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De verwachting dat onmiddellijk na het Kerstreces belangrijke dingen "zouden ge
beuren in de Wetstraat, is uitgekomen : de oppositiepartijen — en daaronder ook 
de Volksunie — hebben voorwaarden gesteld voor hun deelneming aan de parle
mentaire debatten over de grondwetsherziening. Dat is een zeer belangrijke beslis
sing ; indien de gestelde voorwaarden niet worden vervuld, blijven de oppozitie-
partijen weg uit de openbare vergadering en wordt de grondwetsherziening met
een onmogelijk gemaakt, omdat de regeringspartijen het vereiste kworum (twee
derden van de parlementsleden moeten aanwezig zijn) niet bijeen kunnen brengen. 
Hoe verschillend ook de houding van de oppozitiepartijen is over de voorgestelde 
grondwetsherziening, over één punt zijn ze akkoord : het geknoei van de regering 
met de manier van stemmen is onaanvaardbaar. En uiteraard : wat de Volksunie 
betreft, blijven de grendels onaanvaardbaar. Wil de regering terugkomen op haar 
standpunt inzake grendels en wijze van stemmen, dan vallen meteen de bezwaren 
van de Volksunie weg. De beslissing en de verantwoordelijkheid liggen dus uitein
delijk en onmiskenbaar bij de regering en nergens anders. 
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U I T MET SPELENt 
Het is wellicht nuttig, nog eens kort 

samen te vat ten waarover het eigenlijk 
gaat. De grondwet kan slechts gewijzigd 
worden wanneer minstens twee-derden 
van de parlementsleden aanwezig zijn 
bij de stemming, en wanneer minstens 
twee-derden van de aanwezigen de wij
ziging goedkeuren. Ter voorbereiding 
van de huidige grondwetsherziening 
hebben Kamer en Senaat zich in 1967 
nog eens speciaal bezig gehouden met de 
wijze van goedkeuren. In beide vergade
r ingen werd toen aanvaard — ook door 
C.V.P. en B.S.P. ! — dat twee-derden 
van de aanwezigen een ja-stem moesten 
ui tbrengen en dat de onthoudingen zou
den gevoegd worden bij de neen-stem
men. Dat is trouwens de logika zelf en 
e r is vroeger daarover nooit betwisting 
gerezen. 

Om haar plannen m verband met de 
grondwetsherziening te verwezenlijken, 
heeft de huidige regering twee wegen 
bewandeld. Ze begon te hengelen naar 
een wisselmeerderheid. Zo'n wisselmeer
derheid zou er in bestaan, dat twee ver
schillende oppozitiepartijen een verschil
lend deel van de regeringsplannen goed
keuren en dat op die wijze het geheel 
der regeringsontwerpen de vereiste 
twee-derdemeerderheid zou halen. Het 
maneuver was al te grof : de regering 
spekuleerde er op dat de Volksunie de 
kulturele autonomie en de ekonomische 
decentralizatie zou goedstemmen, doch 
zich zou uitspreken tegen de grendel-
klauzules • voor het goedkeuren van de 
grendels zou dan echter de P.V.V. in
springen. De Volksunie heeft dadelijk 
laten weten, dat ze zich niet zou lenen 

tot dat maneuver : zij wil niet argeloos 
van de kulturele autonomie-kaas snoe
pen om direkt daarop de grendelval in 
de nek te krijgen. 

De tweede manier waarop de regering 
haar slag thuis t racht te te halen, was 
knoeien met de manier van stemmen. 
Het in 1967 ingenomen s tandpunt werd 
schaamteloos verloochend en de rege-

den zich tot het spelletje en hielden ge
leerde betogen over hun interpretatie. 
Ook dit maneuver is al te grof. Het komt 
er immers op neer dat de onthoudingen 
wél zouden meegeteld worden om het 
kworum van de aanwezigen te bereiken, 
doch dat ze vlak daarop zouden wegge-
goocheld worden om de regeringspar
tijen toe te laten, zonder hulp van een-

volksunie hakte de knoop door 

geen grendels 

geen geknoei hij de stemming 

voorwaarden aan de regering 

ringspartijen verdedigden voortaan het 
standpunt, dat de onthoudingen niet mo
gen meetellen bij de uitslag ; met an
dere woorden, dat de twee-derde-meer
derheid moet berekend worden op het 
aantal uitgebrachte ja- en neen-stem
men, na aftrok van de onthoudingen. En
kele B.S.P.- en C.V.P.- « juristen » leen-

der welke oppozitiepartii hun slag thuis 
te halen 

Het is dit maneuver dat ae Volksunie 
en de andere oppozitiepartijen onaan
vaardbaar achten, dat zij beschouwen 
als een verkrachting van de meest ele
mentaire demokratische regels van fair-
play en als een beletsel om nog langer 

de komedie in openbare vergadering 
mee te spelen. 

De regeringspartijen stellen deze-hou
ding van de Volksunie voor als « een. 
vlucht voor de verantwoordelijkheid ». 
Grote woorden en grove leugens ! Het 
ligt aan de regering — en alleen aan haar 
— of de Volksunie al dan niet aanwezig 
zal zijn bij de behandeling van de grond
wetsherziening in het parlement : indien 
verzaakt wordt aan de grendels en aan 
het maneuver met de onthoudingen, zijn 
de vlaams-nationalisten prezent. 

Het is niet alleen het recht van de 
Volksunie om aldus te handelen : het is 
haar plicht. Zij heeft de verplichting, de 
rechten van de oppozitie te vrijwaren en 
zeker het recht op een faire stemming. 
De Volksunie heeft van meet af aan po-
zitief gestaan tegenover een gfondwets-
herziening die de beide gemeenschap
pen een grotere autonomie zou verschaf
fen. Zij heeft pozitieve voorstellen aan 
de regering gedaan • op die voorstellen 
is er echter nooit een antwoord geko
men ! Zij heeft de regering er tijdig van 
wittigd dat zij niet te vinden was voor 
het maneuver van de wisselmeerderheid. 
En even tijdig heeft zij gewaarschuwd 
dat zij haar besluiten zou trekken uit de 
halsstarrigheid waarmee de regering he t 
maneuver met de onthoudingen voor me
kaar tracht te krijgen 

Zover is het tans ! Aan de regering om 
nu te beslissen, welke weg zij zal vol
gen die van een eerlijk spel in het par
lement of die van de roemloze dood van 
haar voor Vlaanderen trouwens nefaste 
plannen 

Op dit beslissend ogenblik is de Volks
unie zich bewust van haar verantwoor
delijkheid tegenover het vlaamse volk : 
zij zal de knoeiers en de vervalsers geen 
vrij spel laten bij hun pogingen om d e 
vlaamse meerderheid in dit land achter 
grendels op te sluiten. We zijn er van 
overtuigd, dat het vlaamse volk deze 
houding massaal zal bijtreden ! 
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ZUID-AFRIKA 

Het antwoord van D.B., Beer-
sel. verschenen in « WIJ » van 
4 januari 1969, is betreurens
waardig. 

D.B. schijnt werkelijk niet op 
de hoogte te zijn van het zeer 
ingewikkelde probleem van de 
rassenmozaiek in Zuid-Afrika. 
Daarvoor een oplossing zoeken 
die de vrede en de welstand on
der deze verschillende rassen 
waarborgt, is een zaak die ner
gens ter wereld voorkomt. Men 
verwijt Zuid-Afrika, een poli
tiek te voeren van rassendiskri-
minatie, onderdrukking van 
zwart en kleurlingen. 

Ook D.B. schijnt zich te laten 
meeslepen door een misleiden
de wereldpropaganda. Men wil 
door allerhande duistere midde
len de zo begeerde rijkdommen 
van Zuid-Afrika bemachtigen. 
Wat wil men eigenlijk bereiken 
met deze propaganda tegen de 
apartheidspolitiek ? Wil men 
de demokratische spelregels 
doen eerbiedigen, of wil men 
eerder de chaos met als gevolg 
moordpartijen, plunderingen, 
hongersnood zoals die in meni
ge onafhankelijke afrikaanse 
Btaten voorkomen ? 

Voor Zuid-Afrika is voor het 
moment, gezien zijn rassenmo-
zaï'ek, geen andere politiek mo
gelijk wil het de vrede, de wel
vaart en de orde handhaven. De 
rezultaten van de apartheidspo
litiek zijn reeds merkbaar. 
Kleurlingen zijn reeds opge
klommen tot hoogstaande figu
ren. In Transkei, het gebied 
dat toegewezen is geworden aan 
de Bantoes, zijn merkbare vor
deringen op vele gebieden ge
maakt. 

J.K., Muizen. 

V.Ü.ZWEEPPARTIJ? 

In senator M. Van Haegendo-
ren heeft de V.U. niet enkel een 
kundig parlementair maar ook 
een briljant schrijver en ideo
loog. Het is goed dat zulke men
sen kunnen zeggen wat zij van 
het nationalisme denken, zeker 
nu ze er midden in staan. En 
het is goed dat dit eens in het 
openbaar gezegd wordt. 

Onze echte taak begint inder
daad slechts na het federalisme, 
dat een voorhalle is naar de ne-
derlandse bewustwording. Het 
volksnationalisme is de grootste 

vijand van het staatsnationalis-
me en het wijst dit ten gronde 
af. Het Vlaams nationalisme 
gaat daarom lijnrecht in tegen 
de belgische strukturen. 

Senator Van Haegendoren 
wijst er terecht op dat dit 
volksnationalisme het enige 
redmiddel kan zijn om Europa 
te herbouwen, want deze veel
voudige druk kan leiden tot een 
ontbinding in naties, in volks-
gemeensch appen. 

De V.U. heeft dan ook een 
grote verantwoordelijkheid als 
volkspartij, niet enkel tegen
over Vlaanderen en de Neder
landen, maar evenzeer tegen
over Europa en de wereld ; zij 
moet daarom zeker een eigen 
buitenlandse politiek ontwikke
len. 

Hoe dan ook, deze bijdrage 
van senator Van Haegendoren 
kan een zeer vruchtbare diskus-
sie aktiveren en is daarom al
leen al van grote waarde. 

J.V., Melsele. 

GEEN AMNESTIE UiT SCHRIK ? 

Dat zal wel, vermits in dit 
land van onwettige partizanen 
en weerstanders van kwart vóór 
of na 12 uur, zonder uniform en 
in strijd met de konventie van 
Den Haag (plechtig medeonder-
tekend door den Belgiek) onze 
gezagdragers niets durven aan
pakken zonder vooreerst deze 
illegalen (zo werden ze toch in 
Frankrijk genoemd) te raad
plegen. 

In mijn streek hebben wij 
niet kunnen vaststellen dat die 
helden het duitse leger durf
den aanvallen. Alleen vergre
pen zij zich het liefst aan 
brandstichting, diefstal, roof-
partijen, folteringen en marte
lingen ten nadele van hun ei
gen landgenoten. Via sluip
moord zouden ze ook wel hier 
of daar een Duitser neergeveld 
hebben, met de bloedige gevol
gen van dien. 

Over hun onwettige krijgsra
den, die een aanfluiting der zui
vere gerechtigheid waren, zul
len wij maar best niet uitwij
den. Terloops durf ik het wel 
verklappen dat op mijn proces 
mijn advokaat maar vijf minu
ten mocht pleiten. 

Getuigen ten bate werden 
door rijkswachters en verzets
mannen bedreigd en schrik aan
gejaagd of zelfs niet eens opge
roepen, terwijl deze ten laste 
na hun valse eed gefeliciteerd 

Ik 
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uitgeslapen 
want. . . 
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werden. Dit klein stukje betoog 
volstaat toch om te oordelen 
wat voor een negerrecht over 
ons lot beschikte. 

M.D., Astene. 

URINEREN 

Als vlaams-nationalist zou ik 
aan de noordnederlandse pers 
willen vragen van zich voorlo
pig niet te veel met de vlaamse 
taal te willen bemoeien. Het is 
immers droevig te moeten vast
stellen, dat de noordnederland
se bladen soms 15 tot 20 % of 
zelfs meer franse woorden in 
hun teksten opnemen. Als men 
zo voortgaat, dan mag men ge
rust het woordenboek afschaf
fen want de franstaligen zullen 
zowel « Nederlands » verstaan 
als Frans. 

Ik herinner me destijds een 
uitstapje per autobus gedaan te 
hebben naar lerseke om de oes
terputten te bezoeken in gezel
schap van brusselse toeristen 
(lees dus « franskiljonse » toe
risten). Bij de oesterputten heb
ben we een groot bord ontdekt 
met opschrift : « Het is verbo
den bij de oesterputten te uri
neren ». 

Onnodig U te zeggen dat dit 

opschrift de vreugde der Brus
selaars heeft uitgelokt, om te 
bewijzen dat het zuiver Neder
lands in Brussel, in de omge
ving van het Paleis van Justi
tie, gesproken wordt. 

A.J., Brussel 16. 

AMNESTIE 

De eenzame amnestie-aktie 
van die inwoner uit St Amands-
berg dringt bewondering af : 
die mens verdient ons aller 
steun en als we hem kunnen 
helpen : we mogen het niet la
ten. Bravo ! 

V.S., Izegem. 

DOE ZO VOORT 

Proficiat voor de voorbije 
jaargang aan « WIJ ». Enorm 
gevarieerd en interessant om 
achteraf weer eens door te kij
ken. Verrassend hoe uw week
blad toch nog inhaakt op de da
gelijks fluktuerende aktualiteit. 
Als wens voor 1969 : een even 
prachtig rezultaat met « WIJ » 
en veel genoegen en geluk. 

P.R., Eigenbilzen. 

V.U. IN T.V. 

Dubbel proficiat voor de V.U.-
uitzendmg rond het tema « Am
nestie ». Zo'n stuk ontroerende 
televizie wordt zelden door de 
vakmensen van de BRT. ver
wezenlijkt. 

Indien allen, tot welk kamp 
zij ook mochten hebben be

hoord, nu eindelijk de geest van 
revanche wilden bannen, zoals 
de heer De Wachter, dan was 
amnestie morgen een feit. 

Dank u, mijnheer De Wach
ter dank u, V.U.-T.V.-ploeg. 

J.L., Wetteren. 

ZUID-AFRIKA 

Ik ben het niet eens met wat 
lezer D.B. uit Beersel schrijft. 
Ik geloof niet dat wij ons als 
blanken zo moeten schamen 
over de handelwijze van « de 
Zuidafrikanen », ook niet als 
« een deel van de blanke Zuid
afrikanen dan nog ergens taai
en stamverwant is ». Ik vraag 
me af waar 't bewijs blijft voor 
zijn beweringen of veronder
stellingen. Overigens gaat de 
vergelijking van de status van 
Vlamingen en zwarte Afrika
nen niet op. Vergelijken kan 
men twee grootheden die ver
gelijkbaar zijn. 

Ernstige lektuur kan ons le
ren dat het probleem in Zuid-
Afrika van een andere aard is. 
Men leze bv. eens « Tranen over 
Johannesburg » van de zwarte 
leider Alan Porton. En dan geef 
ik er me rekenschap van dat 
slechts één klok werd gehoord. 

P D.V., Dendermonde. 

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

van de redaktie 

Brussel , ló januar i 19o . 
B«t r . : s teeds grotere 'i^IJ-kring. 

Tervdjl we nu volop in de abonneraenfce nslag 
zitten zal het onze talloze ververs stellig 
verheugen te verne~en dat de invloed en de 
screiding van ons blad gestadig toeneemt. Voor
al de jongste ir.aanden stellen we vast dat WIJ 
in de meest om'-erwachte middens wordt gelezen 
en zelfs doorgegeven. Dat blijkt niet alleen 
uit de vele lezersbrieven die op de redaktie 
soms met hele pakken ko-̂ en aanwaaien. Terloors • 
•̂ ÎJ mag er prat op gaan. een der weekbladen 
van ons land te zijn met het hoogste aantal 
geschreven reakties van lezers. Onze m--nsen 
grijren meer ̂ en meer naar de '̂ en - of de schrijf
machine - en bellen ons ook meer en meer op. 

2o kregen we vandaar een telefoontje van eer 
franssprekende dame - het aantal frankofonen 
die "la Volks'uni?" opbellen is niet te onderschat
ten - echtgenote van een vlaams beroepsmilitair 
die het niet kon velen dat in de eerir.eid van haar 
man een fransdol officier zijn vlaamse onderce-
schikten op alle mogelijke manieren rest en tergt 
omdat ze Vlaming zijn. In een spontane reaktie 
bracht ze ons daarvan - in betrer±?lij:< goed Ne
derlands én ze wô a geen Frans spreken*. - or< de 
hoogte. 

Ket is niet de eerste keer dat frankofonen on: 
over tergende wantoestanden inlichten, dat an
dersdenkenden of nog niet V.U.-denkenden ons in
formatie bezorgen of incidenten sin"'aleren. He" 
is het bewi;s van d^ gestadige exransie van on. 
blad en van de werrKracht van onze vlaams-nati-
onale idee, tevens de bevestigin.^ "an onze renu> 
tatie, ridikalen te zi^n. [<Ju^ 
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WIJ 

DETAALDERARRIVISTEN 

een bepaalde 

Vlaamse 

"elite" 
(m. van haegendoren) Er wordt wel 

eens gezegd dat de nationale ontvoog
ding van Vlaanderen pas een feit zal 
zijn de dag dat er een rijke, ontwikkel
de en «salon-f ahige» elite uit het 
Vlaamse volk is opgegroeid. 

Dat Vlaanderen nog heel wat bij te 
schaven heeft aan levensstijl is een 
feit... en dat de vlaamse strijd veel ver-
schuldig"d is aan de royale geef-vaardig-
heid van Vlamingen die zich, vaak van 
uit hun ellende, hebben opgewerkt is 
zeker een feit. 

De vraag is niet of wij een elite nodig 
hebben. De vraag is hoe deze elite er 

zal uitzien namelijk of zij « t rouw wil 
bli jven», dit wil zeggen de dienende 
funktie van geld en intellekt aan de ge
meenschap aanvaarden. 

Sommige feiten wijzen er op dat wij 
toch voorzichtig moeten zijn met de 
kultus van de « elite-Vlamingen » ! 

Het is opvallend dat de Vlamingen die 
t o : de adelstand verheven werden, in de 
meeste gevallen hun dochters of zonen 
uithuwelijken aan gepatenteerde anti-
Vlamingen. Het geld dat door noeste 
vlaamse arbeid van hun vader en groot
vader werd vergaard, gaat het kapita
lisme van het brusselse Establishment 
vergroten en zal mede anti-vlaamse 
kiespropaganda financieren. 

Het frans-brusselse satirische week
blad PAN citeerde onlangs de namen 
van vereerde vlaamse families waarvan 
de dochters of zonen door hun huwelijk 
Vlaanderen « verlaten » en qua huistaal 
« verzaken ». 

Liefde kent geen grenzen en vele 
stri jdvaardige Vlamingen hebben een 
degelijke Walin als echtgenote. Wij zijn 
geen rassisten. 

Het feit echter dat over het algemeen 
de hoogste toppen van de vlaamse elite 
(eenmaal dat ze door la Belgique de 
Papa geaksepteerd is) met frankofonen 
huwen wijst er op dat hun vaders hen 
in deze milieus hebben ingeloodst. In 
deze kringen vindt men zijn wederhelft 

meestal niet « zo maar » ! 
Een vlaamse elite kan slechts dan een 

volksverbonden elite zijn op voorwaar
de dat een demokratische vlaamse ge
meenschap haar vasthoudt en haar ware 
taak die niet is te verdienen maar te 
dienen. 

• DE NATIONALE STAALKONFERENTIE 

miljarden 
VODP 

luik 
(ACO) het verloop en de afloop van 

de derde Nationale Staalkonferentie 
heeft ons om meer dan één reden geen 
voldoening geschonken. 

In de eerste plaats lijkt de expansie 
van Allegheny-Longdoz niet voldoende 
verzekerd. De Walen willen de beslis
sing over de bouw van een speciale 
smeltoven te Genk laten afhangen van 
een advies van het Overlegkomitee van 
de Belgische Staalnijverheid. Tegen die 
procedure hebben we meer dan één be
zwaar, onder meer al wegens de samen
stelling van het Overlegkomitee, dat 
bijna integraal een waals en brussels
franskiljons onderonsje is, waar het 
vlaamse belang niet vertegenwoordigd 
is. 

We hebben wel begrip voor de vak
bonden, in zover ze de inschakeling van 
het Overlegkomitee van de Staalnijver
heid verlangen in alle fazen die uitein
delijk leiden tot de definitieve besluit
vorming — maar alleen op voorwaarde 
dat de samenstelling van het Komitee 
in kwestie gewijzigd wordt, zodat ook 
de Vlamingen er een evenredige invloed 
kunnen doen gelden. 

Het verloop van de « staaltop » maan
dag (en maandagnacht) hebben we we
gens nog andere redenen -grievend en 
teleurstellend gevonden. Terwijl daar 
losjesweg gepraat werd over investerin
gen in de belgische staalnijverheid die 
25 a 30 miljard fr. zullen bedragen — 
waarvan dan 16 miljard al vanzelf zul
len gebruikt worden om de f uzie Cocke-
rill-Espérance mogelijk te maken — 
kwam men tot de beschamende vaststel
ling dat de Vlamingen hun laatste grein
tje politieke macht nodig hebben om 
te Genk bij Allegheny-Longdoz een in
vestering mogelijk te maken van 400 
miljoen fr. (lees en schrijf : 400 miljoen 

fr.) Investering waarvan we op dit ogen
blik zelfs nog niet zeker zijn. 

In de verhouding van 400 miljoen tot 
30 miljard fr. ligt heel de machtsverhou
ding van dit land vervat. Zolang Vlaan
deren méér moeite moet doen om een 
investering van enkele honderden mil
joenen af te dwingen, terwijl er in Wal
lonië met miljarden wordt gesmeten, 
zijn we een volk dat in kolonialistische 
verhoudingen leeft. 

We hebben nooit de bedoeling gehad 
van de limburgse problematiek een pa
radepaard van de Volksuniepolitiek t e 
maken. We vragen niet liever dan da t 
de verdediging van het volksbelang 
zaak van alle vlaamse partijen weze. 
Maar op grond van bittere ervaringen in 
het verre en recente verleden achten w e 
het niet overbodig, de Limburgers en 
alle Vlamingen te waarschuwen tegen 
de partijpolitieke koehandel die in hoog-
kapitalistische brusselse salons voorbe
reid wordt, en waartegen de tradit ionele 
parti jen wel eens machteloos zouden 
kunnen staan. 

Allegheny-Longdoz is een eerste scher
mutseling die we moeten winnen. De 
beslissende sociaal-ekonomische kracht
meting moet echter nog komen. 

DE « OUDE BELG » VERREZEN... 

geschiedenis 

met 

lial(en 
(v.h.) Niemand mag zich architekt 

noemen indien hij geen diploma van 
architekt bezit, niemand mag zich ver
pleger noemen zonder het diploma van 
verpleger te bezitten, maar. . . de t i te l 
« historicus » is niet beschermd. Zo heb
ben wij plaisante fantaisisten die zich
zelf tot historici benoemen. Men herin
ner t zich het geval van graaf de Meeus, 
die voor de oorlog een « Histoire de Bel
gique » uitgaf waarvan de kritiek door 
alle ernstige historici zo slecht was dat 
hij in het belachelijke viel en dat hij 
nooit meer iets durfde publiceren. Wij 
hebben nu een nieuwe historicus, de 
heer Jo Gérard, die zijn historische wer
ken publiceert in de « Libre Belgique ». 

(vervolg op blz. 4.) 

BLAUWE OMER 
LIEP EEN BLAUWTJE OP 

Omer Vanaudenhove had zich 
zijn « rentree » zeker glorieuzer 
voorgesteld. Zijn voorstel om sa
men met de C.V.P. en B.S.P. « ten 
rande » van het parlementair de
bat over de grondwetsherziening 
nog maar eens in besloten kring 
van gedachten te wisselen werd 
door de regering en de regerings
partijen afgewezen. De B.S.P. 
heeft zich de jongste maanden 
steeds tegen aparte besprekingen 
met de P.V.V. verzet, omdat ze er 
ook een maneuver in zag om toch 
tot een driepartijenregering te ko
men, een idee waarvan de C.V.P. 
trouwens zelfs vandaag nog niet 
vies is. Maandenlang heeft de 
C.V.P. een dubbel spel gespeeld en 
was de neiging van de partijlei
ding groot, om toch pogingen in de 
richting van een tripartite te doen. 
Daarom moet de C.V.P. vandaag 
ook niet pozeren als de partij van 
de trouw aan de regeringspartner 
en aan het regeringsakkoord. Ze 
is evenveel — zoniet méér — ver
antwoordelijk voor al het tijdver
lies met de gemeenschapsproble
men, des te meer daar ze samen 
met de P.V.V. in de regering Van 
den Boeynants met de beruchte 
bevriezing dezer problemen voor 
de dag kwam en de even dure als 
nutteloze kommissie Meyers in het 
leven riep. 

De C.V.P.-leiding zou zelfs be
reid geweest zijn, ten koste van 
nog grotere toegevingen aan de 
frankofonen scheep te gaan met 
de P.V.V. in de grondwetsherzie
ning. Aan sleutel- en grendelma
kers is er absoluut geen gebrek in 
de P.V.V. doch ook niet in de 
C.V.P. die altijd weer opnieuio be
reid is, Vlaams terrein prijs te ge
ven ten bate van de unitaire 

beroepsHALVE 
bekeken 

machtsstellingen. Indien Omer 
Vanaudenhove dus met zijn her
nieuwd voorstel tot een rondeta-
felkonferentie een blauwtje heeft 
opgelopen, dan deelt ook de C.V.P.-
leiding in deze « eer ». Het zijn 
ten slotte allemaal spitsbroeders 
in het knoeiwerk. 
^ Niet te verwonderen dat er in de 
Wetstraat reeds een lichte krizis-
bries aan het waaien is gegaan. 

GELUK BIJ EEN ONGELUK 
De regering Eyskens is anders 

politiek gesproken wel gediend ge
weest met het verkeersongeluk 
van vice-premier Merlot. Zijn tij
delijke werkonbekwaamheid ver
schaft Merlot de gelegenheid om 
zijn gehavend waals blazoen (voor
al na de herrie te Luik en de in
terpellatie nopens Allegheny-Long
doz) wat op te kalefateren. Zijn 
pozitie in de regering was ver
zwakt na de oppozitie die zich te
gen hem in het luikse begon af te 
tekenen en we weten uit ervaring 
dat Merlot allergisch is voor simp-
tomen van politieke griep in zijn 
eigen vesting. Een verdere toe
spitsing van de tegenstelling Luik-
Genk zou Merlot in een zeer ver
velende pozitie gebracht hebben 
en uiteraard ook de regering zelf. 

MASKERS AF 

In deze pré-karnavaltijd is het 
intussen tot een zeer voorbarig de
masqué in tweeërlei opzicht geko
men. De kamerzitting van vorige 
dinsdag bevestigde nog maar eens 
dat er van amnestie geen sprake 
is en dat de zogenaamde genade
verleningen zoals in het onzalig 
verleden « individuele maatrege
len » zijn die het probleem geen 
stap verder helpen. De amnestie-
aktie zal dus krachtig moeten 
voortgezet worden. Ook de konfe-
rentie betreffende de staalindus
trie bevestigde een zekerheid, die 
wij al lang bezitten : voor quasi-
onbeperkte steun aan de waalse 
staalnijverheid telt geen ekono-
mische decentralizatie, de steun 
moet voor als na uit de globale 
(lees voor 60 % uit de vlaamse) 
kas komen. Als men de reuzebe
dragen hoort voor deze globale 
steun en vergelijkt met het mini
bedrag dat voor Genk zou bestemd 
zijn, dan kunnen we daaruit 
slechts besluiten dat de waalse 
vraatzucht en dito onbeschaamd
heid nog groter is dan we dachten. 
En de vlaamse kleurpolitici staan 
er maar bij te staan als nullen in 
het cijfer. 

SOCIAAL 
AKKOORD 

Terwijl in de textielsektor 
slechts gewestelijke overeenkom
sten tot stand kwamen, waardoor 
onder meer in West- en groten
deels ook in Oost-Vlaanderen een 
staking vermeden wordt, kwam 
het tot een akkoord op nationaal 
vlak inzake sociale programmatie. 
De vakbonden hebben de eis voor 
een vierde vakantieweek naar een 
volgend programmatie - akkoord 
verschoven. Het nieuwe akkoord is 
niet zo schokkend : verdere ver
korting van de werktijd met één 
uur in 1969 in bedrijven waar deze 
werktijd 44 of 45 uren bedraagt, 
een tweede verkorting met één 
uur in 1970-71 op dezelfde bazis. 
Verder effektieve betaling van 10 
wettelijke feestdagen. En daarmee 
is de kous af, de rest beperkt zich 
tot het uitspreken van wensen zo
als oprichting van een echt plan
bureau, werkgelegenheid voor ie
dereen, eventueel verzet tegen stij
ging van de kosten van levenson
derhoud als gevolg van de BTW 
en de verwachting van een meer 
dan drie maal drie procent-verho
ging der pensioenen. 

Dat is uiteindelijk maar mager 
voor de kleurvakbonden, zodat het 
begrijpelijk is dat bij voorbeeld de 
nieuwe ACV-voorzitter Houthuys 
er bij de politici op aandringt, 
komaf te maken met de gemeen-
schapsprobemen, waarvan het aan
slepen belet « dat de sociale en 
ekonomische problemen aan hun 
trekken komen ». Hij zou zich in 
dit verband best tot zijn eigen par
tij kunnen wenden, die tot op he
den door haar dubbelzinnige en 
halfslachtige politiek een der voor
naamste beletselen van een oplo'-
sing is. 



WIJ 

grendels en zetelaanpassing 
Jarenlang is de zetelaanpassing een der voornaamste 

eisen van de vlaamse beweging geweest. Jarenlang werd, 
van verkiezing tot verkiezing, met deze zetelaanpassing 
gesold in de propaganda van de grote partijen, vooral 
van de C.V.P. in Vlaanderen. 

Uiteindelijk is de zetelaanpassing, onder de druk van 
de Volksunie en de vlaamse verenigingen, er dan toch 
gekomen. 

De zetelaanpassing wordt echter vrijwel waardeloos 
op het ogenblik dat de grendelprocedure zou aanvaard 
worden. Want het zal geen verschil uitmaken of er 115, 
120 of 130 Vlamingen in de Kamer zetelen. Door het 
stelsel van de dubbele meerderheid zullen respektieve-
lijk 38, 46 of 41 franstaligen ieder wetsvoorstel kunnen 
tegenhouden. 

Door de grendels wordt de vlaamse beweging jaren 
achteruit gegooid en de demokratie verkracht. 

r 

(vervolg van blz. 3.) 
Op een ogenblik waar niemand meer 
de teorieën van Pirenne durft verdedi
gen, is hij nog meer pirenneachtig dan 
Pirenne zelf. Zijn manier van redeneren 
is kinds. Walen en Vlamingen zijn « een 
volk», omdat onder meer een waalse 
abdij in de middeleeuwen een grote 
invloed had in Vlaanderen en zo 
voorts.. . Maar dan zou heel Europa 
frans moeten zijn, omdat Cluny overal 
een grote invloed gehad heeft, en ook 
duits omdat de abdij van Beuron een 
grote invloed had in de laatste eeuw. 
Gérard heeft ook een boek geschreven 
over de geschiedenis van de kerk, of
schoon hij slechts algemene werken van 
vulgarizatie gelezen heeft en zeker 
nooit' een gespecializeerd tijdschrift in 
handen heeft gehad of nooit zijn voet 
in een archief gezet heeft. 

In de « Libre Belgique » van 4 januari 
publiceerde hij een art ikel met referen
tie aan «l'excellent historiën» J. Wullus-
Rudiger, een pamfletschrijver die enkel 
en alleen dokumenten heeft gepubli
ceerd en dan nog degene -lie zijn stel
ling konden doen aanvaarden. Wij we
ten niet wat de lezers van de «Libre 
Belgique» betekenen op intellektueel 
gebied, maar indien zij dat allemaal als 
echte geschiedenis aanvaarden, dan is 
hun peil zeer laag. Weliswaar heeft Jo 
Gérard in de « Libre » de hyperpatriot-
geschiedschrijver abbé Schoonjans op
gevolgd, die ook een « Histoire de Bel
gique » heeft uitgegeven waarover hij 
zo fier was dat hij ze in het Nederlands 
heeft laten vertalen zodat in de neder-
landse tekst te lezen stond als vertaling 
van «Alexandre Farnèse était un par-
mesan » : « Alexander Farnesse was een 
parmesaenkaas » ! 

Wij menen dat het juiste woord over 
de grote geschiedschrijver Jo Gérard 
gezegd werd door een Fransman die 
zich schuilt onder de deknaam Blaise 
d'Ostende a Arlon en die over hem 
zegt : « excellente lecture pour douairiè-
res, dans la ligne des d'Ydewalle, Carlo 
Bronne et autres l i t terateurs belges que 
Ton ignore a Paris ». 

' « HET DAGHET IN HET OOSTEN » 

"het belang" 
en 
...bredero 

(e.raskin) Sedert jaar en dag wijzen 
de vlaams-nationalisten er op, dat de 
unitaire s t ruktuur van dit land de eko-
nomische ekspansie van Vlaanderen in 
hoge mate remt. Tot voor kort werd 
deze opvatting door de traditionele par
tijen hooghartig van de hand gewezen, 
ledere kritiek op het unitarisme was in 
hun ogen — om de woorden van oud-
premier Lefèvre te gebruiken — «un 
faux problème ». 

De jongste verkiezingen hebben hier
in verandering gebracht. Het feit dat de 
traditionele partijen een afstraffing van 
formaat hebben gekregen is hieraan niet 
vreemd. Het zogenaamde valse probleem 
blijkt nu hét probleem bij uitstek te 

zijn. Derwijze dat bijna iedereen over 
de afbraak van het unitarisme praat. 

Waar bepaalde kranten reeds vóór de 
verkiezingen wisten uit welke richting 
de wind waait, was er volgens andere 
geen vuiltje aan de lucht. Zo bijvoor-
« Het Belang van Limburg ». 

Hierin is intussen ook verandering 
gekomen. Gekonfronteerd met een 
steeds groeiend vlaams bewustijn heeft 
deze krant in de zaak Allegheny-Long-

doz — altans tot op dit ogenblik — het 
been stijf gehouden. Voor enkele dagen 
kregen wij zelfs tot onze grootste ver
wondering volgende goede en zeer juis
te beschouwingen over de onmacht 
van minister Vlerick te lezen : «Indien 
er aan deze gang van zaken niets veran
dert, indien men van vlaamse zijde niet 
méér inspraak krijgt op de plaats waar 
de koek verdeeld wordt, dan zal er ook 
aan de toestand niets veranderen. Dan 
zal men over weinig jaren voor het feit 
komen te staan dat vlaamse pendelaars 

-weer zullen moeten ingezet worden in 
de huidige waalse noodgebieden, waar 
nu verscheidene nieuwe industrieën 
gepland of in opbouw zijn en dat wij 
inmiddels geen stap verder gevorderd 
zijn. Als men het toch over Allegheny-
Longdoz wil hebben, dat men dan het 
probleem — mitsgaders de politiek die 
errond gevoerd wordt — in zijn geheel 
bekijke ». 

« Het kan verkeren », zei Bredero ! 

• E-3-LENING 

tinanciën 
roomt 
de melk at 

(ACO) We hopen dat üe aan gang 
zijnde uitgifte van de E3-lening met 
sukses bekroond wordt, en dat het be
drag (5 miljard) zonder haken of ogen 
onderschreven geraakt. Maar de s tar t 
van de emissie was niet bepaald schit
terend. 

de tjombelgen 
, Wie er de jongste dagen de fiamtalige pers op nasloeg, kon ^Jt zijn niet ge

ringe verbazing vernemen dat België open en bloot ligt voor iedere invazie, een 
gemakkelijke prooi voor een veroveraar, een uitnodiging voor elke kandidaat
bezetter. Want < het machtigste instrument van de nationale soevereiniteit » is 
<k)or sabotage en mollenwerk totaal ondermijnd. 

Het < machtigste instrument van de nationale soevereiniteit > is — altans 
volgens luitenant-kolonel Weber — ons leger. Jaja, ook nog in deze tijd van A-
en H-bommen wordt de onafhankelijkheid van ons duurbaar België alleen en 
uitsluitend verzekerd door het onvolprezen instrument dat ons leger is. Of beter: 
was! Want zoals de luitenant-knlonel in de « Soir s> heeft onthuld, verkeren ome 
strijdkrachten in volle staat van ontbinding. 

Het is allemaal begonnen met de toepassing van de taalwet. Twee kolonels 
werden in hun funktie van wapeninspekteur vervangen, omdat zij niet slaagden 
in een proef over de grondige kennis van het Nederlands. Dat vonden de heren 
een vreselijk affront: hoe durft men het aan, hen te ontslaan uit een funktie die 
sinds 1830 praktisch altijd door nedeilandsonkundigen werd waargenomen! Dat 
zij met al hun sterren en strepen, met heel hun waardigheid van kolonel blijk
baar te stom tuaren om een liueede taal te leren — een krachttoer die men van 
bijna iedere vlaamse daktilo eist — vonden ze blijkbaar niet affronlelijk. 

Hoe dan ook, generaal-majoor Champion (champion van wat ?...) liet het er 
niet fop zitten. Hij vroeg ontslag uit zijn funktie van adjunkt-inspekteur-generaal 
van de landmacht en — misschien wel tot zijn verbazing — hij kréég dat ontslag. 
Enkele dagen geleden lekte uit, dat Champion zijn ontslag had aangeboden om 
zich solidair te verklaren tnet de nederlandsonkundige kolonels (chamf)ion van 
hel franskiljoniime dus...). De generaal-majoor kon dat vrij komfortabel doen : 
hij staat op enkele weken van zijn pensk)en en het kan hem geen barst schelen, 
hoe hij zijn tijd en zijn kaki-broek inmiddels nog wat verslijt. 

Alhoewel Champion dus geen hulp nodig had, werd hem toch hulp geboden. 
Luitenant-kolonel Weber schreef een solidariteitsbetuiging aan Champion. En 
« Le Soir » drukte die blief af, met een triomfantelijk kommentaar over de fla-
mandisation van het leger die de kampioenen van onze nationale onafhankelijk
heid er toe aanzet, de wapenrok aan de kapstok te hangen. 

Uit het epistel van Weber komt de ontroerende zin over « het machtigste in
strument van de nationale soevereiniteit >. En in dat epistel breekt kolonel Weber 
de staf (hij is immers stafbrevethoudei) tover de oniuaardigen die het federalisme 
voorbereiden vanuit de hoogste regionen en die alvast begonnen zijn met de split-
sitig van ons leger in een vlaamse Wehrmacht en een armee frangaise. 

Weber én Champion zijn uitzonderlijk goed geplaatst om tegen federalisme 
of sepaiatisme te zijn. Zij hebben een tijdlang hun militaire boterham verdient als 
vechtjassen voor Tsjombe, als champions van de katangese onafhankelijkheid, als 
•steunpilaren van het kfopet waaruit hun sterren en strepen zijn gemaakt. 

Na de (niet zo bijster triomfantelijke) terugkeer uit de broesse had Weber 
het geschopt tol een komfot tabel plaatske in de Navo-kaas, aan de zijde van Lem-
nitzer. Zijn open brief in de « Soir » heeft alvast voor gevolg dat P.W. Segers 
(die anders niet vies is van een Vivario...) hem uit die kaas heeft moeten wegha
len. En misschien vliegt Weber xvel naar Duitsland, waar hij niet zal opvallen om
dat er tussen de Mullers nog ^ veel Webers rondlopen. 

En moesten — God betere het — de Russen inmiddels eens aanvallen? 
Dan zal ons vadeiland zondei slag of stoot een sovjetrepubliek worden, wanl 

— zoals < Le Soir » heeft onthuld — onze grenzen liggen open en bloot en onze 
weerkracht is ondermijnd door de flamandizatie van het leger. 

Want er zijn nu al 38 vlaamse tegen 204 franstalige kolonels, 101 vlaamse te
gen 372 franstalige luitenant-kolonels en 256 vlaamse tegen 627 franstalige ma
joors. Dat vertellen Champion, Weber en « Le Soir » er niet bij. Zulke hoge ge-
lallen gaan hun petje te boven : zij houden het bij de stevige militaire pas van 
vroeger : un-deux-un-deux-un-deux... 

dio Genes. 

Dat moeten we onthouden, ook als 
over enkele dagen het klassieke zegebe-
richt wordt uitgegeven nadat alle obli
gaties hun weg gevonden hebben naar 
de grotere of kleinere portefeuilles. 

De oorzaken van de moeilijkheden die 
de plaatsing van de E3-lening onder
vindt, zijn in financiële kringen geen ge
heim. De leningsvoorwaarden zijn niet 
helemaal aangepast aan de stand van de 
obligatiemarkt. 

Dat betreft niet de rentevoet. Die ligt 
in de lijn van de tans geldende voor
waarden. De looptijd van 12 jaar is ech
ter te lang De emit tenten hadden mins
tens een vervroegde fakultatieve aflos
sing moeten voorzien, b.v. na 5 of 6 jaar. 
Dat weet de Interkommunale die de E3-
aanlegt vanzelfsprekend ook. Als ze die 
klauzule er niet doorkreeg, was het te 
wijten aan de oppozitie van de minis ter 
van Financiën, die het voordeel van de 
scharnierleningen voor zijn eigen uitgif
ten wil voorbehouden. 

Er is nog een andere handikap. De 
obligaties van de E3-lening genieten de 
staatswaarborg niet en worden niet aan
vaard als waarborg bij de Nationale 
Bank en andere instanties bij wie er in 
zekere omstandigheden overheidsobliga-
ties dienen neergelegd. Zo b.v. door on
dernemingen die openbare aanbestedin
gen kregen toegewezen, en in nog tal
rijke andere gevallen. 

Hiermee willen we niet zeggen dat 
een obligatie van de E3-Iening in wer
kelijkheid minder betrouwbaar is dan 
he t echt staatspapier. Maar de bruik
baarheid ervan werd verminderd door 
de onwil van het depar tement van Fi
nanciën. 

Tenslotte vinden we ook de periode 
van uitgifte — de eerste januaridagen, 
na de feestdagen — niet erg geschikt. 
Minister Snoy wil de beste tijd voor he t 
plaatsen van een obligatielening van
zelfsprekend voor zijn eigen uitgifte en 
voor die van een paar invloedrijke para-
statalen voorbehouden. 

We sporen niet temin alle vlaamse 
spaarders-beleggers aan om van de E3-
emissie een sukses te maken. Zo wil he t 
ons eigen belang. Maar we dringen te
vens er op aan dat in de toekomst deze 
interessante leningsformule tot volle 
recht zou mogen komen, en dat de mi
nister van Financiën de prerogatieven 
van de Rijksschuld en de werkingsmid
delen van het Rentenfonds niet eenzij
dig zou interpreteren of aanwenden ten 
gunste van het klassieke staatspapier. 

• CENTRA 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK 

welvaart 
niet 
voor iedereen! 
(e.raskin) Tot voor kort werd m dag

en weekbladen, in radio en TV, in d« 
scholen en op het werk, de lof gezonger 
van de «welvaar t s taa t» , de staat di« 
een bijna ondoordringbaar net van so
ciale zekerheid heeft opgebouwd, de 
staat die de volledige tewerkstel l ing 
beoogt, de staat die de materiële voor
uitgang van alle mensen behartigt. 

In de jongste tijd is men er zich even
wel van bewust geworden dat lang niet 
iedereen welvarend is, dat er nog altijd 
mensen zijn die een al te klein inkomen 
hebben en die niet zelden in menson
waardige omstandigheden leven. En dan 
spreken wij nog niet over de miljoenen 
parias in de nntwnkkolingslanden van 
Oost en Wes t : 

Hier komt bij dat de welvaarts taat 
eer. aantal nieuwe problemen heeft ge
schapen. De problemen, te talrijk om ze 
op te sommen, zijn van deze aard da t 
zij vele mensen — zelfs wanneer zij 
materieel niets te kort hebben — onge
lukkig maken. Veelal gaat het hier om 
individuen die zich niet kunnen aanpas
sen, die niet tegen het leven zijn opge
wassen of die het slachtoffer zijn van 
de eenzaamheid 

Al deze mensen dienen op de een of 
andere manier te worden geholpen. Zo 
dit niet gebeurt, dan is onze welvaart
staat zijn naam onwaardig. 

Met het doel de « slachtoffers van de 
wel vaar t s t t aa t» (!) te helpen, werden er 
in de jongste ti jd hier en daar centra 
voor maatschappelijk werk opgericht. 
Hun aantal is evenwel te beperkt en 
hun financiële middelen.komen uitslui
tend van koliekten en dotaties voort. 
Dat dit de werking erg bemoeilijkt, ligt 
voor de hand. Het ware dan ook niet 
meer dan billijk dat de overheid — naar 
het voorbeeld van Nederland — de cen
tra voor maatschappelijk werk zou sub
sidiëren. Dat dit gepaard moet gaan met 
een zekere res t rukturat ie , is o.i. méér 
dan vanzelfsprekend. 



+ GERMAIN LEFEVER 
Te Kortrijk overleed verleden week dinsdag op 

73-jarige ouderdom Germain Lefever, oudstrijder-
brankardier 1914-1918, gewezen algemeen voorzitter van 
V.O.S., erevoorzitter van V.O.S., lid van de Raad van 
Beheer en van het Dagelijks Bureau van de IJzerbede
vaart, gewezen burgemeester van Groot-Gent. 

Germain Lefever werd — naar zijn uitdrukkelijke 
wens — in alle eenvoud verleden zaterdag te Drongen 
begraven, in aanwezigheid van slechts een beperkt aan
tal uitgenodigden en goede vrienden. Zijn laatste uit
vaart is zo meieen tot een sluitsimbool van zijn leven 
geworden, dat steeds in het teken heeft gestaan van een
voudige dienst aan de vlaamse zaak. 

Germain Lefever behoorde tot de onvergetelijke front
generatie, wier Vlaams gezindheid tot staal gesmeed 
werd in de Uzergrachten. Heel het leven van deze gent-
se onderwijzer heeft verder in het teken van de Vlaamse 
Beweging gestaan. Het is vooral onder zijn impuls en 
stuwende leiding dat het verbond V.O.S. in de dertiger 
jaren zo'n belangrijke en nuttige rol speelde in de 
vlaamse opgang. Na de tweede wereldoorlog heeft Ger
main Lefever zijn trouw aan Vlaanderen moeten betalen 
met de tol van een lange gevangenschap. 

Op de uitvaart werd het woord gevoerd door Rik Bor-
ginon, die de grote verdiensten van Germain Lefever 
onderstreepte en ontroerd afscheid nam van een een
voudig, maar groot man en een goede vriend. 

Aan de geachte familie en aan het Verbond V.O.S. 
biedt ons blad zijn innig rouwbeklag. 

SABENA-VERLIEZEN 
Op zaterdag 14 september 

1968 bood prins Alexander zich 
aan op de luchthaven te Zaven-
tem voor een vlucht naar Pal-
m a 

Bi] het zien van het vlieg
tuig, een DC 6, zei de prins : 
« Daar stijg ik niet in. Ik wens 

in een Caravelle te reizen, 
« first class » en liefst alleen ». 

De Sabena bracht prompt een 
Caravelle in lijn. Daar ook dit 
vliegtuig uitgerust was in « full 
tourist class », moesten de tech
nische diensten het omvormen 
in « first class ». 

De Caravelle is stipt op tijd 
vertrokken (10.30 u. special 

flight IT 5) met aan boord de 
prins vergezeld van twee vrien
den. 

De DC 6 vertrok met 30 mi
nuten vertraging (om 11 u.) 
daar al de gronddiensten be
trokken werden met het ver
trek van de Caravelle. 

EEN CEZO:;D LAND 

Senator Ballet citeerde in zijn 
interpellatie over het artsenbe-
leid de bedragen die uitgekeerd 
worden aan de prominenten 
van de ministeriële studiekom
missie voor het gezondheidsbe
leid : H. Houben 200.000 fr. 's 
jaars; P. Falize 150.000 fr. 's 
jaars; 11 verslaggevers, ieder 
100.000 fr 's jaars; F. Mundeleer 
600.000 fr.; mej . Borman en R. 
Dierckx, beiden adj. sekretaris-
sen, resp 400 000 fr en 575.000 
fr. 

Het beleid van deze kommis
sie schijnt zich in de eerste 
plaats te richten op de gezond
heid van de kommissieleden! 

T.V.DEBAT... 

Tot voor een paar maanden 
werden door de vlaamse TV af 
en toe politieke debatten gehou
den; de jongste tijd is daar ech
ter geen sprake meer van en 
het ziet er naar uit dat de 
B.R.T. dit initiatief heeft laten 
vallen. 

Dat is des te betreurenswaar
diger, daar op dit ogenblik een 
politiek tv-debat hoogst wense-

OOK BIJ BELL: PRIORITE POUR LA WALLONIË 
(ACO) Het komnuinikee waarmee Bell Telephone woensdag 

de verkoop van het bedrijf te Bornem en de sluiting van het 
atelier te Sint-Niklaas aankondigde, is een onhandige poging om 
de werkelijkheid te verdoezelen. De echte beweegredenen van 
de Bell-direktie worden zorgvuldig verzwegen. 

We zijn op dit ogenblik getuige van een poging om de Bell-
vestiging in Wallonië, te Wasmes, uit te breiden ver boven de 
dimensies die bedrijfsekonomisch verantwoord zijn. Bell laat 
zich hiertoe verleiden onder de druk van waalse pressure-
groups en ook van de regering. Wallonië kan niet dulden dat de 
elektronische nijverheid vooral daar ontwikkeld wordt, waar ze 
logischer wijze het best wordt ingeplant: in Vlaanderen. Daarom 
moest met kunstmatige middelen een « kompensatie » aan de 
Walen gegeven worden. 

Dat is de grond van de zaak. 
Maar daarvan vindt u geen 
spoor in het vrij schijnheilig 
gestelde kommunikee van Bell. 

In die tekst wil men de indruk 
verwekken, dat er een koncen-
tratie van de bedrijvigheid 
plaats heeft op vlaamse vesti

gingen : te Antwerpen en te 
Geel. Dat aldus nieuwe pende
laars en nieuwe werklozen in 
Vlaanderen geschapen worden, 
is een aspekt van de zaak waar
over in de Bell-literatuur in 
alle talen wordt gezwegen. 

Wat de verkoop van het Bell-
bedrijf te Bornem aan de ame-
rikaanse firma Kivar betreft : 
ook dat is een transaktie waar
over Bell méér uitleg zou die
nen tl. geven. Destijds heeft 
Bell te Bornem een nieuw be
drijf gebouwd omdat het dank 
zij allerlei kredietfaciliteiten 
van overheidswege in het raam 
van de expansiewetten, en ook 
tengevolge van objektief gun
stige vestigingsvoorwaarden 
zeer voordelig uitviel. Indien 
een vennootschap, die eerst van 
al die faciliteiten heeft geno
ten, daarna het aldus opgerichte 
nieuwe bedrijf van de hand 
kan doen aan een derde zonder 
dat de overheid hierin een ad
vies te geven heeft, dan lijkt 
het ons hoog tijd dat de wetge
ving terzake wordt veranderd. 

Bell stelt het in het kommu-
kee voor. alsof die verkoop een-
normale verrichting is die niet 
hoeft verrechtvaardigd. Heeft 
de regering hierover niets te 
zeggen '' 

Tenslotte wordt de sluiting 
van ntri bedrijf te Smt-Niklaas 
evenmin gemotiveerd. Men had 
zich bij Bell wel de moeite kun
nen geven uit te leggen waar
om eerst een werkplaats wordt 
opgericht en daarna gelikwi-
deerd. We leggen i i t stilzwij
gen hierdoor uit, dat op de ach
tergrond van alles het Bell-be-
drijf van Wasmes staat • het 
lievelingsprojekt. dat onder 
waals-politieke druk alle nriori-
teite-, moet krijgen 

Priorité pour la Wallonië : 
dat is de sleutel van heel ons 
ekonomisch beleid in de jongste 
maanden. We nemen er zorg
vuldig akte van dat Bell Tele
phone hieraan meewerkt De 
logenstraffingen die lange tijd 
— onder meer door ex-premier 
Van den Boeynants — verspreid 
werden, waren een vulgaire 
t ruk om de vlaamse openbare 
mening te misleiden en te ont
krachten. 

lijk zou zijn om de kijkers in 
staat te stellen, een konfronta-
tie van de verschillende menin
gen inzake grondwetsherzie
ning, grendels, kulturele auto
nomie enz. te volgen. Over deze 
hoogst belangrijke onderwerpen 
heeft de publieke opinie recht 
op zoveel mogelijk informatie. 

... V.U.-!^1!TïArEF 
Op donderdag 30 januari 

komt de gewone Volksunie
tr ibune op het tv-scherm. De 
Volksunie heeft aan de drie tra
ditionele partijen en aan de 
K.P, voorgesteld, er een tegen-
sprekelijk debat over de grond
wetsherziening van te maken. 

Zij stelt daarvoor haar eigen 
zendtijd ter beschikking. 

Verleden dinsdag werden de 
vier partijen aangeschreven. 
Hen werd meegedeeld dat zij 
volkomen keuzevrijheid hebben 
voor wat betreft de aanduiding 
van hun woordvoerder, maar 
dat de V.U. verheugd zou zijn, 
de heren Tindemans, Van 
Eynde. De Clercq en De Brou-
were te mogen ontvangen. 
Waarborgen voor een volstrek
te objektiviteit van de uitzen
ding werden tevens gegeven. 

De aangeschreven partijen 
werden verzocht, hun beslissing 
ten laatste vandaag zaterdag 
mede te dele»^ 

We zijn benieuw i ot ze het 
aandurven! 

IN DE WETSTRAAT 
De pailementairen van de meeiderheidspartijen liepen 

er verleden donderdag zeer bedrukt bij, toen vaststond dal 
de oppozitiepatLijen hei regeringsspelletje mei verder zoit. 
den meespelen. Er is tans een zeer labiele politieke situa
tie ontstaan, waarvan niemand kan voorspellen hoe ze zal 
evolueren. Met be'angstelling wordt uitgekeken naar vol
gende woensdag : op die dag zal namelijk de Senaatskom
missie van het Reglement beslissen, of de onthoudingen 
bij de stemming over de grondwet al dan met moeten 
meetellen. Algemeen wordt verwacht dat de Kommissie, 
waarin de regenngspartijen de meerderheid vormen, tiet 
regeringsstandpunt zal bevestigen. 

Alhoewel P.f^.V. en Volksunie ieder van hun kant tot 
een bijna gelijklopende beslissing kwamen (het eventueel 
wegblijven uit de vergaderingen waar de grondwetsherzie
ning wordt behandeld), ts er een hemelsbreed verschil tus
sen de houding van de vlanms-nationalisifn en de libera
len. 

De P.V.V.-ers « spelen » .' Hun houding wordt ingege
ven door de wens, in extremis toch nog te komen tol een 
drie partijen-gesprek en eventueel een regering van de 
drie traditionelen Daarenboven is hei er de P.V.V. om Ie 
doen. de verdeeldheid in eigen rangen zoveel mogelijk te 
verdoezelen. De huidige P.V.V.-houding is de zoveelste la-
ze van een spelletje dat — met medeplichtigheid van heel 
it't' CV P ris — sinds maanden wordt gespeeld. 

He Volksunie houding rust uitsluitend op de stevige 
piunipiele gronden die de partij heeft aangevoerd van 
zodia de grondwetsherziening ter sprake kwam : verzet te
gen de grendels, die de vlaamse meerderheid eens en voor 
altijd zullen uitleveren aan de goede of de ^meestal) slech
te wil van een handvol frankofonen. En in bijkomende 
orde : verzet tegen het geknoei en het bedrog met de ma
nier van stemmen. 

De P.V.V. streeft naar een « front van de drie traditio
nelen n; de Volksunie blijft zich scherp en principieel 
verzetten tegen de plannen zowel van de regeringsparttjen 
ais van de uit vlaams opzicht zo mogelijk nag onbetrouw
baarder P.V.V. 

Met een hautaine verachting voor de uitspraak van de 
vlaamse kiezers bij de jongste verkiezingen is de C.V.P. 
voorbij gestapt aan de pozitieve voorstellen die de Voiks 

unie inzake grondwetshervormtng heeft gedaan. Terwiji 
aan de voorstellen van de Volksunie wél aandacht ge 
schonken werd in de vlaamse dagbladpers, achtte ie 
CV.P.-leiding ze geen woord en geen bhk waardig. \n 
de Volksunie het logisch besluit heeft getrokken uit deze 
houding en uit het geknoei met de wijze van stemmen^ 
tracht de C.V.P. de verantwoordelijkheden f e verleggen : 
de Volksunie zou « vluchtmisdrijf » plegen. Van « vlucht 
misdrijf » is er natuurlijk nooit sprake geweest tiTdens de 
bijna twee ]aar dat de C.V.P. Van den Boe\nants vrtfe 
hand liet om de kommunautaire problemen te bevriezen. 
Deze bevriezing-op-zijn-beenhouwers was de direkle aan
loop tot de ontwikkeling zoals we ze tons beleven. 

En terwijl dit jaar de eerste mensen waarsctnjnlijk op de 
maan zullen landen, terwijl de gehele wereld gegrepen ts 
in een stroomversnelling van ontwikkelingen en revolu
ties, vermaken de Oude Belgen zich door trachten vals ie 
spelen bij het dobbelen... 

De geschiedenis zal zwaar oordelen over de mensen en 
de partijen die de jongste 25 jaar de macht m ons land 
hebben uitgeoefend. We zouden met serene rust het oor
deel van de geschiedenis kunnen afwachten, ware het niet 
dat het beleid van de drie traditionelen ons land en ons 
volk er van weerhoudt, zich te kwijten van ernstiger taken 
dan stemvervalsingen. 

Het wordt hoog tijd dat de vernieuwende geest, zoals 
hij belichaamd is in de Volksunie, totaal doorbreekt en 
aan ons volk de strukturen en de mogelijkheden schenkt 
waar het recht op heeft. 
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nazijn 
» YL 2> IN HET LEGER 

Een paar maanden geleden 
vertelden we hoe de komman-
<3ant van de dekkingsstrijd
krachten in Duitsland, kolonel 
Bpeytebroodt, aan alle militai
ren onder zijn kommando ver
boden had de letters «VL» op 
hun wagen aan te brengen. De 
kolonel dreigde zelfs, de over
treders door de rijkswacht te 
laten verbalizeren. 

Senator Bouwens heeft bij de 

betrokken minister eens geïn
formeerd naar de wettelijke 
gronden waarop de « VL »-am-
mende kolonel zijn verbod 
steunde. 

Uit het antwoord van de mi 
nister blijkt, dat dergelijke 
wettelijke gronden niet be
staan. Toch dekt de minister 
zijn kolonel: de beslissing komt 
«het moreel en de goede ver
standhouding» tussen de belgi-
sche militairen onderling en 
tussen het belgisch leger en de 
duitse bevolking ten goede... 

GEEN GRENDELS 
In een persmededeling van 18 december 1968 zegde 

het nationaal bestuur van het Davidsfonds met betrek
king tot de door de huidige regering voorgenomen gren
delprocedures : 

« Om de eendracht en de gelijkberechtiging van de 
kult uur gemeenschappen in België te bevorderen of te 
herstellen, is het méér dan tijd dat er nieuwe struktu-
ren worden geschapen. Een nieuwe en ditmaal fatale 
fout zou echter gemaakt worden indien de vlaamse 
gemeenschap andermaal zou worden afgeremd, bijvoor
beeld doo- het ombuigen van de demokratische spelre
gels die in een unitaire staatsinrichting van kracht 
zijn ». 

De Volksunie staat waarlijk niet alleen met haar ver
zet tegen de grendels ! 

Al te vaak krijgen we dergelijke foto's : de prinsen van Luik op bezoek in een franstalige schouw
burg van de hoofdstad. Nederlandstalig teater geniet haast nooit prinselijke belangstelling... 

MOORD EN BRAND 

De Luikenaars schreeuwen 
moord en brand, dreigen met 
een staking en zetten de rege
ring onder druk omdat er te 
Genk een staalgieterij zou ko
men. 

Deze ongehoorde luiks-waalse 
mentaliteit komt maar goed 
tot haar recht, wanneer men 
haar stelt tegenover de feiten. 

ABONNEMENTEHSLAG 

TALLOZE NIEUWE NAMEN 
De abonnementenslag gaat zijn gang, met iedere week hogere 

rezultaten. We kijken tans reeds benieuwd uit naar de cijfers 
van de eerstkomende paar weken : de lijsten voor de hernieu
wingen zijn namelijk reeds in de arrondissementen aangekomen 
en normaal moeten de rezultaten nu vlug naar omhoog gaan. 
Tenminste : wanneer de arrondissementen en de afdelingen er 
de hand aan houden, dat de hernieuwingskampanje onverwijld 
op gang wordt gebracht. 

Inmiddels bereikte ons uit een aantal afdelingen het bericht, 
dat daar een plaatselijke wedstrijd wordt ingericht. Alle propa
gandisten brengen nieuwe abonnementen binnen en uiteindelijk 
zal uitgemaakt worden wie de plaatselijke kampioen is : de man 
die de meeste abonnementen wierf, zal uiteindeijk de punten 
van gans de afdeling achter zijn naam mogen boeken. We kijken 
graag door de vingers. Of liever : integendeel, we vinden dit een 
pracht van een initiatief, omdat het getuigt van een sportieve en 
kameraadschappelijke geest. 

In de rangorde der arrondis
sementen is er, ten aanzien 
van verleden week, weimg ver 

andering gekomen. Dat ont
slaat ons pi vast van de ver-
pTT5htIng, neT Tljstje ooK deze 

• • 

Te Hemiksem voert de V.U.-afdeling een grootse propaganda 
voor ons blad. Het gemeentebestuur stelde daarvoor speciale 
aanplakborden ter beschikking : een sportieve en demokratische 

houding die wel een pluimpje verdient. 

week Bi. te drukken. We hopen 
echter dat de kompetitiegeest 
tegen volgende week zal ge
zorgd hebben voor een flink 
gewijzigd klassement dat we 
dan ook graag zullen brengen. 

Inmiddels blijven de goede 
afdelingen beter worden. In de 
groep van de koplopers vermel
den we : Borgerhout, Erps-
Kwerps, Menen, Ninove, Ronse, 
St Niklaas en Zwijndrecht. 
Deze week moeten daar bijge
voegd worden : Bilzen, Ingooi-
gem, Vichte en Oostende. En 
de lijst van verdienstelijke af
delingen is ook weer een heel 
stuk langer geworden : Ant
werpen, Bonheiden, Dender
leeuw, De Pinte, Genk, Gent, 
Geraardsbergen, Grimbergen, 
Heist-op-den-Berg, Hoboken, 
I z e g e m, Kapelle-op-den-bos, 
Kessel-Lo, Merelbeke, Merk-
sem, Neeroeteren, Nijlen, Scho
ten, St Kruis, St Kwintens-Len-
nik, Stekene, Stene, Tielt, 
Weerde, Wortegem en Zedel-
gem 

Bij de propagandisten moeten 
we vermelden de heren Aen-
denboom, St Niklaas (z.g.); 
Alenbergh, Weerde; Cuppens, 
Neeroeteren; Deblieck, Kapelle-
op-den-Bos; De Kegel, Ninove 
(zg.); Devlieger, Ronse; Dewit, 
Merelbeke; De Zitter, De Pinte; 
D'Hollander, Stekene; Dierckx, 
Ronse (z.g.); Dombrecht, St 
Kruis; Eechaudt, Moregem; 
Hermans Heist-op-den-Berg; 
Laurier, Ronse; Leenknecht, 
Menen; Pattij, Izegem; Peeters, 
Hoboken; Pommelaere, Ingooi-
gem (zg) ; Stappaerts, Borger
hout ( zg ) ; mevrouw Stevens, 
Zwijndrecht (z g.) de heren Su-
ply, St Kwintens-Lennik; Tom-
melein, Stene; Van Dessel, Nij
len; Van Houtte, Zedelgem; 
Verbergt, Borgerhout; Verhae-
ghe, Oostende (z.g); Verslijpe. 
Tielt; Vinckx. Erps-Kwerps 
(zg ) ; Wevers, Genk; Willems. 
Borgerhout (z.g.). 

Zoals u ziet : het lijstje wordt 
iedere week langer en de ver
melding z.g (zeer goed) tel
kens talrijker. Zo moet het 
ook! 

In Limburg ligt het werkloos
heidspercentage hogei dan in 
Luik, en dit ondanks het feit 
dat een groot aantal limburgse 
arbeiders naar Luik, Brabant of 
het buitenland pendelen. Van 
1965 tot 1980 zal de beroepsbe
volking in Limburg stijgen met 
honderdduizend personen, het
zij één-derde van de totale aan
groei van heel het land. 

Maar de Walen verzetten er 
zich tegen dat aan de limburgse 
werkzoekenden van vandaag 
en van morgen bes laanszeker
heid en werk in eigen streek 
zou worden bezorgd. 

TOT IN DE EEUWIGHEID ? 

Het kommissariaat-generaal 
voor Toerisme is een der ste
vigste anti-vlaamse bolwerken 
in de administratie. Er kan ge
makkelijk een lijvige enciklope-
die gevuld worden met alle 
klachten die van vlaamse zijde 
reeds over deze franskiljonse 
burcht werden geuit. 

Onlangs heeft het kommissa
riaat-generaal eens te meer een 
geniepig anti-vlaams truuk-
je uitgehaald : in de nederland-
se uitgave van een gastronomi
sche bros jure staan de adressen 
van hotels uit de Oostkantons 
uitsluitend in het Frans. Nou 
ja, de wereld zal er wel niet van 
kapot gaan, maar aan dergelij
ke heimelijke anti-vlaamse 
kneepjes besteden ze daar op 
het kommissariaat - generaal 
een groot deel van hun tijd, 
geld en energie. 

Wim Jorissen sinjaleerde de 
zaak nog maar eens aan de be
trokken minister En de eksel-
lentie antwoordde dat « aan het 
betrokken bestuur opdracht 
werd gegeven, zich voortaan 
strikt aan de taalvoorschriften 
te houden ». 

Over een paar maanden lees 
je dan wel wéér eens, hoe het 
kommissariaat - generaal daar 
voor de duizendste maal zijn 
hakken heeft aan gevaagd. 

Straffeloos! 
En met onze centen... 

EEN KAP-ABEL 
De heer Abel Dubois, tot voor kort een onbekende m 

onze nationale politiek, heeft het dank zij zijn boezem
vriendschap met B.S.P.-voorzitter Collard gebracht tot 
minister van Nationale Opvoeding : zelfs voor een turn-
leraar was dat een krachttoer. Voordien had Collard er 
al voor gezorgd, dat Abel Dubois schepen werd van 
Bergen, waar de B.S.P.-voorzitter zelf burgemeester is. 

De heer Abel Dubois heeft het overbodig geacht, ont
slag te nemen uit zijn schepenambt toen hij minister 
werd. Zo kon men het plezierig spektakel beleven dat 
schepen Abel Dubois te Bergen een motie goedkeurde, 
die bestemd was voor minister Abel Dubois en waarin 
een volledige universiteit voor de hoofdstad van Hene
gouwen geëist werd. 

Tegen de kumul van schepen- en ministersfunktie rees 
echter nogal verzet. Burgemeester-partijvoorzitter Col
lard bluste de brand door te verklaren dat Abel Dubois 
verzaakt had aan iedere vergoeding voor zijn schepen
ambt, dat hij slechts aanbleef om de bergense scholen 
in het nieuwe schooljaar op dreef te helpen en dat hij 
ontslag zou nemen in januari. 

Abel Dubois heeft tans inderdaad ontslag genomen. 

Zo helemaal onbaatzuchtig schijnt hij zich echter niet 
gekweten te hebben van zijn dubbele betrekking. Te 
Bergen zal men u haarfijn voorrekenen dat Dubois 
zolang schepen is gebleven, omdat hij er dan tien jaar 
had opzitten en aanspraak kon maken op een schepen-
pensioen. 

Er zijn in de socialistische partij niet alleen « Voor
uitziende Vrouwen »... 
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DERINE EN DE GRENDELS 
Professor R. Derine, schepen van Antwerpen, werd bij 

de jongste verkiezingen tot CV.P.-volksvertegenwoordi
ger gekozen. Hij nam vrijwel dadelijk ontslag, onder 
meer omwille van de grendel-plannen der regering. Op 
16 oktober 1968 schreef hij in « De Gazet van Antwer
pen » : 

« We moeten er ons rekenschap van geven dat wij 
Vlamingen — als vragende partij — de troef van de 
numerieke meerderheid prijsgeven en dat op een ogen
blik waarop onze achterstand nog niet is ingehaald. Dit 
argument is geen uitvinding van opgewonden vlaamse 
ekstremisten. » 

Voor één opstandige Derine telt de vlaamse C.V.P. 
echter tientallen makke schapen, die zich zonder protest 
achter de grendels laten drijven. 

DE ERFPRINS 

Noël Stalpaert, provinciaal 
B S.P.-senator voor West-Vlaan
deren, heeft ontslag genomen 
uit de Hoge Vergadering. Hij 
wordt opgevolgd door Frank 
Van Acker, zopas veertig jaar 
oud geworden, zoon van Kamer
voorzitter Achiel Van Acker. 

Vooral de socialistische voor
mannen hebben een grote hang 
naar het verzekeren van een 
dinastieke lijn : de Anseeles, 
Vermeylens, Merlots zijn be
slist geen uitzonderingen 

Dat de dinastieke belangen 
veilig gesteld worden via het 
achterpoortje van provinciale 
en nationale koöptaties, al dan 
niet na het ontslag van stro
mannen, is niet het mooiste van 
de geschiedenis 

« ROOD » 

We ontvingen deze week het 
eerste nummer van «Rood» 
(ondertitel : « Voor de eenheid 
van revolutionaire arbeiders en 
studenten»), een vri] minus-
kuul veertiendaags bladje dat 
het orgaan wil zijn van enkele 
door de zoveelste hergroepe
ring samengesmolten uiterst-
linkse groepjes. De een zijn 
« Rood » is de ander zijn dood : 
« Richting», het blad van wat 
nog overbleef van de Vlaamse 
Pemokraten, heeft zijn publika-
tie gestaakt en duikt onder in 
de « Rood «-groep. De Socialis

tische Beweging Vlaanderen, 
die nooit van de grond is geko
men, heeft zich eveneens in het 
nieuwe groepje laten opnemen. 

Blijkens het eerste nummer 
van «Rood» ligt de stichting 

van een nieuwe partij In het 
verschiet. Deze partij zou age
ren op anti-kapitalistische en 
anti-sindikalistische bazis. 

Veel toekomst zit er voor 
«Rood» wel niet in : versplin
tering, hergroepering en her
splinter ing blijkt de voornaam
ste bezigheid te zijn van het 
beperkt aantal mensen, wier 
namen men bij alle dergelijke 
initiatieven steeds terug vindt. 

Uit de groep Vlaamse Demo-
kraten zijn sinds lang de men
sen verdwenen, die er via de 
vlaamse beweging waren in be
land. 

GELIJKHEID 

Op de brusselse diensten van 
het Studiecentrum voor Kern
energie werken 56 personeels
leden; 43 daarvan behoren tot 
de franse taalrol. Zoals altijd is 
het aan de top nog erger dan 
aan de bazis : van de 56 perso

neelsleden rfjn er tfen unhrep-
sitair gediplomeerden en die 
behoren allemaal tot de franse 
taalrol. 

INTERPELLEREN ! 
Terwijl men ook in de Senaat 

voornemens schijnt de parle
mentaire vragen te beperken 
— wat wel niet zonder vele en 
scherpe incidenten zal verlo
pen — nemen onze senatoren 
de regering herhaaldelijk onder 
spervuur. 

In de jongste drie nummers 
van het vragenbulletijn telden 
we 80 parlementaire vragen 
van onze senatoren. Vooral de 
senatoren Jorissen (26), Van 
Haegendoren (20) en Bouwens 
(12) waren op dit vlak aktief. 
Verder noteerden we 5 vragen 
van senator Jeurissen, 4 van 
Ballet, 2 van Baert, Blanc-
quaert. De Paep, Persyn en 
Roosens en 1 van Elaut, Claes 
en Van de Weghe. 

OOK DAAR VERBOD? 
Men vraagt zich af, wat & 

zal gebeuren in de senaat, zo d« 
parlementaire vragen zuUeu 
beperkt worden. Nog meer ia> 
pellaties ? 

Vorige dinsdag waren er 1 
van de Volksunie hangend. 
Twee van de senatoren Claes 
en Van Haegendoren, één van 
Elaut, Ballet en Jorissen. Ter
wijl andere in de lucht han
gen... 

NA 

139 JAAR 

Volksvertegenwoordiger E. Raskin op d^maaskantse protestvergadering (zie artikel htërtnidm ) . 

Na 139 jaar belgisch 
unitarisme en op het 
ogenblik dat de Walen 
herrie schoppen over de 
«flamandisation» van het 
leger, ziet het er — blij
kens officiële statistie
ken — als volgt uit met 
het officierenkader: 
— 33,90 % van de opper-
officieren (hetzij juist 
één-derde) heeft de gron
dige wettelijke kennis 
van het Nederlands. 
— 97,60 % van de opper-
officieren (hetzij prak
tisch de totaliteit) heeft 
de grondige wettelijke 
kennis van het Frans. 

De kans om een neder
landsonkundig opperoffi-
cier te ontmoeten is twee 
op drie. De kans om een 
'ransonkundig opperoffi-
eter te ontmoeten is prak
tisch nul. 

In feite is de toestand 
nóg ongunstiger. Want de 
«grondige wettelijke ken
nis van het Nederlands» 
is een éér armzalig be
grip. En die « grondige 
wettelijke kennis» gaat in 
heel wat gevallen ge
paard met een anti-
vlaamse houding en de 
stelselmatige weigering 
om NederlaAds te spre
ken anders dan in dienst-
gevallen, waar het abso-
Uiut onvermijdelijk is. 

MAASKANT WAARSCHUWDE OPNIEUW 
WOELIGE VERGADERING 

Te Mechelen-aan-de-Maas had er op 
zaterdagnamiddag 11 jan. jl. in de ge
meentelijke sporthall een protestmani
festatie plaats. 

Een manifestatie georganizeerd door 
het « Aktiekomitee Maaskant » in sa
menwerking en met steun van het 
« Waakzaamheidskomitee Maaskant » en 
« Vriendenkring Zwartberg » en die in 
in het teken stond van nieuwe werkver
schaffing in de Maaskant, vooral nu de 
dreigende sluiting van de mijn van Eis
den de zo al pendelende Maaslanders — 
afgezien dan nog van het groot aantal 
werkzoekende jongeren — in een nog 
benarder situatie zal brengen. 

Meer konkreet was het een protest te
gen het uithollen van destijds getroffen 
akkoorden (onder andere akkoorden van 
Zwartberg). Een overeenkomst met de 
regering (28-12-67) vermeldt ondermeei 
letter lij' 

« Indien nieuwe overnevelingen zou
den nodig blijken, zullen deze slechts 
gebeuren, zodra in de Maaskant nieuwe 
werkgelegenheden tot stand gebracht 
zijn ». 

Welnu : van heel dit akkoord, dat heel 
wat sociale waarborgen biedt, dreigt 
niets in huis te komen. 

De regering, met name vice-eerste-mi-
nister van Ekonomische Zaken Merlot, 
meent dat dit akkoord overdreven, on
houdbaar is en al te haastig werd afge

sloten (destijds met minister Van Offe-
len). Daarenboven is er van rekonversie 
omzeggens geen sprake. 

Vandaar een nieuwe waarschuwings-
aktie om de regering te herinneren aan 
de akkoorden en aan gedane beloften. 
Een waarschuwingsaktie die zéér ge
slaagd mag heten. 

Het moet gezegd worden dat de maas-
landse aktie op pluralistische en soli
daire wijze verloopt. Is dit voor de « tra-
ditionelen » niet goedschiks gebeurd, 
dan kwaadschiks, maar kom, het feit van 
de gemeenschappelijke aktie is er. 

In tegenstelling met wat vroeger 
meestal op gelijkaardige akties gebeur
de, nl. de eenzijdige en temperende druk
king van rechtstreekse of onrechtstreek 
se belanghebbenden, was nu een demo-
kratische en rechtvaar d'ger formule 
door ieder der politieke partijen aan
vaard. Elkeen kon gedurende een kwar
tier het standpunt van zijn partij tegen
over het probleem toelichten. Het pu
bliek kon dan zijn mening vormen (en 
ook uiten) aan de hand van die voor
lichting. 

Wat is nu het rezultaat van deze gang 
van zaken geweest ? De TV-nieuwsbe-
richten gewaagden van een woelige ver
gadering. En terecht : Het is voor de 
traditionele partijen een slipper gewor
den van jewelste. Of moet er van « no-
kerslagen » gesproken worden ? 

Hun afgevaardigde sprekers werden 

van alle kanten onderbroken, uitge
jouwd en uitgefloten. 

Alleen voor de Volksunie hadden de 
aanwezigen meer dan gewoon respijt ; 
zij heeft de show niet gestolen maar 
eenvoudigweg gekregen. 

Het Belang van Limburg schreef in 
een (te waarderen objektief) verslag • 
« alleen volksvertegenwoordiger Raskin 
vond enige genade ». 

Bij het vermelden van de verontschul
digde limburgse parlementsleden (o.a. 
Leynen) steeg een gejoel op van « ze 
moesten hier zijn ! ». 

Stippen we de aanwezigheid aan van 
onze senator Alfons Jeurissen, provincie
raadslid Adam Deckers, G. Begas en J. 
Cuppens, afgevaardigden van het arron-
dissementsbestuur. 

Het is simptomatisch dat een publiek 
waarvan minstens de helft uit jongeren 
bestond, het niet meer moet hebben van 
schijn en klatergoud. Eerlijkheid, duide
lijkheid, geen ijdele beloften, effektieve 
inzet, zijn zovele attributen van een ge
smaakte politiek. 

De Maaslanders en vooral de jongeren 
zijn het beu steeds dezelfde deuntjes te 
moeten horen, van « het mag niet » en 
« het zou, als », of van uitspraken « als 
dit en dat » en « wij willen wel ». 

Dat spelletje heeft al té lang geduurd ' 
En hoe goed persoonlijk nu ook nog be
doeld : de vertegenwoordigers der kleur-
partijen worden niet meer geloofd. 

Voor een konformistische oudere luis
teraar-aanwezige was het gejoel, het ge
fluit, het geroep en het gelach soms wel 
een steen des aanstoots. Doch voor een 
dieper ingaande waarnemer was het 
aangewezen dat het hier duidelijke simp-
tomen betrof van een faillissement van 
het geloof in de « grote » partijen. 

Senator Mesotten (C.V.P.) — die zijn 
spreektijd driemaal overschreed — had 
het onnoemelijk hard te verduren. Zijn 

standpunt werd nauwelijks nog ernstig 
genomen en niet gehoord. Eender waar 
de senator ook zijn blikken wierp : ner
gens was redding te bespeuren ! Een 
groot spandoek « Federalisme, de oplos
sing », door een groep jongeren ont
plooid, moest voor hem voldoende dui
delijk zijn uit welke richting de wind 
waait! 

Volksvertegenwoordiger E. Raskin 
hield een beknopte, psichologische en 
kernachtige toespraak, die in stilte werd 
beluisterd en met een daverend eind-ap-
plaus werd onderlijnd. 

Daarna hernam de kontestatie in alle 
vormen ! 

Een volksvergadering zoals nooit eer
der in de Maaskant. Voor de traditione-
len : in mineur begonnen en geëindigd. 
Voor de Volksunie : een meer dan ge
rechtvaardigd optimisme na zulke ge
beurtenis. Voor de Maaskant : het begin 
van een oplossing. Want de vrees is het 
begin der wijsheid om eindelijk iets ef-
fektiefs te doen ! 

We besluiten met een citaat uit het 
verslag van Het Belang van Limburg : 
« Het publiek bestond voor een deel uit 
volwassenen, die kennelijk gekomen wa
ren om te luisteren naar de toespraken 
van de woordvoerders van de vier poli
tieke partijen, en voor een deel uit 
jeugd, die het de sprekers biezonder 
moeilijk heeft gemaakt en in zijn geheel 
voor een woelig verloop heeft gezorgd. 
Die atmosfeer zat er vóór de vergade
ring al in en het beterde er naderhand 
niet op. Er werden bommetjes gesmeten, 
er werd een spandoek ontrold waarop te 
lezen stond « Federalisme de oplossing », 
er werd gezongen van «Mien, waar ia 
mijn dopkaart » en er waren herhaalde
lijk huil- en fluitkoncerten aan het adrea 
van de sprekers ; alleen volksvertegen
woordiger Raskin vond enige genade t. 

J. CUPPENS. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

In een uitgesproken mat te stemming 
begon de Kamer verleden dinsdag aan 
een nieuwe werkweek. Een uiterst kor
te werkweek, vermits er woensdag geen 
openbare vergadering was. 

De belangstelling van de Kamerleden 
lag trouwens elders dan bij de dagorde, 
die dinsdag de begroting van Justi t ie 
en een weinig belangrijke waalse inter
pellat ie bevatte. Het zou overdreven 
zi jn te beweren dat in de Wetstraat een 
uitgesproken krizisstemming hing, maar 
het draaide in ieder geval niet rond. De 
grote bonzen, de tenoren van de frak-
ties, ontbraken in de vergadering. Het 
kleine grut hield zich bezig met het pei
len van de onmiddellijke politieke toe
komst die er voor de regeringspartijen 
alles behalve rooskleurig uitziet. Dege
nen die enkele weken geleden nog met 
stralende gezichten vertelden dat de 
huidige regering nu eens definitieve 

hervormingen ging doordrijven, zagen 
er stukken minder opgewekt uit. En 
zowat overal werd in groepjes De Grote 
Vraag besproken. De grote vraag : wat 
zal er met de regering gebeuren als zij 
er niet in slaagt, de grondwetsherzie
ning tot een goed einde te brengen ? 
Het aantal mensen dat aan dat goed 
einde nog gelooft, is de jongste dagen 
steeds meer en meer geslonken. 

De bureaux van de Volksunie-frakties 
beraadslagen over deze zeer labiele poli
tieke situatie en gaven een kommunikee 
uit, waarin bevestigd werd dat de Volks
unie- zicli in geen geval zal neerleggen 
bij de maneuvers van de regeringspar
tijen inzake de wijze van stemmen bij 
de grondwetsherziening. De onthouding 
is e e a elementair recht, waaraan niet 
kan getornd worden en het is onaan
vaardbaar dat de regeringspartijen van
daag een stelling verkondigen, die dia
metraal indruist tegen wat enkele 
maanden geleden door alle partijen als 
vanzelfsprekend werd aanvaard. 

Deze kordate stellingname van de 
Volksunie was de direkte aanloop tot 
het nieuws dat een dag later, in afwezig
heid van de Kamerleden, de Wetstraat 
een rilling bezorgde : de P.V.V. had 
eveneens de knoop doorgehakt en kon
digde aan, niet meer in de openbare zit
tingen over de grondwetsherziening te 
zullen verschijnen. 

Inmiddels had de Kamer zich dins
dagnamiddag door de bespreking van 
de begrotmg van Just i t ie geworsteld. 
Volksvertegenwoordiger Leys, zakelijk 
en deskundig als altijd, legde in zijn 
tussenkomst de vinger op enkele weke 
plekken in het justitioneel beleid en de 
justitionele infrastruktuur. Nadat een 
vrij onverschillige vergadering de inter
pellatie Hannotte over de luikse water
winning had aanhoord, kreeg het debat 
toch iets meer kleur toen de begroting 
van Justi t ie terug opgenomen werd met 

een paar tussenkomsten over amnestie. 
De C.V.P.-er Duerinck, een advokaat 

uit St Gillis-Dendermonde, handelde in 
zijn tussenkomst hoofdzakelijk over de 
nasleep van de repressie. Duerinck is 
een man van de «tussengenerat ie», 
iemand die de oorlog in zijn rijpe jeugd 
heeft meegemaakt. Zijn pleidooi voor al
gemene klementiemaatregelen — hij 
hanteerde het begrip amnestie niet — 
was indirekt een scherpe aanklacht te
gen de generatie die hem voorafging in 
de traditionele partijen. Hij her innerde 
aan de publieke tv-biecht van Spaak, 
memoreerde de bekende uit latingen 
over de repressie en kloeg aan dat de 
repressie op talrijke vlakken nog altijd 
een vreselijke nasleep heeft. 

Duerinck werd op de t r ibune opge
volgd door Schiltz, die meteen kon aan
knopen bij de tussenkomst van zijn 
voorganger. Hij deed verder een boekje 
open over de prakti jken die vandaag, 
een kwart eeuw na de oorlog, nog altijd 
opgeld maken : iemand die in 1946 tot 
amper acht jaar werd veroordeeld, 
kreeg geen eerherstel o.m. omdat hij te 
Antwerpen aan een amnestie-betoging 
had deelgenomen. Een onderwijzer 

hoorde zijn aanvraag tot eerherstel af
wijzen op gronden, die zelfs tijdens zijn 
proces in 1945 nie t weerhouden waren 
geworden. Een politiekommissaris gaf 
een tachtigjarige dé raad, eerherstel 
aan te vragen; de politiekommiF-^iris 
werd daarvoor op de vingers getik, 

Hugo Schiltz verklaarde dat het méér 
dan tijd was om op te houden met al h e t 
peuterwerk en dat er naar amnest ie 
moet gestreefd worden. In alle overige 
europese landen is dat kapittel overigens 
a' lang afgesloten. 

Gillet, een oervervelende brusselse 
P.V.V.-er, achtte het nodig om na de 
hooggestemde tussenkomst van onze 
volksvertegenwoordiger wat aan « brus
selse » politiek te komen doen. Hi j 
kreeg het aan dp stok met de heetgeba
kerde wallingant Massart, die te horen 
kreeg dat Ie vrai Brusseleer al evenmin 
met wallinganten als met f laminganten 
is ingenomen. 

In zijn repliek vertelde minis ter 
Vranckx niets nieuws. Wie gemeend 
had, détails te zullen vernemen over d e 
wijze waarop hij het probleem van de 
bannelingen denkt op te lossen, kwam 
bedrogen uit. De minister hield het b i j 
enkele algemeenheden over repressie en 
kollaboratie. Het beeld van een man d ie 
zijn weg niet vindt tussen humanis t i 
sche overwegingen en de grote taboes 
van de belgische Dolitiek. 

I N DE 

SENAAT 

De kern van het senaatsgebeuren 
sinds vorige week donderdag lag feite
lijk in de beslissing van de senaatskom
missie voor de grondwetsherziening. Be
slissing cfie de interpretat ie van de ont
houdingen verzendt naar de kommissie 
van -het reglement. Eronder verstaan 
dat nu plotseling de onthoudingen bij 
s temmingen over de grondwet niet lan
ger zullen opgeteld worden samen met 
de neen-stemmen maar alleen zullen 
tellen voor het globale aantal en verder 
niet. 

Het is eigenlijk een fantastisch ma
neuver als men weet dat in de loop van 
1967 zowel de kamer- als de senaatskom
missie eenparig beslist hadden de tra
ditionele interpretat ie te handhaven na
melijk de onthoudingen op te tellen met 
de neen-stemmen, beslissing die in 
openbare zitting zowel in senaat als in 
de kamer zonder verzet aanvaard werd 
onderscheidelijk in mei en december 
1967. 

In de kommissie voor grondwetsher
ziening was er een amendement van de 
B.S.P.-grondwetsspecialist Pierson om 
uitdrukkelijk in de grondwet te schrij
ven dat de onthouding een neenstem 
zou zijn. Een ander amendement met 
dezelfde inhoud werd ingediend door de 
antwerpse B.S.P. jurist Rombaut. 

Toen zij hoorden dat hun politieke 
vrienden vals wensten te spelen trokken 
zij hun amendement ijlings in ! 

De C.V.P.-senator Van de Kerckhove 
was zelfs zodanig overtuigd dat de ont
houdingen zouden meetellen met de 
neen-stemmen dat hij een amendement 
ingediend had om de onthoudingen af 
te schaffen. Uitdrukkelijk werd op de 
kommissievergadering gezegd dat dit 
voorstel diende gezien in het licht van 
de traditionele interpretat ie bij de 
grondwetsherziening van de onthouding 

als neen-stem. De grondwetsherziening 
vergt 2/3 ja-stemmen. Ze goedkeuren 
met 2 stemmen tegen 1 bij 120 onthou
dingen bijvoorbeeld zou potsierlijk zijn. 
Van al de oud-senatoren die vroeger 
wit hebben gezegd om er nu zwart van 
te maken bleef alleen senaatsvoorzitter 
S t ruye konsekwent. Hij verklaarde bij 
zijn vroegere interpretat ie te blijven 
en steunde dus de oppozitie. 

In de marge van die kommissiever
gadering grepen de eerste kontakten 
plaats tussen de leden van de verschei
dene oppozitiepartijen om in het geval 
dat het spel vals zou gespeeld worden af
wezig te blijven bij de vergaderingen in 
openbare zitting. De verontwaardiging 
om het vals spel werd in de kommissie 
vertolkt door de senatoren Baert (V.U.), 
Lagasse (F.D.F.; en De Baeck (P.V.V.). 

De vergadering van de senaat van vo
rige dinsdag droeg de stempel van de 
Volksunie. Na een ui ts tekende rede van 
senator Bouwens bij de r i jkswachtbe
groting, werd er geïnterpelleerd door 
senator Ballet over het koopje dat de 
vorige regering gesloten heeft met d e 
doktersfederatie Wijnen om in ruil voor 
9 miljoen hun steun te krijgen voor de 
regeringspolitiek, onwelriekend potje 
waarvan het deksel opgelicht werd door 
een andere artsenvereniging. De inter
pellatie sloeg sterk in en de minis ters 
waren heel gelukkig de schuld op d e 
schouders van hun voorgangers te kun
nen schuiven 

Na de interpellatie van senator Ballet 
kwam die van senator Van Haegendo-
ren over het oprichten van torengebou
wen aan de naamse poort, middenpunt 
van een historische omgeving, waar de 
interpellant een open ruimte van stede
bouwkundig oogpunt de goede oplos
sing zou gevonden hebben te Leuven. 

De ondergrond van de geschiedenis 
zou een koopje zijn tussen de aannemer 
en het A.C.V. De interpellant zei dit 
niet maar bij insiders lopen wel geruch
ten in die zin. Senator Laga van de 

, C.V.P. viel de V.U. interpellant bij Hij 
behoort tot de Boerenbondfraktie van 
de C.V.P en doet gewoonlijk een ern
stige poging om de vraagstukken objek-
tief te benaderen. Alleen bij landbouw
vraagstukken is dit soms anders 

Minister De Saeger, zelfverzekerd tot 
en met, wist het klaarblijkelijk weer al
lemaal beter. Toch was hij hier en daar 
wat geschakeerd. Zijn blunders in ver
band met Zeebrugge schijnen deze kin
derlijk koppige minister, die weinig 
simpatie geniet onder de senatoren dan 
toch iets geleerd te hebben 

Woensdag begon de senaat dan met 
de bespreking van de buitenlandse po
litiek met een lange zalvende toespraak 
van Jezuïet Harmei, waarvan de neder-
landse ui tspraak geleidelijk verbetCTt. 
Daarover volgende week meer. 
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In de Middeleeuwen was alleen de Kerk bevoegd universiteiten op te 
richten, omdat de Kerk een totale soevereiniteit over de mens opeiste. De 
absolute monarchen, de franse revolutie en Napoleon maakten van de uni
versiteit een staatsmachine in perioden van vorstelijk of burgerlijk staats-
nationalisme. In het 19e-eeuwse België waren de universiteiten deels 
staatsuniversiteiten en in onze partijen-staat werden de vrije universitei
ten grotendeels partij-universiteiten (de Kerk tevens partij zijnde). 
In een nationaal-demokratische maatschappij-ordening worden de univer
siteiten onvermijdelijk « gemeenschapszaak », «c volkszaak ». 
De universitaire vraagstukken.. zij gaan ons allen aan ! Ook de vlaamse 
werkers en boeren begrijpen dat hun arbeid gevalorizeerd wordt door 
bekwame ingenieurs en dat het wetenschappelijk onderzoek te maken 
heeft met hun materiële welstand en hun geestelijk welzijn. 

HET UNIVERSITAIR PROBLEEM 

KONTESTATIE-PLICHT 

mf^ 

Tot heden funktioneerden de universi
teiten als inst i tuten van liefdadige be
deling van wetenschap, eigenlijk ver
koop van wetenschap aan rijke jongelui 
(de prins-student) die het bezit aan 
kennis dat zij aan de universiteit ver
wierven, in het leven gebruikten om 
hun geërfd bezit te vergroten. De uni
versiteiten verzinnebeelden zichzelf als 
barmhart ige moederfiguur en werden 
« alma mater » geheten. 

Bij dit universitair apparaat, inge
bouwd in een betrekkelijk statische 
maatschappij , past het zuiver « kateder-
onderwijs». Van hun hoogverheven 
« leerstoel» distribueren de «profs» 
hun wetenschap. 

DE « KURSUS » 
Aan de «stof» van de kursussen, die 

overigens als blokmateriaal gedrukt 
werden, hoefde men niet zoveel te ver
anderen. 

Sommige lesgevers ontdekten wel de 
« t ruk » om er van het een tot het ander 
jaar enkele wijzigingen aan toe te bren
gen, om de studenten te verplichten 
ieder iaar opnieuw «hun kursus» te 
kopen. 

Aan de universitaire hemel van Bel
gië schitterden af en toe eminente ge
leerden en vorsers die, dank zij taaie 
persoonlijke arbeid, ontdekkingen de
den die de wereld opmerkte. Voor een 
aantal profs die vóór hun benoeming 
een rijke wetenschappelijke belofte in
hielden, was de benoemingsbul echter 
een diploma van pensioenrecht; zij wa

ren er gekomen en hielden hun faam 
slechts hoog door de sporadische publi-
katie van een of ander artikel. 

Geheel deze situatie is voorbijge
streefd, maar de s t rukturen en de men
sen zijn grotendeels dezelfde gebleven. 

VAKIDIOTEN ? 
Meer en meer ondervraagt de moder

ne mens de natuur , ondervraagt hij de 
samenleving, ondervraagt hij zichzelf 
en minder en minder stelt hij zich te
vreden met een oppervlakkige waarne
ming. Overal, zelfs in zijn eigen intie
m e gedragingen en in de gedragingen 
van de mensengroepen, wil hij wetma
t igheden ontdekken. 

Wetenschappelijke ontdekkingen zijn 
niet langer he t gevolg van persoonlijke 
init iat ieven; door de ekonomische of 
polit ieke machten of door de krijgs
macht (van de grote staten) worden 
opdrachten gegeven om te ontdekken 
wa t nodig geacht wordt. De « research » 
wordt toevertrouwd aan een « t e a m » 
van vorsers die vaak tot vétschil lende 
«discipl ines» behoren. De geleerden 
staan in dienst ofwel van macht en geld 
ofwel van de gemeenschap. Geleerden 
worden «gekocht» zoals voetbalkam
pioenen en in sommige gevallen (de 
duitse geleerden na de oorlog) zelfs ge
schaakt als blanke slavinnen voor de 
ha rems van machtige potentaten. Ge
leerden, voetbalkampioenen en vrouwen 
in de harems worden fizisch goed en 
rijkelijk behandeld. Zij wéten echter 
niet voor wie of wat zij dienen. In 
s tudententaal heten zulke geleerden-
aan-gouden-ketenen : vak-idioten. 

VOOR WIE OF WAT ? 
In ons liberaal-kapitalistisch België 

wordt de hele zaak zo « gerund » dat de 
gemeenschap, de belastingbetalers de 
kosten dragen van het wetenschappelijk 
werk maar de grote brusselse geld
machten van de ontdekkingen profite
ren. Met hetgeen deze ontdekkingen aan 
dividenden opbrengen, kan dan Vlaam
se grond worden opgekocht, verkaveld 
en verkwanseld; met al deze winsten 
worden de anti-vlaamse kieskampanjes 
gefinancierd. Als handlangers ervan 
worden arme vreemde gastarbeiders 
gehuurd. 

De rijke-lui zoons, de studenten van 
de voorbije tijd, werden meestal beoefe
naars van een vrij beroep. De studenten 
van heden worden in de meeste geval
len loontrekkenden en als dusdanig zijn 
allen er om bekommerd of zij als afge
studeerde werk zullen vinden. Het zijn 
de besten die zich daarenboven afvra
gen, waarvoor en voor wie zij zullen 
arbeiden in onze instabiele wereld : de 
scheikundige kan terecht komen in een 
laboratorium dat giftige kleurstoffen 
opspeurt voor gewetenloze voedselfabri-
kanten of in een laboratorium dat ten 
behoeve van een ontwikkelingsland 
naar scheikundige middelen zoekt om 
ziekten van vee en planten te bestrij
den. 

De kontesterende student en de ge
meenschap staan afkerig tegen ieder 
anti-menselijk wetenschapsbedrijf. 

STUDENTENREVOLTE 
Misbruiken hebben er altijd bestaan 

aan de universiteiten. 
De geschiedenis leert ons dat de re

geringen vaak ingrepen om rotte plek
ken weg te snijden (b.v. de regering 
van Albrecht en Isabella tegen de leu-
vense universi tei t) . 

Studentenrevoltes zijn ook niet zó 
nieuw. Verschillende nationale ontvoog
dingsbewegingen steunden op studen
tenrevoltes. Heden zoals gisteren is het 
niet te vermijden dat een zeker procent 
karakterologisch afwijkenden in ver
nieuwingsbewegingen verzeilen en ze 
kompromitteren. 

Zolang de universiteit een «universi-
tas» , een gemeenschap was van een be
perkt aantal weigestelden en kinderen 
van weigestelden, interesseerde de ge
meenschap er zich minder voor. Door de 
demokratizering verhoogde het aantal 
studenten. De studentenschap wordt 
van langsom meer onder de minder wei-
gestelden gerekruteerd. 

EEN ZOEKENDE 
Het katederonderwijs, aanleunerjd bij 

seminarie-werk en dispuut, kon volstaan 
voor weinigen in een vrij stabiele we
reld Het examenstelsel was aanvaard
baar als test door de hoogleraar opge
legd aan een beperkte groep studenten 
die hij persoonlijk kende. Kursusstof 
afgelezen voor honderden en examens 
als gokspel worden terecht gekontes-
teerd, evenals het feit dat hoogleraren 
in het voorbijrijden hun stof komen 
doceren maar verder hun brood gaan 
verdienen in het zakenleven. 

De moderne student aanvaardt dat de 
universiteit hem de nodige parate ken
nis oplegt, maar verwacht van haar 
vooral als een «zoekende» te worden 
onthaald. Hij wil niet alleen beschou
wend ondergaan, maar « meedoen ». Een 
«blokbeest» verlangt alleen naar zijn 
einddiploma om als kleine burgerman te 
t rouwen met een welgesteld lief; de 
s tudent met ambitie en ideaal wil een 
metode verwerven om later bij te blij
ven en zich te oriënteren én in zijn vak 
én in de maatschappij . 

DE DRADEN 
De moderne student heeft de draden 

ontdekt die een voorbijgestreefde uni
versitaire s t ruktuur met een voorbijge
streefde maatschappij-struktuur ver
binden. 

Om een bagage als algemene vorming 
op te doen kon de student vroeger een 
of ander filozofisch bijvak volgen, maar 
de dag van heden wil hij het hebben 
van zelfonderzoek en vrije diskussie 
De universiteit geeft hem daar geen 
bazis voor, ten minste als wij het sma
keloos proza nalezen, in slecht Neder
lands gesteld of vertaald, van de « Spe
ciale Kommissie van de Nationale Raad 
voor Wetenschapsbeleid» die het er 
over heeft de schachten « goed te om
ringen », enz... 

VERNIEUWING 
De noodzakelijkheid van een totale 

vernieuwing van het hoger onderwijs 

wordt algemeen aanvaard. In het voor
stel van Wet van de Volksunie worden 
de wegen uitgestippeld die planmatig 
dienen bewandeld. Het is geen zinloos 
revolutionair, maar een radikaal voor
stel. De regering weigert er echter de 
bespreking van omdat de machten die 

^achter haar staan zolang mogelijk wil
len verder knoeien. 

Vernieuwing zal er alleen kunnen 
«geforceerd» worden indien de jonge 
generatie, de jonge vorsers en de stu
denten, mede hun zeg hebben. Part ici
patie is voorwaarde tot vernieuwing. 

IN DE GEMEENSCHAP 
De universiteiten eisen een grote 

autonomie op van Lehr- und Lernfrei-
heit. Dat is aanvaardbaar voor zoverre 
deze autonomie hen bevrijdt uit de 
greep van kerkmacht, partijmacht, geld
macht of andere «inrichtende mach
ten ». 

Ergens zal deze autonomie echter 
door gemeenschap, door de « betalende 
mach t» moeten gekontroleerd worden. 
De moderne samenleving wil niet wach
ten op de uitkomst van wildvrij weten
schappelijk werk; zij stelt haar proble
men en geeft aan de wetenschap de op
dracht ze op te lossen. Dit betekent 
niet dat er geen of weinig ruimte zou 
zijn voor zuiver en vrij wetenschappe
lijk werk. 

Hoe dan ook moet de universiteit , 
evenals de industrie en het financiewe
zen, voor de gemeenschap een glazen 
huis zijn. Aan deze eis van een volwas
sen volk valt er niet te tornen. 

België zal in 1969 meer dan 12 miljard 
uitgeven voor de wetenschap Dat is 
veel. maar in vergelijking met Neder
land de helft te weinig. Van deze 12 
miljard gaat maar 1/3 naar de Vlamin
gen, die van de 10.000 wetenschaps
mensen er slechts 3.000 leveren. 

HET FEDERALISME 
Het is duidelijk dat wij daar tegen

over de eis van federalisme stellen, 
onder inspiratie van R. De Clercq en 
van de oude fronters : « Rekening, rege
ling, werk van duur Weg met de voog
den : zelfbestuur! » 

Baas in eigen huis over eigen volk en 
eigen geld willen wij en kunnen wij de 
zaken misschien bevredigend regelen. 

In onze moderne tijd van peperduur 
wetenschapsbedrijf betekenen 6 tot 10 
miljard vlaamse centen nog niet zo heel 
veel, vergeleken met wat grote staten 
er kunnen tegen aan gooien. Reden te 
rreer om paal en perk te Jtellen aan uni
versitaire en wetenschappelijke geld
verspilling, aan wildgroei en kleinzieli-
ge konkurrentie. 

Onze universiteiten zullen m de toe
komst meer dan in het verleden onder
linge taakverdehng moeten aanvaarden, 
onderlinge samenwerking nastreven en 
samenwerking met Nederland realize-
ren omdat, ook op wetenschappelijk ge
bied, het algemeen nederlands geheel 
paraat kan zijn «om grote dmgen te 
doen ». 

M. van Haegendoien. 

Senator 
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AFSCHEID VAN JOHNSON 

clev\^erelcl 

AFSCHEID VAN J 
Aanstaande maandag legt Nixon de eed af als prezident van de Verenigde Sta-

teii van Amerika. Reeds deze week werden alle schikkingen getroffen om de 

persoonlijke zaken van de scheidende prezident uit het Witte Huis te verwijderen. 

Johnson heeft al maanden geleden afscheid genomen van zijn hoog ambt, toen 

hij namelijk zijn beslissing bekend maakte, zich geen kandidaat meer te zullen 

stellen, om welke redenen precies, dat kan men nu niet uitmaken. 

De Johnson-aera is dus afgesloten. Het is normaal dat men deze aera over-

schouwt en poost een balans op te maken. 

Johnson is door het moordend toeval 
prezident van de Verenigde Staten ge
worden. Tot aan de dood van John F. 
Kennedy was hij vice-prezident, na run
ning-mate van de vermoorde te zijn 
geweest, niet speciaal uit vriendschap 
dan wel uit berekening van beiden kan
ten : Johnson om hogerop te geraken, 
Kennedy om een running-mate-met-
veel-stemmen te hebben. Voordien was 
Lyndon Johnson de sterke man van de 
demokraten in de Senaat geweest, de 
machtige parlementaire instelling, die 
met verloop van tiid het Huis der Afge
vaardigden (wat wij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers zouden kun
nen noemen) in de schaduw heeft ge
steld. Als «makelaar in kombines» 
bliikt Johnson in de amerikaanse senaat 
een meester te zijn geweest. Dat heeft 
hem trouwens toegelaten meer dan enig 
ander prezident uit de recente ameri
kaanse geschiedenis wetten te doen aan
vaarden, welke goedkeuring zonder dit 
senatoriaal antecedent zoniet onmoge
lijk dan toch veel moeilijker 70u ge
weest zijn. Ook Kennedy profiteerde 
van Johnson sterke pozitie in de senaat 
Aan dit onbetwistbaar voordeel blijkt 
echter volgens vele amerikaanse waar
nemers van dit prezidentschap het na
deel verbonden te zijn geweest, dat 
Johnson eigenlijk nooit geheel uit zijn 
senatoriale plooi is kunnen kruipen en 
nooit geheel werk^lük nrezid^nt zou ge
weest zijn. 

Ven tweede verwijt dat men tot John
son richt is zijn verhouding tot de 
nieuwsmedia. De betrekkingen zijn nooit 
erg hartelijk geweest en Johnson ver
viel soms van het ene uiterste in het 
andere De fundamentele kortsluiting 
bliikt echter deze eeweest te zijn • John
son verlangde van de pers dat ze niet 
meer zou neuzen in regeringsaangele-
genheden vooral niet wanneer deze het 
stadium van « s e ^ e t » hadden bereikt 
terwijl de amerikaanse pers het als 

normaal beschouwt, dat ze in de rege-
rmgsgeheimen wordt ingewijd. Een der 
spektakulairste vetes met een der pers
koningen van Washington-New-York, 
was deze met Walter Lippman, die de 
prezident vooral op buitenlands vlak 
met ongezouten kritiek bedacht, hoewel 
steeds met stijl, wat Johnson ten enen 
rnale ontbeerde Plompverloren toonde 
hij de pers de littekens na een operatie, 
doch speelde vaak verstoppertje met 
diezelfde pers waar het om politieke 
aangelegenheden van groot belang ging. 
In «Lyndon B. Johnson, geschiedenis 
van een versagen » van twee veteranen 
van de amerikaanse joernalistiek Evans 
en Novak lezen we ergens dit : « Wat 
Johnson deed was doorgaans voor 90 % 
juist doch de wijze waarop hij het deed 
voor 90 % verkeerd ». 

Toch zal men later niet kunnen zeg
gen dat dit prezidentschap een fiasko is 
geweest, voor zover men trouwens nu al 
van een fiasko zou kunnen spreken. Het 
za^ zelfs misschien blijken dat Johnson 
op verscheidene zeer belangrijke vlak
ken de bazis heeft gelegd voor latere 
definitieve regelingen. Nemen we bij 
voorbeeld de wetgeving inzake rassen
integratie geen enkel amerikaans 
staats- en regeringshoofd heeft meer 
gedaan voor de rassenintegratie dan 
Johnson, wat niet belet dat juist onder 
zijn prezidentschap de rassentegenstel
lingen het hoogst zijn opgelaaid. Dat ge
beurt echter vaak wanneer bepaalde 
remmen worden losgelaten of opge
ruimd, doch men mag zeker Johnsons 
politiek in dit zo delikate verband niet 
beoordelen alleen naar de stijging van 
het geweld onder zijn bewind. Wel in
tegendeel, des te meer daar de zware 
Vietnam-last zijn binnenlands program
ma zeer sterk heeft geremd. 

Op buitenlands vlak heeft Johnson de 
Vietnamerfenis van Kennedy gekregen. 
Men verwijt hem vooral na zijn verkie
zing (die de hoogste cijfers, ooit op één 

kandidaat verenigd, vertoonde) zijn 
kiesbeloften niet te zijn nagekomen en 
niet voldoende openhartig de moeilijke 
situatie, waarin Amerika zich in Zuid-
Oost-Azië bevond, aan het publiek te 
hebben bekend gemaakt. De eskalatie 
heeft Johnson in elk keval geen baat 
gebracht, doch hij heeft dan toch nog 
tijdig het roer omgegooid. We kunnen 
nu niet zeggen of hij de de-eskalatie in 
Vietnam heeft uitgevoerd ten koste van 
zijn persoonlijke ambitie, waar lange 
tijd toch alles er op wees, dat hij van 
plan was, een tweede kandidatuur voor 
het Witte Huis te vragen. Maar het ver
moeden is er. 

Grosso modo neemt de wereld met ge
mengde gevoelens afscheid van de 
« Texan in het Witte Huis ». Eensdeels 
het gevoel van een halve mislukking of 
niet-vervulde verwachtingen, ander
deels met een zekere waardering voor 
de vechtjas, die echter waarschijnlijk 
als zijn grootste falen de teloorgang van 
het gezag in Amerika zal geboekstaafd 
zien. In dit verband laat hij Nixon een 
zware erfenis na. 

D E Z E W E E K 
IN DE W E R E L D 

• Sovjet-TJnie lanteett txoee tuiniletutgen 
naar Venus en twee rond de aarde deze 
laatste met het oog op een onlmoeling 
in de luimle. 

• Gemenebestl«3}ifeientie te landen looin 
duidelijk aan dal de « rominonjreaUh » 
nog slechts een ftklie is. 

• Ewopees financieel overleg te Bazel en 
te Gaimnch-PaHenkiichen met ah 
hoofdagendapunt de voo) koming van 
monetaire spekulatie. 

• TsjechoslovaaksR vakbonden gaan zich 
steeds onafhankelijker beiuegen en be
ginnen druk uil te oefenen op de pai-
tijleiding. 

• Na dip\)malieke ei kenning oan Nootd-
Vielnam biengt Zweden zijn dipxima-
tieke vertegeniüooidiging in Kiiba op 
het peil van ambassade, tol ontstem
ming van Washington. 

• Voortdurende incidenten in K!ooid-Jei
land. 

• Verscheidene « leidende figiaen » van 
hetoense verzetsbeweging aangehouden 
en munitie-vooiraden in beslag geno
men. 

• Veisclullende houding inzake Isiaét lus
sen Maiokko en Algerië : Boumedienne, 
X>p slaatbezoek bij Hassan, wenst ver
delging van Isiaël, Hassan houdl het 
bij een vredelievende legeling. De hba-
nese pers wijst intussen Sovjetvooistellen 
inzake Israel ai. 

<• l'oimete heivatting van bespiekingen 
tussen Wesl-Duitstand en Sovjel-Unie 
ter uei betering xian wedetzijdse betiek-
ktngen. 
Dl. Geistenmatei kondigt niettemin de 
vetktezing van de niemce bondspiezi-
dent m West-Bet lipi aan. 

• Ge)u< liten over tei iigtiekking van 20 a 
60.000 man amerikaanse troepen uit 
Vietnam, naderhand dooi ameiikaanse 
legerleiding gelogenstraft. 

• Neil Armstrong, Edwin Aldiin en Mi
chael Collins door de NA.SA aatigeduid 
om i\)lgende zomei met ApoUo-11 op de 
maan te landen. 

In verband met de krizis in het Mid
den-Oosten, die steeds gevaarli jker 
wordt, nam de Gaulle de scherpste 
maatregelen. Hij stelde ook de meest 
konkrete vorm van oplossing voor : een 
konferentie van de grote Vier. Wat, 
alle diplomatieke franjes opzij gela
ten, betekent dat deze grote Vier ge-
^amelijk zouden beslissen wat de 
« kleintjes » die het rechtstreeks aan
gaat, moeten doen en aanvaarden. Mis
schien heeft een joernalist van de offi
ciële franse radio zich toch wel afge
vraagd welke inhoud dit « grote Vier » 
eigenlijk wel heeft. Hij gaf zo in het 
voorbijgaan, volgende omschrijving : 
« de grote Vier zijn zij die lid zijn van 
de Veiligheidsraac van de Verenigde 
Naties en de atoombom bezitten ». 

Die «a toombom» werd niet nut te
loos vermeld, want in de Veiligheids
raad zitten er eigenlijk « Vijf groten », 
met vetorecht Ook nationalistisch 
China behoort nl. tot deze groep. De 
joernalist verbond een louter juri
disch, in het stichtingsverdrag van de 
Verenigde Naties vastgelegd gegeven, 
met een feitelijke beslissende machts-
faktor, de atoombom Het rijk van Mao 
bezit wel de atoombom maar is dan 
geen lid van de Uno en nog minder 
van de Veiligheidsraad ! Bekijkt men 
de elementen afzonderlijk, en ze zijn 
.•r belangrijk genoeg voor dan heeft 
men niet met vier maar met zes groten 
te doen. Waarbij het China van Tjang 
Kai Tsjek dan wel een heel kleine gro
te is, nl. uitsluitend omwille van een 
overeenkomst die steunde op de toe
stand van 1945. 

Maar wie zijn dan wel de eigenlijke 
groten ? Het gemakkelijkste maar in 
zekere zin ook het meest oppervlakki
ge antwoord is natuurl i jk dat de twee 
echte grote die zijn die over een echt 
atoom- en waterstofbommen-arsenaal 
beschikken : de Verenigde Staten en 
de Sovjetunie. In dit opzicht zijn deze 
beide landen inderdaad ongetwijfeld 
de sterksten. Maar dan moet toch de 
vraag gesteld worden of elke groot
heid, ook grootheid in macht, mag ge
lijk gesteld worden met mili taire 
macht en verder of mili taire macht 
zelfs in het jaar 1969 mag worden ver
eenzelvigd met a toommacht ! Het is 
onbetwistbaar dat als het tot een oor
log komt, en als die oorlog dan een 
radikaal gevoerde atoomoorlog is, de 
Verenigde Staten en de Sovjetunie de 
sterkste, de grootste zijn, maar er is 
gelukkig maar geen enkel absoluut 
bewijs dat de machtsstrijd tussen deze 
groten op die wijze zal worden ge
voerd, en het is ook nog niet uitgeslo
ten dat als het tot een totale oorlog 
tussen de twee blokken komt de gro
ten niet heel klein zullen zijn gewor
den, en de kleintjes misschien de 
grootste overblijvenden ! 

Het Mao-rijk in China is wel 
een atoommacht, maar heel waar
schijnlijk nog geen wereldatoommacht, 
het is echter wel de grootste macht te r 
wereld als men kijkt naar de uitge-

WIE ZIJN ZIJ? 
DE GROTEN 
strektheid van het gebied en naar het 
bevolkingsaantal. Maar hoe sterk is 
daar de s taatss t ruktuur ? Chinezen 
zullen, zoals Mao het nogal cinisch zei, 
een atoomoorlog wel overleven (iets 
wat van niet zoveel volkeren kan wor
den gezegd! En dat is ook een heel 
grote grootheid !), maar wat zal er dan 
van de chinese kommunistische staat 
overblijven ? 

Bij de twee, of drie groten worden 
als vanzelfsprekend Groot-Brittanië 
en Frankri jk bijgerekend. Maar in hoe
ver is dit nog gerechtvaardigd ? Een 
konferentie van het Gemenebest is in
derdaad een unieke gebeurtenis, maar 
welke macht bezit die nog ? Frankr i jk 
kan zijn invloed hier en daar in Afri
ka nog duchtig doen gelden, maar wat 
betekent bv. Ivoorkust ten slotte bui
ten Afrika zelf? Militaire grootmach
ten zijn beide vroegere reuzen ondanks 
hun beperkte atoombewapening beslist 
n i e t ! Straks staat trouwens Israël op 
dit vlak naast hen. Ekonomische groot
machten zijn ze allerminst, ook op in
dustrieel vlak is het industrieland En
geland fel gedaald en het landbouw-
land Frankri jk voert ta rwe uit naar 
China dank zij de steun van de Euro
pese Gemeenschap ! 

Over twee ekonomische reuzen 
wordt nooit gesproken als men het 
over « de groten » heeft : de overwon
nenen van 1945, Duitsland en Japan. 
Militair en politiek misschien dwer
gen, maar ekonomisch groeikrachtige 
reuzen zoals er geen andere zijn. 

Wie zijn de groten dan wel ? Mis
schien zijn er twee, misschien drie, of 
vier, of vijf, of misschien ook wel ze
ven ! Echt een vraag voor een BRT-
kwis ! 

Aanstaande maandag 20 januari !<; Lyndon B John-ion ex-prezident van de Vere
nigde Staten Hier is hij — non als prezident in funktte — in gesprek met de heer 
Walter E. Washington, de eerste kleurling die het tot burgemeester van het 

Columbiadistrikt bracht. 



wu 11 

ü PARASITA 
Dat het ekonomisch op Kuba 

n ie t goed gaat, wordt wel door 
n iemand betwist. Toch blijkt er 
€X>k daal- nog altijd verschil mo
gelijk te zijn tussen verschil
lende groepen en streken Zo 
luk t het in Havana een aantal 
mensen, nog altijd deftig ge
kleed rond te lopen. En hoewel 
h e t niet zo dikwijls gebeurt , 
he t komt toch voor dat in de 
res taurants een bijkomend ge
recht beschikbaar is. Daardoor 
heeft Havana bij de Kubanen 
de naam « La Parasi ta » gekre
gen. Wat niet belet dat de stad 
e lk jaar wat verder afsterft. 
He t regiem is daarover nii t 
bezorgd, omdat het meent d; t 
he t lot van het kommunisn 
n ie t in La Parasita zal besli t 
worden 

NIPT ONTSNAPT 
Een aantal maanden geleden 

was de naam Garaudy nogal be
kend, vooral in intellektuele 
middens. Hij t rad op allerlei 
plaatsen op als spreker, soms 
op de meest onverwachte, ten 

Apollo 9, opvolger van de nu al beroemde Apollo 8, zal met deze drie man een proefvlucht doen, 
waarbij een oefening is voorzien met de zogenaamde maankever, een tweepersoonskabine die 
voor de maanlanding zal worden gebruikt. De laa tste voorbereidende proef zal door deze drie man 

worden uitgevoerd : (v.ln.r.) Schweicert, D. Scott en J. Mc. Divitt. 

CAPTAIN BUCHER 
Kapitein Bucher, bevelhebber tmn het 

amerikaans spionageschip < Pueblo T>, zal 
wel zo verstandig geweest zijn om geen lU 
luzies te koesteren : hij moet beseft hebben 
dat, met zijn vrijlating utt noord-koreaan-
se gevangenschap, er nog geen punt gezet 
was achter het drama dat voor hem een 
aanxiang nam op 23 januari 1968 — de dag 
dat de « Pueblo > dOor noordkoreaanse 
snelboten werd gëenteid. Maar anderszijds 
zal Bucher het zich toch niet zó erg voor
gesteld hebben. Hi] moet waarschijnlijk wel 
lekennig gehouden hebben met een aantal 
onplezierige vragen die de bazen van de 
U.S.-Navy hem te stellen hadden, maai hij 
zal zich beslist niet hebben kunnen inbeel
den dat zijn vrijlating uit noordkot eaanse 
gevangenschap meteen het begin zou zijn 
van een gevangenschap thuis, in de Vere
nigde Staten 

Dat is het dan geworden : nadat de «Fue-
blo>-bemanning, ten gerieve van de propa
ganda, even over de tv-schermeu van de 
lueslerse wereld heeft gedefileerd, is zij ver
dwenen in een administratiegebouw van de 
vhotbazis San Diego. Niemand van de be
manning mag het gebouw zonder speciale 
toelating verlaten. Kontakt met de buiten
wei eld is strikt verboden. Acht uur per dag 
houden meer dan honderd specialisten van 
de conti a-spionage zich bezig met de on
dervraging van de 82 « Pueblo ^-mannen. 

En nog tn de loop van de maand januari 
zal een speciale onderzoekskommissie, sa
mengesteld uil vijf admiralen, een soort ge-
reclttszitting houden om antwcx>rd te zoe
ken op een aantal vragen die sinds 23 ja
nuari 1968 steeds weer werden gesteld. De 
eerste vraag werd reeds tot in den treure 
behandeld tijdens de prof>agandaslag die 
Amerikanen en Noord-Koreanen een jaar 
aan een stuk hebben gevoerd : bevond de 
t Pueblo » zich op het ogenblik van de 
entering binnen de twaalf-mijlenzone van 
de kot eaanse kust of voer zij — zoals de 
Navy altijd heeft beweerd — een koers op 
15 mijlen van die kust ? 

De overige vragen zijn niet minder be
langrijk. Waa}\)m heeft de « Pueblo »-be-
manning, die over wapens beschikte, zich 
niet verdedigd tegen de entering ? Waarom 
werd het schip niet tot zinken gebTacht? 
En in sekundaire orde : waarom werd de 
ultra-geheime elektronische apparatuur niet 
vernietigd met de springstoffen die zich spe
ciaal daarvoor aan boord bevonden f Hoe 
liomt het, dat een groot deel van deze ap
paratuur in handen van de Noord-Korea
nen is gevallen, die de volgende dag deze 
uitrusting doorstuurden naar Rusland ? En 
de hoofdvraag, die niet alleen de Navy-lei-
ding maar ook de amcrikaanse publieke 
tpinie obsedeert : hoe komt het dat de offi-

'eren en manschappen van het spionage

schip een grote reeks van kompioinilleien-
de bekentenissen hebben afgelegd 1 

Dit IS inderdaad een beangstigende viaag. 
Het antwoord ervoor ligt zo maai niet voor 
de hand, zelfs niet wanneer men zich vroe
gere gelijkaardige gebeurtenissn voor ogen 
houdt. 

De oorlog in Koiea destijds ts voor de 
Amerikanen een eerste verwittiging geweest 
dat er iets niet in orde was met de houding 
van hun soldaten, in krijgsgevangenschap. 
Tijdens het koreaans Ifonflikt werden er zo
wat 7.200 Amerikanen^ krijgsgevangen ge
nomen. Iels meer dan 4.200 overleefden het 
en meer dan een derde van deze ovei leven
den had m krijgsgevangenschap een uitge
sproken slecht gediag gehad : ze gaven mili
taire geheimen prijs, ze voerden propaganda 
tegen hun land en ze verklikten hun lot
genoten aan de lopende band. Er is toen-
dertijd een uitvoerig onderzoek daarover 
geweest; de kommissie die er mee belast 
was, kwam tot volgende konkluzie . de ge
vangenen waren ^onderworpen geweest aan 
verschillende vormen van hersenspoeling en 
ze bleken daartegen niet bestand. Hoe dan 
ook, de bevindingen van dit onderzoek 
leidden naar een paar maatregelen die nog 
altijd tn voege zijn. Ten eerste werden 
ameiikaanse legereenheden speciaal ge
traind om hun weerstandskracht in gevan
genschap te verhogen en ten tweede werd 
er een « kode van de krijgsgevangene » uit
gevaardigd, waarin nauwkeurig stond om
schreven wat amerikaanse krijgsgevangenen 
hadden te doen of te laten. 

Veel heeft het, blijkens latere ervaringen, 
met geholpen Een opmerkelijk iXjorbeeld 
van de wijze waarop Amerikanen m gevan
genschap doorslaan, is dat van de U-2-piloot 
Powers. Deze spionage-vlieger gaf er de 
voorkeur aan in vrij komfortabele gevan
genschap te gaan; hij voerde de hem gege
ven bevelen — o.m. vernietiging van het 
vliegtuig — niet uit. Amerikaanse piloten 
die boven Nchird-Vietnam worden afge
schoten, blijken ook zeer vlug in de dienst 
van de tegenpartij over te gaan. 

Uiteindelijk is er voor deze houdingen 
een verklaring, die de Amerikanen wel niet 
publiek zullen maken : de weekheid van 
hun troepen, het feit dat hun soldaten zon
der morele beivapening naar de oorlog trek
ken. Dat is een veeg teken ! 

En een tweede verklaring blijft het sa
disme waarmee krijgsgevangenen door azia-
tische l<k)mmunisten (en misschien is het 
woord « kommunisten » daarbij zelfs niet 
essentieel) worden behandeld. De « Pue
blo ^-bemanning was ondervoed en sommi
ge leden ervan waren jeen jaar lang niet 
zonder slagen geweest... 

A.N. TOVANO. 

minste voor een ortodokse kom-
munist. Zo bijvoorbeeld de ka-
tolieke universiteit te Leuven. 
Over de moeilijkheden die Ga
raudy ondervond naar aanlei
ding van de bezetting van Tsje-
cho-SIovakije was echter wei
nig te horen. En toch heeft het 
niet zo heel veel gescheeld of 
niet Jeannet te Thorez-Ver-
meersch maar wel Garaudy 
werd uit het centraal kommitee 
van de f rans K P . gewipt Zelfs 
de doorwinterde partijman die 
Garaudy is, was zeer ongerust 
toen het politiek bureel verga
derde vóór de bijeenkomst van 
het centraal kommitee, en hij 
helemaal niet wist wat dit po
litiek bureel vanzins was. Ten 
slotte bleek de vrees voor de 
afkeuring toch groter te zijn 
dan de zorg om aan Moskou te 
behagen. Jeanet te Vermeersch 
ging en Garaudy bleef. Maar 
het verhaal zelf is toch wel de 
moeite waard. 

SPRAKELOOS GEWORDEN 
De gewoonte urenlange toe

spraken te houden of bladzij-
denlange artikels te publiceren 

heeft in kommunistisch mid
den een zeer lange tradit ie. 
Niet dat die woordenvloed al
tijd even belangwekkend is; 
voor niet-kommunisten in elk 
geval is hij vaak onverteerbaar 
en slaapwekkend. Daardoor 
valt het stilzwijgen over be
paalde punten ook zozeer op. 
Of beter ; het zou moeten op-
vallen Want onze kranten heb
ben ons niet verteld dat he t 
blad van de franse kommunis
ten, « L'Humanité ». wekenlang 
gewoonweg geen woord heeft 
geschreven over de ontwikke
ling in Tsjecho-Slovakije. In 
Moskou werd daaruit wel een 
stilzwijgende goedkeuring gele
zen: in Frankrijk zelf bleef 
daardoor de afkeuring door
klinken, waardoor de kamera
den-leden werden tevreden ge
steld. 

SPAANSE 

UITWIJKELINGEN 
Volgens officiële spaanse sta

tistieken verbleven er einde 
vorig jaar 121.000 Spanjaarden 
in Duitsland, 18.000 in Neder
land, 76.000 in België, 86.000 in 
Zwitserland, 800.000 in Frank
rijk, 16.000 in Engeland, 27.000 
in de Verenigde Staten, 200.000 
in Meksiko, 272.000 in Venezue
la, 50.000 in Brazilië, 1.100.000 
in Argentinië, 20.000 in Chili en 
19.000 in Australië. Waarschijn
lijk is dat — in het europese 
kader gezien — een respekta-
bel aantal. Maar in vergelij
king met de gehele bevolking 
is het toch niet zo heel veel : 
denk aan Ier land dat in de 
voorbije eeuw meer dan de 
helft van zijn bevolking ver
loor door honger maar toch 
vooral door honger-emigratie. 
In Spanje hebben vooral de 
burgeroorlog en daarna de on
gunstige ekonomische en socia
le toestand zeker tot de uitwij
king bijgedragen D a a r i n 
schijnt nu voor het eerst veran
dering te zijn gekomen : in het 
voorbije jaar werden nog 
75.307 arbeidskontrakten door 
Spanjaarden die uitweken afge
sloten, maar 99 980 uitwijkelin
gen keerden naar Spanje terug. 
En vermits Spanjaarden toch 
eigenlijk in Spanje thuis ho
ren, kan ons dit alleen maar 
verheugen. 

Bizantijns krakeel te Parijs : de vier bij het Vietnamees konfUkt 
betrokken delegaties kibbelen nu al weken lang over de vorm 
van de konferentietafel. Hier voorstel nr. 11, uitganade van Zuid-
Vietnam : een ronde tafel, op voorwaarde dat een draad in het 
midden de twee kampen scheidt... En intussen duurt het moor' 

den voort... 
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Zoab reeds in vorig artikel vermeld, werd door het verdrag van St. Germain in 1919 

het land Tirol uiteengerukt en het zuidelijk gedeelte bij Italië gevoegd. Het voor-

$pel van deze annexatie was echter reeds lang begonnen. Al vanaf de eenmaking van 

Italië gingen er stemmen op om het nationale territorium « tot aan de Brenner » 

uit te breiden. Wat voor de Fransen de Rijn was geweest, dat waren voor de Italia

nen de Alpen. Dat deze idee van de « natuurlijke grens » met de volkswerkelijkheid 

geen rekening hield, deerde de enen noch de anderen. Het zou echter pas Eitore To-

lomei zijn, door de Tiiolers de « duivel van Trient » genoemd, die deze idee van de 

natuurlijke grens en van het stroomgebied als grens tot politiek dogma zou veihef

fen en voor de onverbiddelijke toepasiing ervan zou i]veren. Met alle mogelijke 

middelen zou hij zijn teorie onderbouwen : hij ontwierp kaai ten van Nootd-ltalië 

met zelf uit gevonden Italiaanse namen voor steden, bergen, doipen, livieren. Waar 

nodig, aarzelde hij zelfs niet op de kaarten beken of nvieien van loop te veranderen. 

Hij stichtte, ter ondersteuning van deze « wetenschappelijke» arbeid, de Societa Dan-

te Allighieri en de Archivio per l'Alto Adige. Het zou op bazis van dit « wetenschap

pelijk » werk zijn, dat Italië later aanspraak zou maken op het gebied (naast het 

minder-overtuigend « strategisch belang n). 

De aktiviteit van Tolomei was sterk 
anti-oostenrijks en anti-duits gericht. Ita
lië had echter sedert het einde der 19de 
eeuw een akkoord met Duitsland en 
Oostenrijk : het verdrag van 1882 was 
nog in 1912 bekrachtigd geworden. 
Toen de oorlog uitbrak in augustus 
1914, na de moord te Serajewo, raad
pleegde Oostenrijk zijn Italiaanse ver
bondene niet, in de mening dat het een 
lokaal konflikt zou blijven. 

Italië beriep zich op een klauzule uit 
het verdrag en vroeg, bij eventuele oos
tenrijke gebiedsuitbreiding, kompensa-
ties : het gebied van Tren t ino werd 
daarbij vermeld. Italié zou neutraal blij
ven, eveneens volgens overeenkomst. De 
Italiaanse regering, die echter nu de 
kans schoon zag om de landhonger te 
stillen, nam kontakt op met de Enten
te. In februari 1915 grepen onderhan
delingen plaats te Londen. Voor de En
tente was het gemakkelijk Italië gou
den bergen te beloven : het was toch 
allemaal « vijandelijk » gebied, dat hen 
niet in het minst interesseerde. Italië 
speelde nu de rol van maïtre chanteur. 
Oostenrijk wou eerst niet ingaan op de 
chantage van deze verraderlijke bond
genoot. Begin maart 1915 wilde Oosten
rijk wel Italiaans Tirol afstaan als kom-
pensatie, maar de Italiaanse minister van 
Buitenlandse Zaken wees het voorstel af. 
O p 8 april kwam hij aandraven met de 
Italiaanse eisen, vervat in 11 artikelen, 
waaronder de eis dat de noordergrens 
dezelfde zou zijn als die ten tijde van 
Napoleon, t.w. tot aan de Retische Al
pen. 

Oostenrijk deed een tegenvoorstel op 
3 mei 1915 en wilde Tren t ino afstaan. 
Maar Italië was al te ver gevorderd in 
zijn onderhandelingen met de geallieer
den : op 4 april was reeds een geheim 
verdrag gesloten te Londen. Salandra, 
die de gestorven San Giuliano als pre
mier was opgevolgd, wilde de oorlog te
gen Oostenrijk. Toch was de oppozitie 
tegen zijn politiek in het Italiaanse par
lement zeer sterk. De Italiaanse politiek, 
wel het toppunt van perfidie, werd. vol
gens een studie verschenen in 1938 te 
New York (Italy and the Paris Confe
rence) aan beide zijden met afkeer be
groet. Vermits echter moraal en reaal-
politiek twee onderscheiden begrippen 
zijn, zette de Entente haar morele ver
ontwaardiging om de verdrukking der 
kleine volkeren in de koelkast en gaf de 
verse bondgenoot vrije baan voor zijn 
landhonger. 

O p 23 mei 1915 verklaarde Italié, zon
der enige reden, zonder dat het bedreigd 
werd, de oorlog aan Oostenrijk. De oor
logsverklaring aan Duitsland voJgde pas 
op 28 augustus 1916. Het Oostenrijkse 
leger, dat grotendeels op de Balkan en 
in het Oosten stond, was op dergelijke 
dolkstoot in de rug niet voorzien. Maar 
in heel Tirol liepen de landstorm en de 
schuttersverenigingen te samen en het 
waren de Tiroler Standschützen die de 
Italiaanse aanvallen afsloegen. Tegen
over een leger van 50.000 man liet de 
italiaanse generaal Cardone 190.000 
man, met sterke artillerie, opmarsjeren. 
Spijts hulp der Entente (franse en en
gelse troepen) slaagden de Italianen er 

nooit in, de oorlog buiten hun grond
gebied te voeren. Het is slechts na de 
wapenstdstand van 3 november 1918 dat 
italiaanse troepen Tren te — spijts het 
wapenbestand ! — « zegevierend » kon
den binnenrukken. 

Daarop volgde de terugtrekking der 
Oostenrijkse troepen, het uiteenvallen 
der Donau-monarchie en de stichting 
der republiek Deutsch-Oesterreich 
(waarvan het adjektief « deutsch » na
dien door de geallieerden verboden 
werd !). 

De vrede van St Germain besliste de 
uiteenrukking van Tirol , waarvan het 
zuidelijk gedeelte bij Italië gevoegd 
werd. Wilsons raadgever House zei daar
over « dit is een schending van al onze 
principes ». Wilson zelf, de man die als 
ooilogsdoel der geallieerden het zelfbe
schikkingsrecht der kleine volkeren had 
vooropgesteld en nu dit recht door zijn 
verbondenen aan een klein volk gewei
gerd zag, zei in verband met Tirol : 
« Deze beslissing spijt me. Ik kende de> 
situatie niet, toen deze beslissing ge
troffen werd. Maar de Tirolers zijn een 
trots volk en ik twijfel er niet aan dat 
zij de toestand zullen kunnen verande
ren ». Zo werd er dus over kleine volke
ren beslist door grote staatslieden : zij 
gaven nadien zelf toe « dat zij de situa
tie niet kenden ». 

Italië had op de konferentie uitge
pakt men etnische, geografische en stra
tegische argumenten voor de annexatie. 
Wat die etnische en geografische « ar
gumenten », ontleend aan het arsenaal 
van Tolomei waard waren, is later wel 
gebleken. In het memorandum der brit
se delegatie wordt duidelijk gezegd dat 
bij de vaststelling van de grens twee 
principes met elkaar in botsing komen : 
dat der etnische rechtvaardigheid en dat 
der militaire strategie. Maar ook dit 
laatste argument is tenslotte van zeer du
bieuze aard gebleken : de essentie van 
heel dit annexionisme was wel het Ita
liaans chauvinisme dat om etnische of 
strategische argumenten weinig gaf. O p 
4 september 1919 protesteerde de tiro
ler landsregering plechtig tegen de af
scheuring van het zuidelijke landsgedeel
te. O p 10 september werd ingevolge het 
« Diktat » van St. Germain Zuid-Tirol 
en Tren t ino bij Italië gevoegd. Toch 
werd deze annexatie in de italiaanse ka
mer niet onverdeeld met instemming be
groet : een groot aantal parlementairen 
bleef afwezig, en tegenover de 170 voor
stemmen stonden er nog 48 tegenstem
mers. Vooral aan socialistische zijde was 
er heftig protest tegen deze gebiedsroof. 
Op het protest van de oostenrijke rege
ring antwoorden de geallieerden, dat 
Italié beloofd had tegenover de minder
heid een zeer liberale politiek te voeren. 
En Victor Emmanuel verklaarde in zijn 
troonrede, dat rekening zou gehouden 
worden met de lokale autonomie. He t 
was Winston Churchill, die daarop zei 
dat Zuidtirol zich direkt en persoonlijk 
op het woord en de eer der italiaanse na
tie kon beroepen. Wat dit woord waard 
was, wist men uit het verleden. Wat die 
eer waard zou zijn, zou uit de toekomst 
blijken : een toekomst die er voor het 
vrije Zuidtirol somber uitzag. 

De beruchte Tolomei had een ambt 
opgericht « voor de behandeling van de 
cisalpijnse Duitsers », met als doel het 
voortbestaan van een gesloten duits taal
gebied binnen de kort.st mogelijke tijd 
ongedaan te maken. 

De « liberale » politiek der italiaanse 
regering bleek al dadelijk uit een verkla
r ing van de italiaanse kommissaris-gene-
raal voor Zuidtirol : « Vele beloften die 
aan de duitssprekenden gedaan werdep, 
hebben alleen maar historische waar
de ». 

O p 9 september 1921 werd de mili
taire dienstplicht ingevoerd, hoewel 
189 gemeenten protesteerden. O p 19 
september werden alle Oostenrijkse of 
tiroolse kentekens verboden. Maar tot 
een werkelijke slag tegen de volksaard 
zou pas uitgehaald worden, toen maat
regelen inzake onderwijs werden geno
men. O p 25 oktober 1921 werd besloten 
dat alle kinderen zonder uitgesproken 
duitse naam naar italiaanse scholen 
moesten : 49 duitse scholen met 115 
klassen werden gesloten, en in het ladi-
nisch gebied mochten alleen italiaanse 
scholen bestaan. 

Vanaf juli 1922 werd het italiaans 
rechtswezen ingevoerd en het Italiaans 
als enige geldige rechtstaal uitgeroepen. 
In september 1922 werden de negen 
grootste gemeenten tweetalig, met voor
rang voor het Italiaans. 

De opkomst van het fascisme ver
scherpte alleen maar de toestand. 

Fascistische gToepen hadden in april 
1921 reeds een tiroolse optocht aange
vallen, waarbij 40 deelnemers gewond 
en de leraar Frans Innerhofer neerge
schoten werden. Einde augustus 1922 
vernielden fascistische stoottroepen duit
se winkels in Bozen en op 2 oktober van 
hetzelfde jaar bezetten zij het raadhuis 
en zetten de burgemeester en gemeente
raad af. 

Zij « bestormden » de Elisabethschool 
en joegen de kinderen de straat op. Zo
wel deze « heldendaad » als de afzetting 
van het gemeentebestuur werden door 
de demokratische regering gelegalizeerd. 
Na de fascistische mars op Rome, in ok
tober 1922, verergerde de toestand. In 
januar i 1923 werd Zuidtirol met Tren-
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tino één provincie en alle italiaanse wet
ten werden toepasselijk op Zuidtirol. In 
juli 1923 verkondigde Tolomei zijn Ita-
lianizeringsprogramma, dat aldra in de 
fascistische staat een getrouw uitvoerder 
vond. Op 7 augustus 1923 werden de na
men Tirol, Zuidtirol, Tiroler en Zuid-
tiroler verboden en werden Alto Adige 
(Boven-Etsch) en Atesino (Etschlander) 
verplichtend gemaakt. Er kwam een hef
tig protest van de zuidtiroolse afgevaar
digden : « Slechts met zijn bergen zal 
Tirol vergaan ». 

Nu volgden de ene maatregel na de 
andere : in september 1923 ontbinding 
van het Sudtiroler Alpenverein, konfis-
katie van het bezit van het Deutsche 
en het Oesterreichische Alpenverein en 
overdracht aan de italiaanse Alpenklub. 
De herdenking van de eigen gesneuvel
den werd verboden en de fascistische re
gering richtte italiaanse monumenten 
op, o.m. het monument aan de Alpini te 
Bruneck (waar tijdens de oorlog nooit 
een Italiaan de voet zette). 

Het uitdagende van dergelijke jjot-
sierlijke heldenverering verscherpte al
leen maar de tegenstellingen. 

Gevaarlijker dan die kleine plagerijen 
was de kampanje tegen het duitstalig 
onderwijs, die verbitterd werd gevoerd. 
Vanaf oktober 1923 werd in alle volks-
scholen het italiaans onderwijstaal : 324 
duitse scholen met 593 klassen waren 
daardoor veroordeeld. De onderprefekt 
van Bozen antwoordde op het algemeen 
protest « wij hebben geen Duitsers en 
zij hebben geen scholen nodig ». 

In dezelfde maand werd ook bevolen 
dat voortaan alle uithangborden, firma
namen, wegwijzers, treingidsen en -ta
rieven uitsluitend in het Italiaans moch
ten gesteld worden. Het jaar daarop 
werden de kleuterscholen en kinderte
huizen geïtalianizeerd en de fascisti
sche minister van onderwijs gaf toe : 
« wij beogen de denationalizering der 
taalkundige minderheden ». Het duitse 
seminarie voor onderwijzers in Bozea 
werd gesloten en in 1925 werd duits 
godsdienstonderwijs verboden, evenals 
elk privé-onderricht in het Duits. 

Heel deze kampagne tegen het duit
se element in de geroofde gebieden ging 
gepaard met een golf van huiszoekingen, 
aanhoudingen, folteringen en verban-
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ning naar het koortseiland Lipari. Daar 
bezweken ondermeer dr. Jozef Noldm, 
leraar, gestorven op 14 december 1929, 
en de lerares Angela Nicoletto die op 
30 oktober 1930 op vijfentwintigjarige 
leeftijd bezweek. 

Teneinde de greep van de centrale re
gering op dit gebied te verstevigen, kre
gen alle gemeenten onder de 5000 in
woners — en dat waren de meeste — een 
burgemeester van ambtswege toegewe
zen : in de grotere gemeenten was reeds 
een regeringskommissaris aangeduid. 

Einde 1926 werd de provincie Tren-
tino verdeeld en een provincie Bozen 
opgericht. Niet om Zuidtirol tegemoet 
te komen; daaromtrent liet Mussolini 
geen twijfel bestaan : « deze oprichting 
is geen geschenk aan het duitse element. 
Zij werd opgericht om Bozen ten snelste 
te italianizeren ». 

Men ging zelfs zo ver te bevelen, dat 
« alle duitse opschriften op linnen, huis
raad, eetgerei, flessen, tassen en op alle 
in cafe's of restaurants gebruikte voor
werpen moesten verdwijnen, en dat ook 
uit privé-huizen alle voorwerpen met 
duitse opschriften moesten opgeruimd 
worden ». Zelfs voor de dood hield de 
italiaanse Beulemans geen halt ; de op
schriften op de graven moesten eentalig 
italiaans zijn I 

De italianizering langs onderwijs en 
wetgeving bleek echter niet voldoende. 
Daarom werd in 1934 overgegaan tot de 
oprichting van de industriezone Bozen 
en werd de immigratie van de siciliaan-
se en kalabrische plattelandsbevolking 
aangemoedigd. Zo zou men het duitse 
element trachten te « verdrinken » in 
het zuid-italiaanse. Dat hiermee een ze
ker sukses geboekt werd, is onbetwist
baar. Voor de bevolking van Bozen zien 
wij, bij een stabiel blijven van het duit
se element, een bijna explozief aangroei
en van het italiaanse : de verhouding 
italiaans-duits was in 1921 nog 6.000 te
genover 20.000, in 1939 reeds 36.000 te
genover 22.000 en nu 70.000 tegenover 
25.000. Deze immigratie en industriali-
zatie, in een gebied dat voor industrie 
veel minder geschikt is dan vele andere 
italiaanse streken werd opzettelijk door
gevoerd met de bedoeling tot veritalia-
nizering, en dit op een ogenblik dat Ita
lië op het terrein der industrializatie 
en der werkverschaffing in uitgestrekte 
gebieden nog alles te doen had, nog de 
meest-elementaire strukturen moest op
richten : wegenis, watervoorziening, 
kommunikatie-middelen. Maar voor de 
chauvinistische Italiaan was de « over
winning » op een handvol duitse Tiro-
lers van meer belang dan de nijpende 
armoe en de middeleeuwse toestanden 
waarin miljoenen landgenoten leefden... 

Tegen Italië's politiek kwam er van 
duitse en Oostenrijkse zijde wel verzet. 
Toen de beierse ministerprezident Held 
in een rede sprak van de « brutale en 
gewelddadige onderdrukking van het 
Duits in Zuidtirol », vond Mussolini het 
nodig om voor het italiaanse parlement 
te spreken van een « etnisch overblijf
sel » en hij dreigde dat « het fascistische 
Italië zijn driekleur zelfs over de Alpen 
zal dragen als het moet ». Op deze fas
cistische grootspraak replikeerde Strese-
mann, dat ieder Duitser het recht had 
kulturele simpatie uit te drukken voor 
een land dat tot op dit ogenblik nog 
steeds tot de duitse kultuurgemeenschap 
behoort. 

De houding van Hitler in de zaak 
Zuidtirol was méér dan dubbelzinnig. 

Waar hij elders zo sterk het « Deutsch-
tum » beklemtoonde, vond hij het hier 
niet de moeite om « voor een paar hon
derdduizend Duitsers een oorlog te ris
keren, die er miljoenen het leven kan 
kosten ». 

In 1938, bij de Anschluss van Oosten
rijk, toen Mussolini hem liet begaan, 
trok hij voorgoed de Brenner als grens. 

Zijn houding wekte bij de Zuidtiro-
lers veel ergernis, vooral toen hij tij
dens zijn bezoek aan Rome de natuur
lijke grens tussen het duitse en het ita
liaanse rijk als bestendig erkende. In 
1938-1939 kwam de gedachte aan de 
volksverhuizing, die jarenlang door To
lomei vooropgesteld was, opnieuw op de 
voorgrond. Aan duitse zijde werd zij 
eveneens opgenomen, maar wel anders 
beklemtoond en opgevat dan bij de Ita
lianen. Dat bleek al uit de konferentie 
in 1939 bij Himmler. Het uitgewerkte 
duitse voorstel dwong de Italianen tot 
een beslissing, waarbij zij binnen korte 
termijn 200.000 mensen verloren in een 
agrarisch gebied waarvoor zij weinig zui
delijke arbeidswilligen zouden vinden. 
Italië had allleen een klein aantal « on-
willigen )) willen kwijtspelen en de rest 
opslorpen. 

De « optie » voor Italië of Duitsland 
eindigde als een waar plebisciet : 86 t. h. 
der duitssprekende bevolking van Zuid-
Tirol, van de duitse gemeenten van 
Trentino, in het Tarviscr Land en de 
friaulische taaieilanden spreken zich uit 
voor een opname in het duitse rijk en 
een eventuele verhuizing. Tolomei die 
viktorie had gekraaid, werd bijlange niet 
door alle Italianen bijgetreden. In zijn 
dagboek noteert Ciano o.m. : « Het gaat 
slecht in Zuidtirol. De Duitsers doen het 
nodige om er een waar plebisciet te hou
den «. 

Heel de verhuizings-operatie moest 
voor 31 december 1942 afgesloten zijn. 
Maar de oorlog besliste er anders over. 
Tot 1943 waren een 70.000 Tirolers 
weggetrokken : tengevolge van de val 
van Mussolini werd het plan niet meer 
uitgevoerd. Italië kapituleerde. wisselde 
— voor de tweede keer binnen de 25 
jaar — weer eens van kamp en verklaar
de de oorlog aan Duitsland. Duitse sol
daten bezetten Zuid-Tirol : de duitse 
taal werd terug ingevoerd, het onder
wijs en de plaatsnamen werden terug 
duits en het gebied kwam onder duits 
bestuur, als Alpenvorland. Mussolini, 
bevrijd door Skorzeny, richtte een rege
ring op in Noord Italië maar had het te 
druk met zijn eigen katten om die van 
anderen nog te geselen 1 

Kannunik Gamper, de zuidtiroolse 
strijder die aan de Gestapo ontsnapte, 
schreef te Rome een brief aan de geal
lieerden om « Zuid Tirol met het land 
Tirol te verenigen en in het nieuwont-
stane Oostenrijk op te nemen ». In zijn 
memorandum een waar appèl aan het 
wereldgeweten, zegt hij o.m. : « Amerika 
en Groot Brittannié hebben zich in het 
voor de europese nieuwordening opge
stelde Atlantisch Charter uitgesproken 
tegen elke regeling die niet met de vrij 
geuite wens der betrokken landen over
eenkomt ». 

Maar aldra zou deze trouwe Tiroler 
ondervinden, dat de grote mogendheden 
de principes van het Atlantisch Charter 
— evenals de 14 punten van Wilson en 
het zelfbeschikkingsrecht der kleine vol
keren — alleen maar toelaten en gebrui
ken als het in hun kraam te pas komt... 

J.D. 
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haar 

HUISBEZO 
Als «leader » hebben we deze week 

een prettige brief, een verhaaltje als 

het ware, van een limburgse huis

vrouw, die vertelt hoe ze aan ledenwer

ving voor de Volksunie doet. We laten 

haar hier graag aan het woord, met dit 

vlotte, uit het leven zelf gegrepen ge-

tvigenis. 

« I k heb al op drie verschillende 

plaatsen gepoogd om de juiste plaats te 

vinden waar ik mij zou neerzetten om 

dit artikeltje te schrijven. 

Terwijl ik mijn zinnen tracht bijeen 

te houden moet ik roepen op de klei

ne : doe de deur dicht! Even later : 

hou op met die melodika en nog wat 

later : ja! ga ze zelf maar halen, (de 

banaan). Enzovoort. 

Zo gaat dat in ieder normaal gezin, 
waar kinderen thuis zijn. En vooral 
tegen de avond als moeder al wat ver
moeid is. 

Waar worden wij moe van ? Iedereen 
geraakt vermoeid maar op een zeer ver
schillende wijze en als gevolg van di
verse oorzaken. 

Hier moet ik wel vertellen idat mijn 
ir.an in het onderwijs staat, dat het 
voor mij gemakkelijk is om wat ont
spanning te zoeken. 

Maar iedere huismoeder kan dat uit
eindelijk vinden op haar manier. Er is 
toch geen enkele man die nu nog dag 
en nacht werkt . 

In enkele regels ga ik u vertellen hoe 
ik dat doe ! 

Ik ga een half uur zitten om na te 
denken, soms komt het, maar soms oc^ 
niet 

Als het komt dan doe ik het, als het 
niet komt werk ik gewoon verder. 
Trouwens een huisvrouw vindt altijd 
werk, al telt ze maar de leden van de 
Volksunie die op de plaatselijke afde-
lingslijst voorkomen Mijn man is na
melijk sekretaris van die afdeling En 
daar is het uitgekomen, het idee om 
eens op huisbezoek te gaan bij simpati-
zanten. 

Rechtuit moet ik hier bekennen dat 
het voor mij als vrouw niet is tegen 
gevallen. Zelf was ik nog niet bewust 
van de verborgen talenten die men zo 
hier of daar tegenkomt De dagen dat ik 
er thuis al eens uitgetrokken was in 
koleire, vielen mij het beste mee, zodat 
ik met 7 of 8 nieuwe leden thuiskwam. 
Ik slingerde de ingevulde kaarten voor 
de neus van mijn man Een kort afge
beten : hm ' hm, was het antwoord en 
zo vlogen die nieuwe leden, zonder veel 

!|l||i i| II HILIIiC" 

Een jonge Zwitserse architekt ontwierp 
een woning in bolvorm. De hele kon-
struktie kan in een fabriek verwezen
lijkt worden. Bij serie-produktie zou 
de prijs zeer 'billijk kunnen zijn. De 
fundering bestaat uit een zware voet 
met een erin verankerde mast, waaraan 

het huis wordt opgehangen. 

huiselijke vriendschap de lijst op 
Na het avondnieuws van de T V ge-

waardigde vader zich toch te vragen : 
ho de ontvangst was bi^ ^ " mensen en 
zo. 

De volgende dag was hij opgi-i uimde 
en trok ook de baan op : 5-6 leden 

Zo is het aangegroeid en hebben we 
onze afdeling van een '^f-ta' lorton op 
144 gebracht 

Met deze kleine normai t gesuiu ede
nis wil ik onze dames zeggen dat het 
voor een vrouw ook niet zo moeiliik is 
even aan de goede zaak te werken be
lang te stellen in de grote toekomst van 
ons Vlaamse volk en vooral voor onze 
kinderen. 

Meer vrouwen moeten zich inspannen 
voor de politiek, ze zouden zeker in veel 
opzichten meer sukses behalen dan de 
mannen. 

Een zaak is er zeker moeilijk aan na
melijk dat «geboren moeder zijn» en 
zich te wijden aan ons gezin. En hier 
moet ik ook bekennen, dat het nu een 
beetje beter gaat voor mij, want vroe
ger toen mijn kinderen klein waren kon 
ik niet doen wat ik nu kan. 

Maar ieder krijgt toch zijn tijd. 
U moogt nooit zeggen : « dat is niets 

voor mij .» 
Wij moeten allen samen werken om 

het goede vlaamse gevoel in de gezin
nen en bij de kinderen te doen groeien. 

De antiek-rage heeft zich nu ook van 
trompetten, jachthoorns en klaroenen 
meester gemaakt. Een firma in Wed-
nesbury (Engeland) vervaardigt nu aan 
de lopende band « oude muziekinstru
menten ». Veertig procent van de pro-
dukie wordt naar Amerika uitgevoerd. 
Na de oude kastelen nu de «oude » 

trompetten... 

De diiJtse schaatskampioenen Marika Kilius en Hans Jürgen Bdumler boden 
elkaar als nieuxvjaarsgeschenk hun hoofd in gips aan. Momenteel vertolken ze de 

hoofdrollen in een ijsrevue, getiteld «Sneeuwwitje en de zeven dwergen ». 

Waar eenheid is daar kan iets bereikt 
worden en die eenheid moet beginnen in 
het gezin. 

Er zijn soms vele jaren rodi , om dit 
begrip te scheppen en samen uit te wer
ken. 

Ik wil hier ook niet aanhalen, dat u 
het alleen op het vlak van ledenwer
ving moet zien. neen. er zijn nog vele 
andere punten waar wij ons kunnen 
doen gelden Ieder kan voor zich wel 
eens nadenken en het zijne voorberei
den 

De volgende keer zal ik u eens vertel
len hoe ik het roken heb afgeleerd. 

Huismoeder uit Beringen 

SLAAG KRIJGEN 
Een vrouw slaan geldt in het heden

daagse Westen als totaal fout, als verne
derend voor de man die het doet. In bet 
Oosten gelden andere normen Niette
min heeft de onthulling van mevrouw 
Sato, echtgenote van de Japanse pre
mier, dat hij haar vaak geslagen heeft, 
opschudding verwekt, niet alleen in 
het Westen doch ook in Japan zelf Stel 
dat mevrouw Eyskens in een vraagge
sprek m e t een joernalist zou zeggen : 
mijn man heeft me al vaak geslagen, ik 
zie er tegen op met hem alleen te zijn 
w ant hij is vervelend. Iets in die aard 
heeft mevrouw Sato gezegd, er bij voe
gend dat ze met schrik de dag zag nade
ren dat hij met pensioen zou gaan 

De vrijmoedigheid van mevrouw Sato 
is nieuw in Japan (Een zelfde vrijmoe-
ligheid zou ook hier sensatie verwek
ken ) Het zal haar stellig boze woorden 
vanwege haar man gekost hebben En 

waarschijnlijk een nieuw pak slaag. 
Want zijne majesteits oppozitie TA) 
niet nalaten Sato zija «slagvaar
digheid » onder de neus te wrijven De 
mogelijkheid bestaat zelfs dat Sato nu 
met vervroegd pensioen m.oet gaan.. . 

USlSCHf WANYEimOUDlNGEN 
De opkomst van de petroleumindus-

tr ie heeft in Libié (Noord-Afrika) een 
grondige ommekeer in de maatschappe
lijke verhoudingen veroorzaakt. E r is 
een ware exodu; van het platteland 
naar de steden aan de gang terwijl door 
gebrek aan onderlegde arbeidskrachten 
Libiè een beroep moet doen op tunezi-
sche en egyptische arbeiders Wonder
lijk genoeg doet het land daarbii nog 
geen beroep op vrouwelijke arbeiders 
en bedienden Zelfs in tipisch vrouwe
lijke beroepen — telefoni<;te — treft 
men meer. . tunezische dan libische 
meisjes aan ' Ook in het onderwijs i.s er 
een grote wanverhouding tussen beide 
geslachten • voor 1964-65 telde men 
39 000 schoolgaande meisjes tegenover 
126 000 jongens en in het hoger onder
wijs 400 jongedames tegenover 3 800 
studenten In 1968 was het procent op 
10 gebleven. De oliewinning bracht de 
libische vrouw dus geen emancipatïp De 
grootste hineteroaal blijft de godsdienst 
en het zelfs in de steden moeilijk te bre
ken stamverband. 

20 JAAR VAKANTIE 
Uit een statistiek blijkt dat in 20 jaar 

tijds de sociale organizaties in ons land 
nagenoeg 300.000 verlofgangertjes in b i»-
nen- en buitenland stuurden, groten
deels in eigen vakantiehuizen waarvan 
de meeste ofwel aan de kust of in de 
Ardennen zijn gelegen. 

PROCENTEN 
Het aanlal boeken over alle moge 

lijke ondenveipen neemt vooitdu-
rend toe. Wat er zo al in de wereld 
gepubliceerd wordt w zonder meer 
onoverzichtelijk geworden Alleen al 
over de veihoudmg man-v)\)uw is er 
een liteiatuur ontslaan, die zeljs de 
vakspecialisten niet meer kunnen bij
houden. Naarmate de wetenschap 
zich splitst in allerlei « specialitei
ten » woidt het « vraagstuk » steeds 
meer uitgediept, ook al mag men 
niet alles ah koek en ei slikken. 

Sociologen hebben btj vooibeeld 
door middel van talloze vraaggespi ek-
ken statistieken opgemaakt over het 
gebruik van de tijd in het dckirsnee 
huwelijk : zoveel tijd voor het ivcrk, 
zoveel voor het eten, zoveel voor de 
ivst zoveel vooi de ontspanning, zo

veel voor de opvoeding der 'hinderen 
en zelfs Juveel tijd vooi het « hef zijn 
VOO) elkaai ». Als men dat ZB in nj-
f eis uitgedrukt ziet zat men het nau
welijks kunnen nalaten even te ziii h 
ten en te denken aan de lomantische 
vei iXivirigstijd, ondei een maantje, 
dal 11,1 ook al gedevaiueeid n tot een 
ueleiisihaf)pclijk objekt. 

In deze utteist nuchteie lijd zal het 
dus met overbodig zijn een inspan 
ning te doen, -om zich zelf te blijven 
en deze vloed van nieuice gegevens 
en van meuxue vizi-es niet af te -wij
zen dark te veixietkrn Het H een bi] 
uitstek moderne taak, opgelegd aan 
de moderne' mens, die tindanks alles 
in vele opzichten de oude Adam of 
Eva blijft. Niet altijd om er trots op 
te zijn maar ook niet alli]d om er 
beschaamd om te wezen. 

Maria Llerna, ktibaanse zangeres en 
danseres, treedt tans voor de britse 
televizie op. Ze zingt, danst speelt 
gitaar en piano, spreekt vijf talen, 
schildert en is ook keukenprinses Dat 

beweert toch haar reklame-agent... 



ALECHINSKY 
Momenteel heeft in het Paleis voor Schone Kunsten een grote retrospektieve 

van het werk van Pierre Alechinsky plaats, die zowat tien jaar « produktie » over

spant. Het loont de moeite te gaan kijken, ook wanneer men « niet akkoord » 

gaat met de vizi^ van deze kunstenaar, die men stellig een rasschilder kan noe

men. Het is een gedrochtelijke wereld, die hij voor ons laat opdoemen, vaak op 

zeer grote formaten en met een zekere wildheid geschilderd, die naar het 

chaotisch e zweemt. 

Pierre Alechinsky, die internationale 
faam heeft verworven, is 41. Hij is een 
man van middelmatige gestalte met een 
rosse baard en levendige ogen achter de 
brilglazen. Geboren uit russische ouders 
te Brussel volgde hij na de akademie 
van zijn geboortestad de kursussen van 
de Nationale Hogere School voor Archi-
tek tuur en Dekoratieve Kunsten in Ter 
Kameren, waar in die tijd de vlaamse 
auteur Herman Teirlinck de artistieke 
direktie had. Al vlug maakte hij naam 
als boekillustrator — en daarvan zijn 
sporen in zijn «vri je scheppingen» 
terug te vinden — hij werd in 1947 lid 
van de groep Jonge Belgische Schilder
kunst, waartoe ook enkele Vlamingen 
behoorden, die later naam maakten 
(onder andere Rik Slabbinck en Luc 
Peire, die echter vrij spoedig deze groep 

de rug toekeerden) en in 1949 van de t e 
Kopenhagen onstane groep Kobra. In 
1955 maakte hij een film over de Japan
se kalligrafie na een lang verblijf in he t 
land van de Tenno. Sinds 1951 is hij met
terwoon te Parijs gevestigd, van waar
uit hij t raag maar zeker internationale 
bekendheid verwierf, ui teraard ook niet 
zonder aktiviteit in de Verenigde Sta
ten. 

Dat is dan het doopceel van deze be
weeglijke, nerveuse schilder, die op 
mijn bemerking, dat zijn oeuvre van 
heel wat temperament getuigt ant
woordt « Ja, dat kan wel, maar weet U 
dat het schilderen zelf heel wat minder 
woest verloopt dan de mensen denken,». 
Ik denk daarbij aan Karel Appel, die — 
voor de kamera al tans — een soort char
ge van de lichte brigade op een reuze-

« Zangeres », een werk van Alechinsky, ontstaan in 1966, geschilderd met Akryl-
verf, tipisch voor de zenuwachtige en onrustige techniek en stijl. 

groot doek onderneemt, om het vol te 
«p le t sen» met kleuren, waardoor de 
indruk van explozie onstaat. Bij Ale
chinsky is dat niet zo, wel krijgt men 

DAGBOEK VAN EEN ZWARE TIJD 
Toen Lambert Swerts, de auteur van dit « dagboek » in 1967 zestig jaar werd, 

hebben wij in dit blad in een klein artikeltje zijn literaire en andere verdiensten 

aangestipt. Met dit « dagboek » heeft hij meer gedaan dan zijn literair werk met 

één titel verrijkt. Hij heeft een getuigenis afgelegd : een getuigenis niet alleen 

voor de grootmenselijkheid en eerlijkheid van zijn opvattingen, maar ook voor 

die van zijn mede-gevangenen. Want de « zware tijd» die Lambert Swerts 

bedoeld is die, welke hij als geïnterneerde meegemaakt heeft in het belgisch 

koncentratiekamp Beverloo. 

De ondertitel van het boek « repressie-
jaren 1944-1950 » duidt het tijdsbestek 
aan. Lambert Swerts, geboren te Hasselt 
op 13 april 1907, is de auteur van ro
mans en verhalen met sociale inslag, met 
als tema de mijnontginning in Limburg 
en haar weerslag op de steik-agrarische 
bevolking. Hij schreef daarenboven stu
dies over limburgse auteurs als Jeurissen 
en H. Thans . Met Godelaine en H. Ley-
nen stichtte hij de « Vereniging van 
Limburgse schrijvers ». Zijn vlaamsge-
zinde bedrijvigheid uitte zich o.m. door 
de stichting van een vlaams-nationaal 
maandblad. In 1940 werd hij vertaler 
bij het provinciaal bestuur van Lim
burg, waarna hij deel ui tmaakte van het 
kabinet van goeverneur G. Romsée. 
Zijn samenwerking op kultureel gebied 
met de in 1945 gefusiljeerde dr. T h e o 
Brouns bezorgde hem na de oorlog de 
zegeningen van de repressie en een vijf 
jaar lange « wederopvoeding » in het 
strafkamp Beverloo. 

Zijn dagboek, dat over repressie en 
gevangenschap handelt, is een in al zijn 
nuchterheid ontroerend dokument over 
die periodes. Wie enigszins iets afweet 
van beide, zal kunnen getuigen dat het
geen Lambert Sweits neerschreef ner
gens aangedikt en nergens overdreven 
werd, dat het de koele hoewel niet on
bewogen registratie is van de dagelijkse 
ha ide feiten. Hij verschoont of ver
bloemt de dingen niet en hij laat de 
mensen zien met al hun grote en kleine 
kanten Maar uit deze waarheidsgetrou
we schildering blijkt toch één zaak : de 
menselijke grootheid, de eerlijkheid en 
de trouw van zovelen. Er komen vele na
men in dit boek voor en menigeen zal 
er bekenden in ontmoeten : zo bijv. Jef 
Olaerts, de huidige volksvertegenwoor
diger, of de door een bewakend soldaat 
neergeschoten burgemeester Vermeulen 
die men liet doodbloeden en waarover 
het katolieke « Belang van Limburg » 
zei, dat het gebeurde « bij een ontvluch-
tingspoging ». De auteur merkt hierbij 
op dat « die krant zijn laster nooit heeft 
goedgemaakt ». Alsof die paladijn der 
ophitsing in de jaren 1945-1946 zoiets 
nodig achtte ! 

Dit M Dagboek van een zware tijd » 
is een boek dat naast het geromanceer-
de maar brutaler en bit terder relaas van 
Marcel Matthijs « Onder de Toren » 
naast Valeer de Pauws « De Dood met 
de Kogel », naast Ward Hermans pole

mische (( Socratische gesprekken » en 
zijn « Land van O n a n », en ook naast 
Ernest Claes « Cel 269 » onze repressie
l i teratuur verrijkt met een ongeroman-
ceerd maar juist daarom in al zijn nuch
terheid en zijn dagelijks objektiviteit zo 
overtuigend « document humain ». Nu 
de eis tot amnestie luider en luider op
klinkt, is dit boek als argumentatie en 
belering der jongere generatie van bui
tengewone betekenis. Wanneer in 1949 
te Merksplas, tijdens de grote staking 
aldaar, vijf senatoren op bezoek kwa
men waaronder Victor Leemans, dan 

heeft menig gevangene de bedenking ge
opperd : hier komt de gewezen sekreta-
lis generaal zijn gevangene ambtenaars, 
het gewezen lid van de raad van leiding 
van het V.N.V. zijn gevangen paitijge
noten, de gewezen filozoof van het 
vlaams nationalisme zijn gevangen disci 
pelen inspekteren als vertegenwoordiger 
van de staat die hen gevangen zette 
Lambert Swerts vermeldt dat bezoek en 
die staking in zijn boek. De bedenking 
laat hij aan ons — evenals aan de toen 
malige gevangenen over. Waar blijft 
echter, aan de zijde van Leemans vrien 
den, het doodgewoon menselijk fatsoen 
om eens en voor goed een einde te doen 
stellen aan hetgeen nu nog stey^ds, na^ 
meer dan 20 jaar, voor menigeen onder 
Leemans' discipelen een « zwaie tijd » 
gebleven is ? 

Lamheit Sweüs : « Dagboek van een 
zwaie tijd » — 176 bh., geb. : 180 fr., 
ing. 155 fr. Nederlandsche Boekhandel, 
Postbus 314, Antwerpen. 

een indruk van ronde vormen met aller
lei grillige uitschieters 

De gedrochten- en embrio-wereld van 
Alechinsky — met doorgaans grote kleu-
renvlakken, beperkt tot twee of drie 
komponenten — is meer grafisch dan 
pikturaal, schraal in de uitwerking en de 
jongste jaren voorzien van kleme vlak
ken onderaan of zelfs rondom het hele 
doek, waarm hij m zwart wit tafereel
tjes aanbrengt, die zowat het hoofdtema 
moeten onderlijnen. Vooral m de volle
dig met deze kleine grafische voorstel
lingen omringde — grote — doeken be
reikt hij daarmee een klassiek effekt. 
Men denkt aan oude Italiaanse of ren-
naissance-schilderijen, ook de primitie
ven deden dat, zij het met duidelijker 
voorstellingen dan Alechinsky 

Alechmsky's wereld is een wereld van 
verwarring, van duistere gloed, een 
weerspiegeling zo men wil van de tans 
tot mode geproklameerde geestelijke 
onttakeling In wezen is hij meer gra
fisch dan plastisch Zijn boodschap — zo 
hii er al een wil brengen — is onduide
lijk maar door de monumental i tei t van 
zjin oeuvre weet hij een onmiskenbare 
zonder duidelijk uitgesproken naam 
indruk van beklemming te verwekken, 
doch geheel opgaand in het hedendaags 
geestelijk klimaat Uiteraard is het 
gevaar van het dekoratieve niet denk
beeldig al boeit uiteindeliik wel dit op 
een soort gigantisme afgestemde oeuvre, 
dat grote ruimten behoeft om tot zijn 
recht te komen en in die zin dan wel
licht aansluit op een reeds begonnen toe
komst Alechinsky's werk is een uiting 
van het irrationele in een onmiskenbare 
eenheid van stijl 

Tot 2 februari. R C. 

MOMENTOPNAME 
STIJGENDE 
BELANGSTELLING 

Volgens de statistieken is hel be
zoek aan teii^onstelhngen in het 
biusselse paleis voor Schone Kunsten 
de jongste twee jaat gestegen met bij
na 50 t. h. Dit IS onder meet een ge
volg van de werking van de nieuwe 
direktte en vooral ook van veel bete
re public relations. Sinds de heer Van 
Leiberghe de leiding van het ten-
toonstelhngswezen m het PVSK heeft 
IS ei indeidaad een veel opener poli
tiek toegepast, terwijl ook het stij
gend beJoek van vlaams pubhek — 
gevolg van een veel evenwichtiger 
taalpolitiek — tn de algemene stij
ging een ruim aandeel heeft. Een der 
oorzaken van bestendige vlaamse er
gernis in deze kunsttempel, namelijk 
de quasi-eentahg franse geest, is sinds 
de beleidswisselmg grotendeels ver
dwenen al zouden er hier en daar nog 
stellig korrekties welkom zijn. Ook de 
veiiuiming van de raad van beheer 
met vlaamse peisoiialtteiten heeft tn 
dit verband een rol gespeeld. 

WALT RA-T EAT ER 
Van 17 januari lot 9 febiuan speelt 

het Waltra-teater, Aiduinkaai 2-5 
Biussel telkens te 20 uur het stuk 
« De Knop > van de nedeilandse au
teur Harry Mulisch, in het kader van 
een avant-garde-festival. Tel. 17.60.36. 

DAGEN VAN HET VLAAMSE 

LIED 

We heiinneien ei aan dal deze da 
gen, ingelicht dooi de Vlaamse 
Volkskunst Beweging van 15 jebiua-
ii tol 2 maait plaats vinden Speciale 
aandacht zal gaan naai de heidenhing 
van Jef Van HcKif (oveileden 24 apiil 
1959), Gaston Feiemans (otieil 11 je-
biuaii 1964), Mauiits Veiemans 
(oveil. 28 apiil 1964) en Remie Ghes-
qmre (oveil. 10 augustus 1964) In 
het zelfde kader grijpt een hiildebe-
toon plaats van Aimand Pieudhoin-
me, Renaat Veiemans en Iians 
D'Hay er. 

Nadere inlichtingen kan men in
winnen Maikgravesliaat 17, Anliver-
pen, lel 03 330767. 

KONINKLIJKE VLAAMSE 

SCHOUWBURG 

KNS-Antweipen voeil op 6 febnia-
11 tn de KVS Biussel « Romance tn 
Leningrad » op van de russische 
schrijver Arboezov tn de regie van 
Mailm Van Zundert. Op 11 febiuan 
geeft het Zuidelijk Toneel Globe een 
gaslvooistelling met «Z)e jongste dag» 
van f\}}in Ai den of « Kleren maken 
de man » van George Etheiege Op 
IS maait komt ^.Kleine MooidenaaiST> 
aan de beuit van Jules Feiffei. 

TENTOONSTELl I^GEN 

Ra) de Roeck in hel foyei van het 
Biussel Kamei toneel, Baziliekptein, 
Biussel 8; weiken van Paul de Viei-
man en Lode Van Aken in de oiil-
vangsthalt van de BP Belgium, Van 
Rijswijklaan 162, 4ntiveipen, tol 2 
febniaii De Vieiman is een geboien 
Anlwei penaal (1939) en is lei aai 
plastisdii- kunsten te Wihijk l un 
Akei (1943) xuoonl te -iiituH-i pen en 
is ook keiamieker. 

In Celbeton, Gentse 'steenweg, ex-
pozeeit tol 6 febiuan Paul De Vylder 
met « analoi!,e sisleiiin » (Dendei• 
monde). 

1 \\ LEDE HLLI l 

De tweede helft van het seuVen in 
het Paleis voor Schone Kunsten te 
Biussel diiuH dit jaai tol slechts 1 
mei, ah gevolg van veibouiuingsuei 
keil dic een paai maanden in beslag 
zullen nemen. Hooglepunl van deze 
tweede helft woidt de tentoonstelling 
Max Beckmann, de duitse expiessio-
nist Het zal tnteiessant zijn de leak 
tie van het publiek na te gaan, waai 
toch deze i eti ospektteve te Panjs min-
dei bijval bleek te hebben. Ondei-
xveip vooi een studie ovei < veischil 
van belangstelling pei euiopees ge
west » ' 

Ingevolge de veilAjuwingsweiken 
zal de lenloonstelling < De Maya's » 
te Biussel met te zien ztjn, wat wel 
jammer ts gezien het zeer hoge peil 
van deze lentoonstelling. 
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HUMOR IN ZAKFORMAAT 
Bij de « Vlaamse Pockets » Heideland verschenen enkele boekjes die, zonder 

uit de klassiek-geworden gebundelde humoristische of satirische stukjes te 

bestaan, toch tot het genre behoren. De verscheidenheid van deze humor en de 

vele mogelijkheden die het humoristische genre biedt (er zijn een heleboel din

gen en manieren om de mensen aan het lachen of glimlachen te brengen) blijken 

uit de vier bundeltjes die wij hierna voorstellen. 

Humor is het zout van de kleinkunst : 
dat blijkt uit de test van de kabaretier 
Fons Jansen, wiens eerste optreden met 
« De lachenden Kerk » een groot sukses 
werd. Zijn tweede programma — dat op 
zijn toernee door Vlaanderen meer dan 
tachtig vertoningen kende — werd nu 
uitgegeven onder de titel «Hoe meer 
zielen». Inmiddels blijkt de vlijtige 
«kerkel i jke» humorist een derde reeks 
te zullen beginnen. « Hoe meer zielen » 
brengt de tekst van de tweede toernee, 
zoals die in Vlaanderen — enigszins 
aan onze omstandigheden aangepast — 
werd gebracht. Voor wie Fons Jansen 
hoorde : een gelegenheid om nog eens 
zijn humor te genieten, nu niet in de 
volle zaal midden het publiek, maar in 
de stilte der huiskamer. Voor wie hem 
niet hoorde : een uitzonderlijke gele
genheid om kennis te maken met een 
niet te onderschatten «nieuweling» in de 
kleinkunst. Al is dit « nieuweling » ten
slotte ook maar betrekkelijk • Fons Jan
sen staat reeds ettelijke jaren op de 
planken en hij schreef vooraleer «ak-
tief» te worden, een drietal pockets 
over kabaret. 

Een eigenaardige humor is die welke 
spekuleert op joernalistieke en andere 
buitelingen ; die van de snelschrijvende 
joernalist wiens beeldspraak wel eens 
aan die van een modern gedicht doet 
denken, en die van de linotipist wiens 
tikfout of eigen-zinnige interpretat ie 
van een slechtgetipt of onbegrepen 
woord uit de joernalistieke kopij voor 
een taalkundige verrassing zorgt. 

Jos Ghysen en Piet Theys hebben de 
vergissmgen der (andere) joernalisten 
gebloemleesd in een pocket die « Men
sen is misspüik» heet en de pareltjes 
van joernalistieke verbeeldingskracht en 
van linotipistische lapsussen inhoudt. 
Vooral de bloemrijke taal van de sport-
redakteuren geeft menigmaal aanleiding 
tot schitterende literaire vondsten, som
migen wel eens aan de wat (ongewild) 
gewaagde kant. Zo de klacht van de 
voorzitter van de duivenmelkersklub : 

«Indien wij zoveel aanhang hadden als 
Brigitte Bardot, wat zou er dan gemol
ken worden !» 

Wanneer men eens, ter afwisseling, 
de geforceerde humor van sommige TV-
en andere artisten en hun krampachtige 
lachtplooi wil ontvluchten en een avond 
ongewilde maar werkelijk humor bele
ven, dan neme en leze men dit boekje. 
Het is zijn geld méér dan waard 

« J a n P ie t e r se r» van Bert Fierens 
wordt door de auteur een «tri logie in 
twee delen » genoemd. De reden ? Het 
eerste deel handelt over de kinderjaren 
van de auteur, het laatste over zijn sol-
datentijd. Het middenpaneel ontbreekt. 
De radiojoernalist Bert Fierens schreef 
« Jan Pietersen » als radio-vervolgver
haal. Zijn trouwe luisteraars zullen in 
dit boekje zijn humoristische en andere 
avonturen opnieuw kunnen meeleven. 
Er. in het tweede deel zal menigeen die 
de mobilizatie- en oorlogsperiode van 
1939-1940 meemaakte een humoristisch 
portret vinden, een humoristische doch 
daarom niet minder waarachtige schil
dering van wat hijzelf ook in een of 
andere vorm heeft meegemaakt. 

Na de gesproken humor van het kaba
ret, na de — ongewilde maar niet min
der echte — humor van de joernalistie

ke lapsus, en na die van het langere ver
haal (ook als dit in afleveringen werd 
geschreven en voorgelezen) krijgen wij 
als laatste in de reeks de humor van het 
aktualiteitsrijni, van het pretentieloze 
aan de aktuali teit aanknopende vers dat 
dingen of mensen op de korrel neemt 
zonder daarom kwetsend te zijn. « Rod-
delr i jmen» noemt de dichter ervan, 
Frans Pils, zijn verzekens die voor de 
gewestelijke omroep Antwerpen van de 
BRT week na week werden voorgelezen. 
De dichter in kwestie is een gekend 
man in Vlaanderen, en achter het pseu
doniem Pils (Frans is écht zijn voor
naam) verbergt zich de winnaar van de 
televizie-kwis « Zeg hé, spaar je mee », 
de buitenrelaties-direkteur van een me-
chelse meubelzaak en van een kunstga
lerij en de vader van een KVS-aktrice.. . 
Dat Frans Pils radio-ervaring had wis
ten wij al van vroeger : zijn radio-loop
baan zette hij later voort als r i jmelaar 
voor het radio-kabaret Kop en Staar t 
en, zoals reeds gezegd, voor de BRT 
Antwerpen. Voorts dichtte hij aktuali-
teitsrijmen voor het Cyrano-kabaret van 
Anton Peters. Zijn « Roddelrijmen » zijn 
geen kunst, en dat is er niet mee be
doeld. Zij vat ten echter op een bondige, 
humoristische wijze politieke, sociale en 
andere situaties samen — met een vleug
je humor, een vleugje protest, een 
vleugje verontwaardiging soms. Menig 
vers is ui teraard tijdsgebonden, maar er 
zijn rijmen in die door hun algemeen-
menselijke « moraal » boven deze aktua
liteit uitgroeien en nog na deze aktuali
teit blijven en weerklank vinden. 

Claude von de Berge: 

"DE ONTMOETINGEN ff 
De roman «De ontmoetingen» van 

Claude van de Berge, die in de reeks 
<' Li teratuur vandaag » verschijnt, is een 
debuut. Het is een roman, want er is 
een verhaalkern. er is de nodige afstand-
nemende objektivering — ook al heet 
het hoofdpersonage eveneens Claude 
— en er zijn de nevenfiguren : de 

Na de Beckmann-tentoonstelling te Parijs is tans het werk van Hans Hartung, 
een andere bekend dtiits figuratief beeldend kunstenaar er aan de beurt. Har-
turit. vre»d f rans staatsburger. Minister Malraux opende de expozitie van ruim 
200 werken en bekijkt hier een tipische kollage van Hartung. Raadseltekens 

aan de muur en in de kijkersogen. 

vriend Jozef en het meisje Inge. Daar
mee houdt echter de epiek op, die vol
gens Walschap (een roman is een ver
haal) de essentie van het romangenre is. 
Weinig anekdote dus, weinig handeling, 
een zeer dunne fabel en eveneens wei
nig dialoog, maar toch voldoende om 
een tamelijk lijvige roman te dragen. 
Tussen handeling en dialoog, die het 
s t ramien vormen, de aanduiding der 
verscheidene « ontmoetingen », werft de 
auteur zijn beschouwingen, zijn intro-
spekties, zijn uitgesponnen zelfanalises 
Het hoofdpersonage «beweegt» zich 
tussen de voornaamste nevenfiguren, de 
vriend Jozef en het meisje Inge, die 
beide tragisch omkomen. Invloed van de 
« nouveau roman », van Robbe-Grillet ? 
In ieder geval is Robbe-Grillets « objek-
t iv isme» en zijn minutieuze beschrij
ving van de dingen hier vervangen door 
een minutieus beschrijven en onderzoe
ken van de eigen psiche. De twee figu
ren lijken daarbij slechts hulpmiddelen 
tp zijn, waarop het hoofdpersonage 
zijn diverse wezens-zijden projekteert 

Men kan «De Ontmoet ingen» geen 
vrolijk of opwekkend boek noemen. De 
onderzoekingen leiden naar geen uit
weg : niet naar die van een — in de 
mode zijnde — revolte tegen een be
schaving waarvan men nochtans zelf 
alle genoegens wil proeven, en evenmin 
naar een vlucht in de dagelijkse werke
lijkheid en in de berusting. De vragen 
blijven... 

Maar om deze vragenstell ing alleen al 
is dit boek belangrijk Al is de zinskon-
strukt ie wel eens wat stroef : er komen 
verrassende beelden voor in dit proza, 
dat een zuivere voornaamheid bezit, 
een voornaamheid die zich ook uit in de 
benaderingswijze van bepaalde kiese 
situaties. 
Claude Van 4e Berge : « De ontmoetin
gen » — Standaard-Uitgeverij, Antwer
pen 275 fr. 

Het beoogde sukses dat Bertolt 
Brecht nastreefde, vooral dan met 
« Driestuiveisopeia », dat tans in de 
KVS wordt gespeeld, nl. klassestrijd 
eti heftige reakties tegen het kapita
lisme en tegen een kwezelachtige 
maatschappij, heeft hij ncAjit kunnen 
bereiken. Waar dit werk de eerste 
jaren na de kreatie in 192S een we-
leldsiikses kende, heeft het bij elke 
herneming slechts eenvoudige belang
stelling kunnen opwekken : men wil
de slechts met het stuk kennis ma
ke i omdat het destijds werd opgehe
meld. In onze tijd kunnen we het 
maar als een curiosum aanzien : nie
mand gelooft meer in het wereldje 
dat Brecht ons voorschotelt, men kan 
er alleen de droevige lotgevallen mee
maken van een amateur-gentleman-
inbreker, met zijn pooiers en hoeren. 

TONEEL 

TE BRUSSEL 
bedelaais, dieven en nioxjidenaars en 
een korrupte poiitie. 

Biecht zelf kan slechts een gedeelte 
van dit weik en van zijn vroeger suk
ses opeisen. Hi] bewerkte « The Beg
gar's O pel a 2>, een satire van John 
Gay en wist er op handige wijze zijn 
ideeën m te verwerken tot een kras
se sociale aanklacht, rijkelijk voor
zien van scherpe, kiitisch hekelende 
« iiongs •», waai van de beste niet eens 
van hem waren, maar wooi delijk 
weiden overgenomen van K.L. Am-
mer, de ViUon-vertaler; en het is 
]uist de obsederende muziek van de
ze « Songs » van Kurt Weil die het 
,luk hebben gemaakt en gered. 
Hvofd-ideeën van Brecht : veidedi-
!i,ing van de misdadigers, die « ver
trapt worden en daaiom terugschop
pen »; daarom ook « mag men het 
umecht niet te zeer vervolgen », 
« eerst komt het vreten, dan de mo-
laal ». Met een nihilistisch genot 
wordt hier alle menselijke orde ge
kraakt en niet alleen die van de 
; bourgeois » en die van de kwe
zels... 

Ons mziens rethlvaaidigt zich de 
keuze van dit stuk met meer; er is 
eigentijds werk genoeg dat interes
santer IS. Het u ten andere zo lang 
en zo zwaar dat niet elk gezelschap 
het tot een gxjed einde kan brengen, 
hl de KVS zal er wel hard aan ge
welkt zijn, maar het rezultaat is met 
needs bevredigend, omdat regisseur 
Anton Peters soms te nadrukkelijk 
het gemene heeft beklemtoond en 
vmdat hij niet voor elke rol de ge
wenste vertolker had. 

Faut Cammermans, als gasi, iii ae 
lol van Macheath (Mackie) is te een
tonig, speelt te automatisch, brengt 
alleen routme-werk met te weinig 
sarkasme en viijmscheipe oproerig
heid; Nand Buyl, als Peachum, loopt 
ei at) maar btj, zonder inspiratie : htj 
past gewoon niet in een stuk van 
Biecht; Ann Peteisen, zijn vrouw, is 
als <:teeds de grote aktrice die aan
voelt zvat ze te doen, te zeggen en te 
zingen heeft; Gerda Marchand geeft 
een knappe vertolking van Polly, de 
dochter; Vik Moeremans is een lau
we politiekommissaris zonder fut m 
spel en zegging; Veia Vei oft, een zeer 
aanvaardbare Lucy, zijn dochter; Hu-
bert Damen, een fel opgemerkte zan
ger. Ook m de talrijke bijrollen was 
ei ii\)gal kaf onder het koren. Het de-
kor IS niet bijster gelukkig, daar de 
spelers last hadden met de trappen. 

Het publiek van de première 
juichte geredelijk toe bij elke «Song» 
(op zichzelf naïef... en storend). We 
zegden het reeds : de muziek slaat i)i 
en Brechts aanklacht, voor zover men 
ze nog ziet, neemt men niet ernsttf 
op, ten hoogste vindt men ze inte
ressant, zonder ze nader te willen 
bekijken ! 

JV. 
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« Kwade slagen » psichotogtscfïe 
Hernon 

film van Frangois Leterrier met Simone Signoret en Reginald 
Brussel Ned. vrijdag 24 januari 1969. 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 18 lamiari 
12.55 to t H .00 : Skiën te Ki tzbühel — 
16.00 to t 18.00 :. Volksuniversrteit — 
18.50 : Zondmonnet je — 18.55 : Ja 
rustier, nee- zuster (IX) — 19.42 : D« 
sneeuwman. Tekent i lmpie — 19.50 : 
Keurig Frans — 1952 : Zoekl icht — 
19.57 : Mededelingen — 20.00 : T V -
nieuws — 20.25 r De heren von Zichem 
I e af lever ing van ons nieuw tv - teu i l le -
t o n noor Ernest Cioes — 21.05 : Echo 
— 21.35 : Oog in oog met Pete Seeger 
— 22 10 : Mannix — 23 00 : TV-nieuws. 

Zondag 19 januari 
Tussen 10.25 en 14.15 : Sk'ën fe K i t z 
bühel — 14.30 • De schopendoder : Wed
loop tegen de t i j d — ' 4 40 . Kapitein 
Zeppos : De Eglantier — 15-20 Binnen 
en bui ten — 17.15 to t 18.00 : Toptoe 
Del f t — 18.15 : Klem, klein k leuter t je 
— ia.35 : Sport reportage — 9.05 : 
Ben de Beer . Stadsperikelen — 9 30 : 
De geschiedenis van de XX le eeuw Ver
over de zee — 19 55 * Mededelingen —-
20 00 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweek-
end! — 20.40 • Speelfilm • Honderd 
mannen en een meisje — 22.00 : Pcêzie 
in 625 l i jnen — 22.30 ; TV-nieuws 

Mandag 20 fanuari 
14.05 to t 15-10 : Schooltelevis.e — 
16.^5 : Plechtige bevestiging von Richard 
N ixon in het prezidentschop der Verenig
de Stoten van Amer ika — 18.30 . Guten 
Tog — 18.55 : Zandmannet je — 9,ÜG : 
Zor ro : De list van Don Estevan — 
19.25 : Vergrootglas op de postzegel — 
19.40 : Openbaar kunstbezi t : « Recht 
voni zelfbeheer x von Hendrik Leys — 
19.50 : Hier spreekt men Nederlands — 
19.55 ' Mededelingen. - De Weermon — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : High Cho-
parrol : De vri jbuiters — 21.15 t t"fans-
Vlaonderen. Documentaire van Waltef 
Geffrts — 22.00 : Gastprogrammo De 
Socialistische Gedochte — 22 30 • TV-
nietiiws. 

Diisdag 21 januari 
14.85 to t 15.55 : Schooltelevisie — 
17.55 : Schooltelevisie — 18-.55 : Zond -
mannet je — 19.00 : Tienerklanken — 
19.25 : Al ledog — 19.50 : Keurig Frons 
— 19.52 : Zoekl icht — 19.57 • Medede
l ingen — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 ; 
« CSospor Varr<ï wil gerechtigheid », spel 
door Julius Hoy. bewerkt door Dieter 
Munck — 22.20 * TV-nieuws 

Wiensdag 22 januari 
17 00 : T ip- top — 18-00 : Schooltele
visie — 18.55 : Zondmonnet je — 19.00 : 
W ie weet, wint — 19.50 : Hier spreekt 
men Nederlonds — 19.55 : Mededelingen. 
— De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
2 0 25 : Cobaret nu — 21.00 : Verover 
de aarde — 21.55 : Plus d'honneur que 
d'honneurs. Filmevocatie over het kasteel 
da orinsen de Mérode te Westerio — 
22 2C ; Het huis is zwar t . Documentaire 
vcpr Farouh Farrokhzom over de lepra — 
22 50 : TV-nieuws. 

Donderdag 23 januari 
14.05 to t 15.10 : Schooltelevisie — 
18.30 : Guten Tog — 18.55 : Zondmon-
nettje — 19.00 : Tienerklanken — 19.35: 
Pol i t ieke t r ibune : De Christel i jke Volks
par t i j — 19 50 : Keurig Frans — 19.52 : 
Zoek l icht — 19.57 : Mededelingen — 
20JX) • TV-nieuws — 20.25 : De Forsyte 
Sa»a : Het diner bij Swithin — 21.15 : 
Deliiat — 22.00 • Première — 22.40 • 
TV-n-euws 

VHNag 24 januari 
14.05 to t 15.55 : Schooltelevisie — 
18.25 : Schooltelevisie — 18.55 : Zond -
mannet je — 19.00 : Echt en onecht c n -
t ie» — 19.30 : Z iet j er waf in ? — 
19.50 : Hier spreekt r len Nederlortds — 
19:55 • Mededelingen. - De Weerman — 
2 0 3 5 • Panomakonoc en Trinidad. Do
cumentaire — i l , 2 0 Speelfi lm : Kwade 
sloaen — 22.55 : TV-nieuws. 

Wil HEREN VAN ZICHEM 

Zaterdagavond start het nieu
we familiefeuilleton van de 
Vlaamse televizie dat in tien af
leveringen om de zaterdag zal 
worden uitgezonden. Het feuil
leton is gebazeerd op een twin
tigtal novellen van Ernest 
Claes, voor de televizie bewerkt 
door C.J. Staes. 

In deze eerste aflevering ma
ken we kennis met heel wat 
m_ensen en delen we een stukje 
van hun vreugde en hun leed. 
Boer Coene. de riike hereboer 
van de Donkelhoeve. had voor 
zijn oudste zoon Fons wel -̂ '̂n 
betere parti j gedroomd dan Ma
rieke de dochter van de koster. 
Broos heeft een spook gezien 
en jaagt daarmee zijn ongure 
stropersgezellen de dave"- op 
het lijf. -Jef de Smid, de plaag-
geest van d^ gemeente, heeft 
deze keer Lewie van Mette als 
slachtoffer gekozen. Maar zijn 
• lief» Emma Beukelaers die 
katechismusles geeft, moet het 
ook ontgelden. Bij Pastoor 
Munte en al zijn ijverig? mis
dienaars, Lewie en Peerke Gru-
ne. is de plagerij wederzijds. 

Dé hoofdpersoon van deze 
eerste aflevering is echter 
Wannes Raps, de oude stroper, 
die op heterdaad betrapt en 
opgesloten wordt. Wannes Raps 
is één van de prachtige figuren 
van Claes, een krom getobde 
oude zwerver die voelt dat er 
voor hem nog nauwelijks plaats 
is op deze wereld en die daar
om zijn gal uitspuwt tegen al 
wie zijn vrije leven in gevaar 
b'-engt. Maar wie zal de « kwa
de hand» weren, als hij zijn 
.: peerdepaternoster » niet meer 
zal lezen ? De veldwachter mis
schien ? 

Zaterdag 18 januari om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

HONDERD MANNEN 

EN EEN MEISJE 

Een muzikale komedie die in 
1937 werd gedraaid door Henry 
Koster naar een verhaal van 
Hans Kraly John Cantweli, een 
werkloze trombonist, t racht 
vruchteloos een plaats te krij
gen in het orkest van Leopold 
Stokowsky. Hij vindt een hand
tasje met geld en doet zijn 
dochtertje Patsy geloven dat 
hij de betrekking gekregen 

heeft. Maar het kind doorziet 
de vrome leugen en brengt het 
handtasje terug naar de eigena
res, mevrouw Frost, echtgenote 
van een rijke koopman. Deze 
laatste belooft de kosten te dra
gen van een nieuw orkest 
waarin werkloze muzikanten 
zouden opgenomen worden 
Meneer Frost wil echter niets 
weten van zulke liefdadigheid 
'ïn eist een orkest mei bekende 
namen. Patsy tracht df dirigent 
Stokowsky voor haar plan te 
winnen, maar dat ^nislukt aan
vankelijk. Pas wanneer het hele 

opzet in de krant komt, stemt 
de beroemde dirigent erin toe 
het orkest te leiden. Frost ver
leent zijn bescherming en het 
koncert wordt een groot sukses. 

Het gegeven werd verwerkt 
in een geestig scenario met leu
ke vondsten. Diana Durbin 
Zingt en speelt uitstekend. Leo
pold Stokowsky speelt zijn 
eigen rol en brengt met het 
simfonieorkest van Philadel
phia werken van Wagner, 
Tsjaikowsky, Liszt, Mozart, 
Verdi, e.a. 

Zondag 19 januari om 20.15 u. 
(Brussel Ned.) 

fRANS-VLAANDEREN 

Deze dokumentaire schetst 
een beeld van Frans-Vlaande-
ren Het aksent wordt gelegd 
op het menselijk aspekt en de 
na tuur zonder dat de geschied
kundige realiteit uit het oog 
wordt verloren Ook wordt be
licht wat in Frans-Vlaanderen 
nog vlaams is gebleven hoewel 
het niet de bedoeling is dr poli
tieke kontroverse daarrond aan 
te raken. Walter Geerts die het 
programma samenstelde en re
gisseerde, bracht een bezoek 
aan de frans-vlaamse dichter 
Emmanuel Looten. Hij sprak 
met de vlaamssprekende pas
toor van Borre en maakte op
namen van <ïe vlaamssprekende 
rrarktgangers van Belle 

Maandag 20 januari om 
•Zl.15 u. 

HET KASTEEL 
VAN WESTERLO 

In 1732 overleed Jan-Filip-
Eugeen van Merode, Markies 
van Westerio. In zijn leven 
droeg hij vele titels, maar het 

nageslacht bleef hem kennen 
als de veldmaarschalk. Want de 
heer van Westerio had zijn 
eigen regiment, dat beroemd 
werd in heel Europa. Het kas
teel stond reeds te Westerio 
toen de veldmaarschalk daar 
zijn ruiters liet uitrusten. Maar 
hij was de eerste die er een 
echt kasteel van maakte : een 
trots bouwwerk dat uitzag op 
het land van de Kempen. Bin
nen de muren van dit kasteel 
leeft de geschiedenis. Deze ge
schiedenis in beelden verhalen 
was de niet gemakkelijke taak 
die regisseur Jef Cornells in 
deze evokatie op zich nam. 

Woensdag 22 januari om 
21.50 u. (Brussel Ned.) 

KWADE SLAGEN 

Een psichologische film uit 
1961, van de franse cineast 
Francois Leterrier. De vrij pes
simistische geschiedenis van 
een echtpaar waarvan het hu
welijk schipbreuk lijdt. Mille-
ran. een voormalig kampioen
autorenner, houdt niet meer 
van zijn vrouw, Pascale die hij 
vroege: uit de goot van de pros
titutie opviste. Pascale dr inkt 
om haar verdriet en ontgooche
ling te vergeten. In het dorp 
waar het echtpaar woont, komt 
een jong onderwijzeresje wo
nen Pascale t racht het meisje 
ertoe te brengen de minnares 
te worden van haar man om 
deze zodoende thuis te houden. 
Milleran wil dat lage spe! niet 
meespelen. Hij gaat weg om 
opnieuw aan autorennen te 
doen. 

Buitengewoon goede vertol
king van Simone Signoret en 
.Ailexandra Stewart . 

Vrijdag 24 januari oni 21.20 u, 
(Brussel Ned.) 

« De Heren van Zichem ». TV-feuilleton naar E. Claes. start op heden zaterdag om 20.25 u. (Brus
sel Nederlands). In dit 1 V-feuilleton, waarin zovele bekende figuren uit het werk van trnest 
Claes gestalte verkrijgen zutlen we onder meer Gaston Vandermeulen (als Wannes Raps) en Ltw 
Philips (als pastoor Munte) te zien krijgen. In de verdere rolverdeling treffen we Dora Van der 
Groen, Bob Storm, Robert Marcel, Alfons Exelmans en Martha De Wachter aan. In de eerste afle

vering is de prachtige figuur van de oude zwerver Wannes Raps de hoofdfiguur. 
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GROOT GEBAAR 
Een frans scheidsrechter 

(handbal) werd onlangs door 
een speler zo erg toegetakeld, 
dat hij er een gebroken kaaks-
been bij opliep. Men verwacht
te dat hij, heel normaal, klacht 
zou neerleggen bij het gerecht. 
Hij heeft het niet gedaan, om
dat zijn aanrander — woord 
dat beter past dan « speler » — 
een Joegoslaaf is, werkend voor 
een franse klub dus. Het ge
recht zou hem zeker veroorde
len, en waarschijnlijk het 
land uitwijzen (o.i. zeer te
recht) , en de scheidsrechter 
wilde niet dat de man (en zijn 
klubi zo zwaar zouden boeten 
voor het «incident». Wij vin
den dat braaf van die arbiter, 
zn op het randje van het 
onnozele af, maar we hopen 
oat de federatie des te strenger 
zal doornijpen. Men is overal, 
ook bii ons. veel te zwak tegen
over al die sportmannetjes, 
buitenlanders of andere, die 
denken dat het hun toegelaten 
i<; andere mensen te schoppen 
o± te slaan 

REKORDS 
Ëen overzichtje van de we-

reldrekords in de atletieksport 
(aflossingskoersen buiten be
schouwing gelaten) leert ons 
dat op 34 wereldrekordhouders 
er 17 te vinden zijn in Noord-
Amerika (16 US.A), 7 in West-
Europa, 2 in Oost-Europa, 3 in 
de Sovjetunie, 4 in Australië en 
Nieuw-Zeeland, en één in Afri
ka Van een amerikaanse supre
matie gesproken 

Het ontleden van de tabel der 
belgische rekordhouders is 
moeilijker. Men moet namelijk 
eerst uitmaken of bij voorbeeld 
Roger Moens, lid van een brus-
selse klub, dient beschouwd te 
worden als een Brusselaar of 
als een Vlaming Met enig voor
behoud zouden wij het aldus 
kunnen stellen : van de 24 re
kordhouders zijn er 16 Vlaming, 

3 Waal, 1 Duitser (uit de Oost
kantons) en 4 die we dan maar 
zullen omschrijven als «Brus
selaar » (iedereen kan zich dan 
nog afvragen wat dat eigenlijk 
is). Dat gevaarlijke woord dat 
we voor de U.S.A.-mensen ge
bruikten, zullen we hier maar 
achterwege laten. Maar zoals 
men ziet, en zoals sommigen 
het nu absoluut willen hebben, 
de kwaliteit zit wel degelijk 
« ten zuiden van de taalgrens»! 

TOT ZIENS 
Piet Teugels, oud-speler van 

provincialer Humbeek, nadien 
daar ook jeugdtrainer, nog later 
jeugdtrainer bij «Malinois» 
(een voetbalklub uit Meche-
len), werd een jaar geleden 
t ra iner van de eerste ploeg, 
omdat de beroemde buitenlan
der Dolgos het klaar had ge
speeld met zijn ploeg naar de 
laatste plaats in de rangschik
king te verzeilen. Teugels werd 
verzocht er even voor te zorgen 
dat de ploeg niet degradeerde, 
en zowaar, hij verwezenlükte 
dat halve mirakel. Om de rest 
van een overigens goed gekend 
verhaal over te slaan, hij werd 
zopas vervangen door een be
faamd buitenlander, die nu ne 
keer serieus zal beginnen te 
werken. Even pronostikeren 
hoelang de keiharde Brit Keith 
Spurgeon het te Mechelen uit
houdt ? In ieder geval : tot 
ziens. Piet Teugels. 

STORY U 3 2 
In een gazet story 1632 over 

Roger Claessen gelezen. Ge 
weet wel, de voetballer uit Luik 
die naar Aken ging spelen alle 
dagen vroeg zou gaan slapen 
om hard te kunnen trainen en 
hard te kunnen studeren, met 
het oog op zijn toekomst, waar 
hij nu eens serieus ging aan 
denken. Op een van zijn «sor-
t iekens» in Luik wilde hij in
eens per se naar Maknédy. Om

dat hij zelf rijverbod heeft, 
vroeg hij een vriend zijn wagen 
te besturen. Onderweg raakten 
ze vast in de sneeuw. Ze gingen 
te voet om hulp zoeken, maar 
midden in de nacht in die god
verlaten streek, geen schijn van 
een kans. En wat erger was : 
ze verdwaalden. Na lang zwer
ven bereikten ze te voet Mal-
médy. 's Anderendaags werd de 
wagen opgespoord. Niets te vin
den. Wel na een week Iemand 
heeft hem gevonden onder een 
enorme hoop sneeuw Kan na
tuurli jk iedereen overkomen, 
maar toch... 

SCHOOLFRIK BRIK 
De eerste extra-sportieve fir

ma die haar publicitaire ren-
nersploeg aan het publiek voor
stelde, was Flandria-De Clerck. 
De sportbestuurder ervan, 
Briek Schotte (geholpen door 
Foré) , zal niet minder dan 43 
beroepsrenners onder zijn hoe
de hebben, waaronder verschil
lende heel jonge. Als ge « den 
Br iek» zo met zijn ploeg op 
een foto ziet staan, is het net 
een schoolmeester met zijn 
«k laske» op de jaarlijkse 
groepsfoto. 

Wij stellen het toch op prijs 
dat de firma zoveel jonge ren
ners een kanske wil geven om 
een boterhammeke te verdie
nen (zonder « merk » bijna on
mogelijk) en om een serieuze 
rennersloopbaan op te bouwen 
En nog meer stellen wij het op 
prijs dat de ploeg zelf over een 
eigen medische dienst zal be-

Eddy Reyniers won te Antwerpen het belgisch kampioenschap 
liefhebbers achter motoren. Ons roemrucht rennerswereldje is 
weer een kampioen rijker, hier gefeliciteerd door Jan Ronsmans, 

tweede. Vader Reyniers glundert in het midden. 

schikken, met aan het hoofd — 
en dat is het beste van al — nie
mand minder dan dokter Mar-
lier, specialist in de ANTI-do-
ping. Hopelijk zullen andere 
ploegen dat goede voorbeeld 
volgen. 

GENIE 
't Spel gaat weer beginnen. 

Een platenfirma zou aan de 
beste britse voetballer van het 
voorbije jaar, Best, tevens be
faamd play-boy en bezitter van 
een «boutique», een bedrag van 
750.000 frank hebben aangebo
den om een liedje op de plaat 
te brengen. Als het zover moest 
komen, dan hopen wij uit de 
grond van ons har t dat men er 
geen mens zal kunnen toe be
wegen dat misbaksel te kopen 
(al zal dat wel een vrome wens 
blijven, want de wereld wil n u 
eenmaal bedrogen worden) . He t 
is nog niet genoeg dat we heel 
de dag moeten luisteren n a a r 
de harige kreunwonderen u i t 
de «h i tpe ree t» van Zjang 
Theys en andere «diezj ies», 
zonder dat we nu ook nog he t 
gebalk van shotters en koereura 
zouden moeten gaan schoon 
vinden. A propos, hoe zit da t 
me t die plaat van Claessen en 
Merckx ? Verkoopt ze nogal l 

GENADE 
Enkele jaren terug, toen de 

belgische nationale ploeg (bas
ketbal) in Helsinki een tornooi 
moest gaan spelen, hadden de 
« bevoegden » een stage georga-
nizeerd voor de spelers van de 
nationale ploeg. De belgische 
speler nummer één, Willy Ste-
veniers, s tuurde zijn kat Als 
wij ons goed herinneren en 
(vooral) omdat hij geen goe
sting had, én wegens familiale 
omstandigheden. De «dikkop
pen » waren daarover echter zo 
verontwaardigd dat ze beslis
ten dat Willy voor de rest van 
zijn leven niet meer met de na
tionale ploeg zou mogen spelen. 
En «b le i t en» dat die deed .. 

Nu is er echter sprake van 
dat de keizer (pro memorie : 
ondertussen verhuisd naa r 
Standard Luik) opnieuw waar
dig zou zijn deel uit te maken 
van dezelfde nationale ploeg. 
En « lachen » dat hij doet... 

GROTE K U I S 
Ons do>jj floieert. Mersie. Maar 

xoat bijUuige met floteert, ts onze 
voetbal. 

De « poej » heejl zich zo hxjog op-
oeslapeld, dat geen mens er nog kan 
ovei heen kijken. De ploeg « mar-
ifeeit » mei mee). Ze kan hoogstens 
iiog eens pei ongeluk een goaltje 
maken, om van winnen maai te zwij
gen De ene speler na de andere 
WO) dl gekwetst, zogezegd, en moet 
vervangen woden. Tot scholteten toe 
wolden vpgesteld en om zeep gehol
pen In het bestuur ruzie dat het 
klettert De supporters blijven weg. 
Maar — en dat is een lichtpunt — 
de rondebok ts gevonden. De VOOT-
uttei Biaaj, ge hebt er geen gedacht 
van. En vooi centen kon hij ook zor
gen. Maat dat hij nu wetgeit ineens 
alle « poef > op zijn naam te laten 
schrijven, dat getuigt toch van kwaaie 
tvil en gemis aan klnblielde Uw huis 
in pand geven wil toch nog met zeg
den dat ge het kwijt zijt, zeker ' 

Een g) oep ontevreden — dus meest

al aangekochte — spelers heeft de 
zaak m handen genomen. In samen
werking met enkele bestuursleden — 
bereid een < hogere post » te bekle
den — gingen zi] een nieuw bestuur 
kiezen. Vermits er echter geen nieu
we kandidaten waren (om de poej 
over te nemen), kozen aj tot hun 
grote verbijstering precies het bestuur 
dat er al was, met dit enig verschil 
dat ze de voorzitter schatbewaarder 
maakten en de schatbewaarder voor 
zitter. De hutsekluts werd pas kom 
pleet, toen de oud-vcforzitter-neo-
schatbewaarder rechtstond en zei dat 
alles dus bij het oude bleef, vermits 
hij al vier jaar het werk van de 
schatbewaarder deed omdat die het 
zodanig verwaarloosde dat hij, de 
voorzitter, verleden week nog voor de 
rechtbank moest komen voor een re
kening van 1961 die toen, -aoals al de 
rest, met was geboekt of betaald. En 
die schatbewaarder van toen, nu dus 
zogezegd de nieuwe voorzitter, hewel 
'l"" man heeft verleden maand offi

cieel ontslag genomen uit alle funk-
ties. Dag joenges, en gaat een pint 
drinken m 't lokaal. 

Ziet ge ze daar zitten in 't lokaal ? 
Uren zijn ze bezig geiueest. Geen 
mens kreeg er nog kop of staart aan. 
De pinten maakten de zaak niet hel
derder. 

ledeieen raasae ledeieen zot hn 
dan, natuti)lijk, nonkel Georges. 

« Die i\JO)zitte) >, zei hij, c ts ne 
labbekak geweest. Htj heeft veel te 
veel naai al uw kompltmenten ge-
luisteid. Maar nu is de moment ge
komen om een groot prezident te 
warden. Zo gelijk Lowie m zijn lijd. 
Eerst moet hij alle bestuursleden 
buitenzwieren die geen echte be
stuursleden zijn, en dan die met mee 
willen. En dan moet hi] aan u, spe
lers allemaal, één voor één vragen 
of gi] nog wilt spelen rats voorniks, 
zolang er poef ts En al wie neen 
legt. Kif het nog niet goed weet, of 
nog eens moet napeinzen, ineens bui
tenzwieren of verkopen, gelijk waar, 
al wa.\ het voor een pakske < toe-
hak ». 

^Met de twee bestuursleden, of drie, 
'" de enige jonge spelers die hij dan 

nog heeft, moet hij herbeginnen. En 
die trainer van zestigduizend ballen 
per jaar, die kan ook gerust weg. Er 
zal wel iemand te vinden zijn die dat 
xfoo) niks wil doen. En dan ? Wat 
zegde, dat de ploeg gaat degraderen? 
Dat IS vaneigens. En dan ? Ze zal wel 
eens terugkomen (fok, wees geruist. 
Dat er geen volk meer komt f Komt 
er nu dan ? En daarbij, ook dat zal 
komen > 

«£n dan moet hij stillekens-aan zijn 
poef afbetalen, en ge zoudt < stoem > 
staan welke mensen hem dan zullen 
willen helpen, die na niet * moe-
fen >. 

Allee, in een woord, hij moet grote 
kuis houden, want dat er al die 
« hambras > ts, ts niet zijn schuld, 
maar van de manier waa)f>p de 
kleinste ptoegskens de grote jan wil
len uithangen. En als ze daar niet 
mee stoppen, hoe dan ook, gaan z'ei 
allemaal aan kapot ». 

Dat hadt ge moeten horen, zie. 
Onnozelaar. Nazi. Diktator. Ouwe 
zot. Kwibus Metteko. Nonkel Geor
ges liet het rustig overwaaien. Dronk 
rustig zijn geuze. Zal rustig gelijk 
hijgen. 
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KAMPIOENEN 

Ge wist het misschien niet, 
maar ieder jaar worden ook de 
belgische slïikampioenschap-
pen betwist. Niet in eigen land 
natuurlijk, maar ergens in de 
Alpen. Dat is ook dit jaar het 
geval geweest, en onze nieuwe 
kampioenen heten Carole 
Xhaet en Stanislas de Sadeleer 
(slalom), en Danielle Pacco en 
Robert Blanchaer (afdaling en 
kombinee). 

De kans is maar heel klein 
dat die mensen ooit over zich 
zullen doen spreken tijdens 
olimpische winterspelen of 
grote tornooien natuurlijk, 
maar dat speelt geen rol. Zij 
hebben zich wellicht geamu-
zeerd met hun kampioenschap 
te Val-d'Isère, en ze proberen 
niet onze kop zot te razen over 
hun prestaties en « vedetteman
schap ». Dat is al heel simpa-
tiek. Wij wensen hun gemeend 
geluk met hun belgische titel, 
en wij wilden dat wij zo'n kam-
pioenschappeken konden gaan 
betwisten, terwijl de andere 
mensen naar kantoor sloffen. 

ZIJ OOK 

Waar ge zelden of nooit iets 
over hoort of leest, dat is over 
de autorensport in de Sovjet
unie. Zij nemen over het alge
meen niet deel aan de grote 
westerse kompetities. Bij ge
brek aan goede « marsjandies »? 

Daar zal nu verandering in 
komen. Voortaan zullen de ka
meraden ook renners naar de 
grote koersen in de kapitalisti
sche landen sturen, en proberen 
te bewijzen dat hun wagens 
ook een beetje «daar zijn» 
Eigenlijk verwondert het ons 
wel een beetje dat de rode 
vrienden aan dergelijke deka-
dente en kapitalistische spekta
kels willen meedoen. En per
soonlijk voelen wij veel meer 

voor hun films en balletten dan 
voor hun renwagens, zelfs zon
der ze gezien te hebben. 

NOG EEN 
De beste basketbalspeler van 

de hongaarse ploeg Honved, die 
van Standard een dikke « toefe-
ling» kreeg, was ongetwijfeld 
Racz. Niet te verwonderen 
trouwens, want de man heeft al 
een kleine honderd wedstrij
den gespeeld met de hongaarse 
nationale ploeg. Nu, naar het 
schijnt is die Racz niet mee 
teruggekeerd naar zijn vader
land. Hij zou, net als zoveel 
sportvedetten voor hem, om po
litiek aziel verzocht hebben, en 
naar wij hoorden, zou hij vanaf 
volgend jaar opgenomen wor
den in de ploeg van Royal IV 
Anderlecht. Het moet erg ple
zant zijn achter de ijzeren 
«blaffetuur», zelfs voor be
voorrechten, zou men zeggen. 
En vermits opvallend veel van 
die sportlui ons bloedeigen va
derland als ballingsoord ver
kiezen, moet het ook wel zijn 
dat onze «povere amateur-
kens » er nog niet zo slecht aan 
toe zijn. 

SOBERHEID 
In de kompetitie voor de 

europese basketbalbeker heeft 
Standard Luik verleden week 

HERDRUK V A N 
« DE IJZERSLAG 1914 » 

Wegens de aanhoudende na
vragen naar dit boek, is de au
teur M. Senesael bereid, mits 
voldoende inschrijvingen, een 
nieuwe herdruk uit te geven. De 
prijs zal alsdan 140 fr. voor de 
gewone en 170 fr. voor de 
weelde uitgave bedragen. Een 
grote frontkaart van het Ijzer
gebied 1914 steekt in het boek. 
238 biz. 24 foto's. Drukkerij 
Vonksteen, Langemark. Inteke
ning bij Marcel Senesael, Kerk
straat, 74, Hoogstade (post Lo) 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

^tendaarduHvoering o D B \ƒ B T 
Poort gans ?h aluminium, Omlijstfno ö K C V C I 
^ gephoifateerda staalplaat. O *if\QQ 
tver lichte bediening. ^ O U » ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A . JEURISSEN-CLOOSTERAAANS & Z O N B N 

ZONHOVEN-
Weierstrasn 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.3Ó 

overtuigend Honved Boedapest 
geklopt. De heenwedstrijd had
den de Luikenaars (?) verloren 
met 15 punten verschil, maar 
deze keer wonnen zij met 108-
76. Zij blijven dus, met nog 
zeven andere ploegen, in koers 
voor de begeerde beker. Die 
acht ploegen worden nu ver
deeld in twee reeksen. De eer
ste twee van iedere reeks spe
len de halve finale, en de over
winnaars daarvan tenslotte de 
finale. Het begint dus allemaal 
met een lottrekking, om de 
reeksen samen te stellen. Dat 
is zo belangrijk, dat Standard 
niet minder dan drie mensen 
naar München heeft gestuurd, 
om daarbij aanwezig te zijn. De 
soberheidspolitiek in het belgi
sche sporthuishouden blijkt 
geen dode letter te zijn. 

EEN GOUDEN BELEG
G I N G A A N DE COSTA 

DEL SOL I N SPANJE 

Villa-park « EL PARAISO-
EL BARRONAL » »e 

ESTEPONA 

Nog enkele paradijselijke per
celen villa-grond aan het strand 
Geen bouwverplichting. — Op 
Uw verzoek bouwen wi j U 
een droomvilla. 

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

M I L J O E N E N DER LIEFDE 
Het propogondocomitê van de V.2.W. « Stichting St.-
Oda 1 Overpelt doet ook cp U een beroep. 

Ook in u w kennissenkring fs er w e l -
icht een verstandelijk gestoord k ind, 
St.-Oda-Overpe!t bouwt een modern instituut 
voor deze kinderen. 

H E L P HEN G E L U K K I G L E V E N ! 
stort u w steun op P.C.R. 9 2 7 2 5 5 van 
Miljoenen der Liefde, St.-Oda, Overpelt, 

Onder de hoge beschern^ing van 

Dhr. L. Roppe, Gouverneur van Limburg 

GEVRAAGD 
IN DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE 

BRUSSEL 
# Bekwame TYPOGRAAF • INVORMER 

# Goede LINOTIPIST 

V i j f d a g e n w e e k - aangename werksfeer - goed loon. 

Zich aanbieden ROTATYP 
Silvain Dupuislaan 1 1 0 , Brussel 7 of 

schrijven op dit adres. 

TWEE WEKEN ZONNEN 
IN DE WINTER 

COSTA DEL SOL 
KANARISCHE EILANDEN 

8.950 F 
9.980 F 

n.350F 
Verblijf in eersteklassehotels. 

Heen- en terugreis met straalvliegtuig. 
V.T.B.-reisieiding. Een V.T.B.-realisatie ! 

Programma's en inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat, 
St-Jacobsmarkt 45 , Antwerpen (tel. 03 /31 .09 .95 ) 

en alle V.T.B.-kantoren. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogs« VLAAMS-NATI 

O N A A L ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr. Sekretariaat : ANTWERPEN, Kipdorp 50, tal. 03/32.31.39 
Prov. Sakr. Brabant : Emial Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tal. 02/19.08.64 

Prov Sakr. Limburg : HALEN, Stationittraaf 25, tal 013/414.08 

Maar dan 50 Dlastsetilke afgevaardigden - bodedtenstea 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres ; 

M . SCHEERL1NCK 
Mullenstraat 122, LIadekerke 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 E 
ST. TRUIDEN 

Telefoon : (011) 741.96 

H. DOX 
Camotstraaf 133, Anfwarpen 

Talafoon i (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeuken» 
+ elektrische toestellen 

AL AL A A N B O U W 
KEUKENS GLASAL 

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

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

« PIET POT » 
Anfwerpen's gezelligste 

Blerkelder 
Orote Pleter Potstraal 4 

(b l | Sulkerrul) 
Open vanaf 8 uur «'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugman* 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

EURO-DOMI 
Moderne woonlnrlchtlng 

Krutdtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydelho» BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 

FRANS PARQUIN 
Langa Lobroekttraat 44 

Antwerpen . Tel. (03)36.16.47 
Verpakkingsemmar - Stapelkisten 

Vervoerkisten • Polyethyleen-
drljsschorten • Prijskaartjes, 

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

HERMES 
sGireeL 

Zuidlaan 54, BrusMi 

Volledige 
•eeretariaatcurtutten 

STENO- en DAaVLOGRAPIE 
in vier talen 

B O E K H O U D E N 

M O D E R N E TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAO- EN AVONDLESSEN 

M. Lemennlerlaan 211, Brussel 
TaL (02)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
zich thuif voelen 



PERS 

Er zijn interessanter onderwerpen, wij we
ten Ket. Maar noodgedwongen moeten wij ons 
deze week nog eens bezighoudt met de niet-
gewaardeerde weergekeerde : Omer de red
der van Ket vaderland. Wie zo stilaan een 
grote inciviek aan het worden is (of terug 
geworden ?) is Jos Van Eynde. 

Blijkt uit twee reakties in zijn Volksgazet, 
Incivieken kunnen die amnestie krijgen in 
België ? Daar gaat het ook opnieuw over in 
een aantal blad«n Wij geven u een verstan
dige en een domme reaktie op dit vlak. Ver
der rommelt het in ons lieve leger, waar de 
Champions en de Webers mekaar overtroe
ven in zogenaamd u heldhaftig » frankofoon 
verzet tegen de « flamandizatie w. 

VOIKSGAZET 
Vertel het in de senaat, zegt Jos Van Eyn

de aan de blauwe meösias. iln dit onder de 
welsprekende titel « Vanaudenhove naar zijn 
zetei in de senaat verwezen ». 

« Uc P.V.V .-voorzuter, die «;ll senator is, 
kan iich, zo hij er nog geen deel van uit
maakt, als lid van ile kommissie voor de 
gruudwetsherzieuing <i«en opnemen. Hij kan 
daar, samen met de andere liberalen, alle 
Ma«diHint«n en teksten verdedigen die hij 
wil. De regeiinjj en de meerderheidspartijen 
hetben reeds herhaaldelijk aangekondigd dat 
zij beieitl zijn naar alle voorstellen van par
lementsleden van alle Irakties, die alle gelij
kelijk, de kiezers vertegenwooixligen, te luis
teren en er desgevallend rekening mee te 
houden. Op één voorwaarde : dal alles regel-
nialig gebeurt op de plaats waar hel moet 
gebeuien, in het Parlement. 

Is M. Vanaudenhove, die nu toch over één 
schaar van enkele tientallen volksvertegen
woordigers en senatoren beschikt, zo weinig 
gerust in hun bekwaamheid om daar hun 
standpunt te verdedigen en te doem aaHho-
ren dat Wj steeds wil teruggrijjpen naar een 
meer beperkt konklaaf ? Het is niet vleiend 
voor de keuze van de liberale kiezers! » 

DOSFELINSlITUUT 
Haast u nog enkele inschrijvin

gen voor sprekersschool 

Retraitehuis der abdij van Aver-
bode (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 zon
dagmiddag. 

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, seminarie-
werk, gespreksgroepen. 

Tweede weekeinde : Vergader
techniek. Leiding van de vergade-
rin, diskussietechniek, politiek de
bat, werkverdeling, rollenspel, ge
spreksgroepen. 

Inschrijving door storting van 
1.000 fr. (geen vermindering mo
gelijk) voor de twee week-eiaden, 
overnachting en eetmalen (tot en 
met lunch zondag) inbegrei)en, 
evenals syllabussen. 

Vermelden Averbode of Male. 
Beperkt aantal deenemers (30 
max. per weekeinde). De inschrij
vers ontvangen verdere inlichtin
gen. 

Alle stortingren moeten gebeuren 
op rekening nr. 3.180 van het Dos
felinstituut bij de Kredietbank te 
Schoten (postrekening 177.77), met 
duidelijke vermelding waarover 
het gaat. 

Wat erger is dan het afwijzen van de twij
felachtige redder des vaderlands Van Eynde 
legt er zich bij neer dat de fransdolle kringen 
de minste vlaamse reaktie als zonde te^^n 
het vaderland beschou-wen, ja zeUs als na
zisme. Hebben ze zich misschien geïnspireerd 
over wat Van Eynde jarmlang zel£ schreef 
in zijn Volksgazet ? 

« Le Soir » heelt ons artikel over zijn mili
taire beschermelingen generaal Champion en 
luitenant-kolonel Weber deerlijk op zijn 
kracht genon»en. 

Dat verbaast ons helemaal niet. In die 
krant, waar men op de redaktionele pagina's 
nog altijd weigert in te zien wat noclitans 
op de advertentiebladzijden duidelijk te mer
ken is, nl. dat in België enkele miljoenen Vla-

- mingen leven, is alles wat met Vlaams recht 
en Vlaamse gelijkheid te maken heeft bij 
voorbaat veroordeeld. Voor zijn redakteurs 
bestaan er doodgewoon geen gematigde Vla
mingen. Alles wat degenen die beweren het 
te zijn durven zeggen en schrijven moet ipso 
facto worden gelijkgesteld met argumenten 
van de \'olksunie, zoal niet van de nazi's. 

Zo slaat inen natuurlijk nagels in de dooijs-
kist van België. Doch wat hebben de journa
listen van i'i machtigste krant uit de Koning
straat zich daarom te bekomineren ? Alles 
wat niet meer het België is zoals zij het vroe
ger hebben gekend en nog steeds dromen is 
voor hen te veroordelen. 

Goed, wij hebben dan weeral gezondigd, 
tegen het vaderland a la « Soir ». 

DE STANDAARD 
Manu Ruys maakt een overzicht van de 

toestand. Het is niet omdat de PVV niet zou 
willen meedoen, dat men maar moet ophou
den met dokteren aan de gemeenschapspro-
b lemen. 

« Komt er geen grondwetsherziening, dan 
kan het kabinet Eyskens : 

— ofwel de Kamers ontbinden en nieuw f 
verkiezingen uitschrijven; 

— ofwel verruimd worden tot een driepar-
tijenkabinet; 

— olwel gewoon aanblijven, de mislukking 
akteren en eco beroep doen op zijn gewone 
meerdei lieid om bij wet een maximum te 
realizeren van de hervormingsplannen, ook 
wat de autonomie van de gemeenschappen 
betreft. 

Voor een Kamerontbinding voelen de par
tijen van de meerderheid zeer weinig. De 
Vlaamse CVP gelooft wel dat een eventueel 
« verraad » van de Vlaamse liberalen haar 
stemmen zou doen winnen, maar dit is een 
riskante berdtening. 

Tegen een driepartijenkabinet blijven de 
meeste socialisten en kristen-deniokraten fel 
gekant. 

Blijft dus enkel ; gewoon voort regeren ? 
De meest normale gang van zaken blijft ; 

dat het parlement voortwerkt, op grond van 
de regeringsteksten die een goed uitgangs
punt vornien, ea verder openstaat voor iedere 
mogelijke . verbetering. De PVV-voorzitter 
dringt terecht aan op een ruim akkoord. 
Maar hij moet begrijpen dat de regering geen 
tijd meer kan verliezen. 

De hooldzaak k niet de tekst maar de rea
liteit van de hervorming. Die moet er komen. 
Liefst met een grondwetsherziening. En als 
het niet anders kan : zonder herziening. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Een pozitief artikel over amnestie uit de 

pen van de Witte (witte is in dit geval niet 
gelijk aan resistensialist), naar aanleiding vaa 
het indienen van het wetsvoorstel voor am
nestie door de Volksunie. Het gaat echter 
niet op dit te verwijten aan de Volksunie, 
waar de vlaamse (zo kristelijke) CVP het 
volle rechht had om zelf^ initiatieven te ne
men maar waar de heren blijkbaar liever 
met de BSP op schoot zitten dan welkdanig 
kontakt met de VU te nemen. 

a Aansluitend op de amnestiebetoging te 
Antwerpen, heeft de Volksunie bij de Ka
mer een wetsvoorstel ingediend tot het ver
lenen van algehele amnestie voor politieke 
misdrijven, gepleegd tijdens de jongste we
reldoorlog. 

In de verantwoording wordt gewezen op 
de abnormale omvang van de repressie 
(405.fl67 dossiers) en op het feit dat in ons 
land de politieke kollaboratie doorgaans 
strenger werd bestraft dan de ekonomische. 
Ook wordt terecht gewezen op de dispropor
tie tussen de gepleegde feiten en de uitge
sproken straffen, en vooral op het feit dat de 
kinderen van de gestraften nu nog mede de 
gevolgen van de repressie aanvoelen. Ten 
slotte is er het pertinente argument dat alle 
landen, waar aan kollaboratia werd gedaan, 
amnestie hebben uitgevaardigd. Zelfs de Sov-
jet-Unie was genadig (na Stalin) en dit zelfs 
voor hen die de Duitse wapenrok droegen. 

Met die argumenten kan zeker iedereen in
stemmen, die niet bezield is met haatgevoe
lens en daarentegen zin heeft voor propor
ties en gerechtigheid. Een kwart-eeuw na de 

oorlog, wordt het tijd het verleden te lateu 
voor wat het was en een daad te stellen, die 
verzoening brengen kan. 

In dit verband dient dan de vraag gesteld 
of het doelmatig was dat de VU, en zij al
leen, een wetgevend initiatief nam, dat door 
die eenzijdigheid vanzelfsprekend weinig kans 
heeft om rezultaten te boeken en derhalve bij 
velen ontgoocheling zal verwekken. De am-
nestiegedachte moet gedragen worden door 
de bre<le massa, en zou best geen partijpoli
tieke zaak worden. Wie werkelijk amnestie 
verlangt, zal dit standpunt bijtreden. » 

HET LAATSTE NIEUWS 
Maakt zich niet veel illusies over het lon

ken van Martens (hij kon het lonken niet 
laten) naar Fernand De Wit van de BSP-
jongeren. Wij, kennen hem nog uit zijn fa
natiek sektair optreden voor de TV in tie
nerklanken, zodat zelfs zijn partijgenoot Re
ne Pieyns er zijn ergernis over uitdrukte. 
Dat zijn dan weer de laatste bondgenoten 
van Wilfried Martens in zijn zoveelste « ren-
versement des alliances ». 

« Voorzitter Wilfried Martens en z'n CVP-
jongeren kijken over het muurtje, maar 
springen er niet over : Fernand Dewit en 
zijn cc Jongsocialisten » slaan hen van in hun 
stellingen gade, trachten ze in hun onmiddel
lijke nabijheid te lokken, maar blijven zelf 
onbeweeglijk zitten. 

Ook deze jongeren zijn in feite nvet sterke 
ketens gebonden aan hun partij. Zij roeren 
zich en maken het soms wat bont, maar blij
ven ten slotte in het bereik en onder het 
waakzame oog van hun partijvoorzitter. » 

LINKS 
Het komiekje Lowieke Staal is plezanter 

dan deze droogslijper zou men in Antwerpen 
zeggen, als men het anti-amnestie-proza van 
een zekere heer Staelens zou lezen. Die haalt 
er de hele Breendonkliteratuur nog maar 
eens bij, om dan te eindigen nnet een slijk-
golf in de richting van de Volksunie. 

Wij hebben ons toch eventjes geamuzeerd. 
Op dezelfde bladzijde waar deze nonsens 
stonden, lazen we de naam van Paul Blij-
weert, redaktiesekretaris van Links. Hij kan 
du* niet zeggen het brouwsel van Staelens 
niet onder ogen gekregen te hebben Wie is 
Blij weert ? De jonge man die in 1959 op de 
verboden amnestiebetoging een amnestie-
speechje yrilde afsteken van boven op een 
stoel. Ingerekend werd door de rijkswacht 
en nogal melodramatisch uitriep « Men kan 
mij wel uit Vlaanderen wegrukken, maar 
Vlaanderen nooit uit mij ». O quae mutatio 
re rum. 

« Onderstaand stukje draag ik op a«n alle 
Vlaams-nationalisten en dit ter gelegenheid 
van hun veelvuldige akties voor amnestie. In
dien de jongeren die zich daarbij op sleep
touw laten nemen door enkele duistere heer
schappen op de hoogte zijn van de feiten die 
zich gedurende deze triestige periode alge-
speeld hebben, dan beklaag ik hen harts-
grondig. 

De verstokte nationalisten, met fascistische 
Beigingen, van de Volksunie en aanverwante 
groepen denken dat de tijd opnieuw rijp is 
en hopen niet beter dan in een Vlaanderen 
met kulturele autonomie iedereen de laars op 
de nek te kunnen zetten. Daarom vermenig
vuldigen ze hun akties voor algehele amnes
tie voor hun leermeesters en geestesgenoten. 
Wij moeten hen een krachtig halt toeroe
pen ! Amnestie verlenen aan deze verklik
kers, inclvieken en kollaborateurs ware ver
raad plegen tegenover onze doden. Hope
lijk is er altijd iemand om zich dat te herin
neren. » 

HET PENNOEN 
Wij hopen dat het Pennoen dat zo graag 

over de openheid van de jongens van «Linksji 
schrijft ook eens tegen dit hogergeciteerde 
haatproza reageert. In elk geval reageerde 
het blad tegen de ketterjachtpraktijken van 
de inkwisitors van de BRT-beheerraad tegen 
de Vlaams-nationale gedachte. 

« Sinds een paar jaar beschikte de V.U. 
over een eigen gastprogramma in de t.v. Na 
een lange rij incidenten met het beheer van 
de B.R.T. kwam deze reeks zendingen, die 
technisch niet zo slecht gemaakt was, uit de 
aether. De beheerraad van de B.R.T. kwam 
tot de konkluzie dat zij « geen aparte en dui
delijk gedifferencieei de ideologische en so-
ciaal-ekonomische stroming blijkt te verte
genwoordigen ». Wanneer de kommunislen 
een onbetwistbaar eigen ideologie hebben, 
konten die evenmin aan bod. 

Het komt er ons inziens voor de B R T . 
niet op aan of die aantijging al dan niet juist 
is, zij heeft zich daar eenvoudig niet over uit 
te spreken. Wat zal er gebeuren wanneer de 
beheerraad zal inzien dat de diffeienciëi ing 
tussen de drie andere gastprogramma's niet 
zo heel uitgesproken is en een volgende part
ner uitschakelt ? De Rechten van de Mens, 

KOM OOK NAAR HET 
CALABAL DER FLAMINGANTEN 

« Vroeger en nu » 

Zaterdag 15 februari 1969 

Salons « Chantiily » Hotel Century Antwerpen 

Kaarten tegen 200 fr. door storting op postrekening nr. 61 7511 

van C. Bergers, Antwerpen 

de vrije meningsuiting liggen ons nauw aan 
het hart en daarom kunnen wij niets anders 
dan luid protesteren. » 

WALTER LUVTEN. 

SOCIAAL HOEKJE 

PLAATSAANBIEDINGEN 

A. TECHNIEKERS 
1 jonge technieker A2 (fijn mechanika) 

(elektron). 
1 jong tweetalige technieker A2 of ge

gradueerd A l . 
3 jonge tweetalige techniekers A2 (zwak

stroom) . 
1 jonge technieker A3-B2 elektronika e a 

elektriciteit. 

B. BEDIENDEN « VERKOOP » E N 
< A D M I N I S T R A T I E » 

2 tweetalige handelsingenieurs of licen
tiaten in handels- en-of financiële en-o£ 
ekonomische wetenschappen. 

3 handelsingenieurs of licentiaten in han
dels- en-of financiële en-of ekonomische 
wetenschappen. 

1 tweetalig licentiaat in handelsweten
schappen of kanjidaat Accountant A6-A1. 

4 vertegenwoordigers. 
Akoestiekers-geranten voor Brugge; Has

selt; Genk. 
1 toonbankbediende voor Audiologie. 
1 tweetalig korrespondent. 
1 tweetalig bediende voor relaties na ver

koop. 
1 stock-administrateur. 
1 stock-kon troleur. 

C. VROUWELIJKE BEDIENDEN 
Tweetalige steno-daktylo's. 
1 klasseerster. 

D. W E R K M A N N E N 
3 maga/.ijniers. 
2 handlangers. 
3 gespeciali/eerde werkmannen. 

Voor nadere inlichtingen schrijven naar: 
Algemeen Sekretariaat Volksunie — afde-

ling Dienstbetoon — Volderstraat 71, Brus
sel 1. 

Groepen «n maattchappifen 
alUrhand* I I I 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THiER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het laar middag
en avondmalen aanbieden 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag. 
zaterdag of zondagavond 

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

Oberbayern orkesten 
Middag- «n avondmaal In groep 
cjazallls nin gooc ar qoodkoop 

InlichMnger rat plaatsa 
THIER BRAU HOF 

Leuvsfi r«l (016146311 
THIER BRAU HOF 

Hul<r« r«i (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel (03^312037 
Of KLAROEN 

Aalst fel '053)22853 
Nieuwbrugstt 28 Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 



WIJ 

be^'v^if 

ANTWERPEN 

ARRONDISSEMENTELE 
WERFTOCHTEN 

Vii]willi;i,cis \oui de/e weittoch 
ten kunnen ^ith -.letds aanmelden 
bij de aiiondissemcntele veiant 
woordtlijlve M)OI piopasanda loiis 
Peur, Uilbicidnic;stiaat 5faS te Bei 
chcni, tel SJ Ofa 41 
KOLPORTAGES 

vioigen /ondag 19 laniiau kol|)oi 
te i i l dt \ M O Anlwtipen niet 
« W IJ » Bijeenlvomst om 9 uui aan 
d< (jioenplaats. 

Zondag ib januari m het Cen 
tiuni van de stad \eige/eld dooi 
radiowagen \ e i t i e k lokaal fyiol 
om 10 UUI 

K N S — TONEELAVOND VAN 
VOLKSUNIE 

Dinsdag 2J febi uai i om 20 uur 
wordt opgevoeid in de Koninklijke 
Nederlandse Schouw buig, ten \ooi 
dtle van het Solidaiiteitslonds \an 
Volksunie - Antweij^eii « Slijjpers », 
engels blijspel \aii Alan Ayck 
bourn 

liegie : Lode \e i s t iaete Veita 
Img Waltei Kous Met Hilde Uil 
terlinden, Helene Van Heick, Wil 
1\ Vandei meulen en Robeit Mai 
cei 

l-'rijzen der plaatsen . \an 23 tot 
200 fr 

Jeugdgioepen van minimum 10 
(tien) personen tegen aO t h op al 
de plaatsen 

\ anaf woensdag 22 janiiau a s 
tussen 20 uui 30 en 22 uur 30, en 
dit dan elke woensdag, kunnen 
kaai ten afgehaald worden in hel 
lestaurant Bustol, Piankrijklei 19 
te Antwerpen, bij de sekietaresse 
E\tneens kunnen de kaai ten elke 
dag telefonisch aangeviaagd woi 
den bi) de sekietaiesse oji tel 
55 37 57 

Stortingen hiersooi kunnen over 
het giro 100 48 50 gebeui en op 
naam . M M Dujai din, hdcgem 
De genunimeide kaai ten woiden 
dan ook onmiddellijk aan het op 
gegev en adi es dooi gezonden 

Vergeet vooi al niet uw naam 
en adres op de stiook te \ ei mei 
den 

DIENSTBETOON SENATOR 
DR H BALLET 

Op maandag 20 januaii van 18 
uiii 30 tot 19 UUI 30 bij hem aan 
huis, lan van fiijswijcklaan 14, Ant 
werpen of na telefonische afspiaak 
(nr 38 03 77) 

Borgerhout 
HET PEERDSBOS 

Meer en meei veienigmgen steu 
nen het manifest van hef Aktie 
komitee Peerdsbos tot bescherming 
en behoud van dit bos en nog on 
langs beklemtoonde dit komitee dal 
de verklaring van de minister, als 
zou het plan van de t 10, \cidedigd 
door deze aktiegioep, bestudeeid 
worden, alleen maar een afleidmgs 
nianoever is Volgens een verkla
ring van m mister De Saegei op 
een pailementaire viaig van onze 
volksv ei tegenw oordigei Mattlieys 
sens woidt het onderzoek dooi ge 
voeid doch is nog niet beëindigd 

Ons gemeenteraadslid, Fi ans 
Dirks, bewees tijdens de gemeen 
tera^ds/lttIng \aii 23 december, a 
plus b dat de te Biussel genomen 
beslissingen geen steek houden, /o 
min wat ontspaniijngsi uimten als 
het trace E 10 betreft, en er geen 
tekening gehouden woidt met de 
door de Veienigmg \an Natuur en 
Stedenschoon voorgestelde plannen 
Integendeel, zoals men te Brussel 
het bos wil dwarsen ontneemt men 
ons niet enkel dit natuui re/ei vaat 
doch zou de nieuwe weg zo'n schei 
pe bocht maken dat snelheidsbe 
pei kingen dienen opgelegd met alle 
gevolgen van dien 

Na de duidelijke uiteenzetting 
van onze vriend Diiks keuide de 
voltallige gemeenteraad eenparig 
een motie goed, gericht tot de h 
minister van Openbare Werken, 
waarin de laad zijn bekommernis 
uit om de beperkte groenzone in 
het arrondissement Antwerpen, en 
bijzonder in verband met de aan 
k g van een gioene zone langsheen 
de Kleme Ring In deze motie 
wordt tevens gevraagd rekening te 
houden met de opmerkingen van 
diegenen die vragen de E-10 weg 
niet doorheen maar langs het 
Peerdsbos te leiden en wordt ei 
verder gewezen op de steeds gro 
tere luchtverontreiniging in het ar-

londisstiiKiit en de n idi uk i,tk),d 
oj) de zeldz i niilieid \ in een dei i>e 
lijk loolbos Aangcdiongen woidt 
ojKlat in pla its \ in Ie ontbossen 
dl ngeiid nieuwe ontsp uiningsi mm 
ten en i>ioeiie zones zouden ge 
seh ipeii wolden, w i\i nu leeds zo 
\eel licktaieii ongeiepte natuui \ei 
k n e l d en bebouwd weiden 

Onze niaiidataiissen houden 
steeds het belang van ons volk vooi 
ogen en, ei e wie ere toekomt 
door zijn duidelijk betoog w ist 
Tl ans Diiks de instemming \ ui de 
volledige gemeenleiaad vooi de/e 
motie te veikiijgen 

SPIJTIG GEVAL 
Dooi een dom ünge\ il met ils 

gevolg een thibbele beenbijïiik, 
moet onze kolportage en piojiagan 
distenploeg, het voorlopig stellen 
zondei de lulp van viiend Doll 
Schoeninaeckeis, die nooit eindig 
de zondei het laatste numinei aan 
de man te hebben gebiacht 

Dolf was ten zeeiste geli often 
toen hij het bezoek oiiUing van 
een alvaai during van bestuur en 
leden Hij laat d in ook bestuur en 
leden van haite danken vooi de 
blijken \an simpatie llij is ojige 
nomen in het Stuivenbeigziektn 
hus, zaal J hi is alle d igen be 
zoek \an b tot 7 uui s Zondags 
ook nog van 2 tot 3 uui Wie even 
tijd heelt, wipt eens binnen 

BELANGRIJK BERICHT VOOR 
AL ONZE LEDEN 

In velband met hel bovenstaan 
de, zouden wij het ten zeerste oi> 
jiiijs stellen indien onze leden ons 
tijdig zouden inlichten wanneer ei 
een bepaalde gebeuitems m hun 
midden jjaats heeft Gebooiten hu 
welijk e a , want wij hopen dat wij 
geen ongevallen en nog mindei 
oveilijdens moeten noleien 

Vooi deze gevallen, slechts een 
adies sekrelaiis Juul Dillen l o 
de Van Berckenlaan 184 te Boi 
gerlïout, telefoon 21 30 90 

DE PROPAGANDA 
On ze v ia ig om adi essen vooi de 

abonnenten en ledenslag bleef mei 
zondei gevolg Heeft u leeds in uw 
omgeving uitgekeken <• Zo niet, doe 
het dan nu ' 

Booischot - Haliaar -
Heist-opden-Berg 
VLAAMSE NACHT DER 
ZUIDERKEMPEN 

Zalerdig 8 febiuaii tieedt I ize 
Marke vooi u op in dancing Bei 
gola te Heist op den Beig (sterkst 
gegloeide afdeling ') tijdens de 
Vlaamse Nacht dei Zuidei kempen 
Uit gans de Zuiderkemjien woideii 
belangstellenden veiwacht 

Duffel 
NIEUWJAARSFEEST 

V mdaag zaleidag 18 januaii 
vieit onze afdeling nieuw ja u in de 
zaal M'elkoni, Handelsstraat 14 om 
20 uur 30 

inschujven tegen 75 fi bij de be 
stuui sleden 

Edegem 

KALENDER 
Heden zateidag 18 januari, maan 

delijkse kolpoitage met « VVij » in 
de wijk Kontichstraat Samen 
komst gemeentehuis om 2 uui, 
einde 3 uur 30 

Zateidag 25 janiiaii dansfeest in 
de za «I « De Basiliek », Hovesti 
b9 te Ldegem (Jikest I hc M ly 
Jins 

DIENSTBETOON 
Met alle pioblemen van sociale 

administratieve, en financiële aaid, 
kunt u terecht bij onze « raads 
man voor dienstbetoon » Ludo 
Van Huifden, Baron de Celleslaan 
32, hdcgem, tel 49 43 11 

MEDEWERKERS 
V U afdeling tdegeni zoekt vuj 

willige medewerkeis \ooi de lunk 
tie van wijkmeestei Zich aanbie 
den bij voorzittei Renaal Dekev 
ser, Gra if de Fienneslaan 47, Edf 
gem, tel 49 64 89 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Eerste werftocht van 1969 heden 
zateidag 18 januari 1%9 op de nieii 
we wijk « Bund » te Ekeien Cen 
tium Bijeenkomst aan Ektren-Sta 
tion om 14 uui namiddag stipt 

UITBOUW 
De aanweiving van nieuwe leden 

^aat zeel goed en de lidgelden 19t)9 
/ijn leeds ontvangen, geen enkele 
weigeiing De wei ving van nieuwe 
ibonnt inenten veiloopt mindei 
Hoed WIJ \ i i g e n aan allen een 
kleine ins|)aniiing 
ALGEMENE VERGADERING 

De/e g i l t dooi in ons lokaal 
Bonte Os )), Ka pelsesteenweg 3̂ 1 

U I keien Donk oj> woensdag 22 
januari 1969 om 20 uur 30 

Waid Hei mans /al sjMeken o\ei 
«een halve eeuw ofleiva iidigheid» 

Herentals 
VLAAMSE NACHT DER 

ZUIDERKEMPEN » 
HEIST OP DEN BERG 

lot op heden hebben leeds 2> 
peisonen ingesehieven om met de 
lutobus mee te iijden n t ii dit bal 

Zo spoedig mogelijk insehujven 
bij on/e ondel \ ooi/itlei 1 Iva, op 
l)oven\ei meld adi es 
BESTUURSVERGADERINGEN 

Nooiliaii /uilen wekelijksbe 
stuuisveigadeiingen gehouden woi 
den in de lokalen van een on/ei 
leden De vergadeiingen hebben 
plaats op zond ig\ ooi middag om 
tl uur op 19 j inuai i in lokaal 
« Biouweisliuis » en de volgende 
weken respeklievelijk in loka il 
<r Sjwans Hof », « Molenhuis .>, 
« Het Eilandje », « De Commer 
ee » en « De Zalm » 
ZIEKENKAS 

De \laaiiisi,ezinde ziekenkas «lak 
Liei» zal eeilang met een sekieta 
iiaal stallen te Heientals Belang 
stellenden kunnen hun naam opge 
ven bij on/e <mder\ooi/iltei, l-ians 
Iva lokaal « De Commeiee », Sta 
tionsjilein 2?, Herent ils 

Herenthout 
MR HUGO SCHILTZ KOMT 

Zateidig 2j jaiiuaii te 8 uui 
spieekl Ml Hugo Schillz in lokaal 
« De Nieuwe Kioon », Maikt 8, 
Hcientliout o\ei « fedeialisme » 
Ook omliggende afdelingen /ijn van 
haite op de/e belangiijke uileen-
/etting uitgenodigd 

Hoboken i 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Op 31 januaii in /aal Bieughel, 
Kioskplaals, houden we onze jaai 
veigadeiing te 20 luii Die avond 
biengt het bestuui \ e i s l ig uil van 
de wei king in 1968 
HERDENKINGSAVOND 
WIM MAES ETIENNE SLOSSE 

Hoewel 1968 de hceilijke veikie 
/ingsov Cl winning van 31 maait 
bi icht IS het tevens passend te be 
/innen ovei het zwaai veilies, dat 
ons, Maams Nationalisten, Ook tiof 
in de lieilst van het vooibije jaai . 
V\ im Maes en Elienne Slosse 

Len heidenkingsavond op 31 ja 
nuai I te 21 uur in zaal Breughel, 
Kioskplaals 84, Hoboken, zal bie 
zondei aan hen gewijd woiden 

Sjjiekeis Dl Goemans, volksver 
(egenwooidigei en Mi Wagemans, 
|)iovincieiaadslid 

Hierna volgt een film, die de her 
inneung aan het stiijdvolle leven 
van Wim Maes opioept 

Kontich 
FEESTAVOND 

Viijdag 24 jan a s te 20 uui 
leest|jrogiamma dei VU Kontich 
in lokaal « Alcazai » toespiaak 
dooi de heel Hugo Schilt/ o\ei ak 
tucle [iioblemen, daaina leestmaal 
best i lilde uit 1/2 kiji s mdwiehes, 
wijn, \cisn ijjeiingcn, tombola en 
dansivond Vooi de slemining oji 
de dansvloei /oigt Ray Cliidwieli 
en de tiojMcals 

V U leden Kontich 30 li Niet 
leden 60 fi Inlichtingen sekieta 
naat V U , Konijncnveld 41 Kon 
tieh, tel 53 08 79 

Mechelen 
POLITIEK FORUM 

Alle letlen en siiiijjati/anten wor 
den verwacht op het Poliliek ho 
rum /aterdag 18 januari om 14 
UUI 30 in de /aal Dageiaad, Halle 
stiaat, Mechelen 

Senatoi Lode Claes spieekt over 
o Het jiiobleem Brussel », senaloi 
M V an H legendoi en handelt ov er 
< De gi endels en de kultuuiauto 
iioniie » Breng ook niet leden me 
de m i l de/e veigadeiing die voor 
het ginse ariondissement ds ka 
dei dag geldt 

Merksem 
KOLPORTAGE 

Wie mee wil koljioiteien, melde 
/ich bij Renaat Deviiendt Gen 
Maliieusiiaat 55, als men eens mede 
^ckolj)oi teei d heeft, kan men het 
niet meei laten 
IN DE AFDELING 

Zondag 19 januaii a s woidt i,e 
koljioiteerd met « Wij » Bijeen 
komst ten liui/e van Renaat De 
viiendt, even vooi 10 uur v m , Gen 
M ihieustiaat 55 
BAL 

Het bal iloor Groemnghe aange 
boden a in alle \ laams Nationahs 
ten heelt plaats op /aleidag 1 fe 
biuaii, vanaf 20 uui 30 in de Ki mg, 
Jaak de Boeeksliait Inkom 30 fr 

Mortsel 
WIJ-LEZERS 

Sinds enkele weken ontvingen 
WIJ klachten van enkele on/ei abon 
nenten die hun blad niet op de « ge 
stelde zateidag » ontvingen via de 
jiostbode 

Ingeval /ich nog afwijkingen zou 
den vooi doen van niet of om egel 
matige onU angst, iicht u tot Wim 
Claessens, Lieisesteenweg 197, 
Moitsel (tel 55 39 09) 
ONTMOETINGSAVOND 

Viijdag 21 lebiuaii e k Ie 20 uui 
« Ontmoetingsavond » m /aal Hel 
lemans, fcggestiaat 27, Moitscl 

Die avond hebben wij on/c Hu 
go Schiltz in ons midden 

Verdei dias, een gialis tombola 
en kwis vooi allen 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden '' Raad 
jileeg on/e mandatarissen 

Volksv ei tegenw ooi digei R M it 
theijssens, tel j5 35 99, i)ioMncie 
laadslid H Kunnen, tel 49 52 57, 
pi o\ inciei aadslid schejien W Ro 
lus, lei 49 38 50 of 33 49 21, ge 
meenteraadslid R \ an Hoofstadt, 
tel 49 78 18, gemeentei aadslid J 
Vandewalle, tel 49 51 10 

De heren Van Hoofstadt en V an 
tiewalle hebben tijdens de/e maand 
januau nog /ildag, de maandag 20 
d/ m cafe « Kietenbuig », Doi p 
stiaal 2 (aan de kerk) m Moitsel 
(doip) 

Ranst 
COPPIETERS KOMT ' 

Vrijdag 17 januai i 1969 te 20 uui 
woidt dooi Volksunie Ranst een ui 
tieme konliklavond belegd Een 
hoogtepunt van deze avond, in de 
bovenzaal van het (jildenhuis, I ie 
veviouwestiaat 12, is alleszins het 
ojien gespiek met volksvertegen 
wooidigei Mauiits Coi)|>ieteis Als 
oudscoutskommissai IS en ondeidi 
lekteui \an de Hogeie lechnisehe 
school te Gent zeker de geschikte 
sjMekei ovei « Jeugd en weten 
scha]) » en dit \ooi tl in vooi uitzicht 
van de nieuwe 1 mdsbestuuisoin 
vorming ledereen op post Vrieii 
dtin V in buurafdelingen eveneens 
liaitehik welkom ' 

Vorst-Kempen 
AFDELING OP GANG 

Onze ildeling komt op gang \ ol 
gend bestiiui weid veikozen \ooi 
/illei Rob Geeiaerts Steenbei-
gen 100 V oist Kemjien, onder\ooi : 
I mils Sehejjeis Meeil laistiaat 2, 

VAN DE V.U.-LEIDING 
De Part i j raad van de Volksunie stelt vast dat de C V P en de 

B S P ten allen pnjze t rachten de grendelformules m de grond
wetsherziening te verwezenlijken waardoor de franstalige min
derheid de mogelijkheid krijgt de Vlamingen op sociaal, 
ekonomisch en kultureel terrein te dwarsbomen Daarvoor aarze
len ZIJ zelfs niet op ergerlijke wijze te knoeien met de parlemen
taire procedure 

Met deze politiek verloochenen zowel de vlaamse C V P als de 
Vlaamse B S P hun vroegere stellingen volgens dewelke derge
lijke grendelformules slechts in aanmerking konden komen nadat 
alle Vlaamse grieven zouden opgelost zijn 

Niemand betwist dat op dit ogenblik de Vlamingen in België 
nog steeds de benadeelde part i j zijn Indien de plannen van de 
traditionele parti jen zouden slagen zal de vlaamse meerderheid 
m België definitief geminonzeerd worden en het land vrijwel 
onbestuurbaar worden 

De Par t i j raad van de Volksunie besluit dan ook een intensieve 
kampanje te voeren tegen het beginsel van de grendelgrondwet 

% orst Kempen, sekretaiis Bruno 
(jevseii Beusleiemd 29, Vorst Kein-
jien en jwnmngmeesler Ie in Kiin-
jodts Geelsebaan 40, \ t e i l e 
BAL 

Op 25 januari te 20 uur z il het 
(ei sle bal van de afdeling jilaats 
hebben, m de piaehtige dineing 
Rodeo te N oisi Meerlaar De voor
verkoop van de inkomkaaiten (30 
11) veiloojit zeei gunstig Ook an-
deie ifdelingen welkom 
ABONNEMENTENSLAG 

Ook d u veiloojjt /eei gunstig. 
Negen nieuwe abonnementen wer
den lan de man gebriehl \ ooi/it-
lei Rob Geeiaeits nam hieivan het 
giootstc deel voor zich levens 
stijgt het ledenaantal aan/ienlijk 

Wilrijk 
JAARLIJKS BAL 

Wi| nodigen alle leden en simpa-
ti/anten uil op ons jaailijks bal dn 
vetjes), dit jaar m de /aal Si Ba-
vo het vioegeie Gililenhuis ' — 
Heisliaat 16 te Wilrijk 

Zatei dag 1 febi uari spelen voor 
u Fiank hret en Ihe Scarfs Eer 
ste dans te 21 uui, deelname in de 
onkosten 25 fi , denk aan uw af-
delmgskas ' 

zoekertjes 
hu ma Zepro, Kajwlstraal 56, Bor-

nem, zoekt dmamische veikojiers, 
uit Rui)elstieek, Land van Waas, 
streek van Londer/eel en Dender-
monde vooi wasjioedeis, detergent, 
badschuim shampoo, e n / , uitste
kende kwaliteit en sterk konkuiie-
lende j)i ijzen Zeei hoog koniniis-
sieloon — T 6 

Zoeken [leieeel giond vooi half-
ojien bouwwijze gelegen in de ge
meenten langs de spooilijn 4intwer-
l>en E,ssen (grens) ot in Moi tsel, 
Edegem, Melsele, Zwijndieeht en 
Bevelen Waas Bueven aan « Wij » 
- 1 7 

Dame vraagt hall time werk 
(VOOI middag), Iweelalig, daktylo li
lt buieelwerk — T 3 

Vlaming te Brussel (tweetalig) : 
bekledei van konlerentie en indus-
ti leboi den vi aagt dringend werk — 
I 4 

De Gioole 49 Al ms Demunter-
stia 11, Bi ussel 7 

Geviaagd zeltst uilbaler voor 
« Kafee Ros Beiaaid » (Vlaams 
huis), Giote Maikt 30 Dendei mon
de Ie beviagen A De Vos, (>ent-
selaan 9, Dendei monde — I 2 

Over te nemen cafe Vlaams Huis, 
aggi Antweijien Onl\ 3lOO() a 
40 (K)0 11 jjei maand 4 m latsehapp 
gevestigd Overname 1>0 000 fr. 
Fmancieiing mogelijk — 1 5 

Vlaams ziekenlonds Biabantia 
zoekt plaatselijk losse medewerkers. 
VOOI veidere inlichtingen schrijf 
ol tel naar het vlaams ziekenfonds 
Brabantia steenweg op Ninoxe 288, 
te BI ussel 8 tel (02) 23 87 77 Bu-
leel o|)en elke dinsdag en viijdag 
van 16 tot 18 uur s zateidags van 
10 tot 12 uur - T 132 

HooloreaaKteuj 
1 van Uver$tTaeten 

Alle DnetwisseliDB voor 
redaktie naar 
Rotatyp Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 231198 

Beheei 
Volderssiraat 11 Brussel 1 
rei (02)125 160 

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

480 b 
Steunabonnement 820 fr 

(minununi) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortingen voor het Olad 
op postrekening 171139, 
c WIJ » Vlaams-nationaal 
weekblad 

Verantw uitg Mr F Van 
der Eist Beizegemstraat 20 

Brussel 12 
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BRASSER XIET DE KONFRENTIETAFELS 
wn 

Oost- en West-Duitsland.' Noord-Ierland : katolieken contra protestanten. 

Egypte contra Israël. 
"B^i^^f^f^^ 

Le grand Charles. 

HET RODE STEENBEEST 
mr HET LOGBOEK 
VAN EDWIN « BUZ » ALDRIN. 

Zopas is de LEM zachtjes neer
gedaald vlak bij plooi B.U.33 in de 
Zee der Stilte. Verbinding met 
Collins uitstekend. Armstrong en 
ik nemen de checklijst door, alvo
rens wij de LEM verlaten. 

HET RONDE STEENBEEST. 

Alhoewel mijn huid hard is ge
worden door eeuwen vuur en kou
de, voel ik dat er — zoals vaker de 
jongste tijd — iets gebeurt. Een 
fhrrkt is neergekomen en op de 
plaats waar dat gebeurde, gloeien 
de pirietkristallen van de hitte. Er 
is iets vreemd met de fhrrkt, ik 
weet nog niet juist wat, maar ik 
voel de aanwezigheid van iets dat 
ik in mijn prille jeugd nog moet 
hebben gekend. Geen kristallen en 
mineralen, maar iets hoger en 
vluchtigers, een Andere Vorm. 

UIT HET LOGBOEK 
VAN EDWIN « BUZ » ALDRIN 

Armstrong en ik zijn naar bui
ten gekomen. De sensatie van het 
vijf maal lichter zijn dan op de 
aarde is buitengewoon : helemaal 
anders dan thuis met de trainer. 
De bodem van de maan is net zo
als we uit de jongste foto's hadden 
opgemaakt : helemaal geen stof, 
maar een massa die nog het meest 
lijkt op een versteende grijze deeg 
met — eigenaardig genoeg — hier 
eq daar een losse kei die op een 
silex lijkt. We stellen de apparaten 
op en zullen straks de grondmon-
sters verzamelen 

HET RONDE STEENBEEST. 

Oeroude tijd... moederloog... mo-
lekulen en molekulen en moleku-
len... kettingen suiker en eiwit en 
dan ? Het is mij niet vreemd wat 
daar uit de fhrrkt is gekomen en 
toch ken ik het niet. Het beweegt, 
maar helemaal anders dan mijne 
kleine yurghrr. Zal ik een bfhtuu 
wagen ? 

UIT HET LOGBOEK 
VAN EDWIN « BUZ » ALDRIN 

Er is zopas iets geks gebeurd. 
Wij hadden de zender opgesteld 
vlak naast een kleine verheven
heid, een soort blaas op de harde 
deegmassa. Armstrong ging de te-
leskoop halen in de LEM en ik
zelf keek uit naar een geschikte 
plaats om hem op te bouwen. Cir
ca dertig sekonden hadden we de 
zender uit het oog verloren. Zopas 
hebben we ontdekt dat hij ver
dwenen is. Waar hij stond, gaapt 
nu een spleet van ongeveer 3 me
ter lang en een halve meter breed. 
We zien de bodem van de spleet, 
maar de zender is totaal verdwe
nen. Dit alles schijnt er op te wij
zen dat White het bij het rechte 
eind had toen hij vulkanische of 
tektonische aktiviteit op de maan 
veronderstelde. We halen de re-
zervezender uit de LEM. 

HET RONDE STEENBEEST 

Ik proef in de bfhtuu lichaam 
van mijn lichaam. Maar totaal 
vers, geen oxydatie en — eigen
aardig genoeg — ook geen kristal
len. De vreemden zijn terugge

keerd naar de fhrrkt. Wat zijn het 
toch voor wezens, die ik ergens 
aanvoel in mijn diepste herinne
ring ? 

UIT HET LOGBOEK 
VAN EDWIN « BUZ » ALDRIN 

De rezervezender is opgesteld en 
we gaan nu monsters nemen. Arm
strong is op dit ogenblik bezig met 
de elektrische boor. Wacht... hij 
schakelt de helmmikro aan ; ik 
laat jullie meeluisteren : « Buz, dit 
is een verdomd merkwaardige sen
satie. Ik probeer nou al drie maal 
een stuk uit die vervloekte maan-
bodem los te maken en dat is me 
telkens mislukt. De boel splijt wel, 
maar eenmaal dat hij gespleten is, 
krijg ik er nog geen splintertje af. 
En alhoewel ik... hé zeg verdom
me : ik had zopas het gevoel dat 
niet de boor de bodem splijt, maar 
dat het vanzelf gaat. Even voordat 
ik de boorpunt neerzette, kwam er 
vanzelf een scheur in de grond ». 

HET RONDE STEENBEEST 

Hij tracht mijn volledigheid te 
verminken. Ik moet een bfhtuuu 
doen. Ik mag hem niet toelaten, 
mijn materie te verminderen. Wat 
ik heb, is nauwelijks voldoende 
om me bewust te houden. Als daar
van nog wordt weggebroken, 
wordt ik helemaal koud en sterft 
mijn magma. Nóg een bfhtuuu !... 
Hij houdt er mee op. 

UIT HET LOGBOEK 
VAN EDWIN « BUZ » ALDRIN 
Verdomd, Armstrong, we houden 

er mee op. De jongens van de Nasa 
moeten maar uitmaken hoe het 
komt ; dat is tenslotte onze taak 
niet. We flikken het observato
rium in mekaar, we brengen de 
apparatuur op gang en van die 

steenbrekerij komt niets in huis. 
Ik verwittig Collins dat wij twee 
omwentelingen vroeger aanpikken. 
Dit is absoluut onvoorzien ; het 
lijkt wel of ze ons als landings
plaats het meest vulkanische ge
bied hebben uitgekozen. Geen rizi-
ko's meer : we pikken seffens een 
paar van die keien op en daarmee 
moeten ze het thuis dan maar 
doen. En voortmaken nu, de tijd 
dringt. 

HET RONDE STEENBEEST 
Wat doen ze nu ? In ieder geval 

laten ze me met rust en moet ik 
mijn energie opdoen aan bfhtuuu. 
Kon ik me maar herinneren wat 
het zijn. 

UIT HET LOGBOEK 
VAN EDWIN « BUZ » ALDRIN 

Ik zit terug in de LEM, terwijl 
Armstrong nog een paar keien gaat 
halen. Hij bevindt zich op zowat 
twaalf meter van mij, vlak bij 
een flinke silex. Hé, wat hebben 
we nou ? Terwijl hij zich bukte 
zag ik de kei gewoon wegrollen 
van onder zijn hand. Hij ligt een 
halve meter verder nu ; Armstrong 
bukt zich opnieuw en verdomd... 
daar opent zich weer zo'n scheur. 
De kei rolt er in, blijft aan de bo
venkant liggen en... ik zie het heel 
duidelijk... verandert totaal van 
vorm. Ik kan het niet beschrijven, 
heb het nooit vroeger gezien, maar 
het lijkt wel of de kei in de bodem 
versmelt. 

HET RONDE STEENBEES2 
Ik heb je opgenomen, mijn klei

ne yurghrr. Hoe zwaar het me ook 
kost aan energie : ik liet je niet 
buiten mij. Want alles, alles moet 
blijven zoals het was : mijn hele 
volledigheid, nauwelijks genoeg 
om het bewustzijn te bewaren. Te 
weinig om me te herinneren... dat 
van vroeger. 

Idt. 


