken
met andere mensen, mislukken
jammerlijk. Alleen in de natuur voelt hij zich thuis : het
meer, het onweer, de vlekkeloze stilte van het woud, de
ongerepte verschijning van een
grote, mooie vogel vervullen
hem met een intens geluk.
Maar als de vogel wordt neergeschoten door een jager en de
boom waaraan hij zijn naam
gaf, door de bliksem wordt getroffen beschouwt Matheus dit
als de voorspelling van zijn
eigen dood. Ook Olga kan hij
niet langer behouden, want een
vreemde man, Jan, neemt haar
van hem weg. Voor Matheus
heeft het leven geen zin meer
nu alles wat hij liefheeft hem
ontsnapt. Hij verkiest de diepten van het meer...
In de hoofdrollen de bekende
poolse ' toneel-' en filmspeler
Franciszek Pieczka (Moeder
Johanna der Engelen) als
Matheus en de aktrice Anna
Milewska als Olga die hiermee
haar filmdebuut maakte. Muziek : Concerto Grosso op 6 nr.
8 van Arcangelo Corelli, door
het Kamerorkest van Lodz.
Maandag 13 januari om 20.25
u. (Brussel Ned.)

GEEN VIETNAMEES
NOEMDE ME NIKKER
Deze dokumentaire, een reportage, is de tweede film van

de niet meer zo jonge amerlkaanse kineast David LoebWeiss. Hij werd bekroond op
het filmfestival van Mannheim.
De kineast zelf noemt het een
kombinatie van de verfilming
van de grootste anti-oorlogsmars in de Verenigde Staten op
15 april 1967, en een aantal interviews met zwarte oorlogsveteranen uit Vietnam. LoebWeiss wil vooral de werkelijkheid laten zien, en die wordt
volgens hem teveel weggelaten
in de meeste amerikaanse
films : allemaal blijheid en liefde en romantiek. In deze film,
die werd verwezenlijkt met
vrijwilligers, ziet u een stuk
van die werkelijkheid : getuigenissen over de oorlog in Vietnam en daarmee samenhangend
over het rassenprobleem in
Amerika. De uitspraak «Geen
Vietnamees noemde me nikker » is van Rap Brown, één
van de militante Black Poweraanhangers in de V.S., die geweld volkomen gerechtvaardigd
achten als het er om gaat de
miljoenen in de negerghetto's
menselijke waardigheid te geven. In Vietnam staan blank en
zwart naast elkaar, in Amerika
is dat niet mogelijk. Eén op de
vier amerikaanse soldaten in
Vietnam is een neger, terwijl
de verhouding blank-zwart :n
Amerika niet vier tegen één is,
maar tien tegen één. Desondanks helpen veel zwarten de
Vietnam-oorlog opknappen. De
onrust groeit in Amerika en
de zwarte dreigt met geweld
d:; erkenning te veroveren
waarop hij recht heeft. Over
Vietnam moet men hem niet
spreken, het is zijn oorlog niet.
U krijgt dus ook emotionele
uitbarstingen te zien van measen die zeer persoonlijk bij de
oorlog zijn betrokken : vetera<nen die na hun terugkeer werk
willen vinden dat er voor negers niet is, zwarte vrouwen
wier zoon(s) in Vietnam zijn
of waren. Ook blanke anti-demonstranten (tegen deze antip
oorlogsmars van 1967 door de
negerwijk Harlem) komen aan
het woord. Mensen die Martin
Luther King een kommunist
noemen, die samenwerkte met
Moskou.
Produktie en regie : David
Loeb-Weiss.
Vrijdag 17 januari om 22.10 u.
(Brussel Ned.),

Dinsdag 14 januari
14.05 t o t 16.00
: Schooltelevisie
—
17.55 : Schooltelevisie — 18.55 ; Z o n d m a n n e t j e — 19.00 • Ttenerklanken presenteert : De Monkees — 19.25 : Kijk
en kook
—
19.50- : Keurig Frans
—
19.52 : Z o e k l i c h t — 19.57 ; Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Een
scène in de nacht TV-spel von W a l t e r
van der Kamp — 21.40 •: Vergeet niet
te lezen — 22 15 : TV-nieuws.

Woensdag 15 januari
17.00 : T i p - t o p — 18.00 : Schooltelevisie — 18.55 : Z a n d m o n n e t j e — 19.00 :
Wie weet, w i n t — 19.30 : Horizon —
19.50 : Hier spreekt men Nederlonds —
19-55 : Mededelingen. - De Weerman - ^
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Mogesien
— 21.05 : Panorama — 22 'O : Gastp r o g r o m m a . Het vrije woord : Het h u manistisch verbond — 22.40 : TV-nieuws.

Donderdag 16 januari
14.05 t o t
16.00 : Schooltelevisie
—
18.30 : Guten Tag — 18,55 : Z a n d m o n netje — 19.00 ; A u t o r a m o — 19-35 :
Politieke tribune : De Partij voor V r i j he-d en V o o r u i t g a n g — 19.50 : Keurig
Frons — 19.52 : Z o e k l i c h t — 19.57 :
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws —
20.25 : De Forsyte Sago : Het geluk
ochterno — 21.15 : Contact — 22.00 :
Première — 22.40 : TV-nieuws.

'/^ i!l-ij|||j||||»i!i!iilili''

Vrijdag 17 januari
14.05 t o t
16.00 : Schooltelevisie
—
18.25 : 'Schooltelevisie — 18.55 . Z o n d mannetje — 19.00 : Luceot — 19 3 0 :
Z i e t u er wat in ? — 19.50 : Hier spreekt
men Nederlands — 19.55 : Mededelingen.
- De Weerman — 20.00 : TV-nieuws —
20.25 : Stellig stelling nemen. Luisterliedjes — 21 2 0 : Pierlola. Ballet op m u ziek wim Doniël Sternefeld —
22.05 :
TV-nieuws
—
22.10 t o t 23.25 : Geen
Vietnamees noemde me nikker. Reportag« von D o v i d Loob Weis».

Op donderdag 16 januari loopt het derde deel van de «Forsyte Saga » ; Het geluk achterna^.
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VOORNEMEN
Het gebeurt nogal eens dat
een lezer ons vraagt waarom
w e over een of andere gebeurtenis, nochtans in min of meerdere mate belangrijk, niets
schreven. Gewoonlijk schreven
wij daar wel iets over, m a a r
w e r d het niet geplaatst. Het is
namelijk zo dat wij als jongste
< a a n w i n s t » van WIJ, meer
schrijven dan wat de geduldige
lezer onder ogen krijgt. De
hoofdredakteur kiest daaruit
dan wat hem meest geschikt
lijkt, en de rest verhuist n a a r
de prullemand. De oorzaak van
alles is dat wij, als beginneling,
veel te lang van stof zijn en de
bladzijde waarover wij mogen
beschikken, veel te kort. ledere
week maken wij het voornem e n de stukjes korter te maken, zodat er een paar meer
kunnen geplatst worden, maar,
Boals Elschot
zegt,
tussen
droom en daad liggen enzovoort. Maar we herhalen welwillend (MIS voornemen, en
beginnen dus al dadelijk m e t
h e t schrijven van een dikke.

SPORTMAN VAN HET JAAR
O m t e doen gelijk iedereen
h e b b e n d e beroeps-sportjoernaUsten ook b u n « s p o r t m a n v a n
h e t j a a r » gekozen. Zij kozen
d e gewichtheffer Serge Reding,
fle enige Belg die tijdens d e
tóimpiscbe spelen een zilveren
medaille behaalde. Zij gaven
Reding bijna tweemaal m e e r
p u n t e n dan de tweede op d e
ttjst, de r e n n e r Eddy Merckx.
ÜVij denken dat de sportjoemaPsten een goede keuze deden.
Als wij tussen de « g e k e n d e i
^ o r t b e o e f e n a a r s moesten kiezen, zouden wij ook Reding nemen. Omwille v a n zijn pracht i g e prestaties die alleen h e t
|!ezultaat zijn van ernstig, wilskrachtig en onverdroten werk,
omwille van zijn eenvoud die
V> schril afsteekt tegen de houding van de vedetjes - v a n h e b d e - mij - allemaal - wel goed - gezien, en omwille van
zijn statuut van liefhebber ID - werkelijkheid. Eén bedenking m a a r : de joernalisten

schrijven wel een krant over
Eddy Merckx w a a r ze één regel schrijven over Reding,
m a a r dat schijnt dan toch niet
helemaal in overeenstemming
m e t h u n persoonlijke opvatting. Dat is echter niets nieuws.

ONWEERSWOLKEN
Jacques Lecoq herinnert er in
«Les Sports» nogmaals aan dat,
door de schuld van de politici,
een paar dreigende onweerswolken boven het hoofd van de
argeloze voetbalbond hangen.
Ten eerste zou hij, volgens het
sisteem van de belasting op de
toegevoegde waarden, een bijkomende belasting van ongeveer 15 % op de ontvangsten
van de toegangstiketten moeten
betalen. Ten tweede, als er v a n
het wetsvoorstel de Clercq iets
in huis komt — en iets zal e r
wel van in huis komen — zullen de klubs-werkgevers voor
h u n spelers-werknemers ongeveer 40 % van h u n loon moeten
bijpassen voor sociale lasten.
De bond verzet zich hiertegen
m e t h a n d en tand. Begrijpelijk,
w a n t die nieuwe lasten zouden
alle klubs voor zeer zware problemen stellen. Of h e t argum e n t dat de voetbalbond een
instelling van openbaar n u t is,
zal volstaan, dat wordt echter
een andere zaak.

zilië zal terugkeren m e t nieuw
letsel aan zijn knie (die h e m al
zoveel parten heeft gespeeld),
in zoverre dat hij misschien
een heelkundige bewerking zal
moeten ondergaan.

GOUDEN SCHOEN
Een
groep
«specialisten»
heeft, op initiatief van « H e t
Laatste Nieuws», de beste belgische voetballer van 1968 aangeduid. Dat was dan, zoals verwacht, Lon Polleunis van SintTruiden. Wij denken dat Polleunis die onderscheiding, de
zg. « gouden schoen », ten volle
verdient. Hij kreeg trouwens
meer dan 80 t.h. van de stemmen. Hij verdient die « gouden
schoen», zoals gezegd, én omwille van zijn prestaties in het
nationale elftal — denk maar
aan zijn grandioze wedstrijd
tegen Spanje — én omwille
van zijn werk in eigen klub.

D a a r m e e kreeg Sint-Truiden
voor de eerste keer het begeerde kleinood, dat voordien reeds
één keer ging n a a r S t a n d a r d
(Nicolay) en Beerschot (Coppens), twee keer n a a r Lierse
(Van B r a n d t en Olieslagers),
A n t w e r p (Mees en Van Moer)
en Brugge (Boone en S t o r m e ) ,
en zes keer n a a r Anderlecht
(Puis, Jurion -2- en Van Himst
-3-).

AL KLAK
Over de sportbeoefening in
zijn land zei de franse minister
voor de sport dat de Fransen
wel goed gepresteerd hebben in
de olimpische spelen, m a a r dat
op gebied van de sportbeoefening door de massa nog alles te
doen valt Wij denken dat men
hier in België ongeveer in die
zin kan spreken. De vedetjessport floreert nog altijd — misschien vooral dank zij de straffe reklame, — m a a r op gebied
van goede sportbeoefening als
ideale vrijetijdsbesteding staan
we nog nergens. Onze minister
voor k u i t u u r heeft zijn geleerde kop al wel versierd m e t een
koereursklak, m a a r het aantal
zwemgelegenheden, turnzalen,
voor
lederen
toegankelijke
sporttereinen en speelvelden

lijkt ons m a a r zeer t r a a g aan t e
groeien. En nochtans, de nood
daaraan is groot. Groter dan
aan vedetten. En klakken.

PROFICIAT
We zijn verleden zondag n a a r
een voetbalwedstrijd gaan kijken. Naar de rezerven van de
2de-provincialers P e e r en Beverlo. De mensen die ons, onbekende vreemdeling,
ervan
verdachten een talentscout t e
zijn, k u n n e n we geruststellen.
De kopers zullen dun lopen. Als
voetbaltalent hebben we niks
gezien, noch v a n de spelers,
noch van de arbiter. Maar w i j
hebben wél gezien dat die jongens zich prima geamuzeerd
hebben en op dat kei-harde
veld een heel faire partij gespeeld hebben, zonder gezever
m e t de arbiter, die zich nochtans meermaals zo flagrant vergiste dat zelfs wij het zagen.
En wij hebben ook gezien d a t
zij dikwijls zelf plezier h a d d e n
in h u n eigen stommiteiten. Met
andere woorden, ginder achter
in L i m b u r g hebben w e (slecht)'
voetbal zien « s p e l e n » . A a n
die m a n n e n en aan allen die
het doen zoals zij, onze h a r t e l i j ke groeten. En veel plezier verder.

GOED BEGONNEN
Gaston Roelants heeft hef
jaar goed begonnen. Hij n a m
voor de zesde keer deel aan d e
Corrida of Sint-Silvestercross
in Sao Paulo, e n hij heeft h e m
voor de vierde keer gewonnen.
Daarbij w a s hij zo vriendelijk
die overwinning op t e d r a g e n
aan alle belgische sportliefhebbers. Waarvoor
van
harte
« m e r s i e » . Niemand heeft, vóór
Roelants, vier keer die wedstrijd gewonnen, en n i e m a n d
zegt dat hij h e m volgend j a a r
niet opnieuw kan winnen. H e t
schijnt namelijk dat de ervaring in die heksenketel (meer
dan één miljoen toeschouwers)
ook wel w a t meetelt.
E r g e r is dat Roelants uit Bra-

Beveren

had verleden zondag een uiterst zware stand op Standard
langs de gevallen Bev eren-keep er Poklepovic
heen, het

SPORTMAN VAN HET JAAR
De « vedetten-medewei kers > van
€ Sport 68 > hebben hun sportman
van het jaar aangeduid. Van het
« klassement > dat zij maakten, worden de eerste zes plaatsen ingenomen
dcfor beroepsrenners. En « sportman
van het jaar > wordt dus één van
heil, namelijk Eddy Merckx. Het was
niet nodig geweest al die moeite te
doen Wisten we zo ook wel...
Besluit : de sportlui bij uitstek zijn
de beroepsrenners en onder hen is
Merckx het'neusje van de zalm.
Wij zouden aan al die kinderazie
geen belang hechten, als het met was
dat WIJ onlangs ergens lazen dat men
die « uitverkoren sportlui » m-oet
zien als lichtende voorbeelden vOor
de jeugd. Zo bekeken, krijgen die verkiezingen wél enig belang. Maar dan

moeten wij zeggen dat de rangschikking van « Sport 68 » grandioze onzin is.
Om te beginnen zijn beroepsrenners geen voorbeeldige sportbeoefenaars.
Om het met één van hen, Anquetil, te zeggen : het zijn stielmannen,
geen sportmannen, voor hun werk
betaald zoals een bediende oj een arbeider. Zij beoefenen de sp<ort met
met het oog op hun lichamelijk en
geestelijk welzijn (het enige waardevolle doel dat echte sport moet beogen), maar in dienst van andere, en
niet eens de hunne, belangen. Daarenboven zijn zij, vrij of gedwongen,
niet « vies > van allerlei praktijken
die regelrecht indruisen tegen alle
sportmoraal en moraal kortweg, zoals

daai zijn doping, omhoperij, bedrog,
kombientjes en dies meer Aldus is
het keeperke van de scholieren van
Vorst, die dit seizoen (en het w nog
maar half-weg) al 107 doelpunten uit
zijn net moest halen, maar die zich
weert lijk een duivelke om het 108e
te voorkomen, voor ons part honderd
keer méér sportman dan de grcKitste
vedette uit de wielerkliek.
En eer wij, ten tweede, Eddy
Merckx willen erkennen als de voorbeeldige sportman, willen wij graag
het antwoord kennen — duidelijk en
ondubbelzinnig — op een oude, dikwijls gestelde maar nog niet beantwoorde vraag.
Reed Merckx tijdens de wereldkampioenschappen, ja dan neen, in
dienst van de Italiaanse renners van
zijn merk ? Reden er Belgen in dien.<it

: 6-0. Colonval maakt
tweede
doelpunt.

van Merckx, en aldus in dienst vah
de Italianen? Als het zo was, wisten
ZIJ dan dat zij via Merckx niet de
belgische kleuren, maar de Italiaanse
verdedigden ?
dis de antwooiden — die nooit
zullen gegeven warden — klinken in
de zm waarin wij ze vermoeden, willen we Merckx and his boys wél handige jongens noemen, fameuze herkuuls, straffe kommerganten, onovertroffen showmannen, gewiekste sjacheraars, maar toch nooit ofte rmoit
« sportmannen ». Want de eerste vereiste van een sportman is toch altijd
dat hij loyaal strijdt voor de overwinning, zeker als het lot van anderen aan het zijne gebonden is.
WIJ moeten dus de zelf-door-de(publicitaire) -wol-geverfde
vedetjes
van < Sport -68 > teleurstelen. Hun
gewetensvolle keuze heeft iX)or ons
niet de minste waarde. Meer : ze is
lachwekkend ! En een aanslag op de
« sport >, waarin wij — ondanks vedetjes — blijven geloven.

hier,

-

•ru
maal verkaveld en « streng verboden te betreden».

VAAR?
Nonkel Georges was, zoals
men dat van hem kon verwachten, drie-vier dagen door de
Bneeuw gaan ploeteren en hij
was er erg over verwonderd
dat hij zo weinig jongeren builen had gezien die dagen. In
«ijn tijd, zei hij, was het feest
•Is het gesneeuwd had, en zij
hadden, verdorie, minder om
het lijf hangen en minder in de
buik dan de «gasten» van te^jenwoordig. En of die dan altijd
blijven binnenzitten vóór het
teeveeke of in de cinema?
Nonkel Georges zal daar allemaal wel gelijk in hebben en
wij vinden ook dat de jeugd
niet erg verlekkerd schijnt op
die ouwe sneeuwpret en liever
kouwelijk in een zeteltje hangt.
Maar we vragen ons toch af :
waar zouden de jongens en de
meiskens moeten spelen ? In de
stad bestaat geen sneeuw meer
en op de buiten is het alle-

INTERMEUO
Oud-wereldkampioen boksen
Cassius Clay heeft zopas enkele
dagen in de nor gezeten. Voor
een futiliteit eigenlijk. Autorijden zonder rijvergunning of zo
iets. Hij beschouwde dat als
een goeie training voor de vijf
jaar die hij moet gaan « zitten »
wegens dienstweigering.
Tussen beide retraites zou
hij, als intermezzo, graag nog
wel eens willen boksen en hij
heeft de wereldkampioen (of
één van hen) Marciano gevraagd of die er niets voor
voelde. We kennen het antwoord van Marciano niet, maar
we veronderstellen dat hij zal
«passen» Want hij zou van
King Clay aardig wat meppen
tegen de kop kunnen krijgen.

Begr^eHJk, VU « m Clay^
«daddy» kunnen zijn.
Of Clay n i zijn vijf jaar ook
nog kandidaat-wereldkampioen
zal zijn, dat wordt een andere
zorg.

EEN GOUDEN BELEGGING AAN DE COSTA
DEL SOL IN SPANJE

Villa-park « EL PARAISOEL BARRONAL » te
ESTEPONA

••IWMttr

INLICHTINGEN : Mon Weemaet,
Strijdhoflaan, 28, Berchem-Antwerpen. Tal. : 03.30.81.71.
Wed. Wim Maes, Mishagen,
110, Brasschaat. Tel. 03.63.14.15

GEVRAAGD
Bekwrame TYP06RAAF • INVORMER

voor agglom. Antwerpen of Brussel (2-talig) door gekende groothandel in papierwaren, school- en bureelbenodigdheden.
WIJ BIEDEN : vast loon + vergoeding + percent + RMZ. Schriftel.
solicitaties aan bureel blad onder letters ABC Geheimhouding
verzekerd.

•

Goede LINOTIPIST

BECO

Benzine en gasolie steeds goedkoper I
ledere maand gratis benzine en olie...

Vijfdagenweek - aangename werksfeer - goed loon.
Zich aanbieden ROTATYP
Silvain Dupuislaan 110, Brussel 7 of
schrijven op dit adres.

w i j leveren : tegen BECO-prijs !

L

EEN DER MOOISTE VROUWELIJKE
BEROEPEN
door thans tn te schrliven o^ onze schriftelijke cursus
'bekomt U In 6 maanden het door het medisch korps
zeer op prijs gestelde diploma van

Engerttraat 161, Erpa-Kwarp*
Tel. t02)59.77.8S
DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA
ONVERWOESTBAAR

c PIET POT >
Antwerpen's gezelligste

Blerkelder
Orote Pleter Pot*traat 4
lbt| Sulkerrul)
Open vanaf 8 uur i^avondt
Maandag en dinsdag geslotea

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch. zetel t Antv/erpen S
Tel. I 103)49.30.45 • 49.15.94

ie St-Amandt a.d. Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater i Jan Brugmant

|. LEEMANS. Deurne zuid
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17
Agent s De Coene • KortrI|k

DOKTERS- TAMDARTSASSISTENTE

INSTITUUT MART AL

type ALUGA

H. DOX
Camotttraat 133, Antwerpen
Telefoon i T0S)SS.17.14
Binnen- en bultenlandie
merkkeukens
> elektrische toestellen

De specialist der
standaarddeuren

Vraag ons heden nog gans kosteloos de nieuwe brochure « N » met programma en Inschrljvlngsvoorwaarde (CYCLUS EINDE JANUARI - EINDE JULI).

WENTELPOORT

Itgentlldte woninoInricMIng
Rijscheolttraat 4S B
ST. TRUIDEN
Telefoon i (011) 741.94

Bezoek « De Veerman s

Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.:

U bestelt : p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236
Zwijndrecht - Tel. (03)52.81.73-32.02.10

M. SCHEERLINCK

AL AL AANBOUW
KEUKENS CLASAL

#

BECO

Voor een goede
ENCYKLOPEDIB
Eén goed adret t

HOME
Nog enkele paradi]sen]ke percelen villa-grond aan het tirand
Geen bouv/verplichting. — Op
Uw verzoek bouwen wi] U
een droomvilla.

TWEE GEKWALIFICEERDE VERTEGENWOORDIGERS

BECO

Aanbevolen
Huizen

Mutlanttraaf 122, LiMlekerk*

IN DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE
BRUSSEL

AANYRAAG VAN :

19

29, Hinnisdael, Stokkel-Br.15

T. 02/31.07.36
03/53.81.39

EURO-DOMI
Moderne woonlnrlchtlng
Kruldtutniaan 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 - Stapelklsten
Vervoerkisfen - Polyethyleen
driisschorten - Priiskaartie».

BENT U KANDIDAAT OM OP
WINTERSPORTREIS
NAAR ZWITSERLAND TE GAAN ?
Houd U van zon, sneeuw en bergen, wacht dan niet langger en meld U zo vlug mogelijk in de kantoren van de
V.T.B. Wij bieden U vele voordelen aan : tiendaagse reizen
per trein, alles inbegrepen : in januari vanaf 4.740 fr.,
in februari vanaf 5.430 fr. interessante verblijfplaatsen
in gans Zwitserland. Schrijf zo spoedig mogelijk in vóór
alles volgeboekt is.
Standaardultvoerino
D DI* \/ B T
Poort gani Ift aluminfum. Omlijsting t l K C V C T
in gepnoAfateerde staalplaat.
O 1 H O Q
Zeer lichte bediening.
^ OU » ö
Automatiiche sluiting.
Voordelige priizen.

JEURCLOO
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN

ZONHOVENWeierttraan 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36

VLAAMSE TOERISTENBOND
AFDELING PRIVEREIZEN
Slit-Jakobsmarkt 45, Antwerpen. Tel. 03/31.09.95

zakken, -vellen . Rollen • Bedriisschorten - Prijskaartje»

HERMES
SCH^ei
Zuldlaan 54, Brussel

Volledige
•ecretariaatcuniutan
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen
BOEKHOUDEN
MODERNE

VLAAMSE ZIEKENKAS
het EERSTE na-oorlogs« VLAAMS-NATI-

TALEN

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
DAO.

EN AVONDLESSEN

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951
Cantr leKretariaat : 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. tel 013/414.08
Meer dan 50 plaatselijke afgevaardigden • bodediensten.

M. Lemonnlerlaan 211, Brussel
Tal. (02)11.00.33

De school waar Vlamingan
zich thuis voelen

Libre reeds een vraaggesprek met Omer de
Redder. Zijn stijl is nog altijd even hol en
opgeblazen terzelfdertijd ondanks zijn « veel
nadenken en lezen ».

c Hei-eil de redder ïs daa-aar » zongen met
blinkende kerstlichtoogjes de Icleine Belgje»
enkele weken geleden. De grote Belgen kunnen het nu nazingen bij het herverschijnen
van Messias Vanaudenhove.
Hij heeft zich blijkbaar geïnspireerd op de
oosterse liturgie want hij kondigde zijn « heroptreden » aan op 6 januari in de oosterse
kerk genoemd « de verschijning des Heren ».
Hij is al onmiddellijk begonnen met een
reeks intervieuws in de « betrouwbare bladen » om nog eens te verkondigen wat onkeilen er over het land der Belgen zullen
neerkomen als men zijn profetenstem niet
aanhoort. Dat onheil heet blijkbaar nog altijd federalisme volgens hem en volgens de
Veiksgazet. Hoewel de gedachte van het
tweeledig federalisme nu meer en meer uit
de taboes geraakt, zoals enkele artikels ook
m dit persoverzicht duidelijk aantonen.

U LIBRE BELGIQUE
Wie hen nauwst aan het hart ligt mag het
eerst komen kijken naar de nieuwe Messias,
De dag reeds nadat de goede boodschap aan
het belgische volk was verkondigd kreeg de

DOSFELINSTITÜUT
Haast u nog enkele inschrijvingen voor sprekersschool
Retraitehuis der abdij van Averbode (prov. Antwerpen, Brabant
en Limburg)
Retraitehuis der abdij van Male,
St-Kruis-Brugge (prov. Oost- en
West-Vlaanderen).
Twee verlengde weekeinden,
telkens van vrijdagavond tot zondagmiddag.
7-9 f ebruari 1969 en 7-9 maart
1969 in Male. 14-16 februari 1969
en 14-16 maart 1969 in Averbode.
Eerste weekeinde : Spreken in
het openbaar. Woordgebruik, het
spreken, uitspraak, seminariewerk, gespreksgroepen.
Tweede weekeinde : Vergadertechniek. Leiding van de vergaderin, diskussietechniek, politiek debat, werkverdeling, rollenspel, gespreksgroepen.
Inschrijving door storting van
1.000 fr. (geen vermindering mogelijk) voor de twee week-einden,
overnachting en eetmalen (tot en
met lunch zondag) inbegrepen,
evenals syllabussen.
Vermelden Averbode of Male.
Beperkt aantal deenemers (30
max. per weekeinde). De inschrijvers ootvangen verdere inlichtingen.
Alle stortingrea moeten gebeuren
op rekening nr. 3.180 van het Dosfel instituut bij de Kredietbank te
Schoten (postrekening 177.77), met
dnidelijke •ermelding waarover
h«t gaat

« — Welke zijn uw indrukken, mijnheer
de prezident, bij liet lierojjnenien van uw
lunktie na al die maanden van afwezigheid ^
Mijn grootste indruk is een zeer grote ongerustheid...
— Ongerustheid ? Voor de toekomst van
uw partij ?
In geen geval, want ik leg er de nadruk
op dat de situatie binnen de P.V.V. tegenwoordig veel beter is dan toen ik van het
voorzitterschaj) moest afzien. Ik meen dat
de h Hougardv, aan het hoofd van de parlij, bijL'estaan door de hh. Jeunehomnie, vice-prezident en de h. Willy De Clercq, oud\ice-prezident, goed werk hebben verricht.
\ l s er nog belangrijke moeilijkheden zouden
bestaan, dan is de oplossing daarvan op de
goede weg. Wij zullen het overigens aantonen in het kongres dat de partij binnenkort
z.al houden. Tot dan zal ik het voorzitterschap van de partij waarnemen, u weet dat
op dat kongres een nieuwe prezident zal aangeduid worden.
— NA'aarult bestaat dan uw ongerustheid ?
Die slaat vooral op de toekomst van het
land. Ik heb de gelegenheid gehad veel te
lezen en na te denken tijdens mijn afwezigheid. Ik meen dat. als we geen oplossing
vinden voor de huidige problemen, wij ons
binnenkort aan de rand zullen bevinden van
een echt politiek avontuur, met alle ekonomische en sociale gevolgen van dien voor
alle inwoners van het land. »

HET LAATSTE NIEUWS
En de dag na de a Libre > mochten de
liberale vlaamsschrijvende kranten op hun
beurt de berichten verspreiden uit het FüHrerhaupt-quartier. Omer wil een soort antiextremisten-pakt van de drie traditionelea«
zowat de grote politiek van zijn voorganger
Adolf met zijn anti-komintem-pakt de as
Berlijn-Rome-Tokio.
En wat we nog niet wisten en tot ziekentroost kan dienen voor het vermoeide vaderland Omer zegt ons dat in feite de kiezers
van Volksunie en Rassemblement Wallon
geen federalisten zijn. Dat weten we dan
ook iveerai.
« Zekere kansen gaan voor ons verloren
omdat men geen enkel probleem meer kan
oplossen zonder het onder het kommunautair aspekt te bekijken.
V. — IMen kan zich terzake toch bezwaarlijk verbinden voor een termijn van twaalf
jaar terwijl de zaken zo snel evolueren ?
A. — Dat vragen wij ook niet. Wij vragen dat het eventueel akkoord tussen de drie
partijen deze partijen zou binden en dat het
enkel nog zou kunnen veranderen, indien de
drie partijen het ermede eens zijn.
V. — Dit is dus naar het voorbeeld van
het schoolpakt ?
A. — Ja, van het schoolpakt... dat aangepast werd, verbeterd werd en dat binnen
kort nog zal verbeterd worden. Zo hoop ik
althans. Het kommunautair akkoord zou uit
de politieke strijd moeten kunnen getrokken
worden om het te verbeteren naar gelang
de evolutie van de toestand. Ik geloof dat
een dergelijke oplossing in het voordeel zou
zijn van de drie traditionele partijen en ten
nadele van de extremistische partijen, die
weldra, wanneer de bevolking het bewijs
heeft dat de grote partijen het probleem aankunnen, hun aanhang zi-llen zien verminderen.
De standpunten die wij hebben ingenomen
voor de verkiezingen hebben wij aan de nieuwe toestanden aangepast Maar men mag
toch niet zeggen, dat de Belgische kiezer
zich heeft uitgesproken voor federalisme of
separatisme. Zelfs niet alle kiezers die hun
stem gegeven hebben aan de Volksunie of
de Rassemblement Wallon zijn federalisten
of separatisten. Er waren veel mensen die
uit ontevredenheid voor die extreme partijen hebben gestemd. Zij waren ontevreden
omdat de traditionele partijen er niet in slagen die problemen op te lossen. »

HET VOLK
In een driekoningenartikel onder de titel
(( de drie partijvoorzitters » heeft Jef Claes,
overigems een brave jongen, zoete nieuwjaars-woordjes over voor Omer van de BBC
(meer zwarten doodschieten) en van de BRT
(Coppieters de nazi). Uw klassieken bijwerken Jef. Hamlet die over zijn oom zegt
« That one can smile and smile and be a
vilain ».
Vrij vertaald : « Dat men een glimlachende Shoe-Post face kan hebben en toch een
schurk zijn ».
« Al is de h. Vanaudenhove voorzitter van
een partij, waarvan wij vele opvattingen niet
delen, op zuiver menselijk plan dwingt hij
de algemene achting af, want in de persoonlijke omgang gedroeg hij zich steeds als een
heer.
Wij wensen hem voor het nieuwe jaar dan
ook oprecht een goede gezondheid en dat
alle narigheden spoedig tot het verleden mogen behoren.
De C.y.P., de B.S.P. en de P.V.V. dragen
nog altijd hun titel van nationale partijen,
maar hun unitair karakter is grotendeels een
tiktie geworden. Op een ogenblik, dat zij
alle drie met struktuurmoeilijkheden zitten,

is het dan ook een illuzie te denken, dat zij
een oplossing kunnen brengen voor de gemeenschapsbetrekkingen en dat de voorzitters het initiatief zouden moeten nemen voor
besprekingen met zijn drieën. »

DE STANDAARD
Manu Ruys bekijkt de terugkeer van Vanaudenhove koel-politiek
Het mag weer geen spelletje worden van
de belgische drievuldigheid achter de schermen Collard-Houben-Vanaudenhove.
« Vanaudenhove hoopt de ontreddering in
de PVV te overwinnen. Hij streeft vooral
naar een herstel van de PVV-pozitie op het
niveau van de staatsbesprekingen over de
nieuwe strukluren. Of hij erin zal slagen
andermaal een ruim gesprek (en daarna een
nationaal pakt) met de CVP en de BSP tot
stand te brengen, blijft een open vraag. De
socialisten blijven allergisch voor aanrakingen met de liberalen, omdat zij de PVV ervan verdenken in de eerste plaats goevernementele ambities te kosteren. En de Vlaamse CVP beschouwt de PVV-voorstellen (o.m.
inzake kulturele autonomie) als ontoereikend.
Vanaudenhove beschikt zeker over een
sterke troef : hij kan de stemmen aanbrengen, die de regering nodig heeft voor de
grondwetsherziening. Maar hoe zal hij het
doodgelopen gesprek opnieuw leven inblazen ?
Ruim overleg blijft wenselijk. Maar het
mag niet uitmonden in nieuwe en eindeloze
palavers. En zeker niet gebeuren in de verdachte vorm van intieme, prezidentiële onderonsjes. Het ogenblik nadert, waarop iedereen in klaarheid zijn stem zal moetea
uitbrengen. »

DE WERKER
't Is pijnliik, 't is pijnlijk. Na jarenlang voor
hea het vuile werk te hebben gedaan, kri}gen de Limburgers van hun luikse c broeders > het toekomstbrood uit de mond gerukt. In plaats van een kordate c Vlaanderen gaat zijn eigen weg >-reaktie richten de
roodjes van het limburgse ABVV een lange
jammerklacht aan hun luikse kleurgenoten.
Wat een slavenmentaliteit. Hoewel : ze jammeren nu toch al ! Vroeger kusten ze de
hand nog die hen sloeg.
« Als vertegenwoordiger van de arbeiders
in een gewest :
— naet een abnormaal hoog werkloosheidscijfer;
r— getroffen door aanzienlijke personeelsverminderingen in de steenkolenmijnen;
5— waar enorme inspanningen moeten geleverd worden voor tewerkstelling in verband met de demografische ontwikkeling,
de uitstoting uit de landbouw en de abnormale pendel,
bezweert het Uitvoerend Bestuur van het
A.B.V.V. Limburg zijn Waalse kameraden
in naam van het Socialisme, synthse van de
broederschap zich te onthouden van iedere
handeling die voor gevolg kan hebben, dat
de Limburgse industrialisatie bemoeilijkt
wordt en waardoor de arbeiders niet in dezelfde mate als in andere gewesten beveiligd
worden tegen de rampen die aan hun toestand verbonden zijn. »

YOLKSGAZET
We gaan er op vooruit. Jos van Eynde, die
tot voor kort op het federalisme nog de bullebak-argumenten van (i oud-V.N.V.-ers » en
a landverraders » losliet, doet nu pseudo-geleerd over cc moeilijkheden in federale staten ». Op het ogenblik dat Europa beseft
dat het ekonomisch en wetenschappelijk
moet samenwerken zelfs met de nu nog £f evereine staten, gebruikt Jos volgende argumenten over het ApoUoprojekt. Hij citeert
als argument zelfs Theofilus Lefèvre, < de
razende Roeland » zoals Jos hem noemde
in het « groot proces » Van Eynde-Lefèvre.
« Dit is in Zwitserland zo, in Duitsland
ook... en de Verenigde Staten maken er geen
uitzondering op. Het is gewoon belachelijk,
te veronderstellen dat b.v. iets als het Apollo-projekt in de U.S.A. niet even onverwezenlijkbaar zou zijn gebleven als in Europa, indien het niet door de federale N.A.S.A. was
uitgewerkt, doch aan de 50 verschillende staten van de Unie was overgelaten.
Mogen wij het Theo Lefèvre nazeggen dat
wie in België aan federalisme denkt, ofwel
aan separatisme denkt, ofwel helemaal niet
denkt ?
En mogen wij dan de raad geven, aandachtig gade te slaan wat in het buitenland gebeurt en ons nieuw evenwicht niet te zoeken in een staatsvorm die elders wordt afgeschilderd als d een vijand van de vooruitgang » en er klaarblijkelijk in de aftocht is ?
Waarbij wij dan niet eens denken aan de
supplementaire, enorme, elders totaal onbestaande (1) en vermoedelijk onoverkomelijke
hindernis die erin bestaat dat een Belgisch
federalisme slechts « met twee » zou Ifunnen worden georganiseerd, wat waarschijnlijk op voorhand zijn doodvonnis fwij bedoelen die van het land) zou betekenen. *

STERK AANBEVOLEN

DOSFELDOKUMENTEN
Nr 1 : « Instellingen voor Hoger en Universitair onderwijs
Inrichting van
Universitair onderwijs »
— 50 F - 75 blx.
Nr 2 : « Ruimtelijke Ordening »
— 30 F - 50 blx.
Deze twee, zeer keurig uitgegeven bazisdokumenten zij'n te verkrijgen door storting op
P.R. 177.77 Kredietbank - Schoten,
voor rekening 3.180 van
Dosfelinstituut.

GAZET VAN ANTWERPEN
Terwijl hierboven de laatste schoten tegen
het tweeledig federalisme verklinken vindi
De Witte in Gazet van Antwerpen dat men
nu eens moet ophouden met het oude dogm%
te blijven belijden dat zulk federalisme niet
zou mogelijk zijn.
« Het probleem van het federalisme, dat
voor kort slechts in beperkte kringen besproken werd,, blijkt momenteel een mode-onderwerp te zijn geworden. Betekenisvol is hienbij, dat vele studies na enkele maanden al
ten dele voorbijgestreefd blijken, omdat da
toestanden zeer snel gaat.
Een daarvan is, dat federalisme met twe»
te veroordelen is, o.a. omdat daardoor het
nationalisme van de gewesten zou worden
geïnstitutionalizeerd. Dat hebben we nog
gehoord en 't is zowat een politiek dogma
geworden. Een politiek dogma, dat is een b ^
wering, waarvoor bewijsvoering ontbreekt en
die toch als onbetwistbaar beloofspunt wordt
voorgeschoteld...
Sinds 1967 draaide de wereld verder en..^
staan wij nu voor het feit dat er in Tsjecho'
slovakije een « federalisme-met-twee » werd
ingevoerd, gevormd door volksgroepen, dl»
zowel taalkundig als kultureel (zelfs ekonomisch) verschillend zijn, net zoals bij onsAlvorens te beweren dat federalisme met
twee mogelijk is of niet, wensen wij even to«
te zien naar het Tsjechoslovaakse expeiv
ment. »
W. LUYTEN.

Groapan en inaattchappi|«n
•lUrhand* I I I
Spaciaai voor U badacht.

lIDiR DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op Ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten
Middag- •n avondmaal bt groap
gazalllg ft|n goaé sr 'joedkoo»

Inlichtinger r«r plaats*

THIER BRAU HOF
Leuvan Tal. (016)46311
THIER BRAU HOF
Hulttc
Tal. (056)71536
THiER
Antwerpen

BRAU HOF
Tal. (03)31203*7

DE K L A R O E N
Aalaf
Tal (053)22853
Nieuwbrugstr. 2 8 . Brussel 1
Tel. (02)18.74.89

wu
Herentals

bewegingsLLylzer
ANTWERPEN
ARRONDISSEMENTELE
WERFTOCHTEN
In de toekomst heeft elke tweede zaterdag der m a a n d een arrontlissementeïe werilocht plaats, speciaal bedoeld om de minst sterke
afdelingen te helpen in hun abonneinentenwerving. Daarom nog eens
een speciaal verzoek aan alle afdelingen van het arrondissement Antwerpen om mee te helpen aan deze
akties.
\ rijwilligers voor deze werftochten kunnen zich steeds aanmelden
bij de arrondissementele veranlwoordelljke voor propaganda .Joris
Ferir, Uitbreidingstraat 568 te Berchem, tel. 35.06.41.
ABONNEMENTENSLAG
Jleden zaterdag 11 januari verwachten wij in café Tyrol, Nationalestraat 22, om 13 uur 30, al onze trouwe propagandisten om deel
te nemen aan de abonnementenslag die we ook te Antwerpen
nieuw leven willen inblazen door
de aktie « huisbezoekdag ».
KOLPORTAGE
Zondag 26 januari in het Cent r u m van de stad vergezeld door
radiüwagen. Vertrek lokaal Tyrol
om 10 uur.

Borgerhout
D I O GENES A C H T E R N A ?
Een vreemde titel ? Ik heb het
bier niet over Diogenes, de griekse
wijsgeer die 323 jaar voor onze tijdrekening overleed, doch wei o\er
unze Wij-redakteur, die regelniatig
bepaalde personen in het nieuws
(lees iicht) plaatst.
Wie kunnen wij heden beter in
het licht plaatsen dan onze goede
vriend Juul Dillen, schepen te Borgerhout, die 10 jaar geleden voor
het eerst plaats n a m in de gemeenteraad van Borgerhout. Niemand
kan bevroeden welke moeilijke tijden hij toen doorworstelde want
hij, net zoals wij, rekende erop dat
hi| samen met zijn vriend Jos. De
Groof, die het klappen van de zweep
kende, de hoeksteen zou vormen
waarop de V U . te Borgerhout zou
uitgroeien, in het kader van de
meerderheidsgroep. Het was dan
ook een zware klap voor hem toen
de heer De Groof ons ontviel nog
voor diens aanstelling.
De voorbije tien jaar hebben ons
geleerd dat Juul Dillen de zo zware
taak, niet naar best vermogen, m a a r
suksesvol wist te behartigen, niet
m e t holle woorden noch met bulderende stem (dat alles is hem
vreemd) doch met onvolprezen wilskracht én
doorzettingsvermogen,
m e t kalmte en doorzicht. Bij hem
is niet de geijkte uitdrukking « een
h a r t van koekebrood onder een
h a r d e bolster » van toepassing want
geen enkel is zo minzaam als hij;
integendeel « hel koekebrood » bedekt de harde pit van vlaamse overtuiging, de wilsvierkantigheid
en
het plichtsbesef tegenover zijn volk.
i)i\t onze gemeente zo'n suksesBeii ivende tijdens de verkiezingen is
in niet geringe m a t e te danken aan
de vriend Dillen en zijn werk op
gemeentelijk vlak (sinds 1966 schepen van Gemeente-eigendommen).
Het was d a n ook niet te verwondei en dat tijdens de gemeenteraadsverlviezingen 65, de vrienden Verbcelen en Frans Dirks mede verkozen werden, waarin hij nu een sterke steun heeft.
\ riend Juul : doe zo voort « doe
wel en zie niet om », laat de redenaars hun talenten botvieren, gij
stelt de daden die ons volk dichter
tot ons brengen. Gij doet zoals Diogenes (ditmaal aaneen) : bij dag
niet een brandende lantaarn wandelen en zeggen : « ik zoek niensen » mensen om onze partij uit te
bouwen !
Aan mevrouw en schepen Dillen
onze hartelijke dank en een drievoudig proficiat... en nog vele jaren !
ABONNEMENTENSLAG!
Zoals ik reeds vermoedde wordt
de vooruitgang van de abonnementenslag bepaald volgens het streefcijfer. Borgerhout kan p r a t gaan op
een inassa abonnenten doch zoveel
Kchoner zou het zijn moesten wij in
laatste instantie toch nog de slag
thuishalen. Dit kunnen en zullen
wij door eensgezinde inspanning!

leder van u moet en zal een nieuv,e lezer aanbrengen. Denken wij
.lan mevrouw Stevens van Zwijntlrecht, de kampioene die tijdens
ileze aktie, bij een verkeersongeval
betrokken werd en zelf op haar
ziekbed nieuwe abonnenten aanbrengt. Van deze gelegenheid willen wij dan ook gebruik maken om
mevrouw Stevens de oprechtste
wensen van herstel van de propagandisten van Borgerhout over te
maken !
ONZE K O L P O R T A G E
D a a r o m verwachten wij niet enkel onze vaste kern doch veel nieuwelingen op onze eerstvolgende kolportage met mikrowagen op zondag
12 januari a.s. Bijeenkomst te k w a r t
\oor tien aan het Moorkensplein
(Gemeentehuis).

Booischot - Hallaar Heist-op-den-Berg
VLAAMSE NACHT DER
ZUIDERKEMPEN
Zaterdag 8 februari treedt Llze
Marke voor u op in dancing Bergola te Heist-op-den-Berg (sterkst
gegroeide afdeling!) tijdens
de
Vlaamse Nacht der Zuiderkempen.
Uit gans de Zuiderkempen worden
belangstellenden verwacht.

Broechem
M O T I E VAN DE VOLKSUNIE
De Volksunie Broechem stelt vast
dat het gemeentebestuur te Broechem een anti-sociale belasting heeft
gestemd in verband met woningbouw die zal getakseerd worden
per m3. Stelt vast dat de dagbladpers geen melding maakt van het
feit dat deze belasting gestemd werd
tegen de wil van het gemeenteraadslid J. De Cuyper die ingevolge
het overlijden van zijn moeder niet
aanwezig kon zijn op deze zitting.
Draagt raadslid J . De Cuyper op
het schepenkollege te interpelleren
in verband mejt deze kwestie.
Vermoedt d a t de geringe bouwaktiviteit nog zal verminderen ingevolge deze nieuwe lasten. Eist de
onmiddellijke vernietiging van deze onsociale maatregelen en stelt
in de plaats een aanmoedigingspremie van hetzelfde bedrag ter stemming te leggen om de bouwafetiviteit te stimuleren.

Deurne
T R E F P U N T — DE S C H E L D E
Vanaf volgende m a a n d zullen onze simpatizanten regelmatig het arrondissementeel blad «De Schelde»
ontvangen in plaats van het plaat.selijk blad Trefpunt.
Dit gebeurt in het kader van de
aanzienlijke aangroei van het aantal simpatizanten in onze gemeente
en in gans het arrondissement Antwerpen.
Wij m a k e n van deze gelegenheid
gebruik om degenen die de uitgave
van Trefpunt vier jaar lang mogelijk gemaakt hebben te danken voor
de ontelbare avonden die zij. hiervoor opgeofferd hebben. Tevens
danken wij al degenen dank zij
wiens geldelijke steun (reklame) de
uitgave mogelijk was.
LEDENHERNIEUWING
LEDENWERVING
De ledenhernieuwing is praktisch
beëindigd. Wij vragen de leden die
hun nieuwe lidkaart nog niet ontvingen om dringend 3 bankbiljetten,
naam en adres op te zenden onder
gesloten omslag n a a r : de heer Hilven. Gen. Slingeneyerlaan 117 Deurne.
Enkele dagen later ontvangen zij
hun lidkaart thuis.

Edegem
AKTIVITEITEN
Zaterdag 25 januari : dansfeest
in de zaal « De Basiliek », Hovestraat 69 te Edegem.
Orkest : The May Jins.
Vrijdag 28 februari : ledenvergadering in de bovenzaal van « De
Basiliek lo. Senator F r a n s Baert
spreekt over : € De grondwetsherziening ».

« VLAAMSE NACHT DER
ZUIDERKEMPEN »
H E I S T O P DEN B E R G
Herentals zal een autobus inleggen om naar het bal van de afdeling
Heist op den Berg te gaan op 8 februari e.k.
Vertrek om 20 uur Stationsplein
te Herentals.
Inschrijven bij Frans Iva, lokaal
n De Commerce », Stationsplein 23,
Herentals. Wij rekenen op een talrijke opkomst.
MILITANTEN-BIJEEN.OMST
In het aloude gasthof « De Keyser » te VA'echelderzande bij ons medelid Jo Vandermueren had zater<lag 4 januari een samenkomst
plaats van de militanten van Herentals en omgeving.
Er werden plannen gesmeed voor
df toekomst waarna een gezellig
samenzijn volgde met zang en
drank.

Hoboken
WERFTOCHT
Vanaf dit jaar wordt in princiep
iedere 1ste zondag van de m a a n d
gekolporteerd. O p deze wijze doorkruisten wij jaarlijks de ganse gemeente. De leden met verkoperslalent worden verzocht zich te melden op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
O p 31 januari in zaal Breughel,
Kioskplaats, houden we onze jaarvergadering te 20 uur. Die avond
brengt het bestuur verslag uit van
de werking in 19()8.
HERDENKINGSAVOND
WIM MAES - ETIENNE S L O S S E
Hoewel 1968 de heerhjke verkiezingsoverwinning van 31 m a a r t
bracht, is het tevens passend te bezinnen over hét zwaar verlies, dat
ons, Vlaams-Nationalisten, ook trof
in de herfst van het voorbije jaar :
W i m Maes en Etienne Slosse.
Een herdenkingsavond op 31 januari te 21 uur in zaal Breughel,
Kioskplaats 84, Hoboken, zal biezonder a a n hen gewijd worden.
Sprekers : Dr Goemans, volksvertegenwoordiger en Mr Wagemans,
provincieraadslid.
Hierna volgt een film, die de herinnering aan het strijdvolle leven
van W i m Maes oproept.

Mechelen
P O L I T I E K FORUM
Alle leden en simpatizanten worden verwacht op het Politiek For u m zaterdag 18 januari om 14
uur 30 in de zaal Dageraad, Hallestraat, Mechelen.
Senator Lode Claes spreekt over
« Het probleem Brussel lo; senator
M. Van Haegendoren handelt over
« De grendels en de kultuurautonomie ». Breng ook niet-leden mede naar deze vergadering die voor
het ganse arrondissement als kaderdag geldt.
DRIEKONINGENFEEST
Voor de eerste maal d a t de afdeling Mechelen In samenwerking inet
het VNJ een Driekoningenfeest Inrichtte op zondag 5 januari in de
zaal Dageraad, werd dit een volledig sukses.
De vergezellende ouders dienden
recht te staan daar de zaal ingenom e n was door de 91 Ingeschreven
kinderen die zich tegoed deden aan
chokolademelk
en
koffiekoeken.
Voor elk kind was bovendien een
geschenk voorzien. Onze bijzondere
dank naast de andere medewerkers
a a n mevr. Swartenbroeckx (poppenspel) en de heren Lode Vervoort
en Ludo Thijs (organlzatie).

Mechelen - Turnhout
DIENSTBETOON
ZITDAGEN DER
PARLEMENTSLEDEN
Senator Jorlssen :
1ste m a a n d a g der m a a n d : 18 uur
tot 19 uur Mariekerke, Raadshelder;
19 tot 20 uur Bornem, De Eenhoorn,
Stationsstraat; 20 uur 30 tot 21 uur
30 Mechelen, Muntstraat 4.
2de m a a n d a g der m a a n d 18 uur
15 tot 18 uur 45 Vorselaar, Sportvriend, Dorp; 19 uur tot 19 uur 45
Herentals, De Zalm, Grote Markt;
20 uur tot 20 uur 45 Nijlen, De Bonte Os, Markt; 21 uur tot 21 uur 30
Berlaar, Rubens, Dorp; 21 uur 30
tot 22 uur 15 Lier, Belgrado, Lispersteenweg; 22 uur 15 tot 23 uur Duffel, Rietlel 3.
3de m a a n d a g der m a a n d : 18 uur
30 tot 19 uur Geel, Sportwaranda,
Grote Markt; 19 uur 15 tot 19 uur
45 Mol, Het Peerd, Markt 18; 20 uur
15 tot 20 uur 45 Ravels, De Kempen,
Dorp; 21 uur tot 22 uur Turnhout,
Lindenhof, St. Antoniusstraat.
Thuis : af te spreken, telefonisch
015-19994.

Senator Bouwens :
1ste maandag der m a a n d : 19 uur
30 tot 20 uur 30 Helst op den Berg,
Blekorfstraat 3; 21 uur tot 22 uur
Lier, Belgrado, Lispersteenweg.
2de m a a n d a g der m a a n d : Dessel,
Retle, Kasterlee en Tlelen.
2de zaterdag der m a a n d : 11 uur
tot 12 uur Lier, Belle Vue, Grote
.Markt.
4de m a a n d a g der m a a n d : 18 uur
30 tot 19 uur 15 Hoogstraten, De
Tram, Vrijheid; 19 uur 30 tot 20 uur
15 Vosselaar, De Zwaan, Kerkplein;
20 uur .30 tot 21 uur 30 Geel, Sportwaranda, Grote Markt.
4de zaterdag der m a a n d , : 11 uur
tot 12 uur Lier, Belle Vue, Grote
Markt.
Thuis : af te spreken, telefonisch
03-701152,
Volksvertegenwoordiger Sels :
1ste maandag der m a a n d : 19 uur
30 tot 20 uur Rljmenam, De Vroe,
Dorp; 20 uur tot 20 uur 30 Bonhelden, De Kroon, Putsesteenweg 190;
21 uur tot 21 uur 30 St. Katel. Waver, Bristal (Elzenstraat).
2de maandag der m a a n d 11 uur
tot 12 uur St. Katel. Waver, Volksvriend, Mechelsesteenweg 72; Wiekevorst, Itegem, Hallaar.
3de m a a n d a g der m a a n d : Beerzel : 20 uur tot 20 uur 30, Schrlek,
Duivenlokaal, Llersesesteenweg 35;
21 uur tot 21 uur 30, Heist-Lo,
Cools, aan de spoorweg.
4de maandag d e r m a a n d : 19 uur
30 tot 20 uur. Mariekerke, Raadskelder, 20 uur 30 tot 21 uur Bornem,
De Eenhoorn, Stationsstraat.
Elke donderdag : 19 uur tot 20
uur. Duffel, Van Loven, aan de
kerk.
1ste zaterdag der m a a n d : 8 uur
tot 9 uur Koningshooikt, Van de
Wyngaert, Leopoldplaats; 9 uur 30
tot 10 uur Berlaar, Rubens, Dorp,
10 uur 30 tot 11 uur Lier, Eikenboom, Grote Markt.;
3de zaterdag der m a a n d : 8 uur
tot 9 uur Koningshooikt, Van de
Wyngaert, Leopoldplaats; 9 uur 30
tot 10 uur Berlaar, Rubens, Dorp;
10 uur 30 tot 11 uur Lier, Eikenboom, Grote Markt.
Volksvertegenwoordiger Belmans:
1ste dinsdag der m a a n d : 19 uur
30 tot 20 uur Veerle, De Wijngaard,
Dorp 74; 20 uur 15 tot 20 uur 45
De Peereboom, Vosdonken; 21 uur
tot 21 uur 30 Hulsthout, Van Tendelo, Gi'ote Steenweg; 21 uur 45 tot
22 uur 15 Westerlo, WlUems, Boerenkrljglaan 379,
2de dinsdag der m a a n d : 19 uur
30 tot 20 uur Wechelenterz, De
Keyzer, Dorpsplein; 20 uur 15 tot
20 uur 45 Grobbendonk, Van Houwe. Kerkplein; 21 uur tot 21 uur
30 Herentals, De Zalm, Grote
Markt; 21 uur 45 tot 22 uur 15 Herenthout, De Nieuwe Kroon, Markt;
3de dinsdag der m a a n d : 19 uur
30 tot 20 uur Hoogstraten, De
T r a m , Vrijheid; 20 uur 15 tot 20
uur 45 Rljkevorsel, De Nachtegaal,
Hoek; 21 uur tot 21 uur 30 Beerse,
Het Witte P a a r d , Vredestraat; 21
uur 45 tot 22 uur 15 Turnhout, Het
Lindenhof, St. Antoniousstraat.
4de dinsdag der m a a n d : Weelde,
Veekandel, Hofkens, Dorp; Arendonk, De Ster, Vrijheid; Mol, Wwe
De Backer, Cortijste 4.
1ste zaterdag der m a a n d : 11 uur
lot 12 uur Turnhout, Lindehof, St
Antoniusstraat.

BAL
Het bal door Groeninghe aangeboden aan alle Vlaams Nationalisten heeft plaats op zaterdag 1 februari, vanaf 20 uur 30 in de Kring,
laak de Boeckstraat. Inkom 30 fr.
VROUWENAFDELING
Zeer binnen kort worden al onze
vrouwen die meehielpen om het
Kerstfeest zo prachtig te doen slagen, uitgenodigd op een koffiekrans,
met koeken of worstenbrood De
mannen worden toegelaten op deze
koffiekrans, m a a r zullen hun deel In
de onkosten moeten betalen.
Door de zorgen van onze vrouwenafdeling werden alle soldatenmiliciens, leden of zonen van leden
onzer afdeling, met een kleine verrassing bedacht, evenals enkele ouden van dagen.

Mortsel
WIJ-LEZERS
Sinds enkele weken ontvingen
wij klachten van enkele onzer abonnenten die hun blad niet op de « gestelde zaterdag » ontvingen via de
postbode. Wij namen kontakt met
het plaatselijk postkantoor en onze redaktie. De onvoorziene moeilijkheid werd ontdekt en goedgemaakt.
Ingeval zich nog afwijkingen zouden voordoen van niet of onregelmatige ontvangst, richt u tot W i m
Claessens,
Llersesteenweg
197,
Mortsel (tel. 55.39.09).

zoekertjes
Pas afgestudeerde juffrouw, tweetalig zoekt betrekking als bureelbediende. Liefst Brussel of Aalst T
158.
Over te nemen café Vlaams Huis
aggl. Antwerpen. Ontv. 35.000 a
40.000 fr. per maand. 4 maatschapp.
gevestigd van 150.000 fr. financiering mog. Schrijven adres blad —»
T 5.
D a m e vraagt half time werk
(voormiddag), tweetalig, daktylo, alle bureelwerk — T 3.
Vlaming te Brussel (tweetalig) :
bekleder van konferentie- en industrieborden vraagt dringend werk —>
T4.
De Groote, 49 AKjns Demunterstraat, Brussel 7.
Gevraagd : zelfst. uitbater voor
« Kafee Ros Belaard » (Vlaams
huis). Grote Markt 30, Dendermonde. Te bevragen : A. De Vos, Gentselaan 9, Dendermonde — T 2.
Dlnamische man van 60 )., die op
doktersadvies zware lichamelijke
arbeid moet laten, zoekt dringend
gelijk welke lichtere baan in KleinBrabant. Geen nachtwerk Kontakt
nemen met apoteker Guido Delang,
Rollierstraat, Sint-Amands aan de
Schelde, tel. 322. 83 - T 167.
Vlaams ziekentonds
Brabantia
zoekt plaatselijk losse medewerkers.
Voor verdere inlichtingen : schrijf
of tel. naar het vlaams ziekentonds
Brabantia, steenweg op Ninove 288,
te Brussel 8, tel (02) 23.87 77 Bureel open elke dinsdag en vrijdag
van 16 tot 18 uur, 's zaterdags van
10 tot 12 uur - T 132

Merksem
KOLPORTAGE
Wie mee wil kolporteren, melde
zich bij Renaat Devriendt, Gen.
Mahieustraat 55, als men eens mede
gekolporteerd heeft, kan men het
niet meer laten.
IN DE AFDELING
Zondag 19 januari a.s. wordt gekolporteerd met « Wij ». Bijeenkomst ten huize van Renaat Devriendt, even voor 10 uur v.m.. Gen.
Mahieustraat 55.
VERGADERING
Donderdag 23 januari a.s. te 20
uur 30, vergadering voor alle bestuurs- en kaderleden. Verschillende belangrijke punten betreffende
de gemeentelijke politiek zullen besproken worden.
UITBOUW
De aanwerving van nieuwe leden
en de inning van de lidmaatschapsgelden voor 1969 verlopen zeer goedEr komt nu ook een beetje schot
in de werving van nieuwe abonnementen op Wij. Wij vragen nochtans a a n allen een inspanning, om
alsnog nieuwe abonnementen
te
werven.
GESCHIEDENISVERVALSING
De Vlaamse Kring Groeninghe
nodigt alle Vlamingen uit op de
voordracht te houden door W a r d
Hermans, op vrijdag 17 januari a.s.
in het Vlaams Huis Tljl, Bredabaan
298 te 20 uur. Inkom vrij. Onderwerp : Geschiedenisvervalsing.

HootüreaaKieuj
r i;aTi
Overstraeten
Alle briefwisselinp vooi
redaktie naar
Rotatyp
Sylv
Dupuislaan
110 Brus 7 Tel 23.1198
Beheei
Voldersstraat 11 Brussel 1
Vel (02)125 160
Alle klachten voor niet ontvangen V blad op dit adres.
Jaarabonnement
30Ü fr
Halfjaarlijks
170 fr
Driemaandelijks 95 b
Abonnement buitenland
480 fr
Steunabonnement
820 fr.
(minimum)
Losse nummers 8 fr
Alle stortingen voor /iet Olad
op postrekening
1711.39,
c Wij t
Vlaams-nationaal
weekblad
Verantw uitg. Mr F Van
der Eist. Beizegemstraat 20.
Brussel 12

wu

Edegem
AKTIVITEITEN
Zaterdag
18 januari : maandelijkse kolportage met het weekblad
« Wij » in de wijk Kontichstraat.
Zaterdas 25 januari dansfeest in
dü zaal « De Basiliek », Hovestraat
O!) te Edegeni.
Orkest : The May Jins.
Oinsdag 28 januari : bestuiu-svergadering om 20 uur 15 bij de voorzi((er.
De ledenwerving van de wükmeesters vordert goed; vrijwillige
medewerkers zijn van harte welkom.

Ranst
COPflETERS KOMT!
Vrijdag 17 januari 1969 te 20 uur
wordt door Volksunie-Ranst
een
ultieme kontaktavond belegd. Een
hoogtepunt van deze avond, in <le
bovenzaal van het Gildenhuis, Lievevrouwestraat 12, is alleszins het
open gesprek met volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters Als
oudscoutskommissaris en onderdilekteur van de Hogere Technische
school te Gent zeker de geschikte
spreker over « Jeugd en wetenschap » en dit vooral in vooruitzicht van de nieuwe landsbestuuromvorming. Iedereen op post.
Vrienden
van
buurafdelingen
eveneens hartelijk welkom !

Westmalle
KEMPISCH VOLKSBAL
De Volksuniealdeling van Westmalle, richt op 1 februari, haar
eersle kempisch volksbal in de
zaal « Moderne », Antwerpse steenweg 134, in. Aanvang om 19 uur
30 Orkest « De Accordona's ». Wij
verwachten ook zeer vele belangstellenden uit de omliggende afdelin.gen. Met de genummerde steunkaarten zijn er veel prachtige prijzen te winnen.

Dilbeek : 21 januari van 19 uur
30 tot 20 uur 30 bij M Panis, Moeremanslaan 86.
St. Martens-Bodegem : 16 januari van 19 uur 30 tot 20 uur 30 bij
De Rijbel, herberg. Stationstraat.
Hekelgem : afspraken regelen
met Arthur de Schrijver (05367510).

Di.'beek - Itterbeek
TONEEL
Op zondag 12 januari 1969, om 15
uur richt onze afdeling in de zaal
Suit-Martinus, Palokestraat 79, Dilbeek, een toneelvoorstelling in voor
onze jeugd.
Door het schooljeugdteater (Jan
Savenberg) zal « Het verhaal van
de oude Chinees » worden opgevoerd
Wij hopen alle leden, abonneten en simpatizanten uit de omgeving met hun gezin op dit feest te
mogen begroeten
Toegangspr'/en : kinderen 10 fr.,
volwassenen 20 fr.

HULP AAN
WERKZOEKENDEN
Door het a Oost-Vlaams Centrum
voor Dienstbetoon en Naschoolse
Vorming voor Arbeiders », gewest
Aalst, wordt oc Hulp aan werkzoekenden » verleend. Zich wenden tot
J a n Galle, Wichelensteenweg 145,
Lede (tel. 053-29598), die de aanvragen en de aanbiedingen centralizeert.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Impe : provincieraadslid Urbain
De Grave te Impe in café cc Edelweis » op het Dorp, zaterdag 18 januari e.k. te 15 uur.

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.
Weiteren 11 januari 1969 : tweede zaterdag van 17 tot 19 uur door
de heren Th. De Kegel, provincieraadslid en Renaat Meert, in het
<' Vlaams Huis », Markt, tel. 09792490.
Lebbeke 12 januari 1969 : tweede
zondag der m a a n d van 10 tot 12
uur door de heren De P u s O., provincieraadslid en Renaat Meert, in
« 't Palingshuis », Dorp. Tel. 05224252.

Gent - EekIo
Jette
SOCIAAL DIENSTBETOON
Alle zaterdagen van 9 tot 11 uur
bij Jan De Eerlanger, Leopold 1
straat 354 te Jette. In samenwerking
met volksvertegenwoordiger
Vik
Anciaux
JEUGD VERGADERING
Op 14 jan. a.s. om 20 uur in de
Stylstraat 115 alhier jeugdvergadering. Spreker : Bob Maes.

Landen
SPREEKBEURT
Op 25 januari om 20 uur spreekt
senator Van Haegendoren in de
/.aal Capri, Slachthuisplein te Landen over « Federalisme en Politiek ï.

KOLPOKIAUE

IN

KANTON

KRUISHOUTEM
In het kader van de provinciaal
geplande steunaktie aan het arrondissement
O u d e n a a r d e - Ronse,
wordt een kolportage georganizeerd
op morgen zondag 12 januari, in
het kanton Kruishoutem en de gemeenten Zingem - Mullem en Heurne.
Bijeenkomst a a n d e Roeland,
Korte Kruisstraat te Gent, op zondag a.s. 12 januari om 8 uur 45.
Vertrek om 9 u u r 's morgens.
Op de m a r k t te Zingem wordt
dan om 9 uur 30 kontakt opgenomen met enkele afgevaardigden van
het arr. Oudenaarde.
Alle propagandisten uit het arrondissement Gent-Eeklo, alsook
alle verkozenen, worden uitgenodigd.
Speciaal de ploegen uit Gent en
Deinze worden in groot getal verwacht.

Schaarbeek

BRABANT
Brussel
Ai^ 11 v 1 fEITENKALENDER
10-1-69 : kantonnale veigadering
NiKüorde; 17-1-69 : vergadering
werkgroep agglom. Brussel; 18-1-69:
arioiidissementsraad; 23-1-69 : kantonnale vergadering Molenbeek;30-169 : kantonnale vergadering Schaarbeek; 31-169 : kantonnale vergadering St. Joost; 6-2-69 : kantonnale
vergadering Anderlecht; 8-2-69 : bal
Weerde; 1.3-2-69 : kantonnale vergadering Halle; 2-2-69 : kantonnale vergadering Brussel; 26-2-69 : volksvergadering te Machelen; 27-2-69 :
kantonnale vergadering St. Gillis;
8-3-69 : bal Mollem; 12-4-69 : bal
Machelen.
ARRONDISSEMENTSRAAD
De/.e heeft plaats op 18-11-1969 te
2 uur 30 in het lokaal « Waltra »
(bij Stan Kilips), Arduinkaai (naast
K \ S ) te Brussel.
WERKGROEP
AGGLOMERATIE BRUSSEL
De werkgroep voor de agglomeratie Brussel komt te samen op 17-169 om 20 uur in het arrondissementeel sekretariaat, Dupontstraat 27 ie
Schaarbeek.
Agenda : rezultaten onderzoek
van de werkgroep; statuut Brussel;
kie/.eislijsten; kontakten.
WENSEN
Het arrondissementeel
bestuur
Brussel - Halle - Vilvoorde wenst
alle kaderleden, leden en simpatizanten het allerbeste voor 1969, en
hoopt dat het nieuwe jaar een baken zal zijn in de uitbou / van onzt partij in ons arrondissement.
DIENSTBETOON
E DE FACQ JANUARI
Brussel : 14 januari van 18 tot 19
uur Internationaal Centrum Rogier 1901, Rogierplein. Ook na afspraak telefoon 02-183082.
Essene : 14 januari van 19 uur
30 tot 20 uur 30 bij Roels-De Plekkei:,_ Centrum.
Halle : 29 januari van 19 uur 45
tot 20 uur 30 in De Sleutel, Markt.
Buizingen : 29 januari van 19 tot
19 uur 30 in De Welkom.
Dworp : 29 januari van 18 tot 19
uur in De Leeuwerik.
Asse : 30 januari van 19 uur 30
tot 20 uur in Kummelshof, Steenweg.

KANIOWNALE VERGADERING
Donderdag 30 januari te 20 uur
m de herberg «. Bij P a n c k e n », Vilvoordelaan 60 te Zaventem, eerste
kantonnale vergadering van 1969.
Provincieraadslid Theo Pauwels,
kamerlid Eugeen De Facq en senator Lode Claes handelen respektievelijk over de Volksunie-werking in
de provincieraad van Brabant, de
Kamer en de Senaat. Volksvertegenwoordiger Vik Anciaux spreekt
over zijn interpellatie over de Sabena.
Alle bestuursleden der afdelingen
van het kanton Schaarbeek moeten
op post zijn. Iedereen welkom.

OOST-VLAANDEREN

Gent
SOCIAAL DIENSTBETOON
Alle
leden
en
simpatizanten
die in morele of financiële nood
verkeren, de dames en juffrouwen
die voor de werking interesse vertonen, of anderen die ons geldelijk
willen steunen : neem met ons kontakt op, elke dinsdagnamiddag, elke vrijdagavond of op onze volgende vergadering, maandagavond, 13
januari 1969, in het vlaams huis
Roeland, Korte Kruisstraat 2, Gent.

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
Bruyne.

PROVINCIALE
KONTAKTVERGADERINGEN
OOST-YLAANDEREN
Op de jongste provinciale kontaktvergadering werd beslist een
gemeenschappelijke steunaktie te
organizeren in het arrondissement
Oudenaarde-Ronse.
Het arrondissement Gent-Eeklo
zal deze aktie inzetten met een kolportage morgen zondag 12 januari
in het kanton Kruishoutem.
Het arrondissement Aalst van
zijn kant plant een kolportage in
het kanton Nederbrakel op zondag
9 februari a.s.
Gevolg op de eenparige wens, uitgedrukt door de provincie OostVlaanderen, heeft het partijbestuur
beslist dat, indien er dit jaar een
1 mei-betoging wordt georganizeerd,
deze te Oudenaarde zal gehouden
worden.

AALST
SOCIAAL DIENSTBETOON
HERZELE
Provincieraadslid
Urbain
De
Grave zaterdag 11 januari e.k. in
café St-Martinus, aan de kerk, te
15 uur
VERKIEZINGSUITSLAGEN
De brosjure met de verkiezingsuitslagen van 31 maart 19()8 in het
arrondissement
Aalst is uitverkocht.

Merelbeke
DRIEKOWINGENFEEST
Een afdeling die het klaar speelt
meer dan 400 kinderen bijeen te
brengen voor haar jaarlijks feest,
mag wel fier gaan over het bereikte rezultaat. EIn nochtans zijn de
moeilijkheden haar niet gespaard
geweest. Zoals aangekondigt zou
Nonkel Bob van de T.V. voor de
Volksunie afdeling optreden in zaal
Nova, St. Pieterskring. In laatste
instantie kreeg de afdelingsvoorzitter echter bericht dat de beheeri'iad — C V P leden — zich verzette
en wij de zaal niet kregen. Dan
m a a r naar een andere uitgezien en
gevonden. Wij danken dan ook de
uitbater van de cinemazaal 4 wegen
en voegen onze waardering bij de
dankwoorden
uitgesproken door
volksvert. Leo Wouters.

centrum voert voor hen het satirisch
stuk a: Mie Pladijs » op in d e zaal
van het « Gildenhuis », Melle Vogelhoek, Merelbeek-statie. Inkomprijs 30 fr., familie-kaarten 100 fr.

die dag vrijhouden. Het woord zal
gevoerd worden o.a. door k a n t .
afgev. ir. J.A. de Ganck
en
Toon van Overstraeten houdt d e
feestrede. Uitnodigingen volgen nog.

Oudenaarde

Kortrijk

ARRONDISSEMENTELE
KOLPORTAGES
O p zondag 12 januari 1969 start
ons voorjaarsoffensief met een massale kolportage in het kanton Kruishoutem, met medewerking van de
ploeg van Gent.
Wij doen een oproep tot alle bestuursleden van iedere afdeling om
op post te zijn. Samenkomst om 9
uur 15 a a n de P a r m a , Markt te
Oudenaarde.
De volgende gemeenten zullen bewerkt worden door het arr. Oudenaarde : Nokere, Wannegem-Lede,
Gent neemt Zingem, Heurne en
Mullem voor h a a r rekening.
SOCIAAL D I E N S T B E T O O N
St. Kornelis-Horebeke : m a a n d a g
13 januari senator Renaat Diependaele in de herberg cc Acapulce »,
Steenweg, St. Kornelis-Horebeke,
van 18 uur tot 18 uur 30.
Mater : m a a n d a g 13 januari senator Diependaele maandelijkse zitdag in de herberg « Sint-Elooi » bij
Gilbert Walraet, Groenstraat Mater van 18 uur 45 tot 19 u u r 15.
Nukerke : m a a n d a g 13 januari
>enator Diependaele in de herberg
c< De Engel », Steenweg te Nukerke,
van 19 uur 30 tot 20 uur.
Ronse : senator
Diependaele
maandag 13 januari van 20 uur 15
tot 20 uur 45 ten huize van d h r .
H e r m a n Van Enis, Kniisstraat 260
te Ronse.
Wortegem : volksvertegenwoordiger Luk Van Steenkiste zaterdag 11
januari van 16 uur tot 16 u u r 30 in
de herberg « De Arend », Dorp te
Wortegem.

St. Niklaas
NACHT VAN E U R O P A
« De > gebeurtenis van het jaai
in het Waasland, zaterdag 11 januari 1969 te 20 uur. Bal - KJein
kunst — Folklore — Gastronomie
Met medewerking van d e europese
minderheden : Baskenland, ZuidTirol, Elzas-Lotharingen, Bretagne
en Zuid-Vlaanderen 2 orkesten —
Marva — prezentatie Annemie Coppieters in zaal Serwir. Kon. Astridlaan, Sint-Niklaas.

KOLPORTAGE
Morgen zondag 12-1-69 kolportage t e Harelbeke.
Bijeenkomst te 9 uur in lokalen
1302 (Kortrijk) en Beiaard (Menen).
Te 9 uur 30 aan de St. Salvatorkerk (Markt) Harelbeke.

Leffinge
LEDENSLAG
Slechts één enkel lid uit de gemeente Leffinge is ons ontvallen,
doch daarvoor k w a m e n er a c h t
nieuwe de afdeling vervoegen. W e
danken alle bestuursleden voor h u n
hulp om de hernieuwing zo vlot te
doen verlopen hebben. Nu nog een
laatste stoot om het streefcijfer voor
i Wij X te halen.

Menen
DIENSTBETOON
Vandaag door dhr. André Duprez
fiskaal raadgever, in c de Beia a r d », Kortrijksestraat 3, van 17
tot 18 uur.
VUJO
Morgen zondag, te 10 u u r in c d e
Beiaard », kontaktvergadering.
Alle belangstellenden zijn welkom.
KAARTING
Maandag 13 dezer, maandelijkse
kaartiag in het lokaal. Begin te 19
uur 30.

Nieuwpoort
NIEUWSPOORT
Ons afdelingsblad verscheea in
december al voor de derde maal.
Door vele leden werd ons hun volloeaiing uitgesproken vcxir dit initiatief : zowel te Nieuwpoort, Weslende als te Oostduinkerke.
ABONNEMENTENSLAG
De lezers die niet hernieuwden
kunnen ons blad « Wij » opnieuw
krijgen via een onzer bestuursleden. Ook voor deze hernieuwingen
krijgt onze afdeling punten toegewezen. Aan de lezers van Wij • r a gen wij ons te hel|)en om nieuwe
abonnees aan te brengen.

Oostende • Veurne • Diksmuide

WEST-VLAANDEREN
Blankenberge
DIA-PROJEKTIE
De leden en simpatizanten worden uitgenodigd tot de derde avond
van ons winterseizoen op donderdag 16 januari om 20 uur in de zaal
van het spijshuis « Breughel », De
Smet de Naeyerlaan 141
Dia-projektie over toerisme dcx)r
de VU-jongeren.
Toegang is kosteloos.

LEDENHERNIEUWING
Op 31 december 1968 waren
reeds tien van de dertien afdelingen volledig in orde met d e r hernieuwing, met praktisch geen verlies ! Van harte proficiat aan alle
kaderleden en in het bijzonder afdelingssekretarissen die zo aktief
waren.
N I E U W E LEDEN
Talrijke nieuwe leden werden geworven door de afdelingen : Oo.'*tende, Middelkerke, Gistel, Stene,
Bredene, Veurne, Nieuwpoort
en
Koekelare. We noemen geen cijfer
doch het is verbazingwekkend I
X'oorbeeld voor de andere afdelingen !

Bredene

Oostende

H U T S E P O T EN D O K T E R S
Ons eerste afdelingsfeest
gaat
door met een Vlaamse Hutsepot op
zaterdag 25 januari 1969 in de zaal
Cl Tijl », Duinenstraat. Deelneming
in tie kosten : 80 fr. Behalve de
hutsepot zal dokter Kris Lambert
een tafelrede laten genieten.

LEDENHERNIEUWING
Hartelijk dank aan onze kaderleden en helpers voor een glansrijk
sukses : slechts 14 leden konden
niet hernieuwen wegens verhuizing,
sterfgeval of lange omvaart I Een
weigering. Daarbij ca. 150 nieuwe
leden voor 1969.
23 JANUARI
Opnieuw nodigen wij onze leden
uit voor een verslag dat h u n zal
gegeven worden op 23 januari over
de aktiviteiten 1968. Daarbij k o m t
Toon van Overstraeten himself vooi;
de rede.
Hotel Guido, Van Iseghemlaan,
Oostende, 20 uur.

LEDEN
Tegenover verleden jaar zijn e r te
Bredene nu al dubbel zo veel leden voor 1969.
Onze bestuursleden rusten echter
niet : men kan lid worden door 60
fr. te betalen aan een van de bestuursleden of bij de sekretaris R e main Crombez, Prinses Elisabethlaan 83.

Stene
Gistel

DE G R I F F O E N
Morgen zondag 12 januari trekken
de Griffoens naar de vlaamse kust.
N'oor 's middags is w a r m e soep
V oorzien en 's namidda.gs wordt een
bezoek aan het Zwin gebracht. Verzameling om 9 uur in het café Vier
wegen, Hundelgemsesteenweg.
Niet leden en ouderen zijn eveneens hartelijk welkom.

GESLAAGD AFDELINGSFEEST
Ons afdelingsfeest op 20 december 68 kende een onverhoopt sukses. 52 aanwezigen genoten een
smakelijke hutseport en een flink
stuk kerstblok. Wij danken W.
Steenkiste voor het vele voorbereidingsvverk. Mevr. J . Corveleyn voor
het werk achteraf en J. Vanhevel
voor zijn opwekkende dansmuziek.

FAMILIEFEEST
Ter herinnering aan hel V.O.S.lid Michel Tranchet, wordt aan zijn
kinderen Willy, Sonja, Mark, Marijke, Johan en Koenraad een toneelvoorstelling aangeboden op zondag
19 januari om 15 uur. De toneelgroep van het K.A.V. Merelbeke-

STICHTINGSVERGADERING
De nieuwe afdeling
Kortemark
.start op 18 januari aanstaande. Van
nu af aan hopen wii dat onze leden

Ichtegem • Kortemark

OVERLIJDEN
Tragisch onverwacht k w a m op 1
januari het overlijden van ons jong
lid P i e r r e Depoorter.
O p 4 januari werd het een overweldigende uitvaart,
bijgewoond
door Kris Lambert en het praktisch
volledig bestuur van Stene naast
vele V.U.-leden uit Stene en Oostende. Onze kristelijke deelneming
aan de verslagen ouders.
DEBATAVOND
Na de voortreffelijke uiteenzetting
van M. Dendnyver komt tans weer
Iemand van Gistel : M. Zwaenepoel
over « huidige Vlaamse grieven ».
Deze avond gaat door in de gelag,
zaal van de Groenteveiling, Steensedijk, op vrijdag 17 januari 1969 te
20 uur.
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DE EINDEJAARSDAGEN ZIJN VOORBIJ....
HET HELE JAAR IS ECHTER FEEST IN EEN EIGEN WONING....
Een meesterlijke woning waar U hef wenst
in héél het vlaamse land.
—

o n t w o r p e n volgens u w p e r s o o n l i j k h e i d

—

m e t vooraf juiste berekening en u i t s l u i t i n g van
alle verrassingen

—

standingsvolle en v e r f i j n d e a f w e r k i n g

—

steeds eerste keus van materialen

—

echt "SLEUTEL OP DE D E U R "

van 900.000 F af

VERZEKERDE OPBRENGST!!!
—
—
—
—
—
—
—
—

een w o n i n g volgens eisen van 1980 !
meest praktische i n d e l i n g
dekoratieve h a l l , luxueuse l i v i n g m e t open haard
centrale v e r w a r m i n g - w a r m w a t e r v o o r z i e n i n g - b u i t e n p i l o o t - d e b i e t m e t e r s - push-valve
o n m i d d e l l i j k heet w a t e r - bad in 3 m i n . vol \
Hongaarse p a r k e t , k e r a m i e k , rustieke tegels, marmer
best geluid-, w a r m t e - en v o c h t i z o l a t i e
aluminium - thermopane - rijke afwerking

_ _ _ . ^ . ^
DlJGEVOLCi

geen onderhoud - geen s c h i l d e r w e r k
m a x i m , k o m f o r t - hoogste h u u r o p b r e n g s t

:

ALLES OP ZEER G U N S T I G E L I G G I N G E N te
A n t w e r p e n , Gent, Genk, Leuven enz...

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

van 625.000 F af

STEEDS IETS BETERS

Naam
Adres
Tel.

privé

IETS MEER
^

^

Woonplaats

IETS VOORDELIGER.^

... - Tel kantoor

wenit inlichtingen en gratis brosjure
1 over gronden voor villabouw :
over gronden voor hoogbouw :
over gronden v. eensgezinswoning :
over veilige geldbeleggingen

Q
Q
Q
Q

bij voorkeur gelegen te

WIJ DRAGEN UW ZORGEN! OOK DE FINANCIERING
—

minimum aan kontanten volstaan

—

voordeligste leningen

—

en ook voor U een bouwpremie

2 over het bouwen van ... . . .
bij voorkeur gelegen te .—

K«

of bezit reeds grond, gelegen te
3 over de aankoop van een bestaande woning Q
Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen.

OOK U KUNT WAT REEDS ZOVELEN KONDEN I

HET HELE JAAR «1969)) EN ALLE VOLGENDE GELUKKIG DANKZIJ EEN REALISATIE VAN

LEUVEN
Brassdsestr. 3 3
tel.
016/337.35

Tjr^

wil

BRASSER ZIET MAANREIS

ApoUo-8 toerde met Kerstmis

rond de maan (de

• ^ ^ - J _

a^

krant.)

c:>.^

INFORMATEUR
De kollega's stonden op hem te
wachten aan de trappen van het
paleis. Het was nog nooit geheurd
dat een joemalist met een informatie-opdracht was heiast, doch
we beleefden ook uitzonderlijke
tijden. « Hoe is het Piet, moeten
we U nu aanspreken met eerste
piet of excellentie ? ». Piet trok de
schouders op en heklom waardig,
zoals het een informateur past, de
trappen voornoemd. < Geen komntentaar » zei hij vriendelijk maar
beslist. Tot zijn verbazing stelde
hij vast dat hij de vereiste plooi te
pakken hadden. De kollega's kwamen er onder de indruk van en
sproken plots van < mijnheer ót9
informateur ». Jan De Wet van de
t Nieuwe Informateur > vroeg of
ae informateur na de ontvangst
00 het staatshoofd kommentaar
tou kunnen leveren. « Dot hangt
er uon af > zei Piet en vermits er
verder niets uit hem te hrijgen
was ruimden ze de plaats voor de
mtografeii, die minzaam glimlawende Piet vereeuwigden.
Het staatshoofd ontving hem
rtiKtnde in de grote audiëntiezacü.
éMijnheer De Jonge, ik heb U

met een informatie-opdracht heiast omdat U van alle kommenttbtors de enige bent die in uw artikels onze staat de laatste kans
gunt één en ongedeeld te blijven
en omdat uw politieke cijferkunst
op een bijna ideale manier zou ik
zeggen de grote, doch helaas vandaag de dag teloor gegane kunst
van de partijpolitieke en linguistische dozeringen waarborgt ». Piet
glimlachte bescheiden en zei « Excellentie, ik zou niet weten waarom ik slechter zou informeren dan
de beroepspolitici om uit deze intpassé te geraken. Mag ik Uwe Excellentie verzoeken mij een kantoor ter beschikking te stellen en
de daarbij passende administratieve diensten, verm,its onze aftredende regering zulks beneden haar
waardigheid acht ». Dot kon en
Piet toog aan het werk. De partijvoorzitters gingen schoorvoetend
in op zijn uitnodiging en begluurden hem achterdochtig. De stijfdeftige voorzitter der Vooruitstrevende Neo-Konservatieven
werd
bescheidener toen de informateur
zijn plannen ontuouiüde. « Ik hen
uw en ons aller laatste kans, ik

kan uw geëerde partij niet meer
dan drie portefeuilles ter beschikking stellen, maar het zijn dan ook
drie interessante ». « Wat denlct de
voorzitter van de Demokratische
Gematigden ervan ? » vroeg hij
dan. « Dat er muziek in steekt »
antwoordde de informateur, hoewel hij de Demokratische Gematigden nog maar zeer terloops had gekontakteerd.
De vierde dag van zijn informatie-opdracht mijmerde De Jonge
hij een kop hete koffie en een belegd broodje ouer de toestand. Hoe
sluw de politiekers ook waren toch
waren ze ergens een tikkeltje naief en zeker ijdel. Het kwam er op
aan hen te overbluffen en de bestaande vrees voor een fundamentele krizis uit te buiten. Het ingewikkeld maken van een eenvoudig
programma kon je later gerust
aan hen overlaten. Ook al vertegenwoordigde De Jonge slechts
zijn machtige krant, hij besefte,
om de een of andere reden het
vertrouwen van het staatshoofd te
bezitten. Het staatshoofd was de
voortdurend opeenvolgende regeringskrizes en verkiezingen hard-

stikke beu en zat met ongeduld te
wachten op een duurzame oplossing, hoe gek die op het eerste gezicht er ook mocht uitzien. De dag
van de eedaflegging en het inwoon
»on het lange zomerreces zou hij
met een zucht van opluchting en
bevrijding de zalmstreek opzoeken
waar hij zich naar hartelust aan
2njn hengelwoede zou overleveren.
Informateur De Jonge slaagde
in zijn opzet en weigerde grootmoedig een portefeuille in het volle besef, dat een joernalistenbestaan ten slotte altijd nog veiliger
en sekuurder is dan een wisselvallige en onzekere politieke karrière.
Na de dankwoorden van het
staatshoofd en de nieuwe premier
— een legergeneraal in aktieve
dienst — in ontvangst te hebhen
genomen trok De Jonge voor veertien dagen met vakantie in een
streek zonder grote wegen en in
een landhuisje zonder telefoon en
zonder kranten.
Toen hij fris en uitgerust uit het
hoofdstation stapte en de laatste
editie van zijn bloedeigen krant
kocht staarde hij op witte vlekken
tussen de foto's en de artikels.
« Wat hebhen ze nu weer uitgehaald, die nieuwlichters ? » grommelde hij tussen de tanden. Zijn
blik viel op de « Nieuwe Informateur », die een gelijkaardige bladspiegel vertoonde. Hij keek de
krantenverkoopster in het gezicht
en vroeg « Zijn ze dan allemaal
zo ? t. « Natuurlijk meneer, de
perscensuur is toch ingevoerd, en
dat allemaal door de schuld van
een joemalist»,
D.R.

