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SilVUiN6*FEII WAAL 

AFDELING MECHELEN STAD GEEFT HET VOORBEELD : OPNIEUW STRIID 
TEGEN DE GRENDELS. OP 15 EN 16 NOVEMBER ANTI-GRENDELDAG OVER 

GANS VLAANDEREN. 

WAAROM DE VOLKSUNIE WEGGING 
STRIJD TEGEN DE GRENDELS 
AKTIE OVER GANS VLAANDEREN 
Wi j hebben verleden week de werkgroep Eyskens verlaten om de 
reden, die wi j onmiddelli jk voor radio en tv hebben toegelicht en 
waarop ik verder nog zal terugkomen. Het ogenblik is gekomen om 
onze mening te zeggen over de besprekingen in de werkgroep. Het 
ligt niet in onze bedoeling het belang en de draagwijdte van deze 
besprekingen te minimalizeren.'Wij iiebben er aan deelgenomen 
In een konstruktieve geest. W i j hebben een pozitieve bijdrage ge
leverd en bewezen, dat wi j "wel degelijk opbouwende voorstellen te 
doen hadden. Ik heb persoonlijk een 25-tal tussenkomsten in het 
debat gehouden, de Volksunie-delegatie bij monde van haar ver
schillende woordvoerders een 50-tal in totaal. Het bewijst dat wi j 
een aktief deel hadden in de besprekingen. 

Wij kunnen er ons slechts over ver
heugen dat de vizie en de opvattingen 
die de Volksunie jarenlang verdedigd 
heeft, tans in ruime mate aanvaard 
worden. 

Niemand verdedigt nog openlijk de 
unitaire staatsstruktuur. Iedereen is be
reid de gemeenschappen te erkennen en 
hen in mindere of meerdere mate auto
nomie te geven. Over de kulturele auto
nomie, met een reële wetgevende be
voegdheid, bestaat tans een algemene 
konsensus. Men is zelfs bereid op ande
re gebieden, o.m. op sociaal-ekonomisch 
gebied, verder te gaan dan tot nu toe 
het geval was en het beginsel van een 
overdracht van bevoegdheid aan de ge

meenschappen in de grondwet op te 
nemen. 

Indien dit ons verheugt als een erken
ning van de werkelijke toestand, moe
ten wij toch betreuren dat men zo 
angstvallig blijft wanneer het gaat over 
konkrete maatregelen en hervormin
gen. 

Wat de kultuurautonomie betreft is 
men bereid, de wetgevende bevoegd
heid over te dragen van het nationale 
parlement aan de gemeenschappen. De 
kultuurautonomie zou zich ook uitstrek
ken tot de brusselse agglomeratie (de 
19 gemeenten), waar twee kultuui-ikom-
missies als uitvoerende organen zouden 
funktioneren. De Volksunie heeft het 
probleem opgeworpen van het gemeen
telijk onderwijs in de brusselse agglo
meratie en van de financiële bijdrage 
van de gemeenten voor het kultuurbe-
leid. 

Wij zijn de mening toegedaan dat het 
gemeentelijk onderwijs onder de be
voegdheid van de kultuur-kommissies 
moet komen en dat de gemeentebestu
ren (desgevallend de op te richten ag
glomeratie-raad) de verplichting moet 
opgelegd worden in hun begroting een 
minimum-bedrag in te schrijven voor 
het nederlands onderwijs en de neder-

TOEN EN NU 
€ Indien de Walen een grond

wettelijke procedure blijven ei
sen, waardoor het steeds moge
lijk is een vlaamse meerderheid 
af te grendelen, heeft het geen 
zin nog langer naar een akkoord 
te streven, want dan zoekt men 
naar een oplossing voor de kwa
dratuur van de cirkel. De vlaamse 
opinie zal nooit een slechte over
eenkomst aanvaarden ». 

DAT ZEGDE MINISTER DE SAE-
6ER IN 1964. MAAR WAT DOET HIJ 
NU? 

HAVENALARM 
De aap komt uit de mouw : de 

Walen willen niet weten van Ant

werpen en Zeebrugge, maar zwe

ren bij de uitbouw van de franse 

haven Duinkerke. De geheime 

fondsen van het quai d'Orsay be

ginnen te renderen. 

Als de Walen straks een grond

wettelijke grendel kunnen schui

ven op de vlaamse demokratlsche 

meerderheid : vaarwel dan Baal-

hoekkanaal, vaarwel diepzeeha-

ven Zeebrugge. 

LEES ONS ARTIKEL « GLEN GREN

DEL » OP PAGINA 7. 

L 
landse kuituur, ter beschikking van de 
vlaamse kultuur-kommissie. 

Wat de zes randgemeenten met faci
liteiten betreft hebben wij steeds het 
standpunt verdedigd dat zij behoren 
tot het vlaamse landsgedeelte, dat zij 
zonder voorbehoud of beperking onder 
de uitsluitende bevoegdheid vallen van 
de vlaamse kultuurorganen die zeil 
moeten kunnen beslissen over de taai-
regeling in deze vlaamse gemeenten. 

De administratieve decentralizatie 
dient oi. niet alleen te geschieden naar 
de provincies en de gemeenten, maar 
ook en in hoofdzaak naar de gemeen* 
schappen. Het is toch duidelijk dat tal 
van aangelegenheden eenvormig voor 
gans het vlaamse land, respektievelijlc 
voor gans het waalse land, moeten ge
regeld worden. Het getuigt niet van een 
moderne vizie, het provincialisme in de 
hand te werken ' 

Het probleem Brussel heeft zich, zoals 
te verwachten, in de werkgroep scherp 
gesteld Wat de interne organizatie van 
de agglomeratie betreft heeft de Volks
unie zich uitgesproken voor de fuzie van 
de 19 gemeenten. Wij verdedigden het 
standpunt dat de agglomeratieraad in 
^jn geheel rechtstreeks dient gekozen 
te worden en paritair samengesteld. 

Van vlaamse zijde is het verzet tegen 
iedere territoriale uitbreiding van de 
brusselse agglomeratie op administra
tief gebied, door aanhechting van 
vlaamse randgemeenten of gedeelten 
ervan, eensgezind geweest 

Wij klagen evenwel aan dat van 
vlaamse zijde aanvaard werd, dat de 
ekonomische grenzen van Brussel niet 
zouden samenvallen met de administra
tieve grenzen en de taalgrenzen. 

(Vervolg op tjlz 8^ 
mr F. Van der ElsL-
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WILLY SNIJDT 
POLITIEKE PIJLEN 

Onder de titel « Onbeschaam-
den» schrijft U dat de heer 
Willy De Clercq de enige is ge
weest om politieke pijlen te 
snijden uit de liefdadigheid. 
Luister, de Willy snijdt uit al
les politieke pijlen, onder ande
re uit de sport. 

In de zomer van 1967 komt 
de Willy aangehold te Sint-
Martens-Latem. In de Maen-
houtstraat stond veel volk. Wil
ly stapt uit zijn slee en « Wat 
is =r hier te doen. mensen ?». 
« Ne velokoers, meneer. » 
« Hier hebt ge 100 fr. voor een 
premie, zegt dat het van de vi
ce-premier Willy De Clercq is.» 
« 100 fr. voor 'n minister », zei
den de omstanders, « is hij niet 
beschaamd ? ». 

De Willy stapte in zijn slee 
en reed verder ! 

J.V.. St.-Martens-Latem 

STAATSVERBOUWING 

In verband met de opvallen
de polemiek « Moyersoen-Mat-
theyssens » in de « Standaard » 
waarbij men blijkbaar strui
kelt over de begrippen «fede
ralisme » en « pariteit » dunkt 
ons, dat de gulden middenweg 
kan gevonden worden in « zelf-
beslissingsrecht » voor beide ge
meenschappen ten aanzien van 
de respektievelijke streekbe-
langen en in « zuivere (of tak-
tische) proportionaliteit» inza
ke gemeenschappelijke aangele
genheden. 

Behoudens tegenspraak lijkt 
ons deze opvatting een redelij
ke en demokratische oplossing 
in deze eeuw van drang naar 
« volksnationalisme » alvorens 
het «Europa der Volkeren», 
om duurzaam te zijn, federa
listisch op te bouwen. 

Een dergelijke « staatsverbou-
wing » van ons land zou even
wel niet beletten dat er een 
hechtige onderlinge samenwer
king en solidariteit openbloeie 
tot welzijn en heil van beide 
volksgemeenschappen. 

J.V.D., Hofstade 

LEF 

In B.R.T.-aktueelmagazine 
van enkele dagen geleden ver
kondigde eerste schepen van St. 
Stevens-Woluwe en C.V.P.-sena-
tor Leo Van Ackere zonder 
blikken of blozen dat het dank 
zij zijn bouwpolitiek is dat de 
frankofone inwijking te St. Ste
vens-Woluwe vermindert en 
dat het homogeen vlaams ka
rakter bewaard blijft. Je moet 
maar lef hebben ! Maandenlang 
werd van Vlaamsbewuste zijde 
geageerd tegen het voornemen 
van het gemeentebestuur om 
de fransdolle geldhaaien van 
«Et r imo» torengebouwen te 

en gij 
laten oprichten. Zij kwamen er 
toch en dat betekent, dat er on
geveer zoveel mensen (3.000) in 
kunnen als de hele bevolking 
van Woluwe. Het zijn natuur
lijk hoofdzakelijk frankofonen. 
Een U.L.B.-enquête stelde vast 
dat er nu reeds in deze Vlaam
se gemeente 34,74 % fransta-
ligen wonen. («De Standaard», 
17-10-1969). Het is ook een pu
bliek geheim dat de reeds veel 
vroeger opgerichte Accaciawijk 
speciaal bestemd was voor de 
franstaligen. Wat er op die ma
nier met deze gemeente moet 
gebeuren is niet moeilijk om 
raden. Men kan een gemeente 
ook zonder faciliteiten verfran
sen en in de brusselse machts-
sfeer brengen : door ongebrei
delde grondspekulatie. Daar is 
men in Vlaams-Brabant mee be
zig. Aan de Vlamingen er hun 
konkluzies uit te trekken. Het 
is hoog tijd ! 

L.V. - Sterrebeek 

NEDERLANDSTALIGE 
ONDERSCHRIFTEN 

Op het einde van vorige maand 
besloot ik mijzelf eens te ver
gasten op een avondje film. 

Ik begaf me dus naar de enige 
kinema die er nog is overge
bleven m Willebroek : kinema 
«Rio». De hoofdfilm was «Ro
meo en Julia». De bijfilm was 
een film die gedurende onge
veer een half a drie kwart uur 
een vergelijking maakte tussen 
de europese en afrikaanse kui
tuur en zeden. Dezelfde film 
heb ik ongeveer een half jaar 
geleden gezien in Mechelen, 
waar hij was voorzien van ne-
derlancïstalige onderschriften. 
Hier echter schenen die onder
schriften niet noodzakelijk te 
zijn. 

Hoe is het mogelijk dat een 
kinemadirektie, gelegen in het 
Vlaamse landsgedeelte, zulke 
filmen aanneemt ? 

W.M. - Willebroek 

BIJ DE HAREN GETROKKEN 

Mag ik er uw aandacht op 
vestigen dat de cijfers betref
fende het percentage fransta
ligen in diverse gemeenten in 
het arrondissement Brussel, op
gegeven voor 1947 in die U.L.B.-
enquête, bij het haar getrokken 
zijn. 

Inderdaad, voor Dilbeek ge
ven die heren op : 37,9 % in 
1947 daar waar dit volgens de 
officiële talentelling 27,2 % be
droeg. Idem voor Nossegem 
11,56% (offic. telling) in pi. van 
38,5 %, idem voor Sint-Pieters-
Leeuw 17,38 % (offic. t) in 
plaats van 28,1 %, Diegem 
9,77 % (offic. t.) tegenover 19,8 
% en Zaventem 7,99 % (offic. 
t.) tegenover 15,1 %. Zo zou 
men nog verder kunnen gaan. 

De cijfers die ik opgegeven 
heb werden geput uit de bro
chure van H. Aelvoet : «Hon
derd vijfentwintig jaar ver f ran-

MILJOENEN DER LIEFDE 
Het propogondacomité van de V.Z.W. « Stichting St.-
Oda » Ovêrpêlt doet ook op U een beroep. 

Ook in uw kennissenkring is er wel
licht een verstandeliik gestoord kind. 
St.-Oda-Ov«rpe!t bouwt «en modern instituut 
voor deze kinderen, 

EN GELUKKIG L E V E N ! 
steun op P.C.R. 927255 van 
(kr Liefde, St.-Oda, Overpelt, 
hoge bescherming van 

fflf^^ HELP H 
J H J ^ Stort uw ! 

- « " C ^ ^Onder d« 

sing in de agglomeratie en het 
arrondissement Brussel (1830 -
1955) » - Uitgeverij & Boekhan
del Simon Stevin, Brussel. 

Hiermee is de geringe ernst 
van deze enquête aangetoond, 
vermits de heren van de U.L.B, 
nog niet bekwaam blijken te 
zijn officiële statistieken juist 
te lezen. 

M.V. - Zaventem 

LAND VAN GEKKEN ( 2 ) 

Akkoord met K.G., Vilvoorde 
waar hij spreekt van te wei
nig bewuste Vlamingen. 

Zeker en vast geen nieuws 
onder de zon met al dat anti
vlaams gedoe. Er komen nog 
Hertoginnedalen, werkgroepen, 
komitees, enz. Terwijl al die tijd 
voor Vlaanderen met praten, 
bedriegen en beliegen, voorbij 
gaat, maken de anti-vlaamse 
knechten er gebruik van om 
nog meer te verfransen en ge
bied te roven. 

Er leven twee soorten men
sen op Vlaanderens bodem. 
Vlaamsprekenden (C.V.P., B.S. 
P., P.V.V., enz.), dus niet-Vla-
ming. Deze verwijten de echte 
Vlamingen, dat deze laatste al
lereerst Vlaming zijn en niet 
willen meevaren in het unita-
ristisch, anti-vlaams « bels » 
bootje. Daarom voor de V.U. : 

niet de minste toegeving ; 
100.000 maal stop met alle anti-
vlaamse onrechtvaardigheden. 
Wel alles terug vorderen wat 
men ons ontstolen heeft ! 

D.-Deurne 

PAGES DOR 

Op de dreiging der «Pages 
d 'Or» (Bell-gische telefoongids 
voor Brussel), werd bijtijds ge
wezen, ook bij senator Van Hae-
gendoren ; met name voor 
nieuwjaar 1969, zie o.m. de 
« Brusselse Pos t» van 17 janu
ari. 

J ammer genoeg hebben de 
parlementsleden (Bert Van 
Hoorick, dr. Van Haegendoren, 
en anderen) destijds alleen 
maar Antwerpen gered. Met 
dezelfde (destijds goeddeels 
door mij ontketende) parle
menta i re aktie valt ook Brus
sel te redden. 

Overigens zijn niet de socia
listen aansprakelijk : het hele 
opzet was het werk van de glo
rieuze wetverkrachter , de libe
raal Maisse. 

R.H. - Welle 

VLAAMS SINDIKAAT 

In de Vlaamse pers en ook in 
« Wij» heb ik gelezen over big-
boss Houthuys van het A.C.V. 
en zijn kruisvaart voor het eko-
nomisch en politiek unitarisme. 
Dat bezorgt me een klein bin-
nenpretje als ik zie hoe nu 
sommigen van de Volksunie de 
ezelsstamp krijgen van die ver
kapte politieke formatie. Het is 
me altijd opgevallen hoe A.C.V. 
en A.B.V.V. door bepaalde on
zer « prominenten » met uiterst 
zachte handschoenen werden 
aangepakt en hoe zij anderzijds 
tegenover het Vlaams Sindikaat 
nooit een duidelijke stellingna-

f \ o n d e r ogeri wilden nemen 
(enkele loffelijke uitzonderin 
gen niet te na gesproken; 

Aangenomen dat het pro. 
bleem niet zo heel eenvoudie 
IS. Vele arbeiders zijn niet 
meer zo onderontwikkeld als 
weleer en sommigen zijn ook 
met meer te klasseren bij « da 
verworpenen der aarde ». Daar-
enboven moeten volgens het 
V.U.-programma politieke ea 
sindikale formaties onaflianke-
lijk tegenover elkaar staan En 
het is tevens een feit dat het 
Vlaams Sindikaat (nog) niet 
over dezelfde «service» be-
schikt (bv. werkloosheidsuit. 
kering) als het A.C.V en A.B V 
V., wa t dan voor de arbeiders' 
een bijkomende moeilijkheid 
meebrengt. 

Maar zijn niet onze kader
leden een beetje idealist, die iets 
over hebben voor de «zaak» » 
Het is ten andere onaanvaardl 
baar dat men het probleem uit 
de weg gaat of het Vlaams Sin-
dikaat gewoonweg boykot door 
openlijk te verklaren : « onze 
kaderleden doen er beter aan 
de grote sindikaten te bewerw 
ken », zoals mij op een provirw 
ciale kaderdag te Heist-op-de-
Berg werd geantwoord. Als ze 
al eens openlijk aan de kader-
leden zegden dat het beter zou 
zijn hun sindikale bijdrage aan 
een echt vlaamse organizatië 
af te dragen, dan zou ten minste 
dat geld niet gebruikt worden 
om de Volksunie te bestrijden. 

En al de opgesomde punten-
tellen ook voor wa t betreft de 
Vlaamse ziekenkas. 

M.B. - Brussel 

De redaktle draagrt geen ver-
antwoordelijkheld voor de ia« 
houd der jrepubliceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt green briefwisseling ge* 
voerd. 

van de redaktie 
B r a s s e l , 6 november 1969. 

3 e t r . ; een w i t t e a p e r i t i e f . 
woont n i e t 

Dhr. L. Roppe, Gouverneur van limburg. 

De r e d a k t i e van "WIJ" woont m e t zo 
vaak p e r s c o n f e r e n t i e s b i j - over igens b i j 
de l o o r s n e e - . i o e r n a l i s t n i e t i n ee.n geur 
van h e i l i g h e i d , voo ra l wanneer h e t om te 
"droge" b i jeenkomsten gaat - maar de jong
s t e t i j d gebeur t da t -wel meer dan v r o e 
ger . De "WIJ"- redakteurs l e r e n e r h e t nog
a l vreemde wereldje van de b r u s s e l s e j o e r -
n a l i s t e n kennen en worden meteen ook met 
t i p i s c h b r u s s e l s e t o e s t a n d e n geconfronteerd 
Op de jongs te p e r s k o n f e r e n t i e van de V,U. 

deed zich a ldus een " t a a l i n c i d e n t " voor 
t u s s e n de VMJ. - le id ing en een k e l n e r , d i e 
voor he t laven der d o r s t i g e deelnemers 
moest i n s t a a n . Soals i n vee l h o t e l s was 
h e t een jonge I t a l i a a n , d i e wel een mond
de " " 
^ 1. 

mr 
•f 

Nederlands vers tond en die dus een 
komende b e s t e l l i n g van a r^e r i t i e f door 
S o h i l t z p l i c h t s g e t r o u w naar de kon

naar e r e n t i e z a a l b r a c h t . In de t e l e f o o n 
de bar had mr. Schi l t ' z gezegd; "Eén 
a p e r i t i e f " . De k e l n e r daagde met . . 
rode. a p e r i t i e v e n ot), want de ioncen 
"wit" .met " h u i t " ( a c h t ) verward. ^̂  

fran':<;ofone k o n f r a t e r s waren dan 

wi t te 
ach t 

had 

Onze - ge
tu ige van algemene h i l a r i t e i t b i j de 7 . U . -
l e i d i n g , d ie nu eens n i e t b r iesend r e a 
geerde doch v o o r s t e l d e de 
r i t i e v e n te l ed igen OD 
de k e l n e r . J a , ook dkt 

de 
i s 

acht rode a c e -
ge zondheid van 
Brusse l vandaag. 

il' 1 

file:///onder
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Limburgse provincieraad 

zeep 
aktieve 
oppozitie 

(bouchet) Reeds meermaals werd be
weerd dat de provincieraad een verou
derde en logge instelling is, die gevan
gen zit in een keurslijf van tradities en 
voorbijgestreefde opvattingen. Dit is, 
duidelijker dan ooit tot uiting gekomen 
gedurende de gewone zittijd van okto
ber. 

De raadsleden krijgen een begrotings-
ontwerp voorgeschoteld door de besten
dige deputatie, waarvan men reeds op 
voorhand weet dat er niets, maar dan 
ook niets aan zal gewijzigd worden. Dit 
schept een sfeer van onbehagen, zowel 
bij de meerderheid als bij de oppozitie. 
De provincieraadslede werden door 
hun kiezers afgevaardigd om de zaak 
van de gemeenschap te dienen. Tenslot
te komt het erop neer dat zij als mario
netten op-een bepaald teken met de 
hand te kennen geven dat zij voor of te
gen een bepaald artikel stemmen. 
Meestal weet of kan men de draagwijd
te niet kennen van hetgeen men goed
keurt of niet goedkeurt. 

Deze raad heeft dringend ingrijpende 
hervormingen nodig ; hij moet zijn le
den toelaten zich in te zetten voor de 
mensen die zij vertegenwoordigen, zo
niet zal de politiek nog volksvreemder 
en nog verdachter worden dan nu reeds 
het geval is. 

In deze omstandigheden heeft onze 
fraktie zo goed en zo kwaad als het ging 
haar taak tot een goed einde gebracht. 
Volgende wensen werden ingediend en 
natuurlijk door de meerderheid verwor
pen. 

Een aanvraag voor een dagelijkse sup
plementaire vergoeding van 50 % van 
de dagvergoeding door de K.O.O. uitge
keerd, ten bate van de geestelijk gehan-
dikapten die thuis verzorgd worden. 
Een subsidie van 20.000 fr voor het Dos
felinstituut. Een aanvraag tot afschaf

fing van de faciliteiten in de Voer. Een 
aanvraag tot het heffen van een belas
ting op publiciteitspanelen. Een aan
vraag tot afschaffing van de belasting 
op piano's en harmoniums. Een aan
vraag tot afschaffing van de fietsplaten 
voor de schoolgaande jeugd. 

Tot slot moet vermeld worden dat de 
C.V.P. er eindelijk in toegestemd heeft, 
er bij de regering op aan te dringen am
nestie te verlenen, en dit op een voor
stel van onze fraktie. De P.V.V. en de 
B.S.P. konden dit natuurlijk niet met 
hun « humanistische » principes in over
eenstemming brengen en hebben tegen
gestemd. 

Een schitterend initiatief 

vereniging 
Vlaamse 
leerkrachten 

(red.) Verleden maandag werd op een 
perskonferentie te Brussel de oprichting 
van een nieuwe vlaams-nationale vere
niging bekend gemaakt : de Vereniging 
van Vlaamse Leerkrachten (V.V.L.). 

De V.V.L. wil beantwoorden aan het 
vaak uitgedrukt verlangen om het on-

. derwijzend personeel van het lager, het 
sekundair, het hoger niet-universitair 
en naschools onderwijs in één vereni
ging samen te bundelen op bazis van 
een dienstbaar volksnationalisme. 

De V.V.L. heeft zich een ruim werk
terrein afgebakend dat de grenzen van 
het strikt-pedagogische overschrijdt ; de 
vereniging wil aktief meewerken aan de 
aanpassing-van de huidige maatschap
pij struktur en om de overheid dichter 
bij de gemeenschap te brengen en zo het 
gemeenschapsbesef en de zin voor mede
verantwoordelijkheid te bevorderen. 

De V.V.L. wil zich inspannen voor het 
nastreven van faire federale strukturen, 
die de vlaamse gemeenschap de kans 
moeten geven op zelfontplooiing en zelf
verwezenlijking. Tevens zal geijverd 
worden voor de heel-nederlandse kultu-

rele integratie en een groeiende samen
werking met Nederland op sociaal-eko-
nomisch en politiek vlak. 

Op het vlak van het onderwijs meent 
de V.V.L. dat een dienstbaar volksnatio
nalisme de richtende norm moet zijn 
voor ieder opvoedingswerk. In het licht 
daarvan zal de vereniging streven naar 
aanpassing van de onderwijsmetoden en 
-programmas. Te dien einde wordt er 
een studie- en aktiedienst opgericht, 

Kontakt met de V.V.L. kan opgeno
men worden op het adres Anjelieren
laan 25. Oostende. Het lidseld bedraagt 
50 fr (prk 8965.94. V.V.L. Oostende). 

Steunbijdragen vanaf 100 fr zijn wel
kom. 

^ Brabantse provincieraad (1) 

d e " prijs 
der Vlaamse 
provmoies 99 

(t.p.) Gedurende de voorbije gewone 
zitting van oktober werden door de 
V.U.-fraktie, bij de bespreking van de 
begroting voor 1970, heel wat voorstel
len en amendementen ingediend. 

Het zou te schoon geweest zijn moest 
een groot deel hiervan goedgekeurd of 
voor verder onderzoek naar de depu
tatie verwezen worden. Wij hebben 
ons dan ook geen illuzies gemaakt ; wij 
kennen de mentaliteit, niet alleen van 
de meerderheidspartijen maar ook van 
vele leden van de oppozitie. 

Wij zijn er nochtans in geslaagd, en
kele punten in aanmerking te doen ne
men, nadat onze tegenstrevers mét de 
rug tegen de muur werden geplaatst. 
Als gevolg van een op 23 september 
door onze fraktieleider Van Droogen-
broeck ingediend verzoek om de pre-
zentiegelden van de vergadering van 
die dag af te staan aan de aktie « Boe
merang », werd er met algemene goe-
keuring beslist, dat door de, provincie 

een som van 50.000 fr. zou gestort wor
den voor de ms-aktie. 

Ons voorstel tot oprichting van een 
studiekommissie, die verslag dient uit 
te brengen over de luchtbezoedeling 
in Brabant (bijzonder in de streek van 
Vilvoorde), kreeg algemene instem
ming. 

Een voorstel tot oprichting van een 
vriendschapspakt tussen Brabant en 
een nederlandse stad of provincie werd 
voor aanvullend onderzoek naar de be
stendige denutatie vewezen. 

Uit de bijzonderste amendementen 
en voorstellen, die door onze fraktie 
ingediend werden doch door de meer
derheid niet arjnvaard, citeren wij : toe
lage aan de Vlaamse Jeugdherbergcen-
trale ; toelage aan de IJzertoren ; 
toelage ten gunste van de Centra voor 
Beroepsopleiding en Beroepsvervolma-
king van Brabant ; toelage aan de 
v.z.w. Vlaams Onderwijscentrum te 
Brussel : oprichting van provinciale 
fondsen voor hulnverlening aan gezin
nen van slachtoffers van arbeidsonge
vallen en voor dringende hulp aan be
jaarden : toelagen aan verschillende 
kuituur- en jeugdverenigingen van 
Vlaams-Brabant, aan vlaamse vereni
gingen uit het brusselse en aan de 
vlaamse onderwijsinstellingen. 

In zijn toespraak bij de algemene 
bespreking van de begroting behandel
de de heer Van Droogenbroeck het ge
val Rowie en drukte de mening uit dat, 
indien er geen oplossing zou gevonden 
worden in een nabije toekomst, er langs 
parlementaire weg een vraag tot onder
zoek moet gericht worden tot de be
voegde minister. 

In verband met de weiffering van de 
brabantse bestendige deputatie, de 
prijs der vlaamse nrovincies te doen 
toekennen een mr. H. Elias. zegde hij : 
« Ik moet tot mijn spijt gewag maken 
van een zeer betreurenswaardige ver
gissing die een ernstige schaduw werpt 
op het beleid van de provincie. Men 
heeft inderdaad in Brabant gemeend, 
zich te moeten verzetten tegen de toe
kenning van de letterkundige prijs der 
vlaamse provincies aan de schrijver 
van het werk dat door een officieel aan
gestelde jury was bekroond. Men heeft 
gemeend geen rekening te moeten hou
den met het oordeel van letterkundi.sen 
en vakmensen die alleen de monumen
tale waarde van het werk voor ogen 
hadden. Zelden werd een werk in de 
nederlandse pers zo unaniem geprezen. 
De lof en de dank, die van op dit 

(vervolg op blz. 4) 

UNiTARISTISCH 
FESTIVALLETJE 

Men weet bij al hetgeen rond het 
bezoek van Moboetoe aan ons land ge
beurt niet altijd, wanneer men meewa
rig moet glimlachen, de schouders op
halen of het hele geval ernstig opne
men, al dan niet met de bekende kor
rel zout. Men zal ons misschien voor 
de voeten werpen « daar zijn ze weer 
met hun federalistisch kompleks » wan
neer we vaststellen dat dit bezoek !s 
uitgegroeid tot een festival van bel-
gisch unitarisme. Dat is nochtans zo, 
des te meer wanneer we lezen dat de
ze Moboetoe-dagen de leden van de 
werkgroep Eyskens « de gelegenheid 
tot een week nadenken bieden », na
denken dan over onze « stammenge
schillen » ! Dat wordt in alle ernst 
gezegd en geschreven door personen, 
die voor ernstige politici of even ern
stige joernalisten doorgaan. Wie met 
dergelijke dingen voor de dag komt 
bewijst slechts, dat hij zelf aan zware 
kompleksen doktert. Het koppelen van 
een rustpauze in onze « tribale kontro-
verse » aan het bezoek van het « kon-
golees stammenopperhoofd » wijst er 
meteen op, dat de dragers van derge
lijke kompleksen in de verdediging zijn 
gedrongen wat onze gemeenschaps
vraagstukken betreft. Want om het kort 
en bondig te zeggen : dergelijke ver
gelijkingen wijzen er op dat men als 
unitarist niet meer weet uit welk hout 
pijlen te snijden. 

Een volgende unitaristisch festival 
zal het nu onvermijdelijk tegenbezoek 
van koning Boudewijn aan Kongo zijn. 
kwade luim bij sommige ex-kolonialen 

In tegenstelling met de oprispingen van 
en zeer terecht bij hen, die zwaar ge
troffen werden door de onvoorbereide 
toekenning aan Kongo van de onaf
hankelijkheid en haar gevolgen, zal 
dit tegenbezoek misschien milder he
rinneringen oproepen. Zo in de aard 
van It bwana kitoko », al zijn de om
standigheden dan toch grondig gewij 
zigd. 

ONVERSCHILLIGHEID 
Wanneer Moboetoe zal vertrokken 

zijn, zullen onze a stammeTitwisten » 
herbeginnen, voor zover men trouwens 
niet moet zeggen dat ze ook tijdens 
dit bezoek niet stilcievallen zijn. Tegen
over dergelijke babla en oudewijven-

beroepsHALVE 
bekeken 

de gesloten akkoorden tussen Kongo 
en de Union Miniere, met als nauwe
lijks verholen invitatie : « investeert 
gerust in Kongo ». 

praat en tegen het officieel oppeppen 
van de sfeer en klimaat rond dit be
zoek staat de onverschilligheid van de 
« inheemse » bevolking. Het volstaat 
de pers er op na te slaan : onze joer
nalisten van dienst beschrijven het ver
toon, de hoofd- en bijpersonages tot !n 
de details, maar van toeschouwers Is 
er nergens sprake en dus ook niet van 
applaus. De opgetrommelde school
jeugd en de kongolese kolonie van 
Brussel zijn niet in staat een werkelijk 
klankbord voor dit bezoek te leveren. 
Er zijn zelfs geen incidenten, zoals 
sommigen hadden gehoopt of er zelfs 
halvelings hadden toe aangezet. Tol 
deze laatsten behoort een bekend brus-
sels weekblad dat het klaarspeelt, ook 
via Moboetoe een persoonlijke vete 
met zijn gewezen ster-reporter, inmid
dels konkurrent en vurig bewonderaar 
van de gewezen sergeant van de « For
ce Publique » geworden, uit te vech
ten. 

Men mag van een openbare me
ning niet alles verwachten. Hoe korf 
het geheugen van de mensen ook is, 
stukjes schrijven over een hernieuwde 
vriendschap doet nog niet vergeten dat 
diezelfde pennen twee jaar geleden 
het regime van Moboetoe brandmerk
ten en schreven over de rechten van de 
mens, na een kleurige beschrijving 
van de menigte toeschouwers tegeno
ver de vier aan de galg bengelende 
lijken van de zogenaamde pinkstersa
menzweerders (Kimba en gezellen). 
Het lot van een gewezen rebel ligt 
ons als tipisch staaltje van kongolese 
veranderlijkheid (of moet men dal 
« slordigheid » noemen ?) nog frisser 
in het geheugen, zonder te gewagen 
van de reeksen verkrachte vrouwen en 
kloosterzusters, vermoorde missionaris-
se, vernietigde bezittingen en wat 
weet ik meer. 

WAAROVER MEN NIET 
SPREEKT 

Deze titel van een bekende duHse 
film is ook toepasselijk op de gedra
gingen van het belgisch establishment 
tegenover Moboetoe, hoe dan ook in
derdaad nu een faktor van hervonden 
stabiliteit, daarom nog niet witgewas
sen verantwoordelijke voor bepaalde 
minder te smaken o aantrekkelijkhe
den ». De officiële vriendschapsbetui
gingen tussen twee unitair ingestelde 
regimes (er was nochtans een tijd dal 
het officieuze Begië op gevaarijke wi j 
ze koketteerde met de « federalist » 
Tsjombé) zeggen de vlaamsnationalis-
fen niets. Er zit te veel kunstmatigs en 
te veel vervalsing aan vast. Het is niet 
te verwonderen dat men zwijgt over de 
rol van de C.I.A. in de staatsgrepen die 
Moboetoe aan de macht brachten, een 
Moboetoe voor wie onze gepatenteerde 
rechtse maar ook linkse demokraien 
vandaag de eerbied voor de macht zon
der meer kunnen opbrengen, ook al 
zijn zij bv. socialistisch staatsminister 
geworden (in a Volksgazet » kon men 
aldus ter afwisseling van de flamin-
gantische bevlieging van deze zomer 
afgelopen week een artikel smaken In 
een stijl van « echte staatsministerlijke 
wijsheid » ) . Toch staat er te lezen in 
een recente officieuze geschiedenis 
van de C.I.A., dat deze de kongolese 
machtsovername te Leo organizeerde 
en haarfijn regisseerde, met Moboetoe 
als <t employé ». De zo prikkelbare en 
op zijn prestige gestelde kongolese 
prezident heeft tot nog toe niet de tijd 
gevonden daartegen te protesteren. Er 
zijn zoveel andere onbelichte hoeken 
van hetgeen men kort geleden nog de 
kongolese tragedie noemde. Men dist 
ons liever de talrijke voordelen op van 

ZAKELIJKHEID 
Moboetoe moet trouwens al zeer ste

vig in zijn schoenen staan om in zijn 
officiële toespraak, gehouden naar aan
leiding van zijn staatsbezoek aan ons 
land, zo onverbloemd de nadruk te 
leggen op de zakelijke kant van de 
belgisch-kongolese betrekkingen, inte-
genstelling met de misschien wel hoog
gestemde maar dan toch slechts op al 
gemeenheden neerkomende welkom-
woorden en beschouwingen van zijn 
belgische gastheer. Niet alleen heefi 
Moboetoe de lef, te verklaren dat de 
hulp aan Kongo s duur, zeer duur » 
zal zijn (ze is in al die 9 jaren niet an
ders dan zeer duur geweest) maar hij 
gaat in op het detail van de investe
ringen die de belgische partikulieren 
zich zouden moeten getroosten, willen 
ze bijdragen tot de duurzaamheid van 
hetgeen zo eufemistisch de belgisch-
kongolese vriendschap wordt genoemd. 
Zonder dat we nu persé denigerend 
willen zijn tegenover de self-made 
man, ergens verraadt deze toch altijd 
zijn afkomst : de finaneieel-ekonomi-
sche precizie van Moboetoe in een of
ficiële toespraak blijkt dan toch terug 
te gaan tot de tijd dat hij de beginselen 
van de boekhouding in de « force pu
blique » leerde. Sommigen zullen 
wellicht meer respekt opbrengen voor 
zijn brutale eerlijkheid dan voor de 
vlucht achter de fa?ade van goedkope 
holklinkende woorden. Ware het niet 
dat wi j allen onze frank moeten stor
ten in dit kongolese vat der Danaïden-

We laten het kruipeh voor Moboetoe 
over aan een zekere brusselse elite 
Het ware echter wenselijk dat het par
lement wat meer zou gaan toezien op 
de belgische technische bijstand aan 
Kongo en dat deze materie, zoals alle 
die onder Buitenlandse Zaken ressorte
ren, uit de beslotenheid der kabinetten 
zou gehaald worden. Als de begunstig
de zelf boekhoudkundig nauwkeurig 
denkt en spreekt, waarom zou de be
gunstiger (we hebben hef hie» niet 
over aan een zekere brusselse elite, 
alles) dat niet met evenveel recht mo
gen doen ? 



" (vervolg van biz. 3) 
spreekgestoelte door een vertegenwoor
diger van het F.D.F -R W. aan de be
stendige deputatie werd gebracht, is 
betekenisvol en onderstreept voldoende 
de draagwijdte van de onbegrijpelijke 
beslissing. Dat men zich echter geen 
illuzies make • degene die men heeft 
willen treffen, zal toch altijd de echte 
laureaat blijven ; het politieke is ver
gankelijk, de kul tuurwaarden blijven. 

% Brabantse provincieraad (2) 

de 
scheve 
verdeling 

(t.p.) Na gezegd te hebben dat de fe
derale inrichting van de staat meer en 
meer vorm aanneemt, verklaarde 
Van Droogenbroeck dat er zou moeten 
kunnen nagegaan worden in welke ma
te de provinciale middelen aangewend 
worden voor Vlaams-Brabant, Waals-
Brabant en Brussel afzonderlijk. Bij de 
ontleding van het krediet voor het pro
vinciaal onderwijs kloeg hij aan, het 
driemaal zoveel wordt besteed voor het 
onderwijs in Waals-Brabant dan in 
Vlaams-Brabant. 

Hij drong eveneens aan op de ont
dubbeling van de C.O.O.V.I.-instelling 
opdat zowel de franstalige als de neder-
landstalige afdeling zich afzonderlijk 
zouden kunnen organizeren en ontwik
kelen. Hij eiste pariteit in de verdeling 
der provinciale middelen, rekening 
houdend met de bevolkingsdichtheid. 

Tot slot drong hij aan op herziening 
van het sisteem der provinciale tussen
komsten op verschillende sociale gebie
den, daar nog veel tekortkomingen wor-

\den vastgesteld. 
Gedurende deze oktoberzitting werd 

door het F.D.F.-W.R. een voorstel inge
diend om een volksraadpleging te or
ganizeren, waarbij de inwoners van de 
wijken Zuun, Jezus-Eik, Groenendaal 
en Het Voor zich zouden uitspreken 
over aanhechting bij de agglomeratie. 

In zijn reaktie op dit voorstel ver
klaarde V.U.-woordvoerder Van Droo
genbroeck dat dit niet in een provin
ciale raad ter sprake mag komen : 
« Trouwens, wij verzetten ons kracht
dadig tegen elke gebiedsroof. Wij wil
len Brussel niets ontnemen, maar wij 
eisen eerbied en recht voor ons volk, 
onze taal en onze kuituur. Vlaanderen 
kan met recht Haren, Laken en Neder-
over-Heembeek terugvorderen, maar 
wij beperken ons tans tot de eis : de 
zes randgemeenten zijn vlaams en moe
ten Vlaams blijven ». 

Vermelden wij nog tussenkomsten 
van juffrouw Brauns en de heer Van 
Besien, die met glans hun amendemen
ten en voorstellen verdedigden. Te no
teren valt ook het feit, dat de voorzit
ter van de provinciale raad de heer 
Pauwels belette zijn toespraak verder 
te zetten, toen hij het openbaar ondei'-
wijs behandelde en grove onrechtvaar
digheden tegenover de vlaamse ge
meenschap aankloeg. 

Gedurende de bespreking van de be
groting werd onze vriend P. Peeters 
zwaar getroffen door het plots overlij
den van zijn vader, wa t hem belette 
de door hem ingediende amendementen 
en voorstellen persoonlijk te verdedi
gen. 

'% Antwerpse provincieraad 

eenzijdig 
en 
onsportief 

(v.b.) Dmsdag van vorige week heeft 
de vergadering van de antwerpse pro
vincieraad een onbevredigend verloop 
gekend wegens de eenzijdige manier 
waarop de twee meerderheidsparti jen, 
en ook de voorzitter van de provincie
raad, de heer Wouters, bepaalde proce
dure-regels interpreteerden en toepas
ten. 

De eerste maal ging h e t over de teRst 
van een motie waarin wordt aangedron
gen op het behoud van het vliegveld 
van Deurne. Aan de Volksunie werd 
de kans ontnomen de tekst die haar 

voorkeur genoot — en die aanvankelijk 
door de leidster van de C.V.P.-fraktie, 
mevr. Daems in haar eigen ontwerp
tekst geïntegreerd was — in alle klaar
heid behoorlijk te verdedigen. «De 
verst-strekkende teks t» kreeg de voor
rang zei voorzitter Wouters, en dat was 
volgens hem de tekst van de meerder
heid. Er werd bij voorrang over ge
stemd. 

Omwille van het algemeen belang 
hebben de V.U.-mandatarissen, na pro
test, z'ch aangesloten bij de tekst in 
kwestie, maar de meerderheid had een 
fraai maneuver uitgehaald dat noch 
haarzelf noch de voorzitter van de pro
vincieraad tot eer strekt. 

Een vergelijkbare intrige was tegen 
de Volksunie op touw gezet naar aanlei
ding van een motie-tekst over de op
richting van een Hof van Beroep te 
Antwerpen. In dit geval was het zo evi
dent dat de tekst van de Volksunie « de 
verst-s t rekkende» was, dat voorzitter 
Wouters wel zéér partijdig moest oor
delen om het anders te zien. 

We willen er ditmaal niet verder op 
aandringen, maar we verwitt igen de 
meerderheidsparti jen en « h u n » voor
zitter van de provicieraad dat ze met 
dergelijke procedure-misbruiken ook bij 
hun eigen partijleden simpatieën aan 
het verliezen zijn. Ofwel maakt de 
voorzitter van de provincieraad eigen
machtig uit dat de tekst voorgelegd door 
de meerderheidsparti jen « d e verst-
strekkende » is, en dus de voorrang 
krijgt op de teksten voorgelegd door de 
minderheid. Ofwel treft hij die beslis
sing niet eigenmachtig, maar raadpleegt 
de provincieraad, waarvan de meerder
heid dan zonder enige kritische zin en 
in strijd met alle fair-play haar eigen 
oordeel bij s temming oplegt. In beide 
gevallen is het rezultaat hetzelfde : de 
meerderheid verhinder t dat de minder
heid haar s tandpunten mot normale 
middelen kan verdedigen. 

We zouden liever hebben dat de pro
cedureregels van een grondwetteli jke 
instelling als de provincieraad korrekt 
worden toegepast. De V.U. doet hier
voor alles wat in haar macht ligt. Maar 
zo er sistematisch machtsmisbruik zou 
worden begaan, zullen we niet aarzelen 
het grievend en bekrompen optreden 
van de meerderheid aan het ruimere 
publiek bekend te maken. Dan kunnen 
de kiezers zelf oordelen. 

Oo3tvlaamse provincieraad (1) 

V.U. 

beheerst 
debatten 

(r.r.) Deze titel bevat geen overdrij
ving ! Inderdaad ontplooide onze frak-
tie zo'n aktiviteit. waren er zoveel goed-
voorbereide en stevig-gedokumenteerde 
tussenkomtsen, dat veel zittingen ge
woonweg een dialoog tussen bestendige 
deputatie en Volksunie - afgevaardigden 
werden, met een passief luisterende CV. 
P., een allesbehalve dinamische B.S.P. 
en een P.V.V. waar in de verdeeldheid 
tussen de behoudsgezinde ouderen en 
enkele jongeren meer dan eens te voor
schijn kwam. 

Bij de algemene bespreking hield Os
wald van Ooteghem een aandachtig be-

bomen 
« Wat voor goeds kan er komen uit Nazareth ? » heette het in hijhelse 

tijden. En de grootstadsmens in Vlaanderen zal misschien — onbewust 
deze evangelische vraag parafrazerend — spotten : wat voor goeds kan 
er komen uit Meldert, een vlek dat we niet eens op de kaart weten 
liggeri, ? 

Nou, uit Meldert is er al heel wat goeds gekomen. Verleden jaar gingen 
daar enkele jongens bijeen zitten om te schouwen in de verre toekomst 
van gemeente en omgeving. En alhoewel hun dorp nog een droom van 

^ een landelijke gemeente is (met een uitstekende visvijver, voor wie het 
wil weten...), ziet de toekomst er daar al even weinig rooskleurig uit als 
elders in het vlaamse land, dat in zeer snelle vaart aan het evolueren is 
naar één reusachtig suburbia : een « terrain vague » waarin steeds minder 
natuur het zal moeten opnemen tegen steeds meer asfalt. 

De jongens van Meldert zagen de tekenen van de toekomst, besloten er 
wat aan te doen en vormden een aktiekomitee dat nu eens letterlijk ging 
ijveren voor de toepassing van een zéér behartenswaardige spreuk : wie 
de wereld wil verfraaien, beginne voor zijn eigen deur. Dies zette het 
aktiekomitee zich aan het werk om voor eigen meldertse deuren een paar 
karrevrachten berkeboompjes te planten. Er ging een berichtje over dat 
initiatief naar de pers. Heel wat joernalisten — ondanks alles romantici, 
tussen hun paperassen dromend van een zomers hangnet aan twee ge
zonde boomstammen — zagen er kopij in en Meldert kreeg een beperkte 
en kortstondige bekendheid. 

De joernalistieke aanmoediging bleek op de meldertse gemoederen het 
effekt van een flinke doping te hebben : het initiatief zou verder worden 
uitgewerkt. Enkele dagen geleden kregen alle joernalisten, die vorig jaar 
de boomplanting hadden geprezen, een vriendelijke uitnodiging om op 
1 november persoonlijk te Meldert te verschijnen en er over te gaan tot 
het planten van hun bloedeigen berkeboom. 

Op 1 november waren ze prezent, levensgroot en voltallig. Aangevuld 
en versterkt met de beroepsklaploper van alle plechtigheden waarop het 
woord kuituur van dicht of van ver toepasselijk zou kunnen zijn : minis
ter Van Mechelen kompleet met vlinderdas. En kennelijk er op gebrand 
om, na het uitspreken van enkele veurtreffelijke weurden, de hand aan 
de spade te leggen en ten aanschijn van een heel dorp duidelijk te maken 
dat een minister nog met wat anders kan werken dan met zijn ellebogen. 

Van Mechelen was er om zo te zeggen beroepshalve ; de joernalisten 
waren er omdat het een zonnige voormiddag beloofde te worden met — 
wie weet — ergent een flinke landelijke hap. (Die verwachting werd 
overigens vervuld : boerenpensen en ajuinsoep). Zij waren echter niet 
de enigen die opgekomen waren. 

^ Jan Lambin liep er, de man die in de radio-« Postiljon » al meer dan 
een boompje heeft gezet over bomen, natuurbescherming en stadslon
gen. De antwerpse architekt die een der leiders was bij de akties Peerds-
bos en Noordkasteel, kwam er kracht voor een vernieuwde strijd opdoen. 
Kmeast Verbruggen, de man van S.O.S.-Natuur, plantte zijn berkeboom 
rnet de i^ver en de verbetenheid van iemand die een opdracht te vervullen 
en een boodschap te brengen heeft. Enkele jongens die te midden van de 
rook en het lawaai van de gentse kanaalzone aan het dromen zijn gegaan 
van een leefbare wereld, kwamen er leren hoe de dingen moeten aange
pakt worden. 

Het gesprek, tussen de ajuinsoep en de pensen (de « meldertse vesper-
tafel » zoals ze door Jan Lambin werd gedoopt) liep dan ook uitsluitend 
over de dingen die dit gezelschap het nauwst aan het hart liggen : natuur
bescherming, ruimtelijke ordening, groene zones. Er zaten daar aan de 
dis m de dorpse toneelzaal een aantal deskundigen bijeen en wie hun 
gesprekken wist samen te vatten tot één kerngedachte, vernam meteen 
een schrijnende alarmkreet. 

Zij waren gekomen omdat er een eindeloze rij van kwalijke tijdingen 
en slechte berichten, toch één keer een gunstig teken was geschoven : te 
Meldert werden — bewust en vastberaden en zéér nadrukkelijk — bomen 
geplant. Meldert weze hoog geprezen. 

dio genes. 

luisterde tussenkomst, waar in hij aan
kondigde dat de Volksunie net zoals 
vroeger een opbouwende oppozitierol 
zou spelen. Hij drong aan op het mo-
dernizeren van de provinciale instellin
gen (onder andere door een herverde
len van de aktiviteit der zes kommissies) 
en kant te zich scherp tegen de partij
politieke benoemingen. Tot slot stelÖe 
hij een initiatief voor, te nemen door de 
E.R.V.. en waardoor een «algemene 
vlaamse vergadering » zou bijeengeroe
pen worden, met als opdracht : het ver
kiezen van een bestendig overlegorgaan, 
het ui twerken van een vlaams mini-
mumprogramma en het voeren van be
sprekingen met het waals overlegorgaan. 

Dit laatste voorstel werd hernomen iri 
een motie die, na bespreking, door alle 
frakties werd aangenomen en tenslotte 
eenparig goedgekeurd. In de latere be
spreking kwam Oswald van Ooteghem 
nog tussen over het toerisme, waarin hij 
de te geringe hotelkapaciteit van onze 
provincie (vooral van de stad Gent) 
aankloeg, kritiek uitbracht op de ver
snippering van de talloze V.V.V.'s en 
pleitte voor een wetenschappelijk bestu
deren van de problemen rond het toe
risme en voor het « paireren » van Oost-
Vlaanderen met Frans-Vlaanderen en 
(of) Zeeuws-Vlaanderen. 

Raf Baeyens hernam zijn voorstel van 
vorige zittijd in verband met het pro
gressief afschaffen van de asociale rij
wieltaks, te beginnen met het vrijstellen 
van gepensioneerden, weduwen en we
zen. Hoeft het gezegd dat de deputatie 
in dit nochtans simpatieke en zonder 
bezwaar uit te voeren voorstel geen heil 
zag ' Bij de bespreking van de begro
ting van onderwijs bracht Baevens weer 
pert inente opmerkingen. Hij veroor
zaakte zelfs een zitting met gesloten 
deuren, toen hij de betrokken deputee 
ondervroeg over konkrete gevallen van 
benoemingspolitiek. 

Oosfvlaamse provincieraad (2) 

Stieren, 
jeugd en 
nog veel meer... 

(r.r.) Paul van Grembergen hield een 
goede maidenspeech waar in hij twee 
tema's ontwikkelde : het gebrek aan 
doorstroming tussen het (in onze pro
vincie zeer degelijk ontwikkelde) tech
nisch onderwijs en het hoger onderwijs 
waarin Oost-Vlaanderen nog al te wei
nig aan bod komt ; de problemen van 
het Meetjesland (aanzienlijke uitwij
king, totaal onvoldoende verbindings
wegen, ongeordend kollektief vervoer 
waardoor pendel ondanks de relatief 
korte afstanden). 

Zoals vorig jaar kwam Ignace Vande 
Walle gepast tussen met degelijk voor
bereide vragen over het landbouwbe
leid, ditmaal in verband met de selek-
tienormen bij het aankopen en bewaren 
van élitestieren, en over de vertraging 
in het uitbetalen van een beloofde Feo-
gatoelage aan de landbouwers uit het 
testgebied tussen Adegem en Lovende-
gem. 

Fred Jegers stelde een hervorming 
voor in verband met de belasting op het 
tewerkgesteld personeel : voor bedien
den en werklieden onder de 18 jaar zou 
de belasting gehalveerd worden, ook 
voor wie personen tewerkstelt met een 
bestendige invaliditeit van 20 tot 50 %. 
De deputatie beloofde dit voorstel aan
dachtig te onderzoeken... 

Andere fraktieleden kwamen op ver
schillende punten van de begroting tus
sen : Urbain De Graeve in verband met 
de provinciale onthaaldienst voor gast
arbeiders • Jan Caudron in verband met 
het betoelagen van de jeugdbewegin
gen, en waar de nationalistische jeugd
beweging nog steeds onbekend bliikt 
te zijn (met een totaal onbevredifffnd 
antwoord van de deputee) : Roeland 
Raes over het betoelagen van het na
tionaal toneel Gent, dat het vert ikt 
werk van vlaamse auteurs op te voeden 
(pozitief antwoord van de deputatie, 
maar ook hier zal verdere waakzaam
heid geboden zijn) • Kris Versyck met 
enkele suggesties nopens de beschutten
de werkplaatsen voor gehandikapten : 
Bert De Cremer over de problemen van 
de Vlaamse Ardennen en die ook aan
dacht vroeg voor het vlaamse 'd Hoppe 
dat door Henegouwen als een soort 
stortplaats wordt aanzien. 

Onze 15 man sterke fraktie is tans 
behoorlijk ingereden. Zij is een voor
beeld van aktiviteit, volgt de ganse pro
vinciale aktiviteit en illustreert voort
durend onze bekommernis : op alle fron
ten ijveren voor een modern, efficiënt 
provinciaal beleid ! 
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PAS OP, HARM EL I 
De geruchten over de benoe

ming van burggraaf Davignon 
tot direkteur-generaal bij Bui
tenlandse Zaken blijven aan
houden. 

Minister Harmei make zich 
best geen illuzies : indien de 
aartsfranskiljon Davignon die 
benoeming krijgt, dan zal er in 
Vlaanderen een storm van pro
test opgaan waarbij het protest 
tegen de Vivario-benoeming 
destijds klein bier was. 

Het is totaal onaanvaardbaar 
dat Davignon drie decennia 
lang de plak zou blijven zwaai
en op Buitenlandse Zaken. De
ze beschermeling van Spaak en 
vertrouweling van Harmei is 
daarenboven te jong om op de 
benoeming enige aanspraak te 
kunnen maken. 
Een verwitt igd man is er twee 

waard : dat Harmei he t zich in 
de oren knope. En indien hij 

toch zou benoemen, zal zijn po
litieke loopbaan geen halve 
cent meer waard zijn ! 

DUURDERE POST 
Ondanks de schandalige ver

traging in de postbestellingen 
gaat de port toch per 15 novem
ber de hoogte in. Aanvankeli jk 
scheen de minister de prijzen-
kommissie te zullen involgen 
en alleen de tarieven voor he t 
drukwerk te verhogen, terwij l 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Alleen een krachtige Volksunie-aktie tegen de grendels 

kan deze dodelijke bedreiging nog afwenden. En een 
krachtige Volksunie-aktie veronderstelt in de allereerste 
plaats een sterke vlaams-nationale pers. 

Aan de uitbouw van deze sterke vlaams-nationale pers 
wordt momenteel gewerkt in het kader van de abonne
mentenslag. Alhoewel de rezultaten niet onbevredigend 
zijn moet er nu toch onverwijld aan het werk gegaan 
worden in de arrondissementen die totnogtoe achterble
ven. Mogen we ze eventjes aan een ( naar wij hopen : 
voorlopige ) schandpaal spijkeren? Dat zijn ze dan : Roe-
selare-Tielt, leper, Gent-Eeklo, Dendermonde, Tonge
ren-Maaseik en Hasselt-St Truiden. 

Van de overige arrondissementen mogen er vier op het 
op het ( ook al voorlopige ) erepodium : Antwerpen 
{ dank zij Broechem ) , Brugge ( dank zij St Andries ) , 
Mechelen ( dank zij Mechelen-stad ) en Oudenaarde 
( dank zij St Maria-Hor eb eke ) . Wat tussen schandpaal en 
erepodium staat, weet meteen dat het beter moet en kan ! 

Propagandisten, 

in de strijd tegen de 

grendels 

Steunt ons financieel: 

WERFT 
NIEUWE ABONNEES 

de briefport gewoon 3 fr. zou 
blijven. Maar omdat men dan 
tot een verhouding zou komen 
dat drukwerk bijna even duur 
zou zijn als een gewone brief, 
besloot de minister alles met 
0,50 fr. te verhogen. Hierbij 
werd het advies van de prijzen-
kommissie in de wind gesla
gen. 

De regering Eyskens zal o.a. 
de geschiedenis ingaan als de 
regering van de slechte en 
steeds duurdere post. De we
reld op haar kop, kafkiaanse 
fantazie die in België absurde 
werkeli jkheid is. 

CESNOPEN 
De franstalige pers — met op 

kop de «L ib re» — heeft dade
lijk gemerkt hoe efficiënt het 

heengaan van de Volksunie 
uit de werkgroep Eyskens is 
geweest. 

Ze schreef onomwonden dat 
de politiek van «Vlaams op
bod » weer was begonnen en 
dat de Vlaamse C.V.P. door het 
weggaan van de Volksunie als 
het ware verplicht dreigde te 
worden, een strakkere houding 
aan te nemen. 

Zeer juist gezien : de heren 
hebben het goed gesnopen! In
dien het juist is dat men de 
boom kent aan zijn vruchten, 
dan kent men de gegrondheid 
van de Volksunie-houdin:; aan 
de rezultaten ervan. En het 
eerste rezultaat was, dat de 
Vlaamse C.V.F., opgeschrikt 
door het V.U.-incident, weer is 
beginnen aarzelen inzake de 
grendels die ze kort tevoren 
reeds zonder meer had aan
vaard. 

MET DE 
DOOD IN 
HET HART 

...aanvaardde de vlaamse 
C.Y.P. het diktaat van Herto-
ginnedai en de faciliteiten in 
zes randgemeenten. 

...beijverde de vlaamse C.V.P. 
zich voor de verfransing van de 
brusselse omgeving, door de 
vestiging van Leuven Frans te 
Woiuwe. 

...gaf de vlaamse C V f . toe 
aan de frankofone grootheids-
waanzin te Ottignies. ten koste 
van Antwerpen en Limburg. 

...blijkt de vlaamse C.V.P. 
bereid om de grendels te aan* 
vaarden en de vlaamse meer* 
derheid te ontkrachten. 

Met de dood in het hart van 
Vlaanderen! 

Een bezoek dat vooral de zakenlieden zal verheugen. 

WIE TEKENT DE TEKST MEE? 

MNESTIE VOOR OOSTFRONTERS 
Volksvertegenwooydiger Mauiits Coppieteis heeft op 28 oktober een schiijven gericht 
aan de jonge Kamerleden waarin hij hen verzoekt, samen met hem een door hem opge
steld wetvoorstel voor amnestie aan de Oostfronters te ondeitekenen en in te dienen. In 
die blief schiijft hij o.m. : « Precies omdat U geen getuige noch dramatisch personage 
geweest zijt vati deze tragedie, hoop ik dat U altans deze aangelegenheid zonder voorin
genomenheid zult kunnen beoordelen ». We zijn benieuwd of dit initiatief van onze 
volksvertegenwoordiger weerklank zal vinden bij de jonge pai lementsleden van de andere 
partijen. Inmiddels geven we hieronder de tekst van de « memorie van toelichting » bij 
het wetvoorstel ; uit deze tekst is op te maken, in welke geest het voorstel 
wordt neergelegd. 

Bijna 25 jaar na heï einde van de tweede 
wereldoorlog dragen duizende medebur
gers nog steeds de financiële en morele ge
volgen van hun verleden of van dit van 
t u n vader of echtgenoot. 

Algemene amnestiërende maatregelen 
dringen zich op om aan deze toestand 
voorgoed een einde te stellen, daar van de 
ene kant de individuele herziening ontoe
reikend is gebleken en, van de andere kant, 
de spijtige excessen en de hardheid van de 

repressie een rechtvaardige, gelijke en 
menselijke rechtsbedeling hebben onmoge
lijk gemaakt. 

Mits verwijzing naar de dringende 
noodzaak van een ruime amnestiewet en 
naar het ingediende voorstel van wet, 
strekt dit voorstel erïoe," amnestie te verle
nen aan een welbepaalde kategorie van 
veroordeelden : de gewezen Oostfrontstrij-
ders. 

Het komï ons voojr dat dezen vervolgd 

en gevonnisï werden op zeer betwistbare 
juridische gronden, terwijl juist zij wel 
duidelijkst gehoor gaven aan idealistische 
motieven - die met het bestaan en de vei
ligheid van België niets te maken hadden -
en ook wel duidelijTcst slachtoffers waren 
van een heftige anti-kommunistische pro
paganda, reeds vóór het uitbreken van de 
oorlog. 

Het komt ons wenselijk voor even te 
herinneren aan de feiten en omstandighe
den van toen. Na de kapitulatie van Bel
gië en van Frankrijk in 1940 verklaaiden 
de belgische ministers te Vichy, dat de 
oorlog voor ons land was afgelopen en zij 
handelden in die zin t.o.v. de belgische 
militairen. De belgische onderhorigen, die 
zich tijdens de ooilog aanmeldden voor 
het Oostfront, vergrepen zich aan geen 
enkele bepaling van het strafrecht. De So-
vjet-Unie behoorde immers niet tot de 
bondgenoten van België, ja, sinds 1939 

'( russische agressie op Finland ) had Bel
gië de diplomatieke betrekkingen met de 
Sovjet-Unie verbroken en deze waren op 
het ogenblik der feiten niet hersteld. 

Bij Besluitwet van 17 december 1942 
werden weliswaar de artikelen 113 en 117 
van het Strafwetboek verrijkt met de nieu
we teksten, waardoor het opnemen van 
wapens tegen de gemeenschappelijke vijan
den strafbaar werd gesteld. 

Hierbij werd geen rekening gehouden 
met volgende feiten : zeer vele Oostfront-
strijders hadden dienst genomen vóór 17 
december 1942 ; de overgrote meerderheid 
van hen kon geen kennis krijgen van de 
genoemde besluitwet ; zelfs bij kennisne
ming ware het onmogelijk geweest, zich 
aan Je aangegane verbintenis te onttrek
ken. 

Toch werden de Oostfronters door de 
krijgsraden geregeld tot de doodstraf ver
oordeeld en enkelen werden terechtgesteld. 

Vijfentwintig jaar na de feiten, in heï 
licht van de huidige mondiale en euro
pese politieke situatie, en met alleen een 
toekomst van vrijheid voor ogen, wil on
derhavig voorstel van wet niet alleen meer 
rechtvaardigheid nastreven, maar tevens 
bijdragen tot de bevrijdende daad waartoe 
iedere staat en iedere gemeenschap op som
mige tijdstippen van zijn bestaan is ge
noopt. 
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ZONDERLINGE... 

Begin oktober drongen in 
pers en B.R.T. enkele echo's 
door in verband met het afdan
ken van een leraar aan de vo
r ig jaar opgerichte Hogere 
School voor Vertalers en Tol
ken te Gent : protesten van 
jong-socialisten en andere link
se kringen, stilzwijgen of ge
wilde vaagheden van al wie of
ficieel is of doet alsof. 

Wat was er precies gebeurd ? 
De betrokkene, Jacques Dhae-
nens, is de laatste jaren bekend 
als medewerker aan « Links » 
en het «Vlaams Marxistisch 
Tijdschrift», als initiatiefne
m e r van een « Werkgroep Re
volutionaire pedagogie » en an
dere dergelijke zaken. Dhae-
nens was ook benoemd als les
gever aan de hogere tolken-
school, waar zijn aktiviteit be
paald geen aanleiding gaf tot 
klachten. 

...DEMOKRATIE... 

Als sterk-geëngageerd links 
mil i tant nam Dhaenens deel 
aan de kontestatiebeweging in 
het Gentse. Het is zo, dat hij 
betrokken was bij eeji betoging 
in een of ander universitair ge
bouw. Een aldaar aanwezig 
ijverig speurder pende dood-
ernst ig in zijn verslag dat 
Dhaenens « niet te onderschei
den was van de s tudenten», 
da t hij (o gruwel!) «geen das 
droeg» en dat (nog erger!) 
« hij een hemd droeg met open 
kraag» . Ruim voldoende reden 
om aan de leraar per aangete
kend schrijver te laten weten, 
dat men van zijn diensten af
zag voor het schooljaar 1969-70. 

De bestendige deputatie van 
Oost-Vlaanderen heeft blijk
baar geoordeeld dat zij zich 
niet te verantwoorden heeft in 
verband met de getroffen 
maatregel en zich dus ook ont
houden van verduidelijkend 
kommentaar. 

,..IN OOST-VLAAN
DEREN 

Wij kunnen dan ook alleen 
maar besluiten dat Dhaenens 
vi'erd ontslagen op grond van 
een rapport, waarvan de aan
gehaalde « argumenten V flink 
bij het haar getrokken zijn; 
da t hem de kans niet eens ge
geven werd, zich voor de Be
stendige Deputatie te verant
woorden; dat dit alles een mooi 
staalt je schijnt te zijn van het 
bestraffen van een afwijkende 
poli t ieke opinie. 

Dhaenens behoort uiteraard 
n i e t tot onze politieke vrien
den. Hij heeft echter alleszins 
rech t op zijn overtuiging én op 
h e t beleven van die overtui

ging. Wat moet het worden als 
men iedere « outsider » (en het 
kan morgen een vlaams-natio-
naal kontestant zijn) gaat ont
slaan wegens «open kragen» of 
iets dergelijks ? 

DERDE SENAAT 

In « Vooruit» van 22 oktober 
lazen we volgend opwekkend 
proza : «Een van onze parle
mentai re medewerkers herin
ner t er ons aan, dat er sprake 
is geweest en nog altijd sprake 
is van twee senaten, een fran-
kofone en een vlaamse senaat. 
Er zou een derde senaat moe
ten ingesteld worden, beweert 
hij, met één enkel lid, met na

me de heer Van Haegendoren, 
Hij spreekt in alle debatten, 
lang en meer dan eens. Hij 
dient meer wetsvoorstellen in 
dan alle andere senatoren sa
men en hij zou alleen wel een 
hele zittijd kunnen vullen. Men 
voegt daar aan toe, dat hij ja
renlang de grote man is ge
weest van de zogezegde neutra
le Lodewijk de Raet Stichting, 
waar hij een grote invloed kon 
uitoefenen. Het was waar
schijnlijk met het oog op zijn 
aktie, dat Jos Van Eynde sprak 
van de onderzeeër ». 

We denken, dat vriend Van 
Haegendoren best tevreden zal 
zijn met dit portret dat hem, 
zij het ietwat zuurzoet, recht 
laat wedervaren voor zijn on
verdroten parlementair werk. 

GEEN 
GRENDELS 

GEEN JAGERS MEER 

Enkele maanden geleden, 
toen de grondwetsherziening 
aan de orde was in Kamer en 
Senaat, verweten de regerings
part i jen de Volksunie dat zij 
door haar afwezigheid een der 
nut t igste par lementaire her
vormingen onmogelijk dreigde 
te maken : de verschuiving van 
de opening van het n ieuw par
lementair jaar van de tweede 
dinsdag van november naar de 
tweede dinsdag van oktober. 

Ondanks de afwezigheid van 
de Volksunie bij de stemmin
gen haalde de regering haar 
slag thuis : dit punt van de 
grondwetsherziening kreeg de 
vereiste twee-derdenmeerder-
heid. 

Met luid triomfgekraai werd 
aan de goegemeente gezegd, 
dat het voortaan uit zou zijn 
met de luiaardij . De oude ge-
plogenheid van de november-
opening — destijds ingegeven 
om de negentiende-eeuwse par
lementairen te laten deelnemen 
aan het jachtseizoen — was, 
ondanks de Volksunie-luiaards, 
eindelijk afgeschaft en voor

taan zou men in de eerste helft 
van oktober met frisse moed 
aan de par lementaire slag gaan. 

TOCH OP JACHT 

Oktober is voorbij, november 
is begonnen, maar de parlemen
ta i re aktivitei ten zijn nog al
tijd niet op dreef gekomen. 

De senatoren zitten thuis hun 
duimen te draaien, in afwach
t ing dat ze aan de slag kunnen 
(of moeten. . . ) . 

De kamerleden houden een 
schijn van aktiviteit op en be
spraken onder meer reeds de 
Kultuurbegrot ing van het I c 
pende jaar, dat reeds voor vier-
vijfden voorbij i s ! 

Op de openbare mening 
maakt dat — voor zover ze zich 
nog interesseert aan de dingen 
van de Wetst raat — een bar-
slechte indruk en aan de parle
menta i re demokratie wordt nog 
maar eens een grote ondienst 
bewezen. 

De hoofdschuldige is eens te 
meer de regering die, net als 
haar voorgangers, veel te laat 
klaarkomt met haar begrotin
gen. 

DUIDELIJK ZIJN 
Waarschijnlijk ergert iedereen zich nu en dan wel aan iets. 

En dat is ten slotte zeer normaal. Misschien zou het zelfs beter 
zijn als wij ons voortdurend ergens over zouden ergeren. Als 
dit ergeren dan maar niet verwoestend werkt, voor onszelf en 
voor de andeien. 

Een van die vele dingen waarover we ontevreden kunnen zijn 
is de manier waarop de mensen met ons wensen te spreken. De 
toon die zij blijkbaar passend achten. De woorden die zij dur
ven gebruiken, of die zij gebruiken zonder er verder veel bij 
na te denken. Het gebeurt heel dikwijls dat een leraar of les
gever vraagt : verstaat .ge mij ? Een heel normale vraag ? Na
tuurlijk wel, maar toch 1 Veronderstelt die lesgever dan niet 
zonder meer d^t er met zijn manier van zich uit te drukken, 
met zijn lesgeven zelf niets verkeerd zou kunnen lopen ? Met 
andere woorden slaat de twijfel, de vraag, die hij uitspreekt 
niet al te zeer op de anderen en niet al te weinig op zichzelf ? 

Iedereen die spreekt of schrijft doet een beroep op het in
zicht, op het « verstaan i> van de anderen. Zo niet zou hij zonder 
meer zwijgen. Dit sluit natuurlijk helemaal niet in dat ieder
een en dan nog voortdurend er aan denkt dat hij spreekt en 
schrijft voor anderen dan voor zichzelf, dat de zorg duidelijk 
te zijn misschien wel even belangrijk is als de zorg een paar 
gedachten te hebben die uitspreken waard zijn. Bovendien is 
de kracht tot duidelijkheid bij iedereen niet even groot. 

De vijandschap tussen Kegel en Schopenhauer is nogal be
kend. Die vijandschap is verklaarbaar door het verschil tussen 
de personen en door de botsingen die Schopenhauer vooral als 
het ware zocht. Maar toch blijft het pijnlijk de zeer krasse 
woorden te lezen die Schopenhauer over Hegel meende te mogen 
schrijven. Iemand ten slotte een dwaas en een krankzinnige 
noemen is zeker geen kritiek, het is niet eens polemiek, het is 
zonder meer een scheldpartij. En daarin wint ofwel degene die 
het hardst schreeuwt, ofwel degene die zwijgt. 

Trouwens Hegel was er zich van bewust dat hij moeilijk 
verstaanbaar was. Aan zijn leerling Heinz Friedrich Link schreef 
hij : « Es gibt nur einen Menschen, der mich verstanden hat, 
und dieser hat mich miszverstanden >. ( Er is maar één mens 
die mij verstaan heeft en die heeft mij misverstaan.) Men 
hoeft niet in te stemmen met deze bemerking om te erkennen 
dat niet alleen de duidelijkheid van de uitdrukking voor de 
verstaanbaarheid belangrijk is ; nog belangrijker is of er enige 
verwantschap bestaat tussen datgene waarover gesproken wordt 
en de belangstelling en de mogelijkheden van wie luistert 

De fijnzinnige mensenkenner Lichtenberg heeft dit eens dui
delijk uitgedrukt : « Wenn ein Buch ein Kopf zusammenstos-
zen und es klingt hohl, ist es dann allemal im Buch ? > ( Als 
een boek en een kop tegen elkaar stoten en het klinkt hol, ligt 
het dan altijd aan het boek ? ) Nog scherper heeft Lichtenberg, 
die zelf voor die tijd relatief weinig publiceerde, het boek ver
dedigd : « Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckï, 
so kann freilich kein Apostel herausehen. Wir haben keine Wor-
te, mit dem Dummen von Weisheit zu sprechen. Der jst schon 
Weise, der den Weisen versteht » (Een boek is een spiegel, als 
een aap erin kijkï is er daar natuurlijk geen apostel te zien. Wij 
hebben geen woorden om een dom mens over wijsheid te spre-* 
ken. Wie de wijze verstaat is al wijs.). 

Dit is niet bedoeld als de verdediging van om het even welke 
pretentie I Integendeel, zijn we niet begonnen over de plicht tot 
duidelijkheid ? Maar ook die plicht heeft een grens : daar waar 
het recht op aandacht en enige welwillendheid begint ! 

NEMROD 
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De vlaamse meerdet+»eid werd sinds 1830 poli t iek als gekolo-
nizeerd behandeld door een bestendige koalit ie wan framstalige 
Brusselaars, Walen en vlaamse franskil jons. Ook ekonomisch 
werd ze tot voor kort geminorizeerd door Brussel en Wal lonië. 
Zeker z i jn er op krizismomenten steeds enkele Walen ge
weest, die begrip betoonden voor onze moeil i jkheden. Di t doet 
echter niets af aan het fe i t dat doorgaans het gros mee in het 
kamp stond van de vijanden van de vlaamse ontvoogdingsstri jd-
Sidmar en de Voerstreek zeggen nog wel iets. 

GRENDELS 

Tans vrezen de Walen, in de 
toekomst geminorizeerd te zul
len worden en zoeken ze be
scherming tegen gebeurlijk toe
komstig machtsmisbruik van 
de vlaamse meerderheid. Wat 
zij vrezen in de toekomst, wil
len ze ons echter blijvend op
dringen. 

Dat willen ze door de gren
dels, die eensdeels nieuwe taal
wetten onmogelijk maken zon
der de steun van de meerder
heid van de franstaligen (3bis), 
anderdeels gelijk welk onge
daan maken van onrecht, door 
wetsontwerpen of wetsvoorstel-
leii (behalve voor de begrotin
gen) verhinderen, zo niet ten 
minste een vierde van de frans
taligen ermee instemt (38 bis). 

Het is duidelijk dat deze 
grendels het definitief einde 
van de vlaamse ontvoogdings-
strijd betekenen, allans op de-
mokratisch wettelijke wijze, 
omdat we volledig op de toe
stemming van onze franstalige 
voogden zullen aangewezen 
zijn daar de vlaamse meerder
heid geen echte meerderheid 
meer zal zijn, doch alleen nog 
een vormelijke, een ontmande, 
een gelubde. 

NIEUWE REPRESSIES 

De verdere vlaamse ontvoog-
dingsstrijd zal fataal aangewe
zen zijn op de revolutionaire 
weg van straatgeweld en inti
midatie, omdat de normale de-
mokratische weg afgesloten 
wordt. 

Dat is het wat de tegenstan
ders wensen, omdat ze menen 
dat het brave Vlaanderen dat 
niet zal durven en zich verder 
braafjes zal schikken in de on
derworpenheid aan de huidige 
franstalige gevestigde machten, 
het beruchte belgisch unitair 
establishment. Zo het dit niet 
zou doen, zou de weg open lig
gen voor nieuwe repressies, het 
klassieke wapen dat in de 20e 
eeuw steeds tegen Vlaanderen 
gebruikt werd. 

NIET VERANDERD 

Het is verbazingwekkend, ja 
ontstellend en diep bescha
mend, dat voor zo een wezen
lijk politiek punt als de gren
dels al de partijen in Vlaande
ren niet als één man een kort 
en onverbiddelijk njet laten 
noren. 

Het is voldoende, de gezich
ten van de franstaligen in net 

oog te houden wanneer over de 
grendels gesproken wordt, om 
te zien hoe ze er op belust zijn 
de Vlaamse meerderheid te 
wurgen, zodat ze alle sleutelpo-
zities zouden kunnen behouden 
om de diep misprezen vlaamse 
lummels, de Menapiens, blij
vend in een minderwaardige 
pozitie te kunnen dringen. Ci-
nisch bekennen ze daarbij dat 
zij zelf zoiets geen jaar zouden 
verdragen zonder in opstand te 
komen. Zij willen dat lot nooit 
ondergaan, maar ons willen ze 
het blijvend opdringen. 

Dat de « vlaamse » P.V.V.-ers 
en de « vlaamse » B.S.P.-ers on
middellijk klaar staan als hand
langers om de jonge vlaamse 
generatie zulk een lot voor het 
leven op te dringen, kan niet 
anders dan de woede van iede
re normale Vlaming opwekken. 

EN DE C.V.P. ? 

Hun houding is niet te karak-
terizeren. Het heeft geen naam. 
Deze partijen zijn slaafs ge
bleven. Het zijn de gedroomde 
handlangers, de gedroomde evo-
luees, de gedroomde kollabora-
teurs van de franstalige bon
zen, de franstalige kolonizators. 

P.V.V. en B.S.P. blijven ech
ter hun verleden trouw. Zij 
hebben gewoonlijk de handen 
mee uitgestoken om de vlaam
se bevolking in een minder
waardige pozitie te houden. Zij 
durfden zelden hun franstalige 
partijgenoten weerstaan. De 
C.V.P., die in haar eigen partij 
overwegend de getalmeerder
heid heeft, blijkt echter niet 

veel beter. Ook zij aanvaardt 
klakkeloos de dubbele meerder
heid om nieuwe taalwetten 
goed te keuren. Het wetsvoor
stel Van Elslande om de Vaste 
Kommissie van Taaltoezicht te 
hervormen, dat hij zo patetisch 
aangekondigd heeft, zal er dus 
nooit doorkomen. Er zal een 
grendel voorgeschoven worden. 

DE ALARMBEL 

Ook voor de alarmbel aan
vaardt de C.V.P. het beginsel. 
Alleen pruttelt ze nog wat te
gen dat de alarmbel steeds op
nieuw over hetzelfde onder
werp zou mogen rinkelen en 
dat ze ook voor voorstellen van 
primordiaal belang zoals voor 
de havenpolitiek zou mogen 
rinkelen. Wat de franstaligen, 
die alles willen, natuurlijk ook 
eisen. Op de werkgroep hebben 
ze het even cinisch als klaar en 
duidelijk geformuleerd. 

Zo zullen Antwerpen met 
zijn Baalhoekkanaal en zijn 
Linkeroever en Zeebrugge met 
zijn diepzeehaven nog verzoend 
worden, want de franstaligen 
zullen voor beide de alarmklok 
luiden en de grendel ervoor 
schuiven. Geen van beide zul
len hun zin krijgen. Waarom 
ook, via Duinkerken zal het 
ook gaan ! 

WAAROM ? 

Antwerpen en Brugge zullen 
in de toekomst nog alleen 
smeekschriften mogen afgeven 
bij de Conseil Economique Wal-
lon. Die een grote papiermand 
heeft ! 

De vraag kan gesteld worden, 
waarom de traditionele partij
en, traditionele onderdrukkers 
van de vlaamse bevolking, zich 

zo laten chanteren door de 
franstaligen. Het heet dat ze in 
1961 bij de zetelaanpassing die 
belofte zouden gedaan hebben 
aan de franstaligen. 

Het valt moeilijk te geloven, 
want op het C.V.P.-kongres te 
Oostende dat er op volgde werd 
beslist, dat nooit de vlaamse 
parlementaire meerderheid zou 
prijsgegeven worden zolang de 
vlaamse eisen niet zouden ver
wezenlijkt zijn. En op het 
Vlaams socialistisch kongres te 
Klemskerke voor een paar jaar 
verwierp men evenzeer de 
grendels. 

Nu is het waar dat kongres-
besluiten van C.V.P. en B.S.P. 
zoveel woorden in de wind zijn, 
evenals hun beloften aan hun 
kiezers. Alleen beloften aan 
hun franstalige partijgenoten 
tellen klaarblijkelijk. 

Omdat die franstaligen klaar
blijkelijk hun beloften steeds 
houden ? 

HUN BELOFTEN 

Ze hebben immers in ruil 
voor de pariteit voor de ambte
naren op nationaal vlak en 
voor faciliteiten in de zes rand
gemeenten te Hertoginnedal 
beloofd, ons voortaan met rust 
te laten. In ruil voor Komen-
Moeskroen beloofden ze de 
Voerstreek blijvend af te staan. 

We kregen nog meer : 10 ne-
derlandse scholen per jaar te 
Brussel, 50 % van de hogere 
gemeentebeambten eveneens te 
Brussel, taalkaders in de mi
nisteries en op Sabena, het 
Sluitstuk van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht : alles 
bij wet asjeblief. 

Wie eist nu echter de Voer-
streek op ? 

Wie eist de zes randgemeen
ten op en ook nog andere ge
meenten ? 

Wie prutste het sluitstuk van 
de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht onwettelijk stuk ? 

Wie saboteert de vlaamse 
scholen te Brussel ? 

Wie maakt dat er nog slechts 

20 % nederlandstalige hogere 
ambtenaren in de brusselse ge
meentediensten zitting heb
ben ? 

Toch wel de P.L.P., de P.S.C. 
en de P.S.B., de franstalige 
vleugels van de drie traditio
nele anti-vlaamse partijen. 

BLIJVENDE 
KOLONIZERINC 

De wellust waarmee de frans. 
talige konservatieven en reak-
tionairen zich op de grendels 
werpen is duidelijk. 

Wie zijn de bondgenoten van 
de « vlaamse » B.S.P. en van de 
« vlaamse » P.V.V. ? « La Libre 
Belgique », « Le Matin » en 
« Le Rappel ». 

Schrijven zij niet dat de 
franstaligen beschermd moeten 
worden tegen « gebeurlijke » 
misbruiken van de vlaamse 
meerderheid ? 

Schreven of schrijven zij ooit 
de blijvende, feitelijke en tast
bare misbruiken van de frans
talige sociologische meerder
heid ? Wie bezet de sleutelpo-
zities te Brussel, in het leger, 
op de Sabena en elders ? 

De Vlamingen of de franstali
gen ? 

DE WURGERS 

Het is duidelijk dat de frans
taligen deze reaktionaire toe
standen willen behouden, dat 
ze de uitbouw van de havens 
Antwerpen, Gent en Zeebrugge 
willen verhinderen (we hebbeq 
de Conseil Economique Wallon 
al gehoord), dat ze de vliegha-
ven Deurne willen afschaffen 
en de Sabena blijvend Frans 
willen houden. Het zijn zij, die 
de interessante loopbanen aan 
de vlaamse jongeren willen 
onthouden. Welk wapen heb
ben we ertegen, tenzij de be
wustmaking van de vlaamse 
meerderheid ? 

Al de krachten van de reak-
tie doen tans een aanval op de 
demokratische vlaamse meer
derheid. Dat de P.V.V. ze steunt 
verbaast niemand, dat de 
« vlaamse » B.S.P. meehuilt 
ook niet voor wie het fransta-
lig kompleks en het anti-vlaams 
verleden van deze partij kent, 
sinds het verzet van vader An-
seele tegen de vernederland
sing van Gent. 

Dat de « vlaamse » C.V.P. ook 
meedoet, ondanks de vlaamsge-
zinde overtuiging van haar kie
zers, bewijst dat ze de demo-
kratie aan haar zolen lapt. 

Hoe dan ook : Vlaanderen is 
niet langer rijp voor een blij
vende kolonizering. 

Wie de vlaamse demokrati
sche volkswil verwaarloost, zal 
weten wat hij doet. Die politici 
zullen door een vloedgolf weg
geveegd worden naar de ver-
geethoek. 

De enige plek waar ze op 
hun plaats zijn. 

Aan onze militanten en onze 
propagandisten, ze te helpen 
ontmaskeren bij de openbare 
mening. 

WIM JORISSEN. 

m 
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Xvervolg van blz. 1) 

Wij hebben het standpunt verdedigd 
dat de ekonomische decentralizatie 
slechts tot doel kan hebben de vlaamse 
€n Waalse gemeenschap.in staat te stel
len een eigen politiek ter bevordering 
van hun volkswelvaart te voeren, die 
zich moet uitstrekken tot gans hun ter
ritorium en al hun inwoners. 

Het besluit de begrenzing van Brussel 
onopgelost te laten is niet te verant
woorden, vooral in het licht van de be
doeling der frankofonen, de a.s. gemeen
teverkiezingen te misbruiken voor een 

tici hun gang zou laten gaan en nadien 
tegenover de rezultaten van hun dema
gogie in de randgemeenten zou toege
ven. 

De werkgroep heeft veel aandacht be
steed aan de ekonomische decentraliza
tie. De partijen werden zelfs verzocht, 
een schriftelijke nota op te stellen. We 
geven elders in dit blad de samenvat
ting van de onze. 

Ik wens vast te stellen dat de drie 
traditionele partijen, in strijd met hun 
principiële verklaringen of met hun 
eigen partijprogramma, weigeren een 

grenzen onoverschrijdbaar waren en dat 
haar medewerking hierdoor gekondi-
tioneerd werd : ten eerste het prijsge
ven van Vlaams grondgebied; ten twee
de het prijsgeven van de vlaamse meer-
derheidspozitie in het parlement. 

Het probleem moet in alle klaarheid 
gesteld worden. Waar het om gaat — en 
dat is de kern van de zaak — is of de 
Vlamingen bereid zijn, te verzaken aan 
hun meerderheid in het parlement, een 
meerderheid waar zij nog nooit mis
bruik van gemaakt hebben, waarvan zij 
voorzeker nooit misbruik zullen kunnen 

WAAROM DE VOLKSUNIE WEGGING 
STRIJD TEGEN DE GRENDELS 
verkapt referendum in de randgemeen
ten. Indien het lot van de zes randge
meenten niet beslecht wordt vooraleer 
de vlaamse meerderheid in het parle
ment machteloos gemaakt wordt met de 
grendels, zullen zij voor altijd « in de 
lucht» blijven hangen en, dank zij de 
faciliteiten, verloren zijn. Wij huiveren 
bij de veronderstelling dat men sommi
ge doldrieste frankofone brusselse poli-

. . . IN DE WIND 
C.V.P. • volksvertegenwoordifer 

Van Eisiande beloofde met veel 
omhaal, dat zijn groep een nieuw 
wetsvoorstel voor de Vaste Kom
missie van Taaltoeziclit zou indie
nen. 

IJDELE BELOFTE, WOORÖEN IN 

DE WIND: DE WALEN SCHUIVEN ER 

EEN GRENDEL VOOR. 

stap van enige betekenis te zetten. De 
nota van de C.V.P.-P.S.C. illustreerde 
deze houding. 

Opvallend is dat de nota van de 
C.V.P.-P.S.C. stilzwijgend voorbijgaat 
aan het probleem Brussel in het kader 
van de ekonomische decentralizatie en 
in feite vasthoudt aan het wetsontwerp 
125, zonder het amendement Lindemans, 
en mét een Brabantse Ekonomische 
Raad. 

Het probleem van de « bescherming 
der minderheden», in feite het pro
bleem van de grendelprocedures, werd 
in de werkgroep gesteld door de P.S.C. 

Wij laten de paritaire samenstelling 
van de regering even buiten beschou
wing, ofschoon moet opgemerkt wor
den dat voor deze toegeving van de Vla
mingen der traditionele partijen geen 
tegenprestatie van waalse zijde werd 
bekomen. 

Daarnaast zijn er de eigenlijke gren
delprocedures, voorzien in de art. 3bis 
en 38bis. Het gaat inderdaad niet alleen 
om de zgn. alarmprocedure van art. 
38bis, maar ook om de dubbele meerder
heid voorzien in art. 3bis waarover ten 
onrechte wordt gezwegen. 

De Volksunie heeft er geen twijfel la
ten over bestaan dat voor haar twee 

maken omdat de Walen het niet zouden 
dulden, maar die voor hen een Wi»ar-
borg is. 

Aanvankelijk stond de P.S.C, alleen 
met haar eis. Na de gezamenlijke verga
dering van ai de frankofone leden van 
de werkgroep Eyskens stonden wij ech
ter op donderdag 30 oktober voor een 
gesloten front, waartegen van vlaamse 
zijde alleen nog de Volksunie in verzet 
stond. Schermutselingen rond modali
teiten veranderden niets aan het kapita
le feit, dat het beginsel van de grendels 
aanvaard werd. 

In die omstandigheden was verbaal 
protest nutteloos en kon alleen een in
cident — het verlaten van de werk
groep — duidelijk maken dat de Volks
unie haar verzet tegen de grendelpro
cedures zal doorzetten. 

De vraag kan gesteld worden, op wel
ke wijze de grondwetsherziening terug 
kan omgebogen worden in een pozitieve 
zin zowel voor Vlaanderen als voor 
Wallonië. Dit lijkt mogelijk, op voor
waarde dat het principe van de vlaamse 
en de waalse autonomie in de grondwet • 
wordt opgenomen en dat de wetgever 
de mogelijkheid krijgt, deze autonomie 
geleidelijk verder uit te bouwen. 

Het nationale parlement moet de mo

gelijkheid krijgen, aan de taalgroepen 
van Kamer en Senaat progressief be
voegdheden over te dragen op kultureel 
administratief, sociaal en ekonomisch 
gebied. Nu reeds alles in detail willen 
vastleggen is verkeerd en kan een breed 
akkoord slechts moeilijk maken. 

Rest nog het probleem Brussel. 
Alvorens men tot een konkrete uit

werking van een statuut voor Brussel 
overgaat, is het noodzakelijk dat iedere 
dubbelzinnigheid in verband met de 
grenzen van Brussel wordt opgeheven 
De frankofone agressiviteit zal maar op^ 
houden de dag dat iedere hoop op uit
breiding van de « olievlek » de bodem 
wordt ingeslagen. Dan zal een relatieve 
rust terugkeren en kunnen realistische 
oplossingen onderzocht worden. Het zou 
moeten gebeuren nog vóór de gemeen
teverkiezingen van 1970 en dit is moge-
lijk. 

In mijn slotrede op het Volksunie-
kongres van dit jaar heb ik de Vlamin
gen in de andere partijen uitgenodigd 
samen met ons een front te vormen en 
de onaantastbaarheid van het vlaamse 
grondgebied te proklameren. Tijdens 
de besprekingen in de werkgroep werd 
in ons partijweekblad herhaaldelijk ge
wezen op de noodzakelijkheid, vooral 
inzake Brussel tot dergelijke frontvor
ming over te gaan. Het heeft niet mo
gen baten. De franstaligen echter heb
ben na voorafgaandelijk overleg, blok 
gevormd en hun slag thuis gehaald. 

Bekommerd om de toekomst van 
het land doet de Volksunie nog
maals een oproep tot alle vlaam
se politici om de « brusselse 
bom » t i jd ig te ontladen door 
een kordate, eensgezinde hou
ding. 
Bl i j f t deze oproep zonder ge
volg, dan zal de Volksunie zon
der aarzelen alleen de strijd aan
binden tegen iedere gebiedsroof 
en tegen het verkwanselen van 
de vlaamse meerderheid door de 
grendels, overtuigd aldus de tolk 
te zi jn van het bewust gedeelte 
van de vlaamse bevolking. 

mr. F. VAN DER ELST. 

DE 
V.Ü.-
NOTA 

Hieronder brengen we — in samenvatting — de 
nota over de ekonomische decentralizatie die door 
de Volksunie-afvaardiging in de kommissie Eys
kens werd overhandigd. De inhoud van deze nota 
stak gunstig af bij de algemeenheden en de vaag
heden die de andere partijen op papier hadden 
gezet. De Volksunie heeft — met deze nota en met 
de tussenkomsten van haar afgevaardigden in de 
kommissie Eyskens — bewezen dat ze pozitief 
werk en overleg aankan. Dat zij op het negativis
me van de andere partijen gereageerd heeft met 
weg te gaan, heeft aangetoond dat ze zich aan 
afspraken en verbintenissen weet te houden. 

Alle partijen schijnen akkoord te gaan met de erkenning 
van de gemeensctiappen en bereid, de wens naar autono
mie als een feit te aanvaarden. 

De V U. is van mening dat aan deze wens in de ruimste 
mate dient tegemoet gekomen door een maximale auto
nomie, die zich niet beperkt tot de kulturele aangelegen
heden 

Het is trouwens vrijwel onmogelijk, de kulturele aange
legenheden strik af te lijnen. De administratieve decentra
lizatie dient niet uitsluitend te geschieden naar de provin
cies en de gemeenten, maar om efficiënt te zijn ook naar 
de gemeenschappen of gewesten, in aangelegenheden die 
best eenvormig voor gans een gewest geregeld worden. 
Op sociaal-ekonomisch gebied dient evenzeer aan de ge
meenschappen een reéle autonomie toegekend. 

Daarom is de V U , wat de wetgevende macht betreft, 
voorstander van het inschrijven in de grondwet van het 
beginsel van de overdracht van wetgevende bevoegdheid 
aan de taalgroepen in Kamer en Senaat in ai de materies 
die bij de wet zouden bepaald worden. 

Voor de kulturele aangelegenheden kan de overdracht 

van de wetgevende bevoegdheid aan de twee gemeen
schappen (met een biezonder statuut voor de duitstalige 
minderheid) zonder moeilijkheid en zonder voorbehoud 
geschieden. Deze kulturele autonomie moet konsewent 
doorgevoerd worden en zich van vlaamse zijde uitstrekken 
tot gans het vlaamse taal- en kultuurgebied, met inbegrip 
van de taalregeling in de vlaamse randgemeenten rond 
Brussel en het nederlandstalig onderwijs in de brusselse 
agglomeratie. 

Het beginsel van de kulturele autonomie dient In de 
grondwet ingeschreven. , 

Op andere gebieden, o.m. wat de sociaal-ekonomische 
wetgeving betreft, is de zaak niet zo eenvoudig omdat hier 
de eenheid van de wetgeving in ruime mate moet behou
den worden. 

De V.U. heeft er geen bezwaar tegen dat een aantal 
aangelegenheden tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
nationale wetgeving gerekend worden. 

In feite echter Is een strikte afbakening moeilijk, omdat 
in een aantal materies een dubbele bevoegdheid zeer goed 
denkbaar is, waarbij de nationale wetgever zich zou beper
ken tot een algemene wetgeving (kaderwet) en de moda
liteiten overlaten aan de regionale wetgevingen, die niet 
eenvormig moeten zijn. 

Deze bevoegdheidsverdeling kan moeilijk a priori vast
gelegd worden, doch dient te gebeuren naargelang de 
noodwendigheden en de mogelijkheden. 

Daarom is de V.U. in beginsel voorstander van een 
soepel stelsel van dubbele wetgevende bevoegdheid, met 
prioriteit voor de nationale wetgeving. 

Tot de materies die aan de regionale wetgevingen die
nen overgelaten rekenen wij o.m. : de ruimtelijke ordening, 
grondbeleid, urbanisme; de landbouw; de middenstand; de 
huisvestigingspolitiek; de familiale en demografische poli
tiek; volksgezondheid en openbare hygiëne; toerisme; vis
vangst, jacht, bossen; nijverheidswetgeving; energiepoli-
tiek; ekonomische ekspansiepolitiek; wegeniswerken en in-
frastruktuur; sociale voorzorg. 

Voor wat het gebied Brussel-Hoofdstad betreft kan, In 
het geval van regionale wetgeving, de wetgevende be
voegdheid bij het nationaal parlement blijven (ofwel toe
vertrouwd worden aan d'e voorziene agglomeratieraad, op 
voorwaarde dat deze paritair samengesteld is). 

Wat meer in het biezonder de ekonomische decentrali
zatie betreft, moet o.i. onderscheid gemaakt worden tus
sen : 
1) de eigenlijke wetgevende bevoegdheid; 
2) de reglementerende bevoegdheid; 
3) de beslissingsbevoegdheid. 

Wij menen dat de eigenlijke wetgevende bevoegdheid 
dient te blijven bij het parlement (taalgroepen in Kamer én 
Senaat, naast het nationaal parlement), doch de reglemen
terende en beslissingsbevoegdheid kunnen toevertrouwd 
worden aan de voorziene gewestelijke ekonomische rader). 
Wij achten vooral de beslissingsbevoegdheid belangrijk. 

De V.U. Is bereid mee te werken om het wetsontwerp 
nr. 125 In die zin te helpen reallzeren. Wij zijn van oordeel 
dat het zeer belangrijk is om te komen tot een evenwichti

ge en planmatige ontwikkeling, geen fiktieve ekonomische 
grenzen te trekken binnen gewesten die volkomen beant
woorden aan de door de E.E.G.-kommissie vooropgezette 
kriteria. 

Dus zijn wi j ook voorstanders van de oprichting van één 
gewestelijke Ekonomische Raad voor Vlaanderen, één voor 
Wallonië en voor Brussel een Brussels Ekonomisch Bureau, 
zoals voorzien was in het oorspronkelijk regeringsontwerp. 
Een afzonderlijke ekonomische raad van Brabant is over
bodig en hinderlijk. Voor overleg en samenwerking is geen 
afzonderlijke raad nodig. 

Zoals voorgesteld in het akkoord Klemskerke-Verviers, 
eveneens één Planbureau voor Vlaanderen, één voor Wal
lonië. Voor de goede werking van de ekonomische raden, 
voor het \/oeren van een eigen beleid is de gelijkschake
ling van het werkgebied van de planburea'us en van de 
ekonomische raden vanzelfsprekend noodzakelijk. 

Wij stellen eveneens voor de oprichting van één ontwik
kelingsmaatschappij per gewest, wat geenszins een decen
tralizatie in de schoot van deze maatschappij uitsluit, maar 
de koördinatie en een evenwichtig beleid mogelijk maakt. 

De gewestelijke ekonomische raden dienen reglemente-
rings- en beslissingsbevoegdheid te bezitten. 

Tot hun beslissingsbevoegdheid dient o.m. te behoren : 
— de goedkeuring van de voorstellen uitgewerkt door het 
gewestelijk planbureau; 
— de goedkeuring van de projekten van de maatschap
pijen voor ekonomische ekspansie en ruimtelijke ordening; 
— de benoeming van de leden van de dienst voor nij-
verheidsbevordering van het planbureau, e.a. 

Tot hun reglementerende bevoegdheid o.m. : 
— de goedkeuring van reglementen en uitvoeringsbeslui
ten inzake ruimtelijke ordening en inzake nationale of re
gionale wetten in zover de uitvoering aan hen toever
trouwd wordt door deze wetten 

De V.U. is van mening dat, zelfs bij behoud van de een
heid van wetgeving, een ruime decentralizatie van de uit
voering van deze wetgeving naar de gewesten zich op
dringt, wat veronderstelt niet alleen twee ministers of tvyee 
staatssekretarissen, maar een reorganizatie van de admim-
stratie en de inschakeling van de op te richten gewestelijke 
organen in het beleids- en uitvoeringsapparaat. 

Waar het bij de zgn. ekonomische decentralizatie op 
aankomt, is immers het scheppen van de mogelijkheid voor 
de gemeenschappen om zelf voor hun volkswelvaart door 
een mobilizatie van hun middelen, hun krachten, hun ener
gie een bijdrage te leveren. 

Belangrijk is hierbij nog dat zij over eigen mkWelen 
kunnen beschikken. 

Daar waar voorgesteld wordt aan de agglomeratieraden 
een fiskale heffingsbevoegdheid toe te kennen, zou het 
maar redelijk zijn aan de gemeenschappen eenzelfde be
voegdheid te verlenen. Hierbij dient 'n overdracht van fis
kale inkomsten door de staat aan de gemeenschappen on
der ogen genomen fo.a. onroerende voorheffing, radio- en 
t.v.-taksen). 

De oprichting van eigen kredietinstellingen I» In dW "P ' 
zicht belangrijk. 
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VOLKSUNIE-STANDPUNT DVER... 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Het partijbestuur van de Volks
unie heeft kenni* genomen van het 
dossier « ontwikkelingshulp ». 

Als Vlaams-nationale partij is zij 
bekomnnerd en voelt zij zich geën
gageerd Mn het streven van de ont
wikkelingslanden naar sociaal-eko-
nomische zelfstandigheid, naar 
meer welvaart en maatschappelijke 
zekerheid en hogere kulturele bloei. 

Vrijheidsnationalisme en streven 
naar ekonomische zelfstandigheid 
en -leefbaarheid gaan volgens de 
Volksunie essentieel samen. Alleen 
via deze weg kunnen de volkeren 
van de wereld uiteindelijk zelfstan
digheid opbouwen, bazis van men
selijke waardigheid en geluk. 

Het zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren, op demokratisch© grond
slag opgebouwd, kan, via de ont
wikkelingssamenwerking, leiden 
tot een rechtvaardige wereldorde
ning en zal als ver ideaal uitmon
den in internationale vrede. 

Het partijbestuur van de Volks
unie steunt derhalve in die kon
tekst krachtig de huidige stroming 
en aktie ten gunste van de Ontwik
kelingssamenwerking. 

Het wenst de jeugd geluk met 
het principieel standpunt dat zij 
heeft ingenomen en met de daad
werkelijke aktie die zij onderneemt. 
Rekening houdend met het feit dat 
ontwikkelingssamenwerking geen 
partij-politieke zaak mag worden, 
noch tot politieke publiciteit aanlei
ding mag geven, nodigt de Volks
unie al de Volksuniejongeren indi
vidueel uit om zich persoonlijk in 
te zetten bij de aktie. 

Ten opzichte van de ontwikkelings
samenwerking in het algemeen en van 
het beleid terzake in ons land wenst de 
Volksunie principieel de aandacht van 
de ganse bevolking op volgende punten 
te vestigen : 
1. Ten aanzien van de ontwikkelingssa-
menwerkng in het algemeen drukt het 
partijbestuur van de Volksunie haar 
bezorgdheid uit over het misbruik van 
de ontwikkelingssamenwerking : 

Ten bate van internationale politieke 
belangen. Dit is vooral het geval voor 
de gebonden (bilaterale) hulpverle
ning, die in bepaalde gevallen leidt 
tot een nog grotere politieke afhanke
lijkheid. 
Ten bate van bevoorrechte personen 
en kleine groepen van de ontwikke
lingslanden zelf, zoals grootgrondbe
zitters, militaire- en politieke machts
hebbers, en bepaalde kasten. 
Ten bate van bepaalde private belan
gen en financiële en industriële groe
pen, die de ontwikkelingssamenwer
king voor eigen doeleinden gebruiken. 

2. Een doelmatige ontwikkelingssamen
werking in België is uiteindelijk te 
realizeren als multilaterale ontwikke-
lingssamenwerkng van een demokra
tisch geïntegreerd Europa. 

In dit opzicht vertoont de ontwikke
lingssamenwerking in ons land volgen
de leemten : 

— het gebrek aan internationale samen
werking zodat doelmatig gekoncen-
treerde projekten moeilijk uitvoer
baar zijn wegens versnippering van 
mankracht en geldelijke middelen; 

— het te kleine aandeel van België in 
de multilaterale hulpverlening. 

— het feit dat een groot deel van deze 
ontwikkelingshulp bilateraal wordt 
aangewend om financiële belangen 
te dienen van van oudsher in de 
voormalige koloniën gevestigde fi
nanciële groepen en bedrijven; 

— het volledig gebrek aan juiste en vol
ledige informatie desbetreffende ten 
behoeve van het parlement en de 
openbare opinie; 

— de niet-bestaande kontrole op de aan
wending van het private kapitaal in 
het kader van de ontwikkelingssa
menwerking. 

3. Bekommerd om het lot van de vele 
jongeren en volwassenen, die zich voor 
de ontwikkelingshulp aktief willen in
zetten, vraagt de Volksunie da' 

: vóór hun vertrek, om onnodige frus
traties te vermijden, voldoende en 
waarheidsgetrouwe informatie zou 
verstrekt worden over hun taak en 

vensstandaard, op maatschappelijke ze
kerheid of onderwijs en op alle andere 
rechten en vrijheden, genoemd in de 
Universele Verklaring over de Rechten 
van de Mens. Tevens heeft ieder volk 
het recht op zelfsbeschikking en sociale 
vooruitgang. 
2. Doel van de ontwikkelingssamenwer
king dient te zijn het op gang brengen 
van een versnelde ekonomische en so
ciale ontwikkeling in de ontwikkelings
landen, zodat het levenspeil van deze 
landen kan stijgen en de bevolking haar 
eigen vooruitgang zelf ter hand kan ne
men. 

Ontwikkelingshulp is geen europeani-
zering. De eigen kuituur van de ontwik
kelingslanden dient geëerbiedigd; de 
autonomie van de etnische groepen 
dient nagestreefd. De ontwikkelings
hulp mag niet ten goede komen aan een 
verdrukkende oligarchie in de ontwik
kelingslanden. 
3. De Vlaamse gemeenschap moet vol
waardig betrokken worden bij de ont
wikkelingssamenwerking. 
4. Als politieke middelen voor een doel
treffende ontwikkelingssamenwerking 
is de Volksunie voorstander van : 

over de omstandigheden onder de
welke zij die zullen moeten vervul
len; 
: maatregelen zouden getroffen wor
den opdat zij, na hun terugkeer, snel 
in hun beroepsmilieu zouden kunnen 
gereïntegreerd worden. 

4. Het partijbestuur van de Volksunie 
stelt vast dat op dit ogenblik zowel in 
de openbare als in de privé-instellingen 
voor ontwikkelingssamenwerking de 
inspraak van de vlaamse gemeenschap, 
zowel aan de top als bij de uitvoering, 
onvoldoende verzekerd is. 

VOORSTELLEN 

Als uitgangspunten voor mogelijke 
politieke beleidslijnen stelt het partij
bestuur van de Volksunie voor : 
1. Grondslag voor de ontwikkelingssa
menwerking is de overweging dat ieder 
mens recht heeft op een voldoende le-
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Internationalizatie van de hulp
verlening 

Hierbij moet vooral het aksent 
gelegd worden op een internatio
nale ontwikkelingsstrategie en een 
internationaal ontwikkelingshand
vest. De Unitad-doelstellmg van 
1 % van het B.N.P. als bijdrage 
aan de ontwikkelingssamenwer
king moet zo spoedig mogelijk be
reikt worden. Wanneer bilaterale 
hulpprojekten worden gepland 
moeten deze ingepast zijn in het 
globaal internationaal ontwikke
lingsplan. 

Geografische koncentratiebeleid 

De voorrang moet verleend wor
den aan goed gekozen projekten 
waar een globale aanpak van de 
samenwerking kan gerealizeerd 
in een beperkt geografisch gebied. 

Ekonomische struktuurhervor-
mingen op het niveau van de we-
reldekonomie 

De noodzakelijke struktuurver-
anderingen in het internationale 
bestel moeten parallel verlopen 
met struktuurveranderingen in de 
samenlevingen van de ontwikke
lingslanden zelf terwijl ook de 
knelpunten in de samenlevings-
struktuur van de rijke landen uit 
de weg moeten geruimd worden. 

In afwachting van deze grote 
hervormingen zijn dringend nood
zakelijk : 
1. Stimulering van samenwer

kingsverbanden tussen ontwik
kelingslanden en grote ekono
mische gehelen. 

2. Stimulering van de regionale 
ekonomische integratie tussen 
ontwikkelingslanden 

3. Stimulering o.m. van de voed-
selproduktie in de ontwikke
lingslanden door middel van ge
richte technische en financiële 
hulpverlening en de daarbij 
aansluitende landbouwpolitiek. 

4. In geen geval mag ontwikke
lingssamenwerking worden ver
leend in de vorm van wapen-
materiaal. Kontrole op de leve
ring van wapens moet streng 
worden doorgevoerd. 

5. Er moet een rechtvaardige ruil
voet worden voorzien voor de 
ruilverhandelingen. 

Effektieve samenwerking met het 
bedrijfsleven en met partikuliere 
niet-handelsorganizaties 

Strenge kontrole op de beste
dingen van partikuliere organiza-
ties die werken met overheidsgel
den. 

Doelmatige technische hulpverle
ning 
Voortdurend wetenschappelijk 
onderzoek en evaluatie 
Doeltreffende en verantwoorde 
voorlichting 

De ontwikkelingslanden zelf 
dienen op een aangepaste wijze te 
worden voorgelicht nopens hun 
situatie en omtrent de meest effi
ciënte middelen voor hun sociaal 
ekonomische opleving, (o.a. in 
verband met geboorteregeling). 
Deze informatie moet uitgaan van 
een internationaal organisme zo
als de V.N. (Verenigde Naties i zo
dat subjektieve informatie door 
hulpverlenende landen wordt ver
meden. 

Deze principiële uitgangspunten zul
len in een V.U.-dokument verder wor
den uitgewerkt. 

POLITIEKE GEDRAGINGSLIJN VAN 

DE V.U. IN VERBAND MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKNG 

Het partijbestuur van de Volksunie 
zal met hoger genoemde principes voor 
ogen haar politieke gedragslijn als volgt 
bepalen : 
1. De Volksunie zal haar leden en sim-

patizanten via haar pers en via leden
vergaderingen over de ontwikkelings
samenwerking voorlichten. 

2. Op parlementair vlak zal de Volks
unie : 

— meer informatie afdwingen ten be
hoeve van het parlement en de 
publieke opinie via parlementaire 
vragen aan de ministers van ont
wikkelingssamenwerking, buiten
landse handel en buitenlarde za
ken. 

— tussenkomen bij de bespreking van 
de begroting van de betreffende 
ministeries. De hoger genoemde 
beginselen zullen daarbij als ge
dragslijn gelden. 

— zich eventueel onthouden of tegen
stemmen indien in het beleid van 
ons land deze beginselen niet 
geëerbiedigd worden. 

Namens het Partijbestuur van de 
Volksunie : 
de Staf van de Studiedienst : 
M. Coppieters 
direkteur. 
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SISTEMATISCHE TRAAGHEID 
Caudillo Franco van Spanje zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de 

man der jongste veertig jaar die zoveel links als rechts het meest op de zenuwen 
heeft gewerkt. Zijn strikt persoonlijke kijk en handelwijze op en in de politiek 
heeft destijds, na een « historische ontmoeting » met Hitler aan de frans-spaanse 
grens, de duitse diktator een boze bui bezorgd die in intensiteit niet moest 
onderdoen voor zijn talrijke vroegere en latere uitbarstingen. Franco speel
de het toen klaar, Spanje buiten de wereldoorlog te houden en zijn — verblufte 
— duitse kollega van alles te vragen en niets als tegenprestatie te geven. « Ik laat 
me liever alle tanden trekken, dan nog eens met hem te praten » zegde Hitler. 

Na de wereldoorlog was Franco de zondebok van alle linkse krachten in het 
Westen, wat trouwens deze anti-franquisten niet belette, mild te oordelen over 
linkse diktaturen. 

Deze vaststelling houdt allesbehalve een goedkeuring in van het schijnheilig 
politieregime dat nu reeds meer dan 30 jaar in Spanje gevestigd is. Men kan 
er echter niet onderuit bij Franco zekere kwaliteiten te erkennen waarvan een 
koppig geduld een der voornaamste is. Voor zover koppigheid een deugd te noe
men is, natuurlijk... 

De vorige week te Madrid bekend ge
maakte regeringswijziging schijnt de 
zoveelste faze te zijn in de voorberei
ding van de post-Franco-tijd. In tegen
stelling met de Gaulle heeft Franco 
nooit zijn lot aan stemmingen verbon
den. Wanneer dit wel het geval zou ge
weest zijn, dan zou hij dat niet node
loos gedaan hebben zoals de Gaulle het 
— om nog steeds onopgehelderde rede
nen — in het begin van dit jaar deed. 

Franco is steeds zijn eigen weg ge
gaan. Hij heeft, net als de Gaulle, ge
bruikt wat hem bruikbaar leek, om er 
zonder spijt afstand van te nemen eens 
dat het hem niet of minder bruikbaar 
lijkt. De Falange heeft aldus in het 
Spanje van na de revolutie nooit de rol 
gespeeld die ze zich had toegedacht. De 
beweging van Primo de Rivera is altijd 
tussen hangen en wurgen gebleven in 
de uitoefening van de macht en werd 
vorige week zoveel als volledig op 
straat gezet. De straatbetoging van de 
Falange te Madrid tegen de regerings
wisseling liegt er niet om. Het heeft de 

DEZE WEEK 
iN DE WERELD 

( Overleg tussen libanese afvaardiging en 
een delegatie van El Fatah te Kairo, nadat 
het libanese leger de door El Fatah- een
heden bezette streken heeft omsingeld. 
Staakt het vuren a fgekondigd. 

I Uitslag van de verk iezingen in Israël w i js t 
er op dat de kiezers de voortzett ing w e n 
sen van een regering van nationale unie. 
De sociaal-demokraten ver loren immers de 
volstrekte meerderheid. 
N ieuwe spaanse regering onder v ice-voor-
zitterschap van admiraal Carrero Blanco, 
bevestigt de uitschakeling van de staats
part i j en de beweging van de Falange in 
het spaans regeringstelsel. 

I Servan-Schreiber, direkteur van het week
blad « L'Express », neemt de le id ing van 
de franse radikaal-socialistische part i j . 

I Tussentijdse verkiezingen in v i j f kiesdis-
t r ik ten met Labourmeerderheid ver lopen 
voor Labour minder schitterend dan op
grond van opiniepei l ingen had mogen ver-
wacht worden . 
Binnen het kader van de westerse a l l ian
tie zal de n ieuwe wesiduitse regering b e . 
tere betrekkingen met Oost-Europa na
streven. ^ ~ 
Jonge amerikaans marinesoldaat, tevens 
oudstr i jder van Vietnam, dw ing t een v l i eg 
tu ig van de TAW de USA rond te v l iegen 
en dan naar Rome koers te zetten, waar 
h i j na een uitgebreide klopjacht door de 
romeinse pol i t ie word t aangehouden. 
Steeds hogere looneisen in door stakingen 
en betogingen geteisterd Italië. 
India's grootste part i j , de Kongresparti j in 
twee groepen uiteengeval len. 
Landen van het Warschau-pakt stellen e u 
ropese vei l igheidskonferent ie in eerste 
helft van 1970 voor. 

Nixon begraaft Kennedy-programma voor 
Latijns Amerika en stelt ruimere hulp in 
de plaats voor, onder beding evenwel dat 
de lasf daarvan niet uitsluitend door één 
partner kan gedragen worden, zodat ak-
t ieve lati jns-amerikaanse medewerk ing is 
geboden. 
Strijd om de macht in Zuid-Vietnam tus
sen prezident Thieu en generaal M inh te
kent zich af. 

Falange blijkbaar ontbroken aan de 
krachtige persoonlijkheden, in staat om 
Franco aan te hechten; het tegenover
gestelde is gebeurd. Lange tijd hebben 
de Falangeleiders nochtans gehoopt of 
gedacht, de natuurlijke medewerkers 
én opvolgers van het Franco-regime te 
zijn of te zullen zijn. Maar het was dui
delijk dat ze door deze (verkeerde) ver
wachting een streep mochten halen eens 
dat Franco als zijn opvolger prins Juan 
Carlos had aangeduid. Dat was regel
recht tegen de Falange in, die van geen 
monarchie wil weten en die droomt van 
een « sociale republiek ». 

Ook in de kwestie van zijn persoon
lijke opvolging — Franco blijkt zich 
dan toch als de «bewaarder van het 
katolieke koninkrijk van Spanje» te 
hebben beschouwd — heeft Franco een 
benediktijnergeduld aan de dag gelegd, 
waarbij hij de gegadigde prinsen een 
tijd lang in draai hield, hoewel hij 
nooit twijfel liet bestaan over zijn veto 
tegen een koningschap van de graaf 
van Barcelona, vader van prins Juan 
Carlos die in Franco's vizie (weldra ?) 
«el rey catholico» — de katolieke ko
ning — zal zijn. Nu is een regering ge
vormd die deze nieuwe « verlichte mo
narchie » moet mogelijk maken, op een 
verruimde bazis, met sleutelposten voor 
jonge technokraten en de nadruk op een 
verruiming ook naar buiten uit (nau
were samenwerking met de E.E.G. 
« nieuwe vriendschap » met Amerika en 
zelfs een soepeler houding in de kwestie 
Gibraltar). Wat precies Gibraltar be
treft : Madrid wenst de britse rots te 
omsingelen met gewesten, die ekono-
misch zo zullen uitgebouwd worden, dat 
werken voor de Brit elke aantrekkelijk
heid moet verliezen. Daarachter gaat de 
verwachting schuil dat de Britten met 

ere een « uitgedroogde » kolonie zullen 
verlaten vermits die strategisch toch 
geen belang meer heeft, des te meer 
daar Spanje nu wil integreren in West-
Europa. 

Op binnenlands vlak viel het aantre
den van de nieuwe regering samen met 
het verlenen van genade aan de pas ter-
dood veroordeelde baskische nationalist 
Arizabalaga. Sommigen leiden daaruit 
af dat de « opus dei s-regering ook in
zake Spanje's nationaliteitenvraagstuk 
e-ï.i nieuwe, soepeler politiek zou gaan 
voeren, met name tegenover de baski
sche en katalaanse autonomie-verzuch-
tingen. Er is daarop trouwens — zeer 
sibillijns echter — in de regeringsver
klaring gezinspeeld. Het is o.i. nog te 
vroeg en een regering wordt nu een
maal op haar daden, niet op haar pro
gramma beoordeeld. Wordt er niet ge
zegd dat de genade voor Arizabalaga 
slechts een taktische zet is, om een veel 
belangrijker en op zijn proces wachtend 
baskisch verzetsleider wél terdood te 
kunnen veroordelen en terecht te stel
len ? Hoe dan ook, indien de spaanse re
gering in verband met Baskenland en 
Katalonië een nieuwe politiek zou voor
hebben, dan moet ze dat duidelijk zeg
gen en ernaar handelen. Alsnog is de 
jongste klementiemaatregel te veel als 
een algemene maatregel te beschouwen. 
De omzetting in levenslange hechtenis 
verzwakt overigens nauwelijks onze af
keuring, waarmee we stellig niet alleen 
staan! 

Het wachten is op het inwerken van 
deze nieuwe regering, wat vermoedelijk 
de laatste faze voor het aftreden van 
Franco als staatshoofd wordt en meteen 
de waarborg voor de voortzetting van 
een geleidelijk-aan naar een soort neo-
kapitalisme evoluerend regime, dat ze
ker niet de goedkeuring van de demo-
kraten kan wegdragen. 

Er is bij deze regeringswisseling veel 
gesproken over « Opus Dei» (het werk 
Gods), een te Rome opgerichte vernieu-
wingslseweging, een soort moderne kos
telijke ridderorde die het zwaard ver
vangen heeft door de machine, als 
hoofdbestanddeel van een moderne eko-
nomie. Deze « orde » lijkt internationa-
ler gericht te zijn dan algemeen gedacht 
(maanreiziger Armstrong Jones zou een 
O.D.-lid zijn), maar blijkt dan toch in 
Spanje de meest konkrete uitdrukkings
vorm te hebben gevonden. Bepaalde 
standregelen doen archaïsch aan in deze 
tijd, maar juist deze standregelen ver
klaren wellicht het (ook politiek en 
ekonomisch) sukses van een beweging 
die schijnt te passen in het karakter 
van een kristelijk-liberaal georiënteer
de spaanse bovenlaag. 
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Prezident Nixon heeft deze week de teru gtrekking van alle amerikaanse grond
troepen uit Vietnam beloofd, voor zove r een aantal voorwaarden worden ver
vuld. Deze prezidentiële belofte ts zo vo orwaardelijk, dat ze nauwelijks een 
nieuw feit is te noemen. De Vietkong z al dus wel verder blijven waken in rijst

velden en moerassen... 

Het verwijt dat de wereldgeschiede
nis zonder meer gelijkgesteld werd 
met de geschiedenis van Europa is 
maar al té waar. Wel is daar nu enige 
verbetering in gekomen, maar besli'st 
niet genoeg. Misschien is dit de uit
leg en ook een verontschuldiging voor 
hen die met zoveel glasheldere zeker
heid over afrikaanse gebieden durven 
schrijven waarover zelfs uitvoerige en 
degelijke studies eigenlijk maar wei
nig met zekerheid weten. 

De naam van het gebied dat nu Gha
na heet werd gekozen om de eigentijd
se droom van afrikaanse eenheid als 
het ware een ankerplaats te geven in 
het eigen afrikaanse verleden. Ghana 
is een van de oudste namen die we uit 
Afrika's geschiedenis kennen, maar 
dat Ghana lag helemaal niet daar 
waar het hedendaagse Ghana ligt. Dit 
Ghana grenst ten zuiden aan de zee, 
in het westen aan Ivoorkust, ten noor
den aan de republiek Volta en ten 
oosten aan Togo. Het oude, roemrijke 
Ghana lag in het noord-westen van 
dit gebied, ongeveer in het zuidelijk 
gedeelte van de republiek Mali, ten 
oosten van Senegal. 

In de voorbije eeuwen waren de or-
ganizaties, de strukturen die in Afrika 
enigszins de naam van staat konden 
krijgen eerder zeldzaam. Het belang 
er van afwegen is gewaagd, misschien 
is het vroegere Mali machiger geweest 
dan het oude Ghana, maar Ghana was 
het oudste (bekende) rijk in afrikaans 
Afrika. Ghana werd gesticht door 
blanke Berbers rond 300 na Kristus, in 
de 9e en 10e eeuw bereikte het zijn 
hoogtepunt en toen ging het, om het 
zeer algemeen uit te drukken, ten on
der in de krachtige maar ook verwoes
tende vloed van de oprukkende Islam. 
Het is immers zeker dat de woestijnen 
niet louter door de natuur werden ge
maakt, ook mensen hebben soms let
terlijk de laatste boom uitgeroeid, 
hebben de woestijn doen aangroeien. 
Rond 977 schreef Ibn Hawkal, die 
Afrika doorreisde, dat « de koning van 
Ghana de rijkste koning van de aarde 
was ». En iets later beschreef El Bekri 
de bekwaamheid van de zwarte kokin
nen die men er voor tien goudstukken 
kon kopen, en de schoonheid van de 
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GHANA 
meisjes met die nauwkeurige maar 
nauwelijks dichterlijke woorden die zo 
in een moderne roman kunnen worden 
overgenomen. Maar noch het goud 
noch de slavenhandel heeft Ghana 
doen overleven ! 

In 1957 werd het huidige Ghana bin
nen het britse Gemenebest een onaf
hankelijke staat met Kwame Nkroe-
ma als eerste-minister. Van hem komt 
voor dit gebied de naam Ghana, want 
die streek heette sinds de ontdekking 
door de Portugezen in 1470 Goudkust. 
Twaalf jaar geleden was een eigen 
eerste-minister voor een afrikaans ge
bied nog iets ongehoords. Nkroema 
wilde de eenheid van gans Afrika. 
Onder leiding en gezag van Nkroema! 
En zo greep hij naar het simbool van 
de naam om zijn hoop op macht, rijk
dom en, vermits hij toch ook niet meer 
in de afrikaanse oudheid leefde, wel
vaart. 

Het grondgebied is, zeker met afri
kaanse maten gemeten, niet zo groot : 
tweehonderd achtendertig duizend 
vierkante kilometer (ongeveer acht 
keer België), en de bevolking bedraagt 
slechts ongeveer zevenenhalf miljoen 
inwoners (31 per km2). De ekonomi-
sche ontwikkeling was evenmin be
langrijk, en zestig procent van de uit
voer bestaat uit kakao-bonen. Ghana 
mag dan al de grootste wereldprodu
cent zijn van dit produkt, het is vrij
wel volledig afhankelijk van de we
reldhandel ' 

Maar Kwame Nkroema hoopte op 
een andere bron van macht : een sterk 
georganizeerde, dinamische, een fas
cinerende staat. In 1960 werd hij bij 
het uitroepen van de republiek prezi
dent en in 1962 werd het éénpartijen-
sisteem ingevoerd en een socialistische 
politiek ingeleid. Nkroema trachtte 
voortdurend, hoe moeizaam dat ook 
ging, overal in Afrika tussen te ko
men. (Herinner u de Ghanezen in 
Kongo, toen nog Leopoldstad). 

Dit alles was echter een doren in 
meerdere ogen! Zelfs weigezinden 
konden de binnenlandse toestand niet 
goedpraten En het buitenland ? In 
1966 had een militaire staatsgreep 
plaats. En volgens belofte werden, 
wonderlijk genoeg, drie jaar later ver
kiezingen gehouden en de macht over
gedragen. 

Maar de droom die in de naam Gha
na lag, is dood. 



BETERE VERDELING 
De wetgeving op het gebruik 

van verdovingsmiddelen m 
Amerika dateert nog van 1937, 
en zij IS zeer streng. Ook voor 
de gewone, zelfs gelegenheids-
verbruiker Door de ontwikke
ling van de laatste jaren ge
dwongen wordt die wetgeving 
nu voorzichtig herzien. In die 
zin namelijk dat de toevallige, 
of de alleen maar nieuwsgieri
ge verbruiker voortaan lichtere 
straffen zal krijgen. Een ge
woonte-zondaar zal echter nog 
altijd vijf jaar kunnen krij
gen. De straffen voor de ver
koop van drugs blijven echter, 
en terecht, voor onze begrip
pen zeer hoog . twaalf jaar voor 
wie voor de eerste keer gesnapt 
wordt, en twintig jaar voor de 
volgende keer, telkens samen 
met een boete van vijfentwin
tigduizend dollar Tot nogtoe 
was het vanaf de eerste keer 
al twintig jaar Deze betere ver
deling van de straffen is onge
twijfeld een verbetering. 

OOK DIKTATUUR 
Noch de regisseur noch de 

film waar het over gaat is ons 
verder bekend, maar daar gaat 
het ook eigenlijk niet om. Stro
bel draaide een film «Eine Ehe». 
Strobel weigerde zijn film door 
8 verkaufsfördernde Sex-Sze-
nen » te laten vervalsen Daar
om werd de film, zoals hij was, 
door de televizie uitgezonden, 
maar daardoor scheen ook elke 
kans om hem in zalen te verto
nen verloren te zijn. De grote 
filmverhuurders (en heersers 
over de zalen) weigerden hem ' 
De aktieve Strobel heeft dan 
maar de zaak in eigen handen 
genomen, en met zonder een 

De Nederlanders blijven dé waterbouwkundigen bij uitstek Te Dordrecht werd dezer dagen 
een brugsegment van 415 ton over water naar de werf gebracht. 

zeker sukses. Maar, zoals hij
zelf zegt, niet iedere regisseur 
beschikt over dezelfde gelegen
heid. De diktatuur werd even 
doorbroken, maar daardoor 
werd haar bestaan juist zo dui
delijk. Censuur wordt inder
daad alleen maar in één rich
ting aangeklaagd ! 

CLEAVER 
Eldridge Cleaver is voor ons 

Europeanen wellicht een wei

nig bekende naam, tenzij dan 
voor hen die de verhoudingen 
tussen blank en zwart in de 
Verenigde Staten zeer aandach
tig volgen Cleaver is de schrij
ver van « Soul on Ice » en « mi
nister voor informatie » van de 
Black Panthers. Vorig jaar no
vember vluchtte hij uit de Ver
enigde Staten weg naar aan
leiding van een straf die hem 
bedreigde omwille van botsin
gen met de politie. Sindsdien 
reist Cleaver rusteloos in de ge-

MC CORMACK 
Ook vandaag nog schept afstand onver-

mi]deh]k een zekere onwetendheid. En 
dit ondanks de vele berichten die ons 
over verre en vreemde landen bereiken. 
Misschien komt dit dan wel vooral om
dat het gewone, het alledaagse in de 
berichtgeving zonder meer wordt ver
ondersteld — meestal ten onrechte ! 
Het IS met onwaarschionlijk dat de naam 
McCormack tijdens de week die ver
loopt tussen het schrijven van deze 
tekst en de verschijningsdatum, van het 
blad, in de dagbladpers genoemd wordt. 
Het is echter onwaarschijnlijk dat het 
belang van deze man en van zijn funk-
tie_ in het amerikaanse politieke leven 
duidelijk zal worden omschreven. 

John W. McCormack is « speaker of 
the house of representatives » of voor
zitter van de kamer van volksvertegen
woordigers van de Verenigde Staten. 
Ook deze vergadering behoort tot de 
wetgevende en kontrolerende struktuur 
van deze federale staat Maar er zijn 
voor deze kamer om de twee jaar ver
kiezingen, en hoe dan ook de « vertegen
woordigers » zijn er niet in geslaagd op 
gelijke voet te komen met de senatoren, 
zowel wat bekendheid als oat hun 
macht betreft. In Groot- Brittanié heeft 
het hogerhms (hun soort senaat) vrij
wel alle betekenis verloren, in de Vere
nigde Staten is de betekenis van hun 
soort « lagerhuis », ten minste van af
stand bekeken, geringer dan die van de 
senaat Maar als voorzitter van de ka
mer van volkvertegenwoordigers staat 
John W McCormack volgens de gelden^ 
de wetten nog steeds op de tweede 
plaats om de preztdent op te volgen als 
hij zou sterven Hij volgt op de vice-pre-
zident, en als die prezident is geworden 
zoals met Johnson gebeurde na de 
rnoord op Kennedy, is hij de onmidde-
lijke opvolger ! 

Rorid een nu afgezette medewerker 
Martin Sweig en rond Nathan Voloshen. 
al zeer lang een vriend van McCor
mack, is nu een ernstig schandaal uit
gebroken Er is een aantal feiten bekend 
geraakt die hier op zichzelf niet zo be
langrijk zijn, m.aar die toch onbetwist
baar genoeg zijn om de naaste mede
werkers en omgeving van deze belang

rijke figuur in het amerikaanse pplitieke 
leven te schetsen. Het gaat uiteraard 
vooral om verkopen van invloed, om 
bezorgen van regeringshulp (tegen beta
ling !), om het beschermen van misdadi
ge of ten minste zeer verdachte figuren 
Soms gaat het om sommen tot vijfenze
ventig duizend dollars, soms ook vijf
duizend dollars per parlementslid dat 
zal worden beïnvloed, soms ook om min
der belangrijke sommen. Maar dit alles 
wordt bewerkt soms vanuit het bureel 
zelf van de voorzitter van de kame:r, 
wellicht vanuit zijn eigen zetel, terwijl 
zijn vriend de stem van de voorzitter 
nabootst in zijn eigen telefoon ! 

Over de nu 77-jarige McCormack 
wordt gezegd dat zijn eerlijkheid bijna 
puriteins is, hij leeft eenvoudig, heeft 
slechts in geringe mate fortuin verza
meld en rijdt in een veertien jaar oude 
wagen. En hij maakt inderdaad de in
druk, een bijna ascetische figuur te zijn.^ 
Als nu echter bekend geraakt wat niet' 
eens vlak naast zijn bureel, maar daar 
zelf gebeurt en als de voorzitter dan 
verklaart dat Voloshen niets anders is 
dan een persoonlijke vriend die op geen 
enkele manier iets met zijn officiële 
funktie te maken had, dan is dat niet 
alleen met puriteins maar zelfs niet eer
lijk ' In de beste veronderstelling kan 
men aannemen dat McCormack onwe
tend was van wat er gebeurde, maar 
is er dan een gevaarlijker nateviteit 
denkbaar ? 

Er zijn voor de prezident van de Ve-
nigde Staten door de bestaande voorzie
ningen twaalf opvolgers voorzien. Van
daag is de eerste opvolger vice-prezident 
Spiro Agnew, over wie ten minste kan 
gezegd worden dat hij geen voorbeeld 
is van politiek doorzicht en handigheid 
De tweede opvolger John W McCor
mack is dit al sinds 1962 toen hij voor
zitter werd van de kamer van volksver
tegenwoordigers Hoewel hij een oud 
man is, wil hij zich voor de 23e keer 
laten verkiezen voor de kamer en hoopt 
hij zijn funktie als voorzitter te bewa
ren Als dit allemaal lukt, wat natuur
lijk nu minder zeker is dan een week 
geleden, kan men prezident Nixon al
leen maar een lana leven toeiven'^en ' 

hele wereld rond. Volgens zijn 
eigen woorden houdt hij het 
meest van landen « die geen po
litieke betrekkingen hebben 
met de Verenigde Staten ». Dit 
belet hem niet uit de Verenigde 
Staten nog altijd de inkomsten 
van zijn boek te betrekken. 
Maar ook over de kommunis-
ten is hij niet altijd tevreden, 
hij geraakt echter overal bin
nen met niets anders dan zijn 
rijvergunning van de staat Ca
lifornia en een aanplakbrief 
waarop de F.B I ^ om zijn aan
houding verzoekt. 

INDIANENjACHT, 
Nu al vele maanden geleden 

IS dit blad zo niet het eerste 
dan toch een der eerste vlaamse 
bladen geweest om de uitmoor
ding van de Indianen in Bra
zilië aan te klagen Niet de uit
moording in het verleden maar 
in onze eigen tijd. Een uitmoor
ding die niet alleen geduld maar 
zelfs bevorderd en verricht 

werd door de «Dienst voor de 
bescherming van de Indianen », 
want die bestaat m Brazilië En 
die bescherming werd door de 
regering ernstig bedoeld. De 
korruptie was echter zo groot 
dat die « beschermers » m feite 
de moordenaars werden De 
aanklachten werden sindsdien 
samengebracht en geformu
leerd. Maar tot een proces is 
het nog altijd niet gekomen, 
hoewel de regering dit had be
loofd onder druk van de inteiv 
nationale opinie De aanklach
ten werden sterk afgezwakt en 
door de perscensuur die alles 
verbiedt wat de «eenheid van 
het land» zou kunnen in ge
vaar brengen, wordt de zaak 
stil gehouden. Welke machten 
steunen eigenlijk die moorde
naars ' Want dat er gemoord 
werd lijdt geen twijfel ! 

AKTIVITEITEN 
In de oesbekische stad Sa-

markand heeft de politie on
langs enkele engelse hippies 
aangehouden, die zich bezig 
hielden met het verhandelen 
van drogeermiddelen In de 
turkse stad Istanboel hebben 
franse hippies ter gelegenheid 
van de franse nationale feest
dag de ontvangst In ir franse 
ambassade overhoop gezet In 
Londen bezoeken zij, ongeno
digd, de ontvangsten vooral 
van de afrikaanse ambassa
deurs om er eens flink te eten 
en te drinken De enige voor
waarde om er binnen te gera
ken is, zich iets « deftiger » dan 
gewoonlijk te kleden, en voor 
de «girls» is het voldoende, 
een «mini-mmi »-iurk te dra
gen. Of door dit alles deze oude 
en slechte wereld zelfs maar 
een millimeter beter wordt ? 

TEORIE EN PRAKTIK 
In Zweden is het niet tot de 

«kameraadstitel» gekomen. Wel 
tot een bevorderen van het iij 
en jouwen. Maar een student 
merkte op : «Tegen de eerste-
minister kan iedereen die het 
wil jij zeggen Maar als wij dat 
met onze lerares doen dan trekt 
zij ons toornig bij de haren en 
brengt ons naar de deur van de 
klas - schandelijk is dat!» 

Deze schoonheid in oosterse kledij had het slecht getroffen i 
op het ogenblik dat ze te Brussel ambassadrice voor haar land 
moest spelen, was het thuis herrie. Zij vertegenwoordigde 

namelijk Libanon .. 
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OVER ENKELE DAGEN WORDEN 
DE B.R.T.-SPORTREPORTERS WEER 
OMGESCHAKELD TOT KARITATIE-
VE BEZIELERS BIJ DE JAARLIJKSE 
11-11-1 1-AKTIE. ER ZIJN NU AL 
MENSEN DIE ZICH AFVRAGEN OF 
ZO KORT NA HET BOEMERANG-
EXPLOOT, DE GEESTDRIFT VAN VO-
RIGE JAREN NOG KAN OPGEDRE
VEN TOT DE REZULTATEN DIE 
VROEGER WERDEN BEHAALD. HET 
ZIT ER AL WEL ERGENS IN BIJ « ON
ZE MENSEN », HET BESEF DAT ER 
IETS NIET KLOPT IN WAT ALS 
KRACHTSLOGAN WORDT GEFOR
MULEERD « TWEE DERDEN VAN DE 
WERELDBEVOLKING LIJDEN HON
GER ». MAAR HOE DIEP ZIT HET ER 
IN ? EN HOE SNEL SLIJT ZULK BE
SEF AF, VOORAL ALS HET EEN 
JAAR-NA-JAAR-AKTIE BETREFT ? 

« BIJ ONS ZAL HET WEER LUK
KEN » VERZEKERT ME EEN JONGE 
GEESTDRIFTIGE LERAAR UIT BALEN
NEET, DIE DE SPIL IS VAN EEN AK-
TIE DIE DIT KEMPISCH DORP WEL 
VOOROP ZET IN HET HELE VLAAM
SE LAND. 

WE KRIJGEN OP 11 NOVEMBER 
ZO VEEL CIJFERS OVER HET VER
STROOIDE HOOFD GESTROOID TIJ
DENS DE JAARLIJKSE RADIO-NON-
STOP DAT DE MEESTEN VAN ONS 
DE BALENSE CIJFERS (19ó7 : HET 
SIMBOLISCHE BEDRAG 111.111 FR. 
EN IN 1968 : 200.000 FR.) WEL 
NIET SPECIAAL ZULLEN GESITU
EERD HEBBEN TUSSEN DE VELE AN
DEREN. EN TOCH LOONT EEN 
KLEIN REKENSOMMETJE DE MOEI
TE. 
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h d d snramaaana: «aoen voor aoen» d. 

RfllFM.KNDOl, 
Leraar Sleeckx ontwikkelt dan zijn ge

dachten als volgt : Onze gemeente heeft 
zich ingezet om mee een konkreet plan te 
helpen verwezenlijken in het kader van 
de S.O.S-.honger. Ernstige ontwikkelings
samenwerking is reeds lang tot het besef 
gekomen dat men de mensen van de Der
de Wereld slechts efficient kan helpen als 
men uitgaat van het beginsel dat voorrang 
moet verleend worden aan goed gekozen 
projekten. Waar in een globale aanpak 
een streek moet opgebouwd worden op 
mikro-ekonomisch vlak, vertrekkend van 
een aanwezige bazis. 

Onze hoek van de Derde Wereld ligt in 
Ceylon (twee maal de oppervlakte van 
België, een kleine tien miljoen inwoners). 
« Laat honderd dorpen bloeien > heeft 
men er gezegd met wat een parafrase zou 
kunnen zijn op de bloemen van Mao. 
< Bloeien » bij manier van spreken dan. 
Een plaatselijke organizatie «Shramadana» 

< Naar de kern van de zaak gaan. Als 
het de moeite waard blijkt, kan men onze 
Vlaamse mensen meekrijgen >. 

Krijg ik hier een lekenresonantie van 
wat ik ooit eens las bij pater Callewaert 
over de redenen van de geloofsafval in 
Vlaanderen, waar hij zegde dat bepaalde 
bedelpredikaties meer sukses zouden heb
ben als men de rest van het jaar dierf 
doorboren naar de essentie van het kris-
tendom ? « Goed dan, de zaak lijkt hier 
wel te rollen, vlotter dan waar ook in 
Vlaanderen. Maar dat kwam toch niet 
van de ene dag op de andere >. 

Het verhaal dat we dan krijgen, deed 
ons even terugdenken aan bepaalde akties 
in de vlaamse beweging — zoals die tegen 
de talentelling waar bepaalde sceptici uit
eindelijk ook wrongen om mee op het eer
ste rijtje te zitten. Het eeuwig-klein-
mensehjke verhaaL 

len zijn er heel wat leerkrachten die plots 
door Ceylonvenster op de wereld heel 
wat meer belangstelling konden opwekken 
bij de leerlingen voor vakken, die vroeger 
al te dikwijls saaie opsommingsstof leken. 
Een grote tentoonstelling werd ingeridit, 
Debatavonden georganizeerd. Aziatische 
studenten in ons land werden hierop uit
genodigd. 

Via tolken kon de balense jeugd dit 
wereldomspannend gesprek voeren. Een 
kulturele avond bracht ons in kontakt met 
de andere, maar ook zo diep menselijke 
uitingen van de oosterse kultuui. En suk
ses heeft het telkens omwille van de brede 
kringen die betrokken zijn in de voorbe
reiding. We spraken reeds van de samen
stelling volgens de 9 wijken van Balen 
wat de werkgroepen : toneel, dokumenta-
tie, ontspanning en kuituur betreft. Maar 
weet je dat ons centraal komitee volgens 
gewild • pluralistische principes is samen-

m 

d 
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Balen vooral een landliouw- en ai bei
dei sigemeenie. met een kleine 15.00Ü inwo
ners, waarondel veel jeugd, lukt er dus in 
vooi deze aktie « ontwikkelingssamenwer
king » een 200 tr. per volwassene bijeen 
te brengen. Ken je de rezultaten van wel
ke kariiatieve aktie ook in uw gemeente ? 
Dan moest er hier wel meer achter steken 
dan dit noimaal het geval is, 

We zijn dus Balenwaarts getrokken. 
Niet bekend in de stieek waar grote ge
meenten als Mol, Geel en Balen zelf tel
kens ondeiverdeel." zijn in een respekta-
bel aantal snel uitbreidende gehuchten, 

•zou men er de geografische tel kwijtraken. 
« Ceylon '» in koeien van letters op de 
straatstenen geschilderd maakten ons meer 
dan wegwijs. Zonder aarzelen wezen jon
gelui om de weg naar het huis van Jozef 
Sleeckx leraar in het rijksmiddelbaar on
derwijs, die inderdaad de geestdriftmotoi 
bleek te zijn, waarrond een heel dorp was 
op gang gebracht. Geen \ijf minuten had 
hij nodig om ons in zijn aktie, het waarom 
en hoe te doen meeleven. « Wij hebben af
stand gedaan van elke ochaime die-arme-
negerkens-literatuur of dito woordenge-
kraam lond dit weieldprobleem van de 
ontwikkelingshulp Medelijden dat steeds 
opnieuw tianerig moet gewekt worden, 
medelijden vooral in zo'n ontzagTvekkend, 
schijnbaar onoplosbaar probleem, stompt 
al, als men steeds de sentimentele snaar 
wil beroeren Wij doen niet mee aan de 
smartlappenpomogiafie van gezwollen 
buikskens > 1 

wat in de lokale taal « aktie » heet, werd 
gesticht en wi! met plaatselijke vrijwillige 
helpers zelf de hand aan de ploeg slaan. 
Ook weer bij manier van spreken. Want 
in het aanvangstadium ontbraken de meest 
essentiële technische hulpmiddelen. Daar 
dan is onze taak begonnen. Onze eerste 
aktiefaze om « Shramadana > bij te sprin
gen bestond zeer konkreet in een opdracht 
van « landbouwwerktuigen ». Wij kenden 
heel bepaald de som en toen de aktie hier 
op volle toeren begon te draaien konden 
we ze konkretizeren in deze « dode voor
werpen ». Geprijsd tot in de onderdelen 
konden we zeggen : die vereniging zorgt 
voor dat, die school vijst er wat verder 
aan. 

Wij denken dat men zo bij echte door-
zettingswil tot rezultaten kan komen in 
elke gemeenschap in Vlaanderen, waar 
nog wat gioepsgeest inzit We wekten de 
belangstelling op voor een goed gekozen 
projekt. Dan (we dachten aan de Ceylon-
schildertocht) wordt er sfeer geschapen in 
het dorp van « er gaat iets gebeuren ». 
Via onze grootscheepse voorlichtingkam-
pagne werd tot bij de schijnbaar meest on
toegankelijke bevolkingskringen aandacht 
gewekt voor de konkrete mens met een 
konkrete nood in het ons aangewezen stuk 
derde wereld Een volgende faze die we 
dit jaar bereikt hebben is dat de mensen 
individueel en vooral verenigingen (voor
drachten aan de lopende band) beginnen 
vragen te stellen over de fundamentele 
oorzaken van de problemen in de achter
gebleven gebieden. 

« Het heeft wel wat moeite gekosï om 
in de aanvang bepaalde oude heren van 
hun stoel te krijgen. Toen we na drie toch
ten tot bij de parlofoon van een bepaalde 
notabele, zullen we maar zeggen, nog 
steeds te horen kregen dat de vooraan
staande in kwestie ons niet kon ontvangen 
— diplomatisch afwezig — hebben we 
eventjes krachtig tegen zijn huishoudster 
gezegd dat hij nu zelf kon komen. Toen 
door de stuwkracht van de breder-worden
de kern de zaak afmetingen begon aan te 
nemen, werden ook die bepaalde politie-
kers inschikkelijk. Maar och kom, hoe zeg
gen ze dat ook weer in de bijbel over < wij 
willen niet de dood van de zondaar » } 

En dan begon na die eerste moeilijkhe
den de aktie van de grond te komen. De 
vergaderzaal van het gemeentehuis — sim-
bolisch • anders zit men weer te vlug in 
een zaal van die of gene kleur — werd ter 
beschikking gesteld van het werkkomitee. 

Er is een dokumentatiegroep. Telkens 
worden alle wijken in de werkgroepen op
genomen. Zij kiezen en kopen boeken en 
brochuren over Ceylon. Via de schoolbi-
blioteken zijn die werken dan ter beschik
king. Dat gaat van wetenschappelijke over 
vulgarizerende werken tot sprookjesboe
ken voor de allerkleinsten. Het onderwij
zend personeel werkt schitterend mee. 

Via de kinderen ontstaat er dan belang
stelling thuis We lazen in de krant dat 
in verschillende engelse scholen onderwijs 
in bepaalde vakken (geschiedenis, aard
rijkskunde, ekonomie ) gegeven wordt via 
het lezen van een dagblad. Bij ons in Ba-

gesteld ? Een universitair van Leuven, 
Gent en Brussel. Een medelid uu kollege, 
ateneum, middelbare school ; zusters An-
nonciaden, drie arbeiders en drie arbeid
sters. De medewerking overspant werkelijk 
alle tendensen in onze gemeente. 
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En dan de doorbraak naar de volwas
senen. Bereik langs hun kleuters het hart 
van de moeders en de strijd is gewonnen. 
De balense schooljeugd heeft meer dan 
1500 kindertekeningen gemaakt rond het 
tema van de ontwikkelingssamenwerking, 
Ceylon, het Oosten in bredere zin. Welke 
vader of moedet gaat dan niet eens kijken 
als deze tentoon worden gesteld ? In al de 
wijken van Balen werden verder opvoe
ringen verzorgd van ceylonese sprookjes 
en de drie besten kwamen aan bod op de 
kulturele avond. Gevoeligheden : best een 
jury van heren buiten Balen. Met al die 
wijken hier is die klassieke kerk niet al
tijd zo gemakkelijk in het midden te hou
den. 

En wie dan nog altijd met zijn ogen in 
de zak loopt die krijgt het te horen. Ge
durende twee uur per dag, een week voor 
elf november, werd ceylonese muziek uit
gezonden via luidsprekers in het dorp. 
Cynici zeggen dat sommige mensen veel 
hebben gegeven om ze te doen zwijgen... 

Zo was de gemeente onderhand wel 
klaargestoomd om niet meer te moeten 
vragen € voor wat het nu weer was ? » als 
de eindslag moest geleverd worden. Eind-
slag die zoals ge Weet een eerste jaar 
111.000 fr. en vorig jaar 200.000 fr. heeft 
opgebracht. Die eindslag gebeurde vorig 
jaar op 10 november, de vrije zondag, nog 
beter dan de elfde zelf. Toen de avond 
in de feesttent — ook in zijn altruïstische 
inzet moet een Vlaming kunnen vieren, 
nietwaar — het eindrezultaat bijna het 
dubbel bleek te zijn dan het jaar daar
voor was de geestdrift niet te houden. 
Want een ganse gemeenschap is er in be
trokken geworden. De oude wijsheid dat 
geven dubbel vreugde verschaft ziet men 
hier in een dorpsgemeenschap verpersoon
lijkt. 

Dat tussen pot en pint de anekdoten dan 
wel eens aanzwellen is begrijpelijk bij het 
volk van Pallieter en Breugel. Zo was er 
die vignettenverkoper die mordicus be
weerde op een plaats te zijn afgescheept 
met de opmerking : «We kunnen vandaag 

nog voort >. En die andere waar de doch
ter des huizes zou geroepen hebben tot haar 
moeder in de keuken : « Moe, de mannen 
van Genoveva zijn daar» bedoelde waar
schijnlijk Jehova. Maar die overdrijvers 
waren er waarschijnlijk van de Volksunie, 
die misschien zo iets wel op hun kolporta-
getochten kunnen beleven. 

Ook na 11 november beschouwen we 
ons werk niet als afgelopen. Het centrale 
komitee bestendigt tijdens het jaar de kon
takten met Ceylon via briefwisseling, me-
deling vaii vordering van de projekten 
en zo. Waarbij ik telkens wil onderstre
pen dat wij ons niet als < donors » be
schouwen Het gaat werkelijk om ontwik
kelingssamenwerking. 

Wij gaan uit van Je grondgedachte dat 
iedereen goede kwaliteiten heeft. Dat het 
er op aan komt ze tot uiting te laten ko
men ten bate van iedereen (familie, dorp, 
wereldgemeenschap). Door regelmatige 
kontakten hoopt de werkgroep « Derde 
Wereld » de goede kwaliteiten van de ba
lense gemeenschap en van « ons » Ceylo
nese «_ buurdorp > Halmillawewa te kun
nen uitwisselen. Wij hebben misschien 
meer rijkdom, -maar wij hebben door, de 
intense kennismaking met dit volk en zijn 
beschaving al geleerd dat daar nog men
selijke en geestelijke waarden aanwezig 
zijn, die in onze westerse overbeschaving 
dikwijls in het gedrang komen. 

Halmillawewa heet ons nieuw projekt. 
Het is een van de honderd dorpen die 
door de Shramadana-beweging wordt 
aangepakt. « Aktie > betekent dit ceylone
se woord (doen voor doen. zouden we dus 
onze hulp kunnen noemen). Ronkreet 
wordt het. Een som van 40.000 fr. voor 
het aanleggen van egen. Bouw van een 
school : 125.000 fr. Een gemeenschapscen
trum weer eens 125.000 fr. Het uitrusten 
van die twee voor 50.000 tr. en een wa-
terrezervoir tenslotte dan nog eens 50.000 
£T. Dat wordt al bij al een kleine 400.000 
fr. in het kader van een tweejarenplan. 
We maken ons met zijn allen sterk in 
Balen dat we het wel zullen halen. 

fïW-P-

Leraar Jef Sleeckx rechtstaand : « Balen zal het halen » 

Uitbeelden van 'een ceylonees sprookje 
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Grote belangstelling voor de tentoonstelling van kindertekeningen over Ceylon 

De werking ginder ter plaatse in Noord
oost Ceylon gebeurt via onze materiële 
hulp door vrijwilligers van het dorp zelf. 
Medewerkers van de genoemde Shraman-
dana-beweging met de beperkte hulp die 
het ceylonese gezag kan verschaffen. 

Hoe ziet bezieler Sleeckx de balense in
zet in het breder verband van de hulp 
aan 'e Derde Wereld ? « Wij doen verder 
— al is het maar met een beperkt deel 
mensen — en toch zo dat wij efficienl 
kunnen helpen ». 

Dat zal in elk geval nog heel wat meer 
realistisch zijn dan in afwachtig van de 
grote revolutie die op sommige plaatsen 
wellichï nodig is ondertussen lekker niets 
te doen. Wij weten ook, en verkondigen 
het op onze voordrachten dat de ingreep 
veel dieper zal moeten gaan, dan binnen 
de paternalistische perken waarin sommi
ge « geïnteresseerd » westersen het hebben 
willen houden. Daï ik geen blad voor 
de mond neem, en ook duif boren naar 
de kern van onze neo-kapitalistische uiï-
wassen bewijst wel het feit daï de hoge 
heren van de lokale industrie voortaan ge

vaarlijk vonden dat «k vooi hun arbeiders 
kwam uiteenzettingen houden. Hun bont» 
jas met kraag is nog alt;jd nader dan het 
schamel hemdje van derden. 

Ik zou v..n de gelegenheid willen ge
bruik maken om uw partij geluk te wen
sen voor haar stellingname in het doku-
ment dat door de politieke partijen werd 
bezorgd op aanvraag van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwer
king. 

Hef uwe was het stevigst en meest naar 
de kern van de zaak borend in het dos
sier. Zoals U zelf terecht opmerkt kan ec 
geen tegenstelling zijn tussen eerlijk volks* 
nationalisme in Vlaanderen zeU en oog 
hebben voor en zich inzetten bij het be-« 
vrijdingsnationalisme van de volkeren van 
de Derde Wereld. 

Wij dankten de heer Sleeckx vooi dit 
slotwoord en beloofden met veel aandacht 
de cijfers van Balen in het oog te houden 
als de ll-ll-ll-radiosïortvloed weer over 
ons zal losbarsten. Want wij hopen en we
ten het l .< Balen zal het halen » 1 

Walter Luyten 
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Nee, ik heb nergens spijt von... 

Onder het licht van een lantaarnpaal en beschermd tegen regen en kou door 
de mantel van een part]se flic werd in december 1915 Jeanne Gassion geboren. 
Een veel te klein kind dat van met zijn geboorte een straatjong was en het ook 
zou blijven tot het in oktober 1963 helemaal uitgehold en samengetrokken van de 
pijn als Frankrijks grootste chansonnière overleed. Jean Cocteau, die voor haar 
liedjes schreef en die zeer veel van haar hield, zakte in mekaar toen hij haar 
dood vernam. 

Deze dagen is bij een parij se uilgever een boek verschenen dat op een rauwe 
manier de geschiedenis van de zangeres verhaalt. De verkoop van het boek is 
schitterend; de eksemplaren lopen zo de winkels uit. De halfzuster van Edith 
Piaf, Simone Bertaut, vertelt onomwonden wat zij en Edith in de periode tus
sen 1930-'63 hebben beleefd. Of het vertelde allemaal waar is is een andere zaak 
want de broer van de zangeres, Herbert Gassion en een andere halfzuster, Deni-
se hebben een proces ingespannen omdat het vol leugens zou staan en de gedach
tenis van de zangeres schaadt. De twee hebben ook een klacht neergelegd 
omdat de schrijfster de halfzuster van Edith Piaf niet is. Het gerecht kon de 
eerste klacht niet aannemen, over de tweede deed het nog geen uitspraak. Het 
boek gaat verder zijn geweldige verkoop. Ook in onzs « capitate » staat het te 
koop, want het druppelt nog altijd te Brussel als het in Parijs regent. 

EDITH PIAF 

Jeanne Gassion s moeder was 'n straat
zangeres en bracht haar kind bij haar 
moeder, die ergens m Normandié een 
bordeel openhield. Daar heeft Edith 
haar liefde voor de matrozen gehaald. 
Ze moet van 't leven m het bordeel wel 
niet veel gezien hebben want ze was 
blind omdat haar grootmoeder haar fop
speen steeds in de fles cognac dopte Na
dat bomma met de kleine naar Lisieux 
trok, IC 000 fr beloofde aan de heilige 
Terezia, kreeg zij het gezicht terug. 

Na deze normandische jeugd keert 
Jeanne naar Parijs terug waar zij haar 
halfzuster Simone terugvindt. Zij was 
toen zestien jaar en Simone dertien en 
een half Terwijl Jeanne zong haalde 

Simone Bertaut 

zus de centen op en zo konden de twee 
het hoofd boven water houden. Ze slie
pen in krotten van hotelletjes. Gauw 
verscheen een derde figuur, een jonge 
metser die bij Jeanne een kind verwek
te, dat na een goed jaar hersenvliesont
steking zou krijgen en sterven. Van 

haar kind hield de moeder een haarlok 
over en 88 fr begrafenisonkosten die 
door vrienden werden betaald. Vervol
gens vielen de twee in handen van een 
pooier die de oudste liet zingen en de 
jongste met mannen deed omgaan. Na 
hun «werkuren» trokken de zusters 
naar de rijke buurten van de «Champs 
Elysées», waar Edith gratis nummer
tjes weggaf. Een eigenaar van een 
nachtkroeg merkte haar op, vond haar 
stem en liedjes de moeite waard en 
troonde de magere zangeres mee naar 
zijn keet. Het zou die meneer Leplee 
zijn, de meisjes noemden hem papa, die 
van haar Edith Piaf zou maken. Haar 
zuster mocht niet mee onder het pu
bliek omdat ze te vuil gekleed was. Het 
publiek luisterde aandachtig naar de 
rauwe stem die het steeds maar had 
over het triestige en mizerabele bestaan 
in de parijse bidonvilles. 

Edith Piaf kwam in de wereld van de 
show terecht. Ze moest nu diktielessen 
volgen, leren lezen en schrijven en voor
al ze moest zich netjes leren gedragen. 
Maar Edith was een gewoon straatmeis
je dat zong omdat ze het graag deed en 
ergens de drang voelde het te moeten 
doen. Ze had het helemaal niet voor die 
sjieke schouwburgen, ook niet voor de 
dure hotels. Ze was en bleef onverschil
lig, had geen zorg voor geld, kon zich 
ook aan geen bepaald mannentipe bin
den en leefde vrij, zonder zich maar iets 
te bekommeren om de regels van def
tigheid en konformisme. 

Drank en morfine waren haar naaste 
en beste vrienden. Ze greep er naar om
dat zij een eenzaam schepsel was. Voor 
elke vertoning liet ze zich inspuiten en 
achter het doek stond steeds een dokter 
klaar met een injektienaald. Haar ar
tiestennaam «Ia móme Piaf» (de pa
rijse straatmus) met het apengezicht, 
kreeg een aanvulling : Edith, van de 
bekende Edith Cavell. 

In 1936 krijgt zij «Ie prix du disque », 
in 1941 treedt ze met sukses op in de 
film Paris-sur-scène, in 1958 laat ze haar 
mémoires onder de titel «Au bal de la 
chance» uitgeven. 

Maar de long- en darmbloedingen vol
gen mekaar op. Ze lacht met de raad
gevingen van de dokters en neemt haar 
ziekte licht op. Ze zegt dat het zo moet. 
Het rezultaat laat niet op zich wachten. 
Ze heeft steeds meer en meer injekties 
nodig. Ze vermagert zienderogen en 
vaak moeten voorstellingen onderbro
ken worden omdat ze niet meer verder 
kan. In 1963 huwt zij een van haar veel 
jongere beschermelingen, de Griek Theo 
Sarapo. In datzelfde jaar ziet men haar 
voor het laatst op het podium, te Rijsel. 
Een proefbandje is haar allerlaatste op
name. Het was een onverstaanbaar en 
waardeloos spul. Haar eens zo gegeerde 
en beroemde stem was gebroken. Toen 
ze stierf woog ze nog amper 33 kg, haar 
grote ogen puilden uit haar gezwollen 
gezicht en haar dun haar was uitgeval
len. 

En wat de showbusiness ook moge 
proberen, geen enkele zangeres is geliik 
aan haar, ook Mireille Mathieu niet Fe
nomenen maakt men nu eenmaal niet. 

Een stoet van 40 000 bewonderaars de
den haar uitgeleide naar het kerkhof 
terwijl de franse zendstations haar 
chansons uitzonden Jean Cocteau over
leefde haar dood niet... 

Met het boek van haar halfzuster Si
mone Bertaut kwam Jeanne Gassion, 
de parijse straatmus, nog eens in het 
nieuws. Haar leven is een aaneenscha
keling van suksèssen op de planken ge
weest, maar lichamelijk een hel. Ze 
dwingt onze bewondering af omdat ze 
al haar mogelijkheden uitgebuit heeft 
om zich aan haar liedies te geven : een 
voortdurende voorstelling van de kleine 
mizerabele mensjes en hun verlangens. 

VIS CONTRA HARTINFARKT 
Vis geeft aan het lichaam een aan' 

zienlijke hoeveelheid onverzadigde vet
zuren die het vatensisteem niet belas
ten en door de maag en darmen ge
makkelijk kunnen verwerkt worden. 

Vis IS ri]k aan waardevolle eiwitten, 
vitaminen en minerale stoffen. De dok-
ter-direkteur van het stedelijk zieken
huis van Dortmund vraagt, om aan vis 
als voeding een bijzondere aandacht te 
besteden. Onder de titel «Voeding en 
hartinfarkt» deelt hij mee dat viskost 
een preventieve terapie is tegen dreigend-
de hartinfarkt. Om zijn stelling te sta
ven voegde de geneesheer er aan toe dat 
hartinfarkten zeer zeldzaam zijn in Ja
pan en Indonezië, twee bij uitstek vis-
etende landen. 

VROUWEN naar de ZUIDPOOL 
Wofif dit jaar vertrekken voor het eerst 

in de geschiedenis zes amerikaanse vrou
wen naar de Zuidpool. Vier van deze 
dames zullen ploeg vormen en zullen 
in de zogenaamde «droge valleien», 
waar geen sneeuw ligt, studies en opzoe
kingen verrichten. Ze zullen de schei
kundige verschijnselen onderzoeken die 
er de oorzaak van zijn dat er sedert 
twee of drie miljoen jaar geen sneeuw 
meer is in deze poolvalleien. Wat het 
werk van de twee andere vrouwen zal 
zijn heeft de amerikaanse inlichtings-
dienst niet verteld... 

APPELEN EN BLOEMEN 
Een schotel met mooie appelen in de 

omgeving van even mooie bloemen er
gens op een kast in uw huis is een 
beetje zoals water en vuur. Want snij
bloemen verdragen geen etileengas. Rij
pende appelen scheiden een geur af die 
bloemen snel doen verwelken. En daar 
die geur etileengas bevat is het best dat 
die twee niet dicht bij mekaar staan. 
Voor de appelen kan het geen kwaad 
maar voor de, soms duurbetaalde, bloe
men wel... 
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. . .welen... 
Vermits een houtsnijder oan 
wereldformaat als Victor Del-
hez met vertegenwoordigd is 
met werk op het « Forum van 
de grafiek» in de gentse St -
Pietersabdi], waar wel «gra
fiek » van «dichterlijke ama
teurs » en graverende «foto
grafen » te zien is, moet U dan 
maar gaan kijken naar de «La-
temse Galerij», Dorpsplein te 
St -Martens-Latem, waar hij 
expozeert van 31 oktober tot 
23 november Dit werk van 'n 
m,an, die de vlaamse houtsne
de mee op internationaal ni
veau bracht, is beslist het be
kijken waard 
De drie officiële toneelgezel
schappen in Vlaanderen zul
len elk een «werk van eigen 
bodem» opvoeren Voor Ant
werpen is dat een « spektakel
stuk », een werk dat eigenlijk 
in het teater zelf ontstaat door 
samenwerking van dramatur
gen, regisseurs en akteurs (een 
soort «living teatre» dus) 
Tegenover minister Van Me-
chelen werd op diens vraag 
geantwoord, dat daarmee aan 
zijn kriteria voldaan is, ver
mits wel werd gevraagd een 
stuk te «spelen» en met dat 
er een vlaams werk moest 
«aangekondigd» worden Te 
Gent wordt « Tand om tand » 
van Hugo Claus vertoond, te 
Brussel « De Polyester Polka » 
van D F. Frank, eigenlijk een 
nederlands auteur Maar sinds 
de interpretatie van Maas
tricht 1966 (Colloquim van 
vlaamse en nederlandse to
neelauteurs) wordt een neder
lands stuk in Vlaanderen als 
«vlaams» aanvaard en een 
vlaams stuk in Nederland als 
« nederlands » En dat is dan 
toch weer een stukje kultuur-
integratie tussen Noord en 
Zuid, al zou het met die inte
gratie wel wat sneller en in
tenser kunnen gaan 

...beKHKen... 
Tentoonstellingen bloeien weer 
m deze herfst, die nu stilaan 
een echte herfst is geworden. 
In galerij « Roeland », Lieve-
vrouwbroerstraat 10 te Brus
sel expozeerd tot 18 november 
Paula Delforge schilderijen ; 
in de « Galerie Rive Gauche » 
bizantijnse mozaïeken uit de 
5de eeuw, tot 6 december ; 
m het kader van de italiaans-
belgische kulturele uitwisse
ling stelt de Italiaanse schilde
res Vittoria Gomez y Paloma 
m het « Rik Wouters studio », 
Emiel Jacqmainlaan 126 te 
Brussel tentoon tot 13 novem
ber. 

De staatsprijs ter bekroning van 
een schrijversloopbaan werd vori
ge week toegekend aan Marnix 
Gijsen (70) die niet alleen in het 
Nederlands doch ook rechtstreeks 
m het Engels geschreven werken 
publiceerde en behalve als proza
schrijver ook als dichter naam 

maakte. 

Standaard encyclopedie 
PANORAMA DER WERELD IN KLEUR 

De eerste Vlaamse encyclopedie 

...nu ook in wekelijkse afievenngen! 
Elke dinsdag verkrijgbaar bij uw krantenverkoper en boekhandelaar. 

^4 000 krantenverkopers en 
^^boekhandelaars stellen U 
"~! voor. de eerste kleuren-

encyclopedie in weke
lijkse afleveringen die 
in ons taalgebied ver

schijnt, Deze eerste 
Vlaamse encyclope
die v/orcH U elke 
dinsdag aangebo

den voorslechts30F 
per nummer, in de 
vorm van luxueuze, 

_ volledig in kleuren
druk Uitgevoerde afleveringen, 

De alfabetisch gerangschikte onderwierpen 
worden op een grondige wijze behandeld : 
beeldende kunst, muziek, toneel, film, natuur
wetenschap, techniek, ruimtevaart, sport, enz. 
Elk onderwerp wordt rijk geïllustreerd met 
kleurenfoto's en tekeningen m kleur. 
Week na week krijgt U een boeiend panora
ma va.n alles wat de moderne mens interes

seert en behoort te weten. Uv\̂  kinderen be
schikken overeen goede, overzichtelijke huis-
bibliotheek, een steun voor hun studie en een 
bron van algemene ontwikkeling. 
Week na week neemt uw reeks afleveringen 
toe in waarde en betekenis, tegen een be
scheiden uitgave van slechts 30 F per afleve
ring, en op het einde bent U m het bezit van 
een kostbare encyclopedie in 13 prachtige de
len, een sieraad voor uw boekenkast. Uw 
vrienden zullen er U om benijden I 
260 afleveringen - 13 luxe banden-- samen 
7 280 bladzijden - formaat 23 x 30 cm - 20 000 
kleurplaten (foto's, kaarten, schema s, grafi
sche voorstellingen, tabellen, enz) - een schat 
van informatie, kijk- en Jeesgenoegen voor het 
gezin, voor vader, voor moeder, voor alle 
kinderen. 

Van week tot week 
Vdn band tot band 

Van A tot 2 . . . 

STANDAARD 

ENCYCLOPEDIE 
R\NORAMA DER 

WERELD IN KLEUR' 

STANDAARD UITGEVERIJ, ANTWERPEN 

speciale aanbieding: Deze week verschijnt nummer 4 De 
eerste twee nummers samen tegen de 

prijs van eén enkele aflevering (slechts 30 F), en nummer 3 zijn nog verkrijgbaar 
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\ t kl iekske 

OUDE INSTRUMENTEN EN VOLKSLIED|ES 
Toen zij op driekoningenavond van dit jaar met z'n vieren van café naar café 

trokken met driekoningenliedjes is hij hen het idee opgekomen om met hun kliek
je de oude volksliedjes uit hun streek op te zoeken, die te gaan zingen en zichzelf 
met de daarbij horende muziekinstrumenten te begeleiden. Een boeiende bezigheid 
als we even bedenken dat de vier jonge mensen op zoek moesten gaan naar teksten 
en melodietjes en de instrumenten of wat er nog van restte zelf moesten weten 
te vmden. Na tien maanden zoeken en oefenen hebben ze het zo ver gebracht dat 
ze haast wekelijks ergens moeten optreden en dat « Rendez-vous ». het kleinkunst-
programma van de vlaamse tv, hun medewerking heeft gevraagd. 

In een brussel», café hadden we een 
afspraak met de leider van «'t Kliekske» 
Herman Dewit, pas gehuwd met Rosita, 
de vrouwelijke kracht van dit viertal. 
Dewit IS 'n hebaarde kerel waar we een 
paar jaar geleden samen mee op Sint 
Lukas zaten. Hij is publiciteitstekenaar 
en zijn vrouw stikster, haar broer Os
wald Tahon een technikus en nummer 
vier Frans Lots, een onderwijzer vormen 
de groep die zich met een tipisch volkse 
benaming « 't Kliekske •» heeft genoemd. 
Ze zijn leden van de volksdansgroep van 
Huizingen en daar haalden zii hun liefde 
voor het eigene van het volk dat zij als 
bewoners van een streek aan de rand 
van het inktvisachtige Brussel met rasse 
schreden zien verdwijnen. 

Hun werkgebied Zuid-West-Brabant 
kammen ze stelselmatig af op zoek naar 
oudere mensen om hen uit te horen over 
liedjes en muziekinstrumenten uit hun 
tijd. Dit werk heeft hen geleerd op een 
sluwe manier te vinden wat zij zoeken 
want oude mensen vinden jonge lui, di« 
naar oude liedjes komen vragen soms 
•wel eigenaardig. Op een keer vroegen ze 
een oude heer die in café liedjes zong 
en harmonika speelde, een volkslied te 
zingen. De goeie ouwe man speelde de 
brabanconne. Na een tijd wist de ouwe 
man waarover het ging en begon een 
straatoud volksliedje te zingen op de 
treiterende, langerekte tonen van zijn 
harmonika. Zo peutert « 't Kliekske » 
oudje liedjes los uit die gesloten kast 
van de vergeten folklore. 

Eens de oude mensjes hen wat meer 
zijn gaan vertrouwen, zijn ze gelukkig 
omdat er zich nog iemand voor hen inte
resseert, voor hun tijd en voor hun sla
gers. Ze vinden het geweldig dat er nog 
jonge mensen zijn die daarover met hen 
willen praten en die het niet alleen heb
ben o\er de hardklinkende dingen in het 
Frans of Engels waar ze toch geen snars 
van verstaan. Van de andere kant beke
ken is het ook een generatieprohleem 
dat ze ontdekken want velen kinderen 
van de bezochte mensen zijn naar de na
burige hoofdstad uitgezwermd en zijn 
hun komaf vergeten. Ze vinden die zelfs 
belachlijk. 

Herman Dewit heeft het wel eens 
meer over oude vrouwtjes die beginnen 
te wenen als ze aan het vertellen gaan 
over « hun > tijd die nu helemaal ver
geten is en over hun mooie streek, ka
potgemaakt door rijke heren uit de stad 
die omdat ze veel geld hebben de mooi
ste boerderijen en beste gronden opge
kocht hebben en die verder verkopen en 
verkavelen. Een zeer menselijke kant 
van het werk van het kwartet dat in 
ruil voor een graag gezongen liedje oude 
mensen hun hart nog eens laten ophalen. 

Een andere bezigheid van «'t Kliekske» 
KS het opsporen van oude instrumenten 
uit de streek. Herman Dewit beweert 

dat het gebied ten zuiden van Brussel 
niet alleen rijk aan volksliedjes is maar 
ook aan totaal vergeten muziekinstru
menten. De leider van « 't Kliekske ». 
haalt een lijst boven van deze «tuigen». 
Een klompviool ; een vlaamse bas ; een 
snaarinstrument met een varkensblaas 
op een stok van ongeveer een meter lang 
met één of twee snaren en bovenaan 
belletjes of koperen plaatjes ; een rom
melpot ; een ratel ; wel tien soorten 
fluitjes ; doedelzakken die zij naar de 
schilderijen van Breugel bouwden en be
speelbaar trachten te maken en die zij 
liever een kwene of moezelzak of nog 
zakpijp noemen. Een vlier, een echt 
volks muziekinstrument dat uit een 
rechthoekige klankast met zijwanden be
staat en dat ook een spinet heet. Een 
« pinet > waarvan slechts ingewijden 
het verschil met het spinet kunnen op
merken. Klakkers, twee houten latjes, 
die tussen de vingers gehouden worden 
en die tegen elkaar gekletst worden als 
castagnetten en die in het dialekt klasjers 
heten. Dit zijn enkele van de instrumen
ten die « 't Kliekske » te zoeken heeft en 
die zeker nog «ergens» onder het volk 
vertoeven. Dat opsnorren is ook een he
le beweging, zij moeten dat op zolders 
doen en in schuurtjes want de eigenaars 
beweren het hier of daar nog voor het 
laatst te hebben gezien. Soms krijgen ze 
ook adressen van mensen die verhuisd 
zijn maar ook die zijn voor hen niet 
veilig. Zo kwamen ze langs Londerzeel 
om m Dinant terecht. Rezultaat : een 
droom van een pinet ! Andere onvind
bare muziekintrumenten laten ze zich 
door ouderen beschrijven en dan bou
wen ze die volgens de tekening. Van die 
mensen komen ze dan ook te weten dat 
ze instrumenten, om soepel te blijven en 
om een schone kleur te krijgen, met 
hondendrek of varkensbloed moeten in
smeren. 

Wij vroegen of de komst van «'t Kliek
ske » iets te maken heeft met een late 
reaktie op de folksongs-mode die onder
hand al uitgeraasd is. Neen ! luidde het 
antwoord. Iets met 't sukses van Wannes 
van de Velde of Willem Vermandere ? 
Ook niet, want die twee zingen oude 
hedjes naar hun eigen zin, begeleiden 
die zoals ze het zelf willen en maken 
nieuwe en brengen ze dan in het dialekt 
« 't Kliekske » wil meer, het zoekt lied
jes en brengt die dan ook zo getrouw 
mogelijk. Daarom ook worden de door 
ouderen voorgezongen liedjes op band 
opgenomen. 

De plezantste tijd voor de leden van 
het bent is nu wel voorbij want vroeger 
trokken ze al zingend van café naar café 
in hun kledij van rond de eeuwwisse
ling. Ze verdienden er niet zoveel aan 
maar hadden toch een bom plezier, ze
ker wanneer ze het ganse café mee aan 
het zingen kregen. Ze werden gevraagd 

om mee te eten en te drinken en het is 
meer dan een keer voorgevallen dat ze 
een drinklied ten gehore kregen. Soms 
vielen ze op een trouwfeest binnen met 
alle gekende gul-brabantse gevolgen van 
dien. Eens werden ze aan de deur gezet: 
het waren Brusselaars die van geen 
Vlaams moesten weten... 

Nu «'t Kliekske» meer en meer bekend 
geraakt wordt het door kulturele ver
enigingen gevraagd en moet het netjes 
de scène op en een programma afwerken 
en is meteen het kontakt met het publiek 
ook verdwenen. Tot daar toe, zegt Her,-
man Dewit, zo verdienen wij er nog wat 
aan ook, want als wij wat aan op-
zoekingswerk willen doen moeten wij er 
nog wat geld kunnen tegen aan gooien. 
Ze dromen natuurlijk ook van het op
nemen van een plaat maar voorlopig is 
er vanwege de platenfirma's nog geen 
interesse. Een grotere wens van deze 

vier simpatieke jonge mensen is heel 
veel vrije tijd om hun kultuur-historiscfa 
werk te kunnen voort zetten want 
Vlaanderen is schatrijk aan volksliedjes 
en -dansen. En het is echt niet nodig te 
zoeken in verre en vreemde landen want 
ons land biedt nog genoeg onontgonnen 
volkskunstmateriaal dat nu gered moet 
worden, anders is het te laat 1 

Is « "t Kliekske » een nieuwe aanwinst 
voor de kleinkunst in Vlaanderen, het is 
het ook voor het kultuur-historisch op-
zoekingswerk. En dat is toch wel een 
bewonderenswaardige aktiviteit. 

Een welgemeend proficiat en dank u 
wel aan « 't Kliekske » dat u zo gauw 
mogelijk eens aan het werk moet 
zien. Inlichtingen en medewerking in 
verband met oude liedjes en oude mu
ziekinstrumenten : H e r m a n Dewit 
Broeckborre 78 Halle. M.V.L 
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Heeft iemand soms een fazant 
voor mij ? Het moet wél een 
prachtbeest zijn. Ik zal hem in de 
frigo stoppen tot Kerstmis of oud 
en nieuw, maar de langste pluim 
uit de staart \an die vogel wil ik 
voorzichtig uittrekken, ze netjes 
afstoffen en ze dan plechtig aan 
Lode Hendrickx o^elhandlgen. 
Voor zijn realizatie %an « Praten 
tegen een vreemde ». Ik heb met 
opzet gewacht tot de vier a\ on-
den ^oorbij waren om over deze 
prestatie iets te schnj%en, maar 
nu doe ik het met des te meer 
genoegen. 

Vóór de eerste uiuending had 
ik een beetje gevreesd dat het 
spel kon oiitaaiden in een melo
dramatisch gebeuren of het goed
koop sentunentecl gedoe A^aaibij 
mijn tante steevast, aan het hul
len gaat voor ze opnieuw naar 
haar breiueikje grijpt. Het is ge
lukkig andeis geweest. 

Lode Hendiickx heeft \an dit 
ooi-spionkelijke televiziespel \an 
John Hopkms vier keer na me
kaar, vier lange vrijdagavonden, 
t e l k e n s een aangrijpende en 
waarachtige uitzending gemaakt.' 
Hozanna, zwaai met palmen en 
strooi bloemen uit. Als ik het 
goed vind zeg ik het ook. 

En vergeet alstublieft niet ook 
Cella Allaert in de bloemtjes te 
zetten en Joanna Geldof en Gas
ton Vandei Meulen en Arnold 
Willems en allen die hebben 
meegeweikt, voor of achter de 
kameias. 

« Praten tegen een Meemde > 

Middeleeuwse boogschutters op modern schip : sekwentie uit « De muis die brulde », engelse 
komedie — Brussel Ned., dinsdag 11 nov. 

was geen gemakkelijk stuk. En 
toch was het niets ongewoon. Een 
drama dat zo aangiijpend woidt, 
precies omdat het ergens banaal 
is in zijn alledaagsheid. Een ge
wone familie waar de moeder 
zelfmoord pleegt omdat zij ziek 
is en omdat zij het verleerd heeft 
nog echt te pi aten tegen haar 
man en haar kinderen. Een ver
haal dat in uw en mijn stiaat ook 
kan gebeuien, ook al is de afloop 
dan ook niet altijd zo dramatisch. 

Wat ik vooral op prijs stelde 
bij dit werk was de sobere regie. 
Er was deze keer geen kunst- en 
vliegwerk nodig om het spel te 
stofferen. De tekst sprak voor 
zichzelf en het akteeiulent van 
de aktrices en akteurs onder
streept alleen het beklemmende 
van de eenzaamheid van deze 
vier mensen. 

Een dik mikpunt dus voor onze 
IV. 

Ik weet niet wat deze produk-
tie gekost heeft, maar het was in 
alle geval geen geld in het water 
gegooid. \'oor mij mag er zelfs 

gerust een wederuitzending ko
men. Maar dan toch liever met 
een langere tussenruimte dan het 
geval was bij « Wij, Heren van 
Zichem ». 

Ondertussen is ook het nieuwe 
jeugdfeuiUeton Fabian van Falla-
da gestart. Alhoewel het altijd 
zeer gevaarlijk is om als volwas
sene te oordelen over een pro
gramma dat voor de jeugd be
doeld is, vind ik het goed. Maar 
dat heeft geen belang : als de 
jeugd het flauw vindt is heï 
feuilleton mislukt. 

Vorige week met een paar tie
ners gesproken : de reakties op de 
eerste aflevering van Fabian wa
ren onverdeeld pozitief. Dus, 
mensen, nog misschien een fazan-
tje alstublieft. Om een pluimpje 
uit te reiken en eigenlijk ook wel 
om mijn diepfries op te vullen. 

Alle ingrediënten waren aanwe
zig om een goed jeugdprogramma 
te maken. Een verhaal dat op 
zichzelf boeiend is. Heel veel ak-
tie : hollende paarden, hier en 
daar een s t e v i g e ouderwetse 
vechtpartij die daarom nog nieï 
ontaardt in een ode aan het ge
weld, een droom van een dekor 
met kastelen waarin ik zelf zou 
willen wonen, kostumes uit de 
Oostenrijkse pruikentijd, waar
achtige muziek van Wannes Van-
de Velde. 

Ook en vooral genoeg roman

tiek. Je kan misschien lachen met 
mij, maar als ik de schalkse Mam-
melies zie toveren om de held 
Fabian te helpen en de stoute 
weerwolf, die rotzak te pesten, 
voel ik mij opnieuw een beetje 
kind worden. Dan denk ik weer 
terug aan de tijd dat wijzelf in 
bosspelen onze knieën bezeerden. 

En dat is nu precies het eigen
aardige bij die jeugdfeuilletons, 
dat zoveel volwassenen er naar 
kijken. Of denk je misschien dat 
vroeger het sukses van Kapitein 
Zeppos of van Johan en de Al-
verman niet mede bepaald werd 
dooi volwassenen die nog even 
zonder {jroblemén terug werden 
ondergedompeld in het fantazie-
rijke wereldje van hun jeugd ? 

Tenslotte is ook dat televizie : 
de kijker eens voor een halfuurtje 
wegTiemen uit de afmattende om
geving van belastingsformulieren 
en het slechte schoolrapport van 
dochter-lief doen vergeten. Voor 
mij mag dat gerust gebeuren met 
een Mammelies die tovert in de 
achttiende eeuw. Waarom niet ? 
Liever dan met een moderne to-
vena^ zoals daar is de massa-his-
terie rond Eddy Merkx of heï 
kleine lederen balletje waarvoor 
elke zondagnamiddag honderd
duizenden ''n de kou staan. 

Ook zij worden betoverd, maar 
zij weten het niet I 

VIDAX 

Zaterdag 8 november 
16 00 to t 17 35 : Volksuniversiteit — 
18 20 Zandmonnet ie — 18 25 . a Da 
derde gr i jp t in > Jeugdfi lm — 19 20 ; 
Tienerklanken — 19 50 : Keurig Frons 
— 19 52 . Zoekl icht — 19 57 : Medede
l ingen — 20 00 . TV-n»euws — 20 25 : 
Julia • Elektronische l iefde — 20 50 ; 
Ontdek de ster — 21 50 : Echo — 
22 20 Dubbelspel : Moriso — 23.10 i 
TV nieuws 

Zondag 9 november 
14 30 • De longe Jocobieten : Terug noar 
het verleden — 14 45 : Fobion von Fo l -
lodo — 15 1 5 : Binnen en bui ten —• 
17 15 ILO protect Afghonis ton — 17 50 
t o t 18 15 • Geschiedenis van de X X I e 
eeuw De eerste t ien maanden — 18 30 ; 
Sportreportage — 19 00 : Wachtwoord 
— 19 30 • Zo met de o Zoo » in huis t 
Het Zonienwoud als biotoop — 19 55 i 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 1 5 • Sportweekend — 20 40 : Cabaret 
Noord-Zu id Noord — 21 40 : Sherlock 
Holmes Het marineverdrag — 22 35 S 
Poëzie in 625 li)nen — 23.10 : TV^ 
nieuws 

Maandag 10 november 
)4 05 t o t 15 50 : Schooltelevisie —• 
18 55 : Zandmannet je — 19 00 . Sport-
t r ibune — 19 20 : Avonturen In de 
Stille Zuidzee : De boze geest — 19 45 • 
Hier spreekt men Nederlands — 19 50 t 
Zoekl icht — 19 55 : - Mededelingen. 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws —^ 
20 25 : Ontdek de ster — 21 40 • Speel
f i lm : Vonnis te Nuerenberfl — 23 30 t 
TV-nieuws 

Dinsdag 11 november 
14 30 : Mi l i ta i re muziekparode in het 
Neufeldstadion te Bern — 15 30 Da 
muis die brulde Komedie van Jock A r 
nold met Peter Sellers en Jean Seberg — 
16 50 t o t 17 50 • Mi l i ta i re muziekparode 
— 17 55 : Schooltelevisie — 18.55 : 
Zandmonnet ie — 19 00 : Tienerklanken 
— 1925 Ki)k en kook — 19 50 : Keu
rig Frans — 19 52 : Zoekl icht — 19 57 ! 
Mededelingen — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 : Slotgalo von het Radio- en T V -
salon te Antwerpen — 21 40 • S.O S. 
Honger — 21 55 : «Tel de kaarsjes nie^«, 
documentaire — 22 45 : S O S Honger 
— 23 00 : TV-nieuws 

Woensdag 12 november 
16 30 to t 17 30 ; Schooltelevisie — 
17 30 : Jevoniong — 19 30 • Zondmar»-
net ie — 19 35 : Openboar kunstbezi t : 
o Silbcr Dynamo » door Heinz M c . k —• 
19 45 • Hier spreekt men Nederlands — 
19 50 • Zoekl icht — 19 55 • - Mededel in
gen - De Weermon — 20 00 : T V -
nieuws — 20 25 • Dons Doy-show : 
Blauwe ogen — 20 50 : Panoromo - ^ 
21 35 Debat — 22 20 TV-nieuws 

Donderdag 13 november 
14 05 f o t 15 50 : Schooltelevisie — 
18 25 : Volksuniversiteit — 18 55 t 
Zondmannet je — 19 00 • Tienerklanken 
— 19 35 • Poli t ieke t r ibune De chns ie-
l i lke Volksport i i — 19 50 • Keung Fr jns 
— 19 52 • Zoekl icht — 19 57 Mede
delingen — 20 00 TV-nieuws — 20 2 5 : 
De indringers : De giizelaars — 21.15 t 
Apollo 12 — 22 05 : Première — 22 45 t 
TV-nieuws 

Vrijdag 14 november 

14 05 to t 15 50 : Schooltelevisie — 
Rond 17 00 t o t ongeveer 17 35 Apol lo 
12 — 17 55 : Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmonnet ie — 19 00 Een doodge
wone dag — 19 30 • Ziet u ei wat in f 
— 19 45 • Hier spreekt men Nederlands 
— 19 50 • Zoekl icht - 19 "̂ S • - Mede
delingen De Weerman — 20 00 T V -
nieuws — 20 30 • Apol lo 12 — 21 40 : 
« Die ene dog » TV-spel von Ala in Sey
mour — 23 35 : TV^-nieuws 
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Vic Moeremans in «Jevanjong» TV-jeugdfeuiUeton naar Fallada. 
Brussel Ned., woensdag 12 nov. 

Zondag 9 november 
lSu30 : BRUSSEL NED. 
Zo met de « Zoo » in huis (do-
kumentaire over de dieren in 
het Zonienwoud). 
21u25 : BRUSSEL FRANS 
Het parijse wereldfestival der 
goochelaars. 

20u30 : NEDERLAND 1 
De Bemoeial (blijspel-thriller), 

20u45 : FRANKRLTK 1 
La grande bagarre de don Ca-
millo (speelfilm met Fernarir 
del). 

Maandag 10 november 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Les Wallons (kijkje in een 
grote metaalfabriek). 
20u20 : NEDERLAND 1 
De kleine zielen (feuilleton 
naar de romanciklus van L. 
Couperus). 

Dinsdag 11 november 
15u30 : BRUSSEL NED. 
De mms die brulde (Engelse 
speelfilm). 

15u : BRUSSEL FRANS 
Ceux d'en face (film over de 
eerste wereldoorlog). 

16u30 : FRANKRIJK 1 
Si tous les gars du monde 
(franse film over menselijke 
solidariteit). 

Woensdag 12 november 
21u35 : BRUSSEL NED 
Politiek debat (over onder
werp uit de aktualiteit). 
20u20 : NEDERLAND 2 
Hadimassa (satirisch program
ma over politiek en mensen). 

20u55 : FRANKRIJK 2 
Qiiatre de l'infanterie (oorlogs
film 1914-18). 

Donderdag 13 november 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Trois chambres a Manhattan 
(speelfilm van Marcel Carné). 
19u3.5 : NEDERLAND 1 
Bruggen van Holland (doku-
mentaire van Bert Haanstra), 
20ul5 : DUITSLAND 1 
Ipcress .. streng geheim (etu 
gelse speelfilm) 

21u : FRANKRIJK 2 
L'Odvssée sous-marint. de 
l'equipe Cousteau (walvissen 
en potvissen). 

Vrijdag 14 november 
20u2.5 ; BRUSSEL NED 
Die ene dag (tv-spel over ge-
neratiekonflikt in Australië). 

2€u30 : BRUSSEL FRi»N& 
Magie City (franse speelfilm). 

21ul5 : DUITSLAND 2 
Momentaufnahme : Berlin 
1926 (simfonie der grootstad)^ 
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ONZE PLOEG 
Van de 17 spelers die Mon Goethals 

zinnens was mee te nemen naar Mexi-
ko, behoorden er 13 tot de waalse en 
prusselse klubs. Zo maar voor de lol — 
en om onze totale onkunde nog eens 
ten overvloede te demonstreren — heb
ben wij ook eens een vlaams nationale 
ploeg samengesteld, met veel minder 
kopbrekerij dan nog dan de Mon, be
staande uit Engelen, Bogaerts, Lespoix, 
Vanhoudt, Strobbe, Bettens, Stockman, 
'Janss^ns, Lambert, Denul en Steensels. 
Allemaal mannen die Mon niks zeggen, 
piaar die volgens de « bulletins » van 
Sport 69 gemiddeld meer dan 125 pun
ten haalden, terwijl de vedetten die 
naar Mexiko trokken er gemiddeld 
inaar 108 haalden. Wij willen nu niet 
beweren dat onze ploeg die van Mon 
«OU kloppen (papieren rekeningen klop
pen ook niet in de sport), maar enkel 
bedenken dat er andere mogelijkheden 
zijn dan zo maar simpelweg, zoals hier 
gebeurt, Standard en Anderlecht door 
elkaar te klutsen. 

MAATRECELEN NODIG 
Het wordt hoog tijd dat de basket

balbond gaat ingrijpen tegen al te ver 
gaande woestheid van de supporters
horden. Dat de mandsmijterij zo popu
lair is geworden, dat de ploegen zo aan 
elkaar gewaagd zijn, dat de reglemen
ten zo ingewikkeld zijn dat de door
snee-supporter er geen vermoeden van 
heeft wat die « rapen van arbiters » 
allemaal fluiten, dat is allemaal nog 
geen reden om toe te laten dat zoveel 
wedstrijden eindigen op een echte cor
rida, dat zoveel arbiters het vege lijf 
moeten redden in de vlucht, dat spelers 
gewond raken in vechtpartijen (Ste-
veniers nog een gebroken hand) en dat 
de brave burger de baskettempels gaat 
verwarren met die van hippies en pro
vo's. 

Verleden zaterdag werd Jempi Mon-
sere omniiimkampioen in het gentse 

Sportpaleis. 

VERLOREN KOMPLEKSEN 
De koereursbaas van Mann, Cois 

Cools, had in het begin van het seizoen 
goed zijn armen in de lucht te smijten 
en te krijsen dat van Springel een ezel 
van een koereur was omdat hij altijd 
bleef « zitten », hij zal het nu niet meer 
doen, want de man van Elza heeft er 
een « formidabel » naseizoen van ge
maakt. Verleden zondag heeft hij er 
een orgelpunt achter gezet door de tijd
rit te Bergamo te winnen. Hij kon dus 
terecht op de bezorgde vraag van onze 
lieve Fred de Bruyne, of hij nu « ne 
grote » was bevestigend antwoorden. 
Zo zijn we dus allemaal gerustgesteld. 
In ieder geval, wij denken toch dat 
Herman van Springel, als hij goed om
ringd wordt volgend jaar een geduchte 
rivaal zou kunnen worden voor Merckx 
de Belzique. 

HARDE )0B 
In de zomer van 1970 zullen onze Ro

de Duivels dus in Mexiko deelnemen 
aan de eindronde van de wereldkam
pioenschappen voetbal voor landself-
tallen, en in januari 1970 zullen we we
ten tegen wie ze zullen spelen en waar 
(want het tornooi wordt betwist op vier 
plaatsen tegelijk). Om zeker op tijd 

klaar te zijn met de organizatie is een 
afvaardiging van den « unnejonbels », 
bestaande uit vier heren en een dame, 
alvast naar Mexiko getrokken om uit 
te zien naar een goed hotelleken voor 
onze troetelkinderen. Men weet natuur
lijk nog niet waar, maar dat blijkt van 
minder belang. Men gaat overal kijken 
en de sukkelaars moeten daarvoor in 
Mexiko zelf zo maar eventjes 2.500 km. 
afleggen. Het leven van de dirigenten 
kan hard zijn, vooral omdat zij (naar 
wij vrezen) nog eens terug zullen moe
ten gaan zodra men weet waar precies 
in dat grote land onze jongens in de 
arena zullen treden. 

SCHIET NIET OP... 
Wij vinden dat veel kranten te veel 

kritiek uitoefenen op de voetbalscheids
rechters en te weinig op de zogenaam
de vedetten. « Les Sports » noemde de 
leiding van referee Milet doodgewoon 
« zeer slecht » (maar daar zal het feit 
dat hij Anderlecht geen penalty schonk, 
toen hij daar inderdaad de kans voor 
had, wel voor iets tussenzitten). Wij 
hebben die wedstrijd gezien en dan 
s avonds nog een paar keren de voor
naamste fazen op ons tv-schermpje mo
gen aanschouwen. Nu gaan we heus niet 
beweren dat scheidsrechter Milet in een 
goede dag was, doch ons enkel afvragen 
wie in de toekomst nog in staat zal zijn 
een partij voetbal te leiden, als men 
verder gaat zoals men bezig is. Wat kan 
een scheidsrechter er in feite aan ver
helpen, zeker als hij met handen en voe
ten gebonden ligt zoals hier in België, 
als de akteurs op bevel van hun trainers 
spel verwarren met vechtpartijen, en 
doeltreffendheid met lompheid en ruw
heid ? 

SERIEUZE KWESTIE 

Erik De Vlaeminck (hier naast Mon
tere) speelde een giotc rol in het be

halen van Monseré's omniumtitel. 

Ons rijke vlaamse wielerleven 
staat weer eens op stelten. Deze 
keer rond de kwestie van de so
ciale zekerheid van de wielren
ners. 

Het schijnt dat de wetgever zin
nens is te zeggen : de koereur is 
een werknemer, dus heeft hij 
recht op maatschappelijke garan
ties zoalali alle andere werknemers, 
en heeft hij ook het recht daarvan, 
samen met zijn baas, de lasten te 
dragen. 

Onmiddellijk is men in wieler-
kringen, samen met een gedeelte 
van de sportpers, in een grote 
schreeuw geschoten om te zeggen 
dat dat allemaal niet gaat. De be
zwaren worden per dozijn voor
geschoteld. 

Voor hoeveel renners immers is 
de wielersport werkelijk een be
roep (voor vijftig op de driehon
derd renners ?)? Dit is wel enigs
zins een nieuw geluid, want wij 
dachten dat alle koereurs geld als 
slijk verdienden. 

Wanneer zal een koereur mogen 
gaan a doppen •» ? Als hij geen 
werkgever vindt in de persoon 
van een of andere extra-sportieve 
firma ? Als hij opgeeft omdat het 
weer te slecht is ? Als hij gekwetst 
is of als hij buiten de prijzen 
rijdt ? 

Wanneer wordt een koereur ge
pensioneerd en hoeveel pensioen 
zal hij krijgen ? Als hij uit forme 
is, en rijdt als een strijkijzer, ia 
dat dan een geval van werkonbe
kwaamheid en moet de ziekenkas 
daar dan tussenkomen ? 

Kan men de renner niet beter 
beschouwen als een zelfstandige 
en dus al de lasten op zijn nek du
wen ? 

Als dat dan toch niet gaat, wie 
is dan zijn werkgever astemblieft? 
De bond ? Die betaalt hem geen 
cent, ziede van hier. Zjang Van 
Buggenhout en zijn kollega's ma
nagers ? Betalen de renner zeker 
niet. De firma's die de renners in 
publiciteitsdienst nemen ? Of de 
inrichters van de koersen ? En de 
steun, verlenende gazetten dan 
ook ? 

Wij zouden het lijstje nog veel 
langer kunnen maken, maar het 
zal zo al wel duidelijk zijn dat er 
inderdaad een en ander in te bren
gen IS tegen de bewering : de koe
reur is een werknemer, met de 
lasten en plichten aan die staat 
verbonden. Dat het een moeilijke 
'<= êstxe is, is even duidelijk. 

_Wij denken er dus niet aan ons 
uit te spreken voor of tegen be
paalde voorstellen en plannen. 
Maar enkele beginselen mogen, 
naar onze bescheiden mening, toch 
weerhouden worden. 

Dat de renner als werknemer 
gebruikt wordt - door wie dan 
ook - kan toch moeüijk geloochend 
worden. Het lijkt ons dan ook 
maar logisch dat die-om-het-even 
-wie voor zijn werknemer-renner 
sociale lasten betaalt, zoals de an
dere werkgevers dat doen voor 
hun arbeiders. 

Dat de renner op dit ogenblik 
nog lang niet alle sociale rechten 
gekregen heeft, die men in andere 
sektoren wel heeft, is eveneens 'n 
feit. Wij geloven niet dat het te 
verdedigen is dat de renners niet 
zouden kunnen genieten van de 
sociale zekerheid, die in zekere zin 
de bekroning is van een eeuw har
de en bittere strijd tussen arbeid 
en kapitaal (al wordt daar van
daag niet zo h-?Z veel meer aan 
gedacht). 

De sportfederaties - in dit ge
val dus de wielerbond - liggen al
tijd maar te lullen dat de wetge
ver van heel de zaak niets snapt, 
en op ieder voorstel van de wet
gever antwoorden zij met hele li
tanieën bezwaren, min of meer 
gegrond. Maar waar zijn de voor
stellen van de federaties, die o.i. 
de volle verantwoordelijkheid 
dragen dat het zo ver gekomen is 
dat de wetgever moet ingrijpen, 
om de kategorie burgers die de 
heroepssportbeoefenaars zijn te 
beschermen tegen vele misbrui
ken, die er onbetwistbaar waren 
en zijn. 

Als men van de sportbeoefenaar 
een beroepsmens wil maken - en 
die strekking is toch niet te mis
kennen - dan moet men ook de 
konsekwenties aanvaarden en die 
zijn o.m. bestaanszekerheid, voort
vloeiend uit het beroep. 

Of de wetgever nu speciale 
maatregelen zal moeten nemen 
voor een speciale kategorie werk
nemers - de beroepsrenners • of 
het beroep wielrenner zal moeten 
aangepast worden aan de bestaan
de wetgeving (want ook dat moet 
mogelijk zijn) lijkt ons van min
der belang. Van belang lijkt het 
ons dat de beroepsrenner op ze
kere dag zal kunnen zeggen : voi-
la, ik heb mijn beroep, en ik ben 
voor de toekosmt even goed ver
zekerd als de schoolmeester of de 
fakteur. 

Het principe tenslotte dat vol
gens ons de leidraad zou moeten 
zijn, waar niet mag van afgeweken 
worden, is dat het gaat om het be
lang van de beroepsrenner, ook 
als hij dat zelf niet inziet, en niet 
om het belang tan bonden en pro
fiteurs allerhande. En dat princi
pe vinden tvij niet terug in de el
lenlange kommentaren die wij tot 
dusver te lezen kregen. 

De rijkswachtruiterij opende met een 
paar spektakulaire nummertjes de 21e 
Internationale Jumping te BrusseL 

Boulet van Charleroi maakt zich klaar ^• 
om het leder in de brugse netten te 

doen belanden. 

ONS RESPEKT 

Na de circa dertig volle bladzijden 
duur papier die « Les Sports » ons bij 
wijze van voorbeschouwingen ter medi
tatie aanbood, was het bericht over de 
opgave van Ferdinand Bracke in zijn 
poging om het wereld-uurrekord te ver
beteren tamelijk ontgoochelend, zelfs in 
aanmerking genomen dat het om een 
ongevalletje ging en dat Ferdinand ver
leden donderdag beter zou proberen te 
doen. Wij hopen van harte dat dit hem 
ondertussen gelukt is. Wij hebben nooit 
goed begrepen — en dat schreven wij 
reeds — dat zo'n wereldrekord al die 
onkosten waard is, maar dergelijke po
ging dwingt toch respekt af, vinden wij. 
In een tijd waarin men fizieke inspan
ning meer en meer gaat haten als de 
pest en waarin steeds meer jongeren 
hun ontspanning blijken te zoeken in 
het doodgewoon ergens liggen, klinkt 
het misschien wel antiek en potsierlijk 
iemand te horen zeggen : en ik zal nu 
eens alles doen, om in een uur met mijn 
velo even verder te rijden dan gij. Maar 
ergens dwingt het bewondering af. 

PLEZANTE RUBRIEK 
« Les Sports » is gestart met een nieu-

we rubriek. Daarin zullen de lezers van 
het blad de radio- en tv-reporters vra
gen mogen stellen, uitschelden, fehcite-
ren, kontesteren, kritikeren, uitlachen, 
ü-n die reporters zullen dan bovendien 
nog hun best doen om op alles een pas
send antwoord te verzinnen. 

Wij denken dat wij in die rubriek nog 
plezante dingen gaan lezen. De eerste 
kfeeg een reporter al op zijn brood dat 
hij had durven beweren dat de spelers 
van Verviers « hard » spelen. Wat gaat 
dat worden als een Piet Theys — ja, ook 
de Vlamingen spelen mee — op de hem 
eigen manier eens een geliefd vedetje of 
een « nationale dikke » gaat uitbenen, 
of eens zijn kritische wellust gaat bot
vieren, of eens de flamingant uithangen. 
En als dat toevallig in zeer waalse oren 
moest vallen ? Of is het precies daarom 
misschien dat « Les Sports » ons aan
raadt, te kijken en te luisteren naar on
nozele flauwe truut als sportweekend en 
sporttribune, maar niet « moeft » over 
de meer gespierde radioprogramma's k 
la Piet Theys. 
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BECO 
level 

BECO 
ring van gas- en 

BECO 
stoolcol ie ! 

BECO 
benzinestations I 1 

BECO vc 

p.v.b.a. BECO, 

Ter.: 

!rwacht ook Uw bestelling ! 

Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

(03)52.81.73 - 32.02.10 

In formeer eens naar de pr i js 
van deze publ ic i te i t . 

Het zal U verbazen, 
hoe fe l h i j meeval t . 

Warme 
Lucht-Kachels 
R. L E P L A E 

Knokke - Tel . 655.30 
Industriepark Maldegem 

W i j xoeken dringend voor 
de vlaamse provincies 

ZELFSTANDIGE 
HANDELSAGENTEN 

voor de verkoop van 

MODERNE 
EN NIEUWE 

ENCYKLOPEDIE 
Interessante en flinke kommissie 

voor DINAMISCHE elementen. 
S c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g 

« R D C - v e r v o l g w e r k e n » 

S t a n d a a r d - B o e k h a n d e l , 

B e l g i e l e i 1 4 7 a , 

A N T W E R P E N 

HERMES 
SCHCIDI 

Zuldlaan 54. Brut**i 
Volledige 

•ecretariaatcursussen 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

ki vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211, Brussel 
TeL (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

MET DE V.T.B.-V.A.B.-GROEPSREIZEN 
OP WINTERVAKANTIE ! 

WINTERSPORT : tijdens de Kerstvakantie, 14- en 16-

daagse treinreizen naar Oostenrijk, Italië en Zwitser land. 

Reissom vanaf 6.115 fr . 

NA NIEUWJAAR : 10-daagse treinreizen naar Ital ië. 

Reissom vanaf 4.625 fr . (verlenging mogeli jk) 

ZONNEREIZEN PER VLIEGTUIG 15 DAGEN 

Costa del Sol. Reissom van 8.995 fr. a f (volpension). Kanarische Ei

landen. Reissom van 9.980 fr. af (half pension). Tunezië met rond

reis en verblijf op Djerba. Reissom 16.190 fr. 

Vraag meer inlichtingen op het V.T.B.-V.A.B.-Sekretariaat, St.-Jakobs-

markt, 45, Antwerpen (tel. 03-31.09.95) of in onze kantoren te Brug

ge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, 

Roeselare, Vilvoorde en Sint-Niklaas en bij onze plaatselijke verte

genwoordigers. 

Waardebon 70 frank 

Wie deze bon behoorlijk invult , u i tkn ipt en opstuurt 

aan het ALGEMEEN SEKRETARIAAT VOLKSUNIE. Vol-

derstraat 7 1 , Brussel 1 , ontvangt het blad gratis tot einde 

1969. H i j kr i jg t aldus een geschenk van 70 fr . 

Naam : r.. 

Adres : straat, nr 

Gemeente : 

wenst « W l ) » gratis te ontvangen tot einde 1969. 

«r* #«é « ^ «•• • • * • • • • • • éti é^h. ••• 

(handtekening). 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Rijksweg Gent-Kortri]k 

ASTENE - DEINZE 

y 'a Maandags gesloten 

U E U R C L O O 
Stelt voor. . . . . . . . . . 

xontukMndm. 
2(mmUnten. 
6chooltmubeUtt 
witikdmcuixioa 

Jeurdoo TEL Oi l 13331 t, 132.3» 

ZONHOVEN - (BUGWM) .^^r^ 

RAMEN EN DEUREN 

IN KUNSTSTOFFEN 

HARDE P.V.C. TROCAL 

Wind en waterdicht. 
Hoogwaardige termische izolatle. 
Volledige weerstand tegen : 
Korrozie, tegen alle weersomstandig
heden, tegen zeelucht en industriële 
omgeving. 

Kleurvast - zelfdovend. 
Alle types van ramen kunnen gemaakt 
worden op om hef even welke maat. 
Voor alle Inlichtingen en bestek : 

DEVICO n.v. 
Driehoekstraat 17-19 

EREMBODEGEM - TERJODEN 

Tel. (053)21808 

1 

^ meester 
>>̂  kleermaker 

FVERMEESCHjH 

STEENHOUWERSVEST 6 8 
ANTWERFEN 
Tel. 3t. 35.83 

N#flR 
law 

zo'VEEL BETER 

VEItMINDEIlIN6 voorn 
. VU LEDEN 

O . 

3-a 
4-S 
5-B 
6-1 
7-i 
8 * 
9-B 

10« 
I H 
l 2 ^ 
1 3 * 
14-e 
15* 
16-i 
17-1 
18-i 

" " • 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sinf-Janspleln) 
SInt-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon ! (02)28.87.09 

î  . 30 8 

HOME 
Eigentijdse wooninrtchting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

r«lefoon t (011)741.96 

Manége < VOLMOLEN > 
Opoeteren ( L ) 

Paardenpension Rijlessen 
Wandelingen 

Reslaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL (011)648.34 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurva»! 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walte» 
Bruggettra^t 136, Zwevezel* 

t«L 051/612.84 

Aanbouw . KEUKENS 
Specialist : H . D O X p.v.b.a. 
Carnotstraat 135, Antwerpen 

teL 35.17.14 
Standaard en Maatwerk : Milmö 
Zeyher Keukens — Elektrische 
toestellen tegen groothandelsprljs 

« PIET POT » 
Antwerpen'* gezelligste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potstraat A 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN T> 

Kaal 26, St.-Amands a.d. Schel4e 
Tel. (053)332.75 

Mosselen • Paling 
Uitbater Jan Brugmant 

3-2-66 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten Vloerbekledinger 

Gentsestraat 6, AALST 
Tal. (053)291.89 

Stalen verwarmingsketel» 

FROLING. 
Branders PLATOL 
Warm water boilers FROLING. 
Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM 
Prijzen zonder verblntenl». 

Alleenverdelet voor Gent en 

omliggende 

K. VERSCHRAEGEN 
Or. Em. Maeyensstraal 36 

St. Amandsberg 



PERS 

« De Volksunie sloeg de deur toe », 
zoals dat deze dagen in vette krantenti
tels lieette. De bijkomende bemerkin-
gen waren in de unitaire en partijkran
ten ook even weinig lief voor ons. Kan 
als bewijs van de waarachtigheid van 
ons « non possumus » misschien gelden. 
Tenzij die Machiavellisten van de Volks
unie het sardonische woord van Kamiel 
Huysmans over de kranten tot het hun
ne maken : « goed of sleeht, als ik er 
maar in sta ». 

VOLKSCAZET 
Voor we de gecivilizeerde tegenstan

ders tegen de Volksunie laten te keer 
gaan, moeten we eerst de hond nog uit
halen. Jos Van Eynde schrijft inderdaad 
over de Volksunie. 

« Zelfs de Volksunie zal het erg moei
lijk hebben om haar vertrek door haar 
volgelingen te doen aanvaarden. Voor
zeker, er was een vleugel die van de 
aanvang af was aangekant tegen deelne
ming aan de debatten van de werkgroep. 
De ultra-nationalisten en de hele of hal
ve fascisten, die wanen Vlaanderen met 
straatgeweld te kunnen dienen, stonden 
zodanig afwijzend dat de nationale par
tijleiding menig artikel van haar week
blad nodig had om te bewijzen dat een 
politiek van tegenwoordigheid te ver
kiezen was boven de afwezigheid. Joris-
sen. die zich nooit boven het peil van de 
tafelspringer kon verheffen, was in de 
werkgroep de woordvoerder van de zo
gezegde « harden ». Zijn propaganda-
speeches verveelden zelfs zijn partijge
noten. En het was de h. Van der Eist 
donderdag duidelijk aan te zien (alle 
TV-kijkers zullen het getuigen), dat zijn 
terugkeer in de politieke wildernis hem 
helemaal niet gelegen kwam. 

Vandaag volstaat het vast te stellen 
dal vooral in de PVV het vertrek van de 
Volksunie met opluchting werd begroet. 

Vele liberalen, doch de vlaamse het 
meest, hadden gevreesd dat, door de on
wil van de ene of de andere PVV-er, de 
ploeg Descamps ertoe zou gebracht zijn 
van de onderhandelingstafel weg te lo
pen De brusselse liberalen hadden im
mers als het ware een ultimatum ge
steld. In dit geval hadden de vlaamse li
beralen voor een uiterst zware keuze 
gestaan. Dat is door het weglopen van 
de Volksunie vermeden geworden en 
het odium voor een eventuele misluk
king van het « nationaal gesprek » zal, 
met alle beschikbare middelen, naar de 
vlaamse neo-nazi's worden afgewend ». 

LE RAPPEL 
Voor dit waalse C.V.P.-blad zijn wij 

natuurlijk de slechte Belgen. Maar het 
is wel verhelderend, waarom: omdat wij 
inderdaad de Walen geen grendel op de 
Vlaamse meerderheid willen laten zet
ten. 

« Er is inderdaad op het teater van de 
werkgroep geen bom ontploft. Er is ge
beurd wat moest gebeuren. De lui van 
de Volksunie zouden vertrekken, dat 
wist men van bij het begin van de kon-
ferentie. 

De enige vraag die moest gesteld was : 
« wanneer ? onder welk voorwendsel? ». 

Dat zij verkiezen zich te verzetten te
gen het verlenen van waarborgen aan 
de waalse minderheid bewijst, dat de 
belgische staat voor hen niet telt en dat 
zij, misbruik makend van de wet van 
het getal, er een vlaamse staat willen 
van maken. 

Vandaag nemen zij niet aan dat de 
franstalige minderheid beschermd wordt 
tegen de mogelijke uitspattingen van de 
Vlaamse meerderheid. Als morgen het 
federalisme zou ingevoerd zijn, zouden 
zij de pariteit weigeren in naam van 
hun vlaams-nationalisme dat zich zou 
beroepen op een Vlaanderen dat meer 
zou opbrengen dan Wallonië. 

Welk ook het kader is dat men oplegt 
aan België, zij staan vreemd tegenover 
elke vorm van nationale solidariteit ». 

DE NIEUWE GIDS 
De « Standaard » van het echte uni

taire C.V.P.apisme. Smaak het slot van 
deze vlaamse kwal, die Van Haverbeke 

altijd was en zal blijven. De eeuwige 
toegever. 

« Het is in verband met deze bescher
ming, dat de Volksunie-leden gisteren 
het terrein hebben verlaten. Vanaf het 
ogenblik dat men een parlementaire 
procedure zou voorzien die zou toelaten 
aan een uitgesproken meerderheid (3/4) 
van een der taalgemenschappen de gang 
van zaken, dit wil zeggen de uitspraak 
van de gewone meerderheid, gebeurlijk 
te verminderen, was deze houding van 
de Volksunie te verwachten. 

Verrassend is evenwel het feit dat de 
vertegenwoordigers van deze partij niet 
gewacht hebben tot op het ogenblik dat 
over deze beschermingsprocedure over
eenstemming was bereikt. Maar blijk
baar heeft deze partij gevreesd door 
verdere medewerking op het ogenblik 
dat sommige besluiten zullen worden 
getrokken, haar gelaat van zuiver 
vlaams-nationale partij te verliezen. 

In wezen is deze partij nog voor een 
ruim deel een zweeppartij, wier rol het 
is sommige beginselen te proclameren 
en te handhaven tegenover de andere 
die, als huidige of toekomstige rege
ringspartijen, noodzakelijkerwijze, in 
een geest van verzoening, aan Brusse
laars en Walen sommige toegevingen 
moeten doen ». 

LA LIBRE BELCIQUE 
Heeft bij deze ontroerende grendel-

eensgezindheid van alle partijen tegen 
de Volksunie maar één vrees : dat uit 
schrik voor de vlaamse kiezer, de P.S.C.-
C.V.P. in Vlaanderen toch nog haar pro-
grendelhouding zou wijzigen onder druk 
van de Volksunie. 

Geen vrees « Libre ». De Van Haver-
bekes en Segersen geven nog steeds de 
toon aan. Oud-grendelbestrijder de heer 
Martens heeft het te druk met andere 
utopische varkentjes te wassen. En 
Hamlet Derine hangt nog steeds tussen 
droom en daad. 

« Alleen de brave sullen geloofden het 
tegendeel, maar een kontesteerderspar-
tij zonder regeringsroeping zoals de 
Volksunie kan geen konstruktief werk 
leveren. 

Haar enig belang om deel te nemen 
aan de werkgroep van de achtentwintig 
was juist « de harde » uit te hangen en 
in de ogen van de meest radikalen Van 
het noorden van het land naar voor te 
komen als « de beste Vlamingen » : dat 
is een demagogie die spijtig genoeg al
tijd lonend is. De reakties van de vlaam
se pers en van mr. Vandekerckhove, 
voorzitter van de C.V.P., wijzen in die 
richting. Wie vertrekt als volgende en 
wie zal er laatst blijven ? In elk geval 
kunnen wij verzekeren dat Eyskens het 
laatst zal blijven. Al blijft er maar één 
over, hij zal het zijn. Want de misluki-
king van de werkgroep zou de misluk
king zijn van zijn regering en de eerste 
minister wil overleven ». 

DE STANDAARD 
Een sintetische geest heeft Manu 

Ruys wel. In « Kamerleden en senato
ren » vat hij samen hoe de waalse hard-
schreeuwers de oude vlaamse kwestie, 
dat was ze en blijft ze, hebben omge
draaid door hun minorizatiegeschreeuw 
tot een nieuwe waalse prioriteit. 

Zacht maar raak geschilderd is de 
eeuwige verradersrol van de vlaamse 
C.V.P. 

« In den beginne was er de waalse 
kreet : wij worden geminorizeerd ! Wij 
moeten beschermd worden tegen de 
vlaamse meerderheid ! Hoe ? Door een 
artikel van de grondwet dat een vlaams 
front in het parlement eventueel belet 
een anti-waalse tekst goed te keuren. 

Telkens schreeuwden de Walen om 
het hardst. De zetelaanpassing en de af
schaffing van de talentelling heetten 
een aanslag te zijn op de rechten van de 
frankofonie. Idem voor de vastlegging 
van de taalgrens, de overheveling van 
de Voerstreek, de bevestiging van de 
tweetaligheid der hoofdstad, de vrijwa
ring van Vlaams-Brabant, de splitsing 

van de leuvense universiteit, de invoe
ring van de kulturele autonomie. 

De waalse socialisten en Perin negeer
den aanvankelijk het artikel en zeiden 
dat eigen waalse organen met beslis
singsmacht veel beter geschikt waren 
om de minorizering te verhelpen. Toen 
dan echter meer en meer bleek, dat die 
organen er nog niet zo spoedig zullen 
komen, gingen zij op hun beurt belang 
hechten aan het grendelartikel. En in 
het begin van deze week werd daarover 
een consensus bereikt. 

Die argumentatie heeft ertoe geleid 
dat de vlaamse CVP donderdag haar 
principieel verzet tegen de grendel op
gaf. Zij stelde echter een voorwaarde : 
art. 38bis moet gepaard gaan met de op
richting van gewestelijke raden met 
duidelijk afgebakende bevoegdheden, en 
het mag niet van toepassing zijn op de 
begrotingen, de dekreten van de kultu
rele raden en de sociaal-ekonomische 
delegatiewetten. 

Die argumentatie heeft de Volksunie 
echter niet onderschreven ; vandaar de 
breuk. Zal prof. Eyskens de komende 
dagen nog trachten een formule te doen 
aanvaarden, die de vlaamse opinie min
der schokt ? Zoveel is immers zeker, dat 
die opinie reeds geruime tijd bewerkt 
wordt door de anti-grendel-propaganda 
en bijgevolg niet geneigd is een art. 
38bis te aanvaarden ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Evenals de « Standaard » gaf deze 

krant aan V.U.-voorzitter Van der Eist 
ruim de kans, in een vraaggesprek de 
vlaams-nationale argumentatie te ont
wikkelen. 

« De VU, aldus de heer Van der Eist, 
heeft steeds laten verstaan zelfs aan die 
schijnoplossingen niet te zullen meewer
ken en heeft nog vooraleer de werk-
groep-Eyskens samenkwam duidelijk ge
zegd dat er twee dingen waren die zij 
nooit kon aanvaarden : een uitbreiding 
van Brussel en de grendels. 

In het begin leek het er op dat de 
PSC inderdaad alleen stond met haar 
grendels, zo vervolgde de heer Van der 
Eist. De Waal Perin verklaarde zelfs 
formeel tegen die grendels te zijn. De 
liberalen zwegen in beide talen, de so
cialisten waren wel niet tegen, maai* 
vroegen of er nog grendels nodig zijn 
als de volksgemeenschappen autonomie 
krijgen en CVP-PSC-voorzitter Houben 
beantwoordde die vraag ontkennend. 
Wij hebben toen gezwegen, aldus de 
heer Van der Eist, omdat het ons leek 
dat de zaak gunstig evolueerde. 

Maar gisteren werd het ineens anders. 
Na de samenkomst van de franstalige 
afgevaardigden in de Cercle Gaulois 
keerde Perin zijn vest en was hij ineens 
niet meer tegen de grendels. Collard zei 
namens de socialisten dat het regerings-
pakt de grendels inhield en dat zijn par
tij die verbintenis zou naleven. Ook de 
liberalen verklaarden zich bereid 38-bis 
in de grondwet op te nemen. In de och
tendvergadering zweeg de CVP en zo 
stond de VU geïzoleerd in haar verzet, 
argumenterend dat die grendels een 
proceduremogelijkheid scheppen met 
verregaande gevolgen. Men zou via die 
grendels zelfs een regeling tussen België 
en Nederland over het Baalhoekkanaal 
onmogelijk kunnen maken ». 

DOORBRAAK 
Een goede week geleden kondigde het 

blad van de Vlaamse Volksbeweging 
aan, dat het de werkgroep Eyskens van 
nabij zou volgen. Het verwierp de gren
dels als onaanvaardbaar. Davidsfonds 
zegde dit ook reeds vroeger op scherpe 
toon (« wat niet buigen wil moet bar
sten »). Het woord is nu aan de echte 
vlaamsgezinden uit alle kringen om on
ze strijd te steunen. Want de pseudo-
vlaamsgezinden staan weeral terug in 
het Hertoginnedalgelid van de Houbens, 
Segers en co. 

« Het is duidelijk : de waarborgen «te
gen de minorizatie van Wallonië » moe
ten niet dienen om de gelijkheid tussen 

de twee landsgedeelten te verzekeren. 
Deze gelijkheidf wordt trouwens het vei
ligst gewaarborgd door aan beide ge
meenschappen eigen beslissingsmacht te 
schenken. Die zgn. waarborgen wil men 
gebruiken om elke hervorming af te 
remmen die de gelijkheid te Brussel zou 
willen verwezenlijken. Het behoud van 
de machtspozitie van de franstaligen te 
Brussel is het doel van de inzet. 

Hierbij wordt duidelijk gedacht aan 
— de zgn. grendelprocedures, die door 
de vlaamse gemeenschap uitdrukkelijk 
werden afgewezen zoals blijkt uit de 
verklaringen van het overlegcentrum 
van vlaamse verenigingen ; 
— een inlijven van vlaamse gemeenten 
bij de agglomeratie Brussel en elke aan
tasting van de integriteit van Vlaams-
Brabant ; 
— het weigeren van pariteit voor de 
vlaamse gemeenschap in de gezagsorga
nen van het hoofdstedelijk gebied, waar 
deze pariteit reeds in de schoot van de 
regering werd verwezenlijkt ten gunste 
van de waalse landgenoten. 

Pogingen om de vlaamse gemeenschap 
op deze gebieden te minorizeren zullen 
de V.V.B, verplichten, de vlaamse open
bare opinie te alarmeren en met de an
dere vlaamse verenigingen tot de ver^ 
eiste akties over te gaan ». 

DE BOND 
Sommige venijnige tegenstanders 

hebben wel eens gezegd van onze volks
vertegenwoordiger Maurits Coppieters 
« die met zijn misdienersgezicht ». 0<A 
dat blijkt weeral laster te zijn, want 
Coppieters schijnt eerder behoord te 
hebben tot het gilde der kerkzangers. 

« Het was slechts een « losse beschou;. 
wing » in de stoet van kultuurpleidooi* 
en, die deze week in de Kamer werden 
gehouden voor een vrijwel leeg audito
rium. Kamerlid Coppieters (VU) had 
het over « de mislukking van het zang-
onderricht in vele scholen », dat hij een 
gevolg noemt van de manke muzikale 
opleiding van de muziekleraars. Hij 
hoorde op een muziekfestival kinderen 
van zeven jaar « Zwarte Lola » zingen 
en nog andere kulturele dinges. 

« In vele. klassen van het beroeps- en 
technisch onderwijs wordt het zangon-
derricht schromelijk verwaarloosd » al
dus de h. Coppieters. Het mocht wel 
eens gezegd worden, ook dat « de leer
lingen van het vrij onderwijs veel beter 
voorbereid worden dan die van het 
rijksonderwijs ». 

WALTER LUYTEN. 

Groepen en maafschappijen 
allerhande I I ! 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 

gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

in ons 

Inl ichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel . (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst . Tel. (053)22853 

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

Ant-werpen - Stad 
KOLPORTAGE 

Met radiowagen in Antw. 
Centrum op zondag 16 nov. 
Vertrek om 10 u. aan lokaal 
Tyrol, Nationalestr. 22 Antwer
pen. 
VOLKSUNIE-HARMONIE 

• aarlijks bal op zaterdag 15 
nn-ember te 20u30. Feestzaal 
Th'er-Brau-Hof, Groenplaats te 
Antwerpen. Inkom 30 fr. Or
kest « De Accordona's ». 
HTTSBEZOEKEN 

Wegens het sukses dat onze 
bestuursleden - propagandisten 
behaalden bij de huisbezoeken, 
gaan we met dit initiatief ver
der. Het bestuur der afdeling 
dankt alle simpatizanten die 
spontaan hebben gereageerd op 
de vragen van onze propagan
disten. 

ZTTDAG SENATOR 
D F H. BALLET 

O D maandag 10 november 
van 18u30 tot lu30 bij hem aan 
huis. Jan van Rijswijcklaan 74 
Antwerpen. 

Berchem 
D ' N S F E E S T 

Privaat winterdansfeest, za
terdag 6 december 1969, in het 
ontmoetingscentrum « ' t Oud 
Kaoelleke », Ferdinand Coose-
mansstraat 127, Berchem. Dans-
or'-est Jacky Sands. 

Begin 21 uur. Kosten voor 
deelname 40 fr. Kaartenbestel-
ling V.U.-sekretariaat, Gr. 
Steenweg 165 F, en bij de be
stuursleden. 

Al onze vrienden houden die 
avond vrij . 
LEDENVERNIEUWING 

In november s tar ten wij met 
de vernieuwing der l idkaarten. 
Wij rekenen op de medewer
king van onze leden. In 1970, 
het jaar der gemeenteraadsver
kiezingen, gaan wij t rachten 
het aantal leden nog merkelijk 
te verhogen. Wij doen daarom 
een dringende oproep tot onze 
hoofdleden die familieleden 
hebben boven de 17 jaar. Laat 
ze inschrijven als lid, het kost 
u slechts 25 fr per bijlid. 

Borgerhout 
«BENJAMIN» VAN DE V U . 
KOMT! 

Vrijdag a.s. 14 november te 
20ii.30, hebben wij als gastspre
ker voor onze maandelijkse 
ledenvergadering, n i e m a n d 
minder dan Luk. Vansteenkis-
te. 

Als tema koos hij « Nationale 
opvoeding in ons land». Allen 
aanwezig in de «Nieuwe Car
ne t» (bovenzaal) Carnotstr. 60. 
ONS BAL : EEN S U K S E S ! 

Voor het sukses bestond er 
geen twijfel . Gelukkig maar 
dat er aan « planning » gedaan 
werd zodat de beide zalen (ja 
2, vriend lezer) volledig bezet 
waren. 

Alles werd in de juiste banen 
geleid door de vriend Piet Wil-
lems die mogelijk slechts een 
zorg heeft, nl. waarheen met 
ons volgend bal. Stadsfeest-
zaal, Sportpaleis? 

Een harteli jk woord van 
dank aan de milde schenkers 
van de prachtige tombolaprij-
zen. Vergeten wij niet de da
mes die de « karweit jes» op
knapten, hierin geholpen door 
Karel Eykens. 
NEDERLANDSTALIG 
ONDERWIJS TE BRUSSEL 

Ten voordele van dit onder-
W;is op zondag 16 november te 
Ĉ u. toneelavond ingericht 

door het Davidsfonds. Steun-
kaarten tegen 30 en 40 fr, te be

komen bij K. Eykens, Wevers-
fabriekstr, 40, L. Van de Voor
de, René Carelsstr. 13 en A. 
Wauters, Ossenblokstr.. 18 

Bornem 
V.U.-BAL 

Zaterdag 15 november om 21 
u. V.U.-Bal in de zaal Alcazar, 
Puursesteenweg. Orkest Waltra 
van Stan Philips. 

Deurne 
JEUGDKLUB « W I J » 

Alle Vlaamse jongeren yanaf 
16 jaar gaan naar de eerste 
Disco-dansavond, in de zaal 
« Drakenhof » Boekenberglei 
213, Deurne-Zuid op 8 novem
ber te 19u30 Tram 11 en 8 Bus 
33 en 20. 

« Kempenland » voor het eerst 
in het openbaar op. Vertrek 
aan lokaal Kempenland. 

Inkom voor het bal : 50 fr. 

Edegem 

DIENSTBETOON 
Met alle problemen van so

ciale, administrat ieve en finan
ciële aard, kunt u terecht bij 
onze « Raadsman voor dienst
betoon », Ludo Van Huffelen. 
Baron de Celleslaan 32 Edegem 
tel. 49.43.11. 

Voor de C.O.O. richt u tot 
Renaat Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47 tel. 49.64.89 

KOLPORTAGt; 
Zaterdag 15 november om 14 

uur verzamelen zich alle mede
werkers aan de Baziliek bij de 
radiowagen voor de kolportage 
met « W I J » ; Wij verwachten 
eveneens de Jongeren, geef uw 
naam en adres op aan J. Muys, 
Elsenborghlaan 1. 
VERGADERING 

Wij nodigen alle leden en 
simpatizanten uit op de verga
dering van 21 november in de 
zaal De Baziliek (Hovestraat 
69) om 20 u. Als spreker heb
ben wij niemand minder dan 
Nelly Maes, zij zal handelen 
over «de vrouw in de politiek». 

Alle leden brengen vanzelf
sprekend hun echtgenote mee. 
ARRONDISSEMENTEEL 
SEKRETARIAAT 

Hierbij publiceren wij de 
uren van het arr. sekretariaat 
te Berchem Grote Steenweg : 
woensd. en donderd. van 14 tot 
18 u., vrijd. van 14 tot 20 u. 
KULTURELE KRING 

Vrijdag 14 november in de 
zaal van de Generale Bank-
maalschappij om 20 u. spreekt 
Maurits De Wilde, BRT-repor-
ter, over de krizis in de E.R.T.-
informatie. 
11 NOVEMBER 

Op 11 november, dag van de 
wapenstilstand, herdenken wij 
onze Vlaamse soldaten uit de 
IJzervlakte . Wij vlaggen die 
dag met De Leeuw. 

Ceel 
LEDENSLAG 

Het verdubbelen van het le
denaantal ligt in ons bereik, 
nog een kleine inspanning van 
de bestuursleden en met ons 
bal kunnen we de sterkste af
deling van het arrondissement 
zijn 
BAL 

Vrijdag 5 december a.s. om 
20u30 tweede Volksuniebal in 
het «WIJNHUIS» , Station
s t raat 44 te Geel. Orkest De 
Climbers. Inkom 40 fr. 

Herentals 
DANS-IN-NACHT 

Vandaag 8 nov. te 20 u., twee
de flamingan'ten-dans-in-nacht, 
zaal Funkis, Grote Markt. Het 
orkest Ronny Clark met de top-
vedette Louis Neefs. In de bier-
kelder speelt Bruno Engelbert. 
Te 19u30 treedt de V.U.-fanfare 

Hoboken 
8STE V.U.-BAL 

Op dit ogenblik zijn onze be
stuursleden volop aan d ; gang 
met het ophalen van de tombo-
laprijzpn, voor het bal van 13 
december te 21 uur in zaal 
BREUGHEL, Kioskplaats, 

Toegangskaarten aan 25 fr 
verkrijgbaar bij alle bestuurs
leden of kunnen telefonisi^h be
steld worden OD volgenHe num
mers : 27.72.78 — 27.28.48 — 
27.63.88 — 27.82.1.. 
SPAARVARKENTJES : 

Nog enkele spaarvarkentjes, 
ten bate van de gemeenteraads
verkiezingen 1970. zijn beschik
baar bij de organizatieleider 
Jos Van den Nieuwenhof, St-
Bernardsesteenweg 793. Hobo
ken (tel. 27.28.48) 
WERFTOCHT 

Zondag 16 november naar de 
wijk Stuivenberg. Verzamelen 
te 9u30 in lokaal « Mazurka», 
Heidestraat 258 Hoboken. 

Koninsfshooikt 
V O L K S B A L 

De Vlaamse Krin,g Konings-
hooikt richt een bal in op zater
dag 6 december 1969 om 20u30 
in de parochiezaal. 

Lier 
V.U.-BAL 

Zaterdag 8 november. Or
kest Sound Drake. Zaal van 
Café Belgrado, Lispersteen-
weg. Inkom 40 fr. 

Mechelen arr. 
ARRONDISSEMENTEEL 
V.U.BAL 

In de «De Toekomst» te 
Pu t t e (Centrum) spelen op za
terdag 22 november vanaf 20u30 
voor u ten dans de orkesten 
Ferry Hill en Die Tiroler Holz-
hacker Brud'r. Tombola. In
kom : 50 fr. 

Mërksem 
DIAMANTEN BRUILOFT 

In het Rusthuis Melgeshof 
vierden de echtelieden Alexan
der Arnould en Anna Maria 
Visser, de zestigste verjaardag 
van hun echtverbintenis. Het 
was feest op het Melgeshof. De 
Volksunie wenst de jubilaris
sen nog jaren in een goede ge
zondheid te mogen doorbrengen 
in het mooie Melgeshof. In deze 
gelukwensen betrekken wij in
zonderheid mevr. I. Leysen-Ar-
nould, de ijverige voorzitster 
van onze V.U.-Vrouwenafde-
ling en Jos Leysen, sekretaris 
van V.O.S. Merksem 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

De jongste algemene leden
vergadering kende een goede 
opkomst en een vlot verloop. 

De heer Geert Meeus, de 
voorzitter vervangende, ver
leende het woord aan Leo Mi-
chielsen, die over de gemeente
verkiezingen handelde. Daarbij 
sloot aan Lieven Kalingart met 
het tema « Vijf jaar Gemeente
politiek ». Deze uiteenzettingen 
gaven aanleiding tot een zeer 
levendige bespreking. 

De afdelingssekretaris gaf 
dan een relaas over de werking 
in de afdeling. Mevrouw I. Ley
sen, voorzitster van de V.U. 
vrouwen deed een oproep 
voor het Kerstfeest en brak 
daarna een lans voor de eman
cipatie en gelijkberechtiging 
van de vrouw. Onze vriend 
Alex Dua deed een oproep tot 
de ouderdomsgepensioneerden 
om bij de Vlaamse Vereniging 
aan te sluiten. Hiernam kregen 
wij onze jonge medewerker 
Rammeloo die in een omstan
dig betoog, dat aanleiding tot 
felle diskussie gaf, zijn vizie 
uiteenzette hoe hij meent de 
jeugd nader bij de Volksunie 
te betrekken. I 

TIJL 
Einde november gaat Nieke 

uit de Tijl weg. Zeven jaar heb
ben wij met Nieke in goede en 
kwade dagen samen gewerkt. 

Er zal altijd een goede herin
nering blijven aan de vele 
diensten die zij ons bewees. 
Aan de nieuwe lokaa'houders, 
Theo en Monique De Wilde, le
den van onze afdeling, harte
lijk welkom ! 
EERST ZIEN 

Zijt gij zeker dat al de leden 
van uw familiekring, de vrien
den in uw omgeving op de kie
zerslijsten voorkomen ? De kie-
zerlijsten liggen ter inzage bij 
onze sekretaris K. Van Bockel, 
Sint Lutgardisstraat 56, tel. 
45 57 77. 

Hebt gij weinig tijd, stuur 
ons dan een briefje. 

Maak hier een gewetenszaak 
van. 

Mortsel 
PROFICIAT 

De harteli jkste gelukwensen 
vanwege afdeling en bestuur 
voor mevrouw en dhr. Van Ba
tenburg Th. ter gelegenheid 
van de geboorte van kleine 
Geert. 
NAKLANK HERFSTBAL 

Nog enkele prijzen van de 
«inkomkaarten-tombola» wach
ten op hun « afhaal » bij Wim 
Claessens, Liersesteenweg, 197, 
Mortsel (tel 55.39.09). Prijzen 
af te halen vóór 30 november 
'69. 

ABONNEMENTENSLAG 
Te weinig bestuurs- en kern

leden hebben zich tot op heden 
ingezet voor onze abonnemen
tenslag. Wij verwachten uw in
zet bij deze aktie door slechts 
enkele huisbezoeken af te leg
gen. 

Stabroek 
GROTE KOLPORTAGE 

Vandaag zaterdag 8 novem
ber grote kolportage met radio
wagen, versterkt door de arr. 
werfploeg. 

VERKIEZINGEN 70 
Kandidaat raadsleden mogen 

niet nalaten nu reeds hun adres 
op te geven op het sekretariaat 
en een afspraak te maken met 
het bestuur. 

NIEUW ADRES 
Sekretariaat vanaf 15 nov. : 

Laageind 38. 
Ie VLAAMS x^ATIONAAL 
BAL 

Zaal Valentina, Dorpstraat te 
Stabroek op zaterdag ?9 novem-

r. van Overstraeten 

Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 
110 Brussel 7 - Tel. 23.11.98 

Beheer 

Voldersstraat 71 , Brussel 1 
re l . (02)125.160. 

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op di t adres. 
Jaarabonnement 300 fr. 
Half jaarl i jks 170 f r 
Driemaandeli jks 95 fr. 
Abonnement bui tenland 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(m in imum) 
Losse nummers 8 f r 
Al le stort ingen voor het blad 
op postrekening 1711.39, 
o Wi j » Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw uitgever Mr F. Van 
der Eist Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 

ber. Orkest «The Raindrops» 
Inkom : 20 fr. 

Wilr i jk 
BAL 

Mensen die 's zaterdags graag 
uitgaan, kunnen net zo goed 
naar een V.U.-bal gaan, dan er
gens wildvreemd in de stad. 
Een dergelijk gastbezoek be
tekent niet alleen een materië
le, maar vooral een morele 
steun voor de inrichters. Iets 
dergelijks hebben wij onder
vonden tijdens ons laatste bal 
in februari. Een groep entou-
ziaste Steenokkerzelenaren 
deed toen de zaal gewoonweg 
overlopen. 6 december richten 
«de mannen van het Vlieg-
ple in» zelf een bal in. Wij 
gaan ons evenmin onbetuigd la
ten en leggen een speciale bus 
in, die rond 20 uur vertrekl; op 
de Bist. Deelname in de onkos
ten : 80 fr (bal inbegrepen). 
Kaarten bij Walter Decoene, 
Frans De Cortlaan 56 of bij een 
van de bestuursleden. 

zoekertjes 
« WIJ > zoekt MACHINEZETTER 
( l i no typ is t ) , geen p loegwerk. Zich 
wenden : DRUKKERIJ « ROTATYP », 
Sylvain Dupuislaan 110, Brussel 7 
(Ander lech t ) , dagel i jks tussen 
8.30 u. en 17 u. T 136 

WERKGROEP ZOEKT : 
Pas afgestudeerd en ernstig 
binnenhuisarchitekt, zeer goed 
voorkomen en zelfstandig kun
nen werken . 
Schrif tel i jk soll iciteren met cur
r iculum vitae naar bureel blad 
onder nummer T 137 

Student dokt. rechten en lic. kr l -
monologie, zoekt passend part- t ime 
job omgev ing An twerpen . Schr. ; 

T 139 

Jonge dame, 3 jaar ervar ing als kan
toorbediende en telefoniste zoekt 
n ieuwe bet rekk ing, l iefst provincie 
An twerpen . Schri jven of te le fone
ren : W. Jorissen Mechelen - Tel. : 
015-19994. T 140 

Wens te huren voor 4 maand aan 
Costa del Sol of Costa Blanca, ap-
part. of v i l la met 1 è 2 slaapkamers 
R.G., Wi t te Torenwal 20, Bree, tel . ; 
653.98. T 141 

Grafisch ontwerper zoekt kontakt 
met uitgever, publici teitsagentschap 
drukker i j of dergel i jke. Schr. b l . 

T 144 

Voor eindejaarswerk over « De toe
stand voor de Vlamingen in de z ie
kenhuizen van de brusselse agg lo
meratie » ontvangt René De Munter , 
Statiestraat 2 te Duffel graag a r t i 
kels, statist ieken, teksten, brochures, 
referaten en andere in l . T 145 

Bouwgronden - Dworp , 13 km. van 
Brussel, a l t i jd bouwgronden (o.a. 
verkavel ingen) te koop. In l . Ge
meentehuis te l . 02-56.55.05 of breng 
zelf een bezoek. T 146 

Ju f f rouw, 21 j . d iploma lager secun
dair, en machineschrif t zoekt be
t rekk ing in prov. An twerpen , als 
monitr ice, gouvernante, verkoopster, 
bediende, ook inslapend. Schr. o f 
telefoneren kamerl id Jo Belmans te 
Geel, tel 014-58.535. T 147 

Vrouwe l i j ke bediende, diploma Gr.-
Lat. Hum., hogere handelsschool en 
machineschrift, zoekt betrekking als 
bediende-sekretaresse, omgev ing 
Zuiderkempen. Schrijven of te le fo
neren Kamerl id Jo Belmans te Geel , 
tel. 014-58.535. T 148 

Jong bediende, hoger sekundair o n 
derwi js , zoekt halve bet rekk ing, 
l iefst in de Kempen. Schrijven of 
telefoneren kamerl id Jo Belmans te 
Geel, tel . 014-58.535 T 149 

Huishoudster, kan koken, zoekt be
t rekking in het brusselse. Schri jven 
blad. T 150 

Voor een VEILIGE GELDBELEGGING 

Voor een GOEDE BOUWGROND 

Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN 

VIA "GROEP DE BONDT" 
Coremansstraat 22 , Berchem/Antwerpen 

Terefoon : 03 /30 .18 .85 



BRABANT 

Brussel (arr.) 

FÏNANCIEEL-
EKONOMISCHE 
PROBLEMEN 

Maandag 10 november e.k. 
heeft te 20 uur in het lokaal 
« Uilenspiegel » Plet inckxstraat 
38 te Brussel, de vergadering 
plaats over financiële en eko-
nomische problemen, ingeleid 
door senator Lode Claes. Ieder 

- belangstellende is welkom. De 
bespreking zal zo open moge-
Hik gevoerd worden. 
ABONNEMENTENSLAG 

Zoals u zelf verleden week 
las in WIJ staat Brussel bij de 
s tar t van deze abonnementen
slag vooraan. Wij moeten deze 
plaats behouden. Daarom drin
gen wij nogmaals aan bij die 
afdelingen, die nog niet begon
nen zijn, niet langer meer te 
talmen. 
LEDENVERNIETJWING 

Nog steeds zijn op het sekre-
tariaat een aantal nieuwe lid-
kaarten van sommige afdelin
gen af te halen. Het sekreta-
riaat is open elke dag v/d week 
van 18u30 tot 21u30. Tel. : 
17.92.18. Adres : Dupontstraat, 
27 te Schaarbeek (Brussel 3) 
BERICHTEN WIJ 

Om berichten en mededelin
gen in de rubriek Bewegings
w i j z e r te laten verschijnen, 
dient dit in dubbel exemplaar 
rechtstreeks naar de arrondis-
sementssekretaris te worden 
gezonden, vóór de zaterdag van 
de week voorafgaand aan het 
verschijnen. Adres : Frans 
Adang, Ruisbroeksestwg, 109 te 
St Pieters-Leeuw. 

Berichten verzonden langs 
andere wegen zijn niet vatbaar 
voor klachten. 
WERKGROEP AGGLOMERA
TIE BRUSSEL 

De volgende vergadering van 
de werkgroep ter voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkie
zingen in de agglomeratie Brus
sel heeft plaats op 18 november 
1969 te 20 u op het arr. sekre-
tariaat, Dupontstraat 27 te 
Brussel 3. 
11 NOVEMBER 

Dinsdag 11 november, intie
me herdenking op de Kester-
heide van Staf De Clerck. Sa
menkomst om 15 uur aan het 
geschonden graf. 

Laken 
OPNIEUW IN FUNKTIE 

De heer E. Van Malderen 
werd na het volbrengen van 
zijn vaderlandse dienstplicht 
in Duitsland, opnieuw aange
steld in zijn vroegere funktie 
van afdelingsvoorzitter. Harte
lijk dank aan de heer Cauwen-
bergh voor zijn waarneming, te 
meer daar hij aktief in het be-
stuui zal blijven. 
ARR. BESTUURSVERGADE
RINGEN 

Hebben telkens de 2de en 4de 
donderdag van elke maand 
plaats op het arr. sekretariaat. 
Afdelingen kunnen in verband 
met de gemeenteraadsverkie
zingen hiervan gebruik maken, 
om hun problemen op tafel te 
brengen. Gelieve daarvoor een 
week voordien de arr. sekreta-
ris te verwittigen. Houdt met 
deze vergaderingen ook reke
ning bij het beleggen van 
plaatselijke aktiviteiten of ver
gaderingen. Beste dank, 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
ST-MAARTENFEEST 

Het jaarlijks St-Maarten-
kinderfeest gaat dit jaar door 
op dinsdag 11 november a.s. in 
lokaal De Vriendschap, Kerk
straat 9 Aalst te 15 uur. In
schrijvingen in bovenvernoemd 
lokaal, uiterlijk tegen 5 novem
ber. 

Bcveren-Waas 
TWEEDAAGSE 
VOLKSUNIE-BAL 

Heden bal in de zaal Vier 
Eemers te 20 uur. Orkest « The 
Stars ». Inkom 50. Tombola met 
50.000 fr. prijzen. Morgen zon-
dan 9 november fenerba l . Or
kest «Georgy and the Night 
Birds», inkom 30 fr. Deuren 
open 19 uur. 

LIEDEKERKE 
De Leeuwen dansen... op za
terdag 22 november '69 gaat 
het jaarlijkse 

NAGHTBAL 
door van de plaatselijke V.U.-
afdeling. Top-avond met ve
dette Rudy Anthony en zijn 
groot orkest. Begin 8 uur in 
de Nieuwe zaal, 54. Het wordt 
weer een knalavond in een 
bomvolle zaal. 

Dendermonde - Arr. 

KOLPORTAGE 
Zondag 9 november arrondis-

sementele kolportage te Leb-
beke. Trefpunt aan het «Pa-
linghuis » Grote Plaats om 9 u. 

Cent-
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Afdeling Gent richt op vrij
dag 14 november een algemene 
ledenvergadering in, in Vlaams 
Huis «Roeland». 
11 NOVEMBERHERDENKING 

Morgen zondag 9 november, 
om 15 uur in de zaal Roeland, 
Dodenhulde, ingericht door 
Vriendenkring Sneyssens en 
met samenwerking van Ver
bond V.O.S., gewijd aan «Cy-
riel Verschaeve en zijn solda
ten van 14-18 en 40-45». Regie 
Jan D'Haese. 

Dinsdag 11 november, om 10 
uur in de kerk der E.P. Domi-
nikanen. Holstraat, H. Mis op
gedragen ter nagedachtenis van 
de Vlaamse gesneuvelden en 
voor de overledenen van het 
Verbond V.O.S. 

Heusden 
DEFINITIEF GESTART 

In overeenstemming met het 
arr. bestuur werd bij de stich
ting van de Volksunie-Heusden 
een voorlopig bestuur samen
gesteld. 

Het arr. bestuur heeft op
dracht gegeven tot het samen
roepen van een algemene le
denvergadering met als agen
dapunt : de definitieve be-
stuursverkiezing. 

Dinsdag 28 oktober was er 
dan ook een ruime belangstel
ling in het Stekkershof. Pro
vincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem opende de vergade
ring en dan ging men over tot 
de samenstelling van het defi
nitief bestuur. De vijf be
stuursleden zijn : Joset te De 
Pauw, Lieve Defrancq, Gery 
De Witte, Gabriel De Vos, Koen 
Van Meenen. 

Het bestuur is reeds met de 
eerste aktie begonnen, de fi
nanciële mobilizatie. Er is veel 
financiële hulp nodig. Stor t 
een bijdrage op per 615337 van 
De Pauw J., Pa rk ter Heide, 
Heusden, met vermelding : Fi
nanciële mobilizatie. 
NIEUWE H E R D E " 

Zaterdag 1 november : aan 
de hoek van de Pens- en de 
Steenvoordestraat wappert een 
leeuw. Even na 15 u komt onze 
nieuwe herder toe. De stoet 
ver t rekt naar het Gemeente
plein, waar pastoor De Wulf 
bloemen neerlegt aan de ge
denksteen van de gesneuvelden. 
Na het spelen van het belgisch 
volkslied volgde... bijna de 
Vlaamse Leeuw. Maar n e e n ! 
Zover zij we hier nog niet in 
Heusden ! Dat komt wel. Voor 
de kerk volgde een roerende 
toespraak door e.h. De Wulf. 
Wat ons vooral opviel was de 
eenvoud en de edelmoedigheid 
die er uitstraalde. 

Na de plechtigheden in de 
kerk werden de inwoners van 
Heusden uitgenodigd op een 
receptie, waar de nieuwe her
der verwelkomd werd door be
stuursleden van de V.V.K. en 
de Volksunie. 

Merelbeke 
VERKIEZINGEN 

In het vooruitzicht van de 
gemeenteverkiezing 1970 heeft 
het bestuur reeds heel wa t re-
zultaten bereikt in verband 
met he t samenstellen van de 
lijst. Merelbeke zal verras t op
kijken. 
LIDKAARTEN 

Eerstdaags worden de lid-
kaarten de leden aangeboden. 

Tips en gegevens voor aan
breng nieuwe lezers en leden 
steeds welkom. 

Nevele 
LUSTRUMBAL 

Volksvertegenwoordiger Dr 
Wannijn nodigt uit op het eer
ste lustrumbal op zaterdag 15 
november om 21 uur in de zaal 
Novy te Nevele. 

Ronse 
ABONNEMENTENSLAG EN 
LEDENWERVING 

Eenieders medewerking is 
nodig om goede rezultaten te 
behalen Er zijn al goede voor
beelden. Doe ook m e e ! 

Velzeke 
BURGEMEESTERBAL 

Bal van de burgemeester
volksvertegenwoordiger dr. R. 
Van Leemputten in de zaal 
Gér. Droesbeque, zaterdag 8 
november. 

Vrasene 
WIJ WINNEN SLAG DER 
TIENDUIZEND 

Volksunie Vrasene nodigt uit 
op haar tweede groots Herfst-
bal in Dancing « All In » (voor
heen zaal Rex) . Orkest B. 
Kwint. Inkom 50 fr. Maandag 
10 november. 

Zwijndrecht 
KOLPORTAGES 

Onze kolportageploeg draai
de weer op volle toeren. Op 
twee zondagen werd een groot 
gedeelte van de gemeente be
werkt , met als prachtig rezul-
taat, 460 bladen verkocht. 

Wij verheugden ons in de 
komst van twee nieuwelingen 
die onmiddelijk bewezen uit 
het goede hout gesneden te 
zijn. 

Frans Van Mieghem 37 en 
Erik Verleysen 33 bladen op 
een zondag. Na twee zondagen 
is het klassement : Mark Seve-
rins 113; Piet Severins 98; 
mevr. Stevens 74; Michel Cools 
60 en Maurits V. Hauteghem 45. 

Een welgemeend proficiat! 
ABONNEMENTENSLAG 

Onze afdeling die reeds een 
paar maal mede aan de top 
stond is vastbesloten wederom 
alles in te zetten tot he t wei-
lukken van deze strijd. Daarom 
alle hens aan dek, iedereen 
doet mede. 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
T O P A V O N D 

Zaterdag 3 november om 
20u30 nieuwe top-avond, met 
kleinkunst van groot formaat : 
«Kere Weerom», één-man-
show van stadgenoot Gerard 
Vermeersch. Zaal Breydelhof. 

Diksmuide 
11 NOVEMBER-MEETING 

Zoals elk jaar gaat ook tans 
in het Vlaams Huis, IJzerlaan 
83 op 11 november om 15 u. de 
jaarlijkse meeting door, inge
richt door V.U.-Diksmuide. 

Spreker : volksvertegenwoor
diger Mik Babyion over «Ge
meenteverkiezingen en de 
Volksunie... een vrij stand
punt ». 

Iedereen om 15 u. naar het 
Vlaams Huis. 

Gisfel 
BAL 

Het jaarlijks afdelingsbal 
gaat dit jaar door in het hotel 
« Ten Put te », Stat ionsstraat 9, 
op zaterdag 22 november te 21 
u. O r k e s t : « Tony Sadler ». Toe
gang : 50 fr. 

leper (Arr.) 
Poperinge 
VERKIEZING 
AFDELINSBESTUUR 

Onder vrij grote belangstel
ling had de verkiezing plaats 
van het afdelingsbestuur. Het 
nieuwe bestuur ziet e r ui t als 
volgt : voorzitter Lava J., se-
t re tar is Sohier Rik, penning
meester Vandenbilcke Henri , 

organizatie Willems André, 
propaganda Slosse Jo; senator 
Blancquaert dankte het ui t t re
dend bestuur en feliciteerde de 
nieuwverkozenen. Volksverte
genwoordiger L. Vansteenkiste 
behandelde als gastspreker het 
grondwetsprobleem en de hui
dige politieke aktuali teit . 

leper-Zonnebeke 
VUJO 

Onze éérste Teach-in over 
ontwikkelingshulp, groeide 
uit tot een enorm sukses. Na 
een degelijke uiteenzetting 
door enkele leuvense studenten 
kwam een vruchtbare diskussie 
tot stand tussen de 53 aanwezi
gen. 

Korfemark-Handzame 
VOLKSVERGADERING 

Dit is 't laatste nr. van «WIJ» 
alvorens onze eerste grote 
volksvergadering plaatsvindt. 
Als spreker niemand minder 
dan Wim Jorissen, senator en 
lid van de beroemde kommis-
se der 28 ! Hj zal spreken over 
« Aktuele politieke problemen » 
in de zaal «Lusthof» (L. De-
brauwere) , Nieuwe Staatsbaan 
te Kortemark, op 14 november 
te 20 u. Iedereen op pos t ! 

Kortrijk (Afdeling) 
NIEUWE KIEZERSLIJSTEN 

Klachten over de nieuwe kie
zerslijsten kunnen tot het kor-
tri jks schepenkoUege worden 
gericht tot 20 november a.s. De 
kiezerslijsten liggen te uwer 
inzage in lokaal 1302 te Kort
rijk 

Ledegem-Dadizele 
ABONNEMENTENSLAG 

ledere abonnent op « W I J » 
en zeker ieder lid moet hier
voor een inspanning leveren. 
Bezorg ons naam en adres van 
simpatizanten. Wij doen de 
rest. S tuur een kaartje of be
richt mondeling aan Hendrik 
Vandenberghe, Fabriekslaan 20 
of aan Georges Raes, Provincie-
baan 23, beide te Ledegem. 

KOLPORTAGE 
Onze plaatselijke bestuurs

leden hebben met de hulp van 
enkele vrienden der afd. Roese-
lare 2 zondagen op onze eigen 
gemeente gekolporteerd met 
ons weekblad « W I J » . Rezul-
taat : 297 nrs van ons blad wer
den aan de man gebracht. 

KIEZERSLIJSTEN 
Lezers en leden worden aan

gezet, inzage te nemen van de 
kiezerslijsten om na te gaan of 
ze hierop wel voorkomen. Hier
voor komt men terecht bij Hen
drik Vandenberghe, Fabrieks
laan 20 te Ledegem. 

DIENSTBETOON 
ledere vierde zaterdag komt 

volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion zijn zitdag houden van 
l lu30 tot 12u in Café « De Boon-
hoek», Rollegemstraat 168 te 
Ledegem. ledere maandag te 
zijnen huize. Westlaan 145, 
Roeselare, of op afspraak. 

Kortrijk (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Na het sukses van de kolpor
tage van afdeling Kortr i jk in 
de streek van Tiegem, is het 
morgen de beurt aan afdeling 
Menen. Bijeenkomst vanaf 9 u. 
aan Sint-Eutropiuskerk. 
MEDEWERKERS 
GEVRAAGD 

Voor de briefwiseling aan de 
nieuwe kiezers doen we beroep 
op personen die over een 
schrijfmachine beschikken en 
enkele uurtjes daktilowerk wil
len verrichten. Zich aanbieden 
in lokaal 1302, tel. 11600 of bij 
Luk Debels, Th. Verruelaan 41, 
Kortrijk, tel 25698. 
TONEELKLUB 

Gemeenteraadslid August 
Wydoodt van Kortri jk loopt 
met plannen rond om een to
neelgezelschap op te richten. 
Zich melden in lokaal 1302, tel. 
11600. 

Menen 
LEDENFEEST 

Iedereen komt zeker naar 
ons leden feest op zaterdag 22 
november om 19 uur in het Vis
sershof. Op het programma een 
menu om van te water tanden. . . 
en nadien he t optreden van de 
« zesde Blijde Misterie ». 

KAARTERSKLUB 
Maandag 10 november 20 uur 

maandelijke kaarting. Iedereen 
is welkom ! 

Oostende-Veurne-
Diksmuide ^Arr.) 
DOSFELINSTITUUT 

Het arr. bestuur herinnert er 
alle afdelingsbesturen aan dat 
op zondag 16 november de eer
ste reeks lessen doorgaat over 
het gemeentebeleid (Brugge). 
Het volgen van de lessen in het 
Dosfelinstituut is méér dan 
aanbevolen, bijna plicht voor 
elke kandidaat. Inschrijvingen 
geschieden te Brussel, kunnen 
gebeurlijk ook via het arr. sekr. 
doorgegeven worden, of via de 
prov. sekr. J. Vandemeule-
broucke. Anjelierenlaan 25, 
Oostende. 
LFDENSLAG 

De afdelingsbesturen worden 
er langs deze weg nogmaals aan 
herinnerd dat alle hernieuwin
gen moeten beëindigd zijn te
gen 28 dec. om de premie te 
verwerven. We geven ander
maal het voorbeeld van Korte
mark door, dat reeds voor no
vember met alles klaar was en 
geen enkele weigering moest 
boeken. 

Oostende (Stad) 
SOCIAAL NIEUWS 

Bij ons bestuurslid Guido 
Vanhoecke en zijn vrouw Do-
ris kwam een zoontje bij, 
Koenraad, waarvoor onze har
telijke felicitaties. 
LEDENSLAG 

De eerste rezultaten van de 
ledenslag Oostende-Zandvoorde 
komen binnen. Het is na tuur
lijk een grote karwei de vele 
honderden leden van Oostende 
te bereiken. 72 personen betaal
den vooraf per bank of per 
postchek. Op de jongste leden
vergadering in « b e Duinroos » 
kregen alle leden die vooraf 
betaalden in de volgorde van 
betaling een nummer toegewe
zen. Bij t rekking van de tom
bola werd de prijs toegewezen 
aan Jaak Degeyter. 

Te noteren val t nog dat te 
Zandvoorde geen enkele weige
ring aan te stippen valt en de 
hernieuwing is er volledig ach
ter de rug. 

Stene 
VORMINGSAVOND 

In de gelagzaal van de groen-
tenveiling, Steensedijk 184, 
gaat op vrijdag 21 november de 
tweede vormingsavond door; 
tans is prov. raadslid Kris 
Lambert aan de beurt met het 
tema : «De provincie, deputa
tie, prov. raad, goevemeuru. 
Toegang kosteloos. Begin : 
20u30. 

Veurne-De Panne-
Adinkerke 
AVONDFEEST 

Heden om 19u30 vindt in de 
zaal « Gudrun » te Wulpen ons 
jaarlijks avondfeest plaats. Wie 
nog niet inschreef, trachte nog 
een plaats te bemachtigen en 
telefoneert best onmiddellijk 
naar Bert Huyghe, l epe r s^ 
steenweg 41, Veurne, tel. 316.83 

Westouter 
(HEUVELLAND) 
BESTUURS VERKIEZING 

Hier gaat de bestuursverkie-
zing waarschijnlijk door op 
vrijdag 21 november om 20 uur 
in het hotel «De Hollemeersch» 
te Dranouter. De leden worden 
tijdig persoonlijk bericht. 
KIJK NIEUW 

Het eerste nummei van 
« Kijk Nieuw» Vlaams-Natio
naal informatieblad van de 
Volksunie Arrondissement le
per is pas verschenen en wordt 
aan leden en simpatizanten be
zorgd. Het zal om de maand 
verschijnen. 

Woeste n 
BESTUURS VERKIEZING 

Vrijdag 14 november a.s. om 
20 u. heeft de bestuursverkie-
zing plaats van de afdeling. De 
leden van Oostvleteren worden 
nu ook ondergebracht in de af 
deling Woesten. 

Vergadering in café «Oe 
leeuw van Vlaanderen » Dorps-
plaats 31 Woesten. Senator 
Blanquaert is de gastspreker. 



WIJ 23 

EEN MENS IS WAARD WAT Z N WOONST WAARD IS! 
EEN WONING IS WAARD WAT UW AANNEMER WAARD IS!! ! 

Als U bouw t , 
wend t U z ich in ve r t rouwen t o t de u i ts tekende A B K -vakmensen. 

W i j z i j n uw ver t rouwen waard ! ! ! 

Z l | GETUIGEN : 

1 Voor de familie S... bouwden w i j destijds 
voor vader, oom en tante, na de 4 eerste 
zonen bouwt nu ook de kleinzoon met 
ons. 

2 Een bediende van General Motors kocht 
2 jaar geleden met z i jn spaarcenten een 
beleggingsgrond Hi j had juist genoeg om 
de notariskosten te betalen Verleden 
maand verkochten wi) dezelfde grond 
voor hem Hi) had zoveel meerwaarde dat 
hl) nu reeds een mooie villa bestelde op 
een andere grond van ons 

3 Mr B... nijveraar, kwam de opdracht ge

ven voor het bouwen van het achtste b i j -
huis met ons. 

4 Een geneesheer kocht bij ons 3 )aar gele
den een winkel die hem 1 0 % netto op
brengt. W i ] hadden voor hem gebouwd 
en goed verhuurd voor lange termijn Di t 
jaar kwam hi) een nieuw projekt bestel
len met dezelfde opbrengst 

5 Voor Capt C.. . in Soest bouwden w i j 
«en villa Heel So&«|" was zo enthoesiast 
dat nu de 18de woning voor een « be
roepsmilitair » in voltooiing is. 

snz .. enz. . . 

W A T WENST U NOG MEER??? Z i j W A R E N VEELEISEND... 

U MOET D IT OOK Z IJN !! ! 

« DIENEN » staat b i j ons op de eerste rang 

van slechts 650.000 F af 
Modern vol licht en lucht 

van slechts 775.000 F af 
Rustiek 

in de schaduw der bomen 

U DIE WENST TE BOUWEN.. . DOE HET... MAAR.. . 

DOET HET GOED ! ! ! 

Leg al uw problemen op onze schouders en maak uw bouwprojekt tot de aange
naamste gebeurtenissen van uw leven. 

Onze informatiekantoren staan ter uwer beschikking ! U krijgt vooraf de juiste 
voorlichting. Dankzij een speciale voorstudie zal uw woning een persoonlijkheid 
vertegenwoordigen met cachet van voornaamheid, goede smaak en degelijkheid. 

De prijs vooraf — voorkomt verrassingen achteraf. 

Onze financleringsdienst bezorgt U steeds de meest voordelige lening en de 
hoogste premie. 

Onze technische dienst: 600 mensen met ervaring staan klaar om U met raad 
en daad bij te staan. ZELFS... uw binnenhuisinrichting hiervoor kan U beroep 
op ons doen. 

ALS U HET GOEDE ADRES MAAR KENT! ! ! 

van slechts 555.000 F af 
Een luxueus appartement 

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

Naam , M . . . . . . . . . 

Adres . . . . . . . . . . . . . . . <.. Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel privé . . . Tel. kantoor . . . . . . . . . . . . 

1 . over gronden voor vlllabouw O 
over gronden voor hoogbouv/ D 
over gronden v. eensgezinswoning D 
over veilige geldbeleggingen O 

bl | voorlceur gelegen te 

2. over het bouwen van . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . «.. . . . . M 

bij voorkeur gelegen te . . . . . . .•• ••• ••• ••• 

of bezit reeds grond, gelegen te . . . . . . . . . . . . ••> 

3. over de aankoop van een bestaande woning O 

Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen 

W I J Z IJN ANDERS DAN DE ANDEREN. . . KOM U DAARVAN OVERTUIGEN 

* ^ ^ « 
f%.̂  

w0imMm: m'mm.. 

Wvh.i.m-

A L G E M E E N B O U W B E D R I J F K U N N E N n.v. 
ANTWERPEN 

Melr 18 

tel. 03/31.78.20 

GENT 

Onderbergen 43 

tel. 09/25.19.23 
tet. 09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat 22 

t»(. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

tel. 016/337.35 



ONGETCSJIFELD 
Belgisch-kongolese vriendschap hersteld 

Moboetoenadering 

Spioneerde Wiesenthal ? 
A k t i v i t e i t e n in het Wiesentha l fdu i^ ter 

Minichiello breekt rekord iuchtpiraterij 

Maxich ie l lo 

Eén partij sloeg de deur dicht 

Volksunieke prestatie 

Cunter Sachs opnieuw verloofd 

Cunter Sechs 

Schillebeeckx veroordeeld 
Toch geen teologenstraf f ing ? 

China steunt birmaanse rebellen 

Birmao 

Burgemeester van New-York herkozen 

Lindsaygevierde 

Amerikanen ontruimen Boe Prang 

M e t de Boe Pranger op de neus 

Mansholt dreigt met ontslag 

Mans zal nog zo v lug niet hol len 

Tunis : verkiezingen zonder oppozitie 
Ceen Boergiballast 

Sierra Leone wil Biafra erkennen 
Spi j t ig genoeg slechts een Sierra Leone-man-show 

Libanon geeft Al Fatah schietverbod 

Geweren niet voor fedaj inlands gebruik 

P.L.P. wil eenheidslijsten 

Parti Libertee Peerdefamil ie 

n-r-

BoekEJiBeufiS 

yi-

p-f 
' Bccicch Beuiss 

L==: 

His masters hook 

brasser op de boekenbeurs 

Jan Verroken Theo Leièvre Walter Ulhrkht Moboetoe 


