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PAAK 
BIJ DE VOLKSUNIE 

« Spaak hij de Volksunie ! » hloklettert Jos Van Eynde hoven 
het hoofdartikel dat hij in de « Volksgazet » van dinsdag jl. gewijd 
heeft aan Spaak's federalistische beginselverklaring in de ant-
werpse Kontaktkluh. 

Alleen al met zijn titel schiet Van Eynde helemaal naast het 
doel. Spaak is op geen enkele manier « hij de Volksunie ». Ook na 
zijn federalistische evolutie behoort de ex-socialistische minister 
van state tot een andere wereld dan de onze. 

Als de hoofdredakteur van 
€ Volksgazet » misschien be
doelt dat Spaak « te gast was 
bij de Volksunie » als spreker 
in de Kontaktkluh, slaat hij de 
bal ook mis. De Kontaktkluh 
staat los van de Volksunie, zo
als hij ook losstaat van andere 
partijen. 

Met elke partij wil de Kon
taktkluh relaties hebben, om
dat hij een trefpunt van ge-
dachtenstromingen in Vlaande
ren wenst te zijn. Dat is zijn 
bestaansreden. Indien hij zijn 
doel slechts gedeeltelijk be
reikt, is dat onder meer te wij
ten aan de onmogelijkheid, om 
geregeld socialistische sprekers 
in de Kontaktkluh te laten op
treden. Het bestuur heeft dit 
steeds nagestreefd, soms zonder 
sukses, omdat oude socialis
tische leiders zoals Van Eynde 
hemel en aarde bewegen en al
lerlei dwangmiddelen aanwen
den om beter geïnspireerde so» 
cialisten te verhinderen, voor 
de Kontaktkluh op te treden. 

Van Eynde jammert in zijn 
artikel omdat « wij » (« Volks
gazet ») niet uitgenodigd wa
ren » op de voordracht van 
Spaak. Aldus misleidt hij zijn 
lezers. Alle uitnodigingen van
wege de Kontaktkluh zijn door 
Van Eynde op het hoongelach 
onthaald dat hij wellicht lange 
tijd als een doelmatige politie
ke taktiek beschouwd heeft, 
tot hij bemerkte dat zeer veel 
jonge socialisten hun horizon 
niet langer meer willen laten 
beperken door een verbolgen 
grijsaard in de Somersstraat. 

Van de ene demagogische 
«et valt Van Eynde in de ande
re. Spaak — schrijft hij — 
vroeg niet « hoe veel jaren ge
vang de in de zaal aanwezigen 
ingevolge de door hem uit En
geland meegebrachte repressie
wetten totalizeerden ». Aldus 
begaat de alleenheerser van 
« Volksgazet » een nieuwe tak-
tische fout. Want als de repres
sie in vele gevallen zo ongena
dig en zo onrechtvaardig is ge
weest en de kleine man zo hard 
deed bloeden, is het veel meer 
te wijten aan Van Eynde's har
de houding na 1944, dan aan die 
van Spaak. 

Spaak heeft de solidariteit 
van de Londoniters weliswaar 

in st^nd gehouden en wat wij 
over Lonu%niters denken, 
schreven we al dikwijls. We 
trekken er niets van terug. 

"Maar persoonlijk heeft Spaak 
zich mijlenver van de repressie 
weggehouden. 

Hij had er moediger moeten 
tegen ingaan. Door zijn afzij
digheid en zijn stilzwijgen 
heeft hij niettemin alle goede 
verstaanders duidelijk ge
maakt, dat hij ze afkeurde. 
Toen de zoon van Hendrik de 
Man hem schriftelijk inlichtte 
over mishandelingen die na 
september 1944 plaats hadden 
in belgische gevangenissen, 
had die brief gevolg en werd 
er een einde gemaakt aan de 
gewraakte onmenselijke toe
standen. 

We hebben Jos Van Eynde 
geen raad te geven- maar hij 
speelt met vuur als hij Spaak 
té woest te lijf gaat. Als gezel 
Paul-Henri eens met dezelfde 
wapens terugsloeg, zou dat zeer 
nadelig kunnen inwerken op 
Van Eynde's gevoelige lever 
en hem nog een paar resisten-
tialistische pluimen kosten. 

Van Eynde's artikel is rijk 
aan nog talrijke andere scheef
getrokken voorstellingen. Maar 
het grootste gebrek ervan is 
wel, dat schrijver de grond van 
de zaak niet durft aanraken : 
hoe staat de vlaamse B.S.P. nu 
eigenlijk tegenover federalis
me ? Hoe oordelen de leiders er 
zelf over ? Beseffen ze al vol
doende, hoe enkele honderddui
zenden socialistische Vlamin
gen er over denken ? 

Dat lijkt ons veel belangrij
ker dan de politiek-folkloris-
tische bijdragen die Jos Van 
Eynde blijft publiceren, tot 
groot nadeel van zijn eigen 
partij en van zijn eigen blad. 
Maar we zouden schijnheilig 
zijn indien we wensten dat hij 
ermee ophield. Hij is een van 
die publicisten — er zijn er nog 
enkele andere, o.m. te Ant
werpen — wier bijdragen meer 
mensen naar de Volksunie ge
dreven hebben dan we het met 
onze eigen artikels gekund had
den. 

« Volksgazet » is ons geheim 
propagandawapen en Jos Van 
Eynde is ere-lid van onze vijf
de kolonne. 

T A X I ! 
Deze week hebben hon

derden zelfstandige taxi-
nitbaters het brussels 
verkeer in een knoop ge
legd; ze protesteerden op 
hun manier — met ver
keersopstoppingen en 
klaksonkoncerten — te
gen de wet van 23 juni 
1969, die hen de voort
zetting van 'lun bedrijf 
moeilijk zoniet onmoge
lijk maakt. Deze wet 
werd er door minister 
Bertrand destijds in ze
ven haasten, in de einde-
seizoenverwarring door
gedrukt. Weinigen heb
ben toen wellicht de ad
der opgemerkt die achter 
de paragrafen van de wet 
verscholen lag, maar 
vandaag is het duidelijk : 
Bertrands wet leidt naar 
het verlenen van wat in 
feite dreigt neer te ko
men op een koncessie-
monopolie voor de gele 
stads taxis. De maat
schappij die deze taxis 
uitbaat — de A.T.B. — 
geeft zich officiële allu
res : « les taxis officiels 
de la vitte de Bruxelles », 
zoals het in de telefoon
gids heet. 

In feite is het echter 
een private maatschap
pij; kenners van de brus-
selse toestanden zullen 
graag bevestigen dat ze, 
zoals ook het fameuze 
«Consortium des Par
kings », evengoed «les 
amis de V.d.B. » zou kun
hen genoemd worden. En 
dat deze maatschappij, 
die de koncessie gekre
gen heeft van de stad 
waarvan V.d.B. schepen 
is, geen slechte zaken 
doét, moge blijken uit 
haar jongste balans : 44 
miljoen winst. 

Wie in maart 1968 in 
de hoofdstad rondliep en 
zijn ogen gebruikte, had 
gelegenheid te over om 
vast te stellen dat de 
plakploegen van V.d.B. 
blijkbaar beste maatjes 
waren met de oranje ta
xis : ze werden, inkluzief 
hun materiaal, om de 
haverklap door de hele 
agglomeratie rond ge
voerd. Op kosten van 
V. d. B. 's verkiezings-
fond~ ? Of niet ? 

Brussel lijkt vaak ver
dacht veel op het Chica
go van de twintiger ja
ren. De racketeers van 
over thare zouden hier 
nog wat kunnen komen 
leren... 

Het zal de limburgse 
kiezers opnieuw véél ge
noegen doen, vast te stel
len met wat fratsen de 
altijd druk bezette en 
voor Limburg nog nau
welijks tijd hebbende 
Bertrand in de hoofd
stad bezig is. En tot na
der order beschikken de 
zelfstandigen — zoals de 
kleine taxi-uitbaters — 
in V.d.B over een schuts
engel van formaat... 

De algemene vergadering van de Waalse Ekononnische 

Raad heeft zopas zijn tevredenheid uitgedrukt over de eko

nonnische heropbioei van Wallonië ; te dier gelegenheid 

werden eens te meer een aantal eisen en prioriteiten ge

steld : tweede petroleumraffinaderij, « europese » (lees 

franse) havenoriëntatie en dies meer. Naar aanleiding van 

deze vergadering kwam een hoogst merkwaófdige para-

doks aan het licht. Alhoewel de waalse werkloosheidscij

fers nog altijd hoger liggen dan die van het ekonomisch 

topjaar 1964, hebben de bedrijfsleiders in Wallonië alle 

moeite van de wereld om aan werkvolk te geraken. De 

algemene vergadering moest dan ook vaststellen dat «man

kracht het zeldzame element aan het worden is tussen alle 

faktoren van de waalse ontwikkeling ». 

Mensen die het konden weten, hebben reeds sinds vele 

jaren gezegd dat de officiële werkloosheidscijfers betref

fende Wallonië geforceerd of vervalst waren. Er heerst 

daar een soliede traditie van karottentrekkerij, waarvan de 

meeste Vlamingen gewoonweg geen idee hebben. Maar 

nu blijkt plots dat voor de fabrieken, die met zovele —• 

ook vlaamse — miljarden in Wallonië werden opgericht, 

er geen werklustigen zijn. 

De arbeiders zullen van elders moeten komen. En «Le Soir» 

heeft de weg reeds getoond : in de allereerste plaats moet 

gezorgd worden voor « la mobilité géographique profes-

sionelle ». In goed Nederlands heet dat : de arbeiders zul

len — zoals in de tijd van de mijn van Marcinelle — in de 

vlaamse en écht achtergebleven gewesten geworven wor

den : de Westhoek, Limburg, de Zuiderkempen. En dan 

maar pendelen, vier uur autobus per dag... 
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We horen overal om hulp 
roepen en er wordt altijd gege
ven. Doch dezen die hulp nodig 
hebben, worden vergeten. De 
bejaarden of zij die er te veel 
lopen of te lang leven, de oude 
arbeiders, deze die een halve 
eeuw hebben gewerkt en ge
wroet om de huidige maat
schappij te vestigen. Ik hoor al 
zeggen : gij wordt niet verge
ten, want alle dagen staat er 
wat in uw dagblad. Dat is waar, 
wij worden alle dagen ver
noemd, met vergaderingen en 
woorden, doch datgene dat ons 
kan helpen — daden — daar 
hoort men niets van. 

Er wordt vergaderd en gespro
ken, en er worden kommissies 
in het leven geroepen, doch 
daar blijft het bij. Nu weer : 
wij krijgen een hogere raad 
voor bejaarden. Wat zal hij 
voortbrengen en wie zal die ho
gere raad vertegenwoordigen ? 
Deze die een pensioen hebben 
dat 60 000 fr bedraagt of deze 
die 300.000 fr krijgen ? 
Er is anders niets aan, dan dat 
wij arbeiders te lang leven. 
Vóór zijn 65 jaar zou een ar
beider moeten doodgaan. Dan 
konden ze meer oorlogsmateri
aal kopen, en nog wat rijken 
rijker maken. 

D. R. A. Willebroek. 

NIET ERG AANTREKKEN 

De Volksunie moet zich het 
lot van een fanatieke marxist 
als de vervolgde gentse leraar 
niet al te erg aantrekken. 

Want op enige wederkerig
heid vanwege het uiters-
linkse janhagel moeten de 
vlaams-nationalisten niet reke
nen. Wie riep tijdens de repres
sieperiode het luidst om het 
bloed van de « zwarten »? Juist 
de kommunisten en andere ro
de geestesgenoten. Vandaag nog 
als zij het woord amnestie ho
ren, komt het schuim hen op de 
lippen en roepen zij om front
vorming tegen « het neo-fascis-
tische gevaar ». Dit hebben we 
nog gezien naar aanleiding van 
de amnestiebetoging te Ant
werpen. En wat het recht op 
beleven van hun overtuiging 
betreft, de rode fascisten heb
ben daar de mond van vol zo
lang zij zelf niet aan de macht 
zijn. 

E.D., Zingem. 

VLOESBERG 

Uw blad schreef herhaalde
lijk over d'Hoppe, Vloesberg. 

Het niet toepassen der facili
teiten door Vloesberg werd 
herhaaldelijk aangeklaagd, te
vergeefs echter ! 

Wat mij en vele Vlamingen 
aan de taalgrens ergert, is dat 
Ronse wél de faciliteiten voor 
de franstaligen toepast terwijl 
te Flobecq alles in het Frans is. 

Wie van Nederbrakel naar 
Ronse rijdt, langs d'Hoppe, ziet 
er mets dan franse opschriften. 

D'Hoppe moest bij Oost-
Vlaanderen worden gevoegd 
volgens het plan Gilson, doch 
Flobecq vroeg het behoud van 
de bestaande toestand en bood 
in ruil daarvoor de faciliteiten 
aan. Dokter Van Leemputten 
pleitte tevergeefs en herhaal
delijk voor het overhevelen 
van d'Hoppe naaj^ Vlaanderen. 

Wij klagen aan het niet-toe-

mmmm 
KOELTOGEM 
KOELKAMERS 
DlEPVRIEZefiS 

DiEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
V^INKEUINfilCHTINGEN 

oa VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWimerstraat24 
Borgerhout/Antwerpèn Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

Ik 
ben 

"̂̂^ uirgeslapen 
wani'... 

EPtPA 
I I R E L L T 
Dunlopilloiii 
STRH *" 

MATTHmS Bil>D€NB€VRIJF 
T U R N H O Ü T S E i A A N 1 0 2 , i O R G E I I H O U T - TCl. 35.17.83 

. IIJHUIZÉN : D iepest ru l t 4 - 2 6 . Antw. Tal. 31.01.11 
• •giinensrra»r 39 .41 , Anrw. Tel.. 33.47.34 . Galliforrlei 6 0 , Deurn* . Tet. 36.25.22 

passen der faciliteiten door 
Flobecq, doch evenzeer de 
woordbreuk van deze gemeen
te ! 

Toch denk ik dat er een ein
de komt aan het geduld der 
Vlamingen. Deze week werd de 
wet toegepast : op de weg Ne-
derbrakel-Ronse zijn alle fran
se wegwijzers beklad ! 

Wie wil helpen in het aktie-
komitee d'Hoppe, wendde zich 
tot de voorzitter Denhaerijnck 
uit Oudenaarde of zijn schoon
zoon Willequet uit D'Hoppe. 

M.d.B., Ophasselt. 

FANATIEKERS 

Ik kan er niet meer bij : twee 
miljoen Walen, die baas spelen 
over. 7 miljoen Vlamingen ! En 
die heren durven dan nog be
weren, dat ze geminorizeerd 
worden. En de franstalige 
Brusselaars vragen meer vr i j 
heid voor de huisvader, dan 
wanneer iedereen weet dat de 
Vlaamse huisvaders niet eens 
de nodige scholen hebben waar 
ze hun kinderen nederlandsta-
lig onderricht kunnen laten ge
ven. Men waant te dromen ! 
Ook wordt vals gespeeld : de 
franstaligen willen pari tei t in 
een unitaire staat, maar weige
ren zelf pariteit toe te staan 
waar zij de meerderheid vor

men : te Brussel. Zij vragen fa
ciliteiten in de zes randge
meenten, die te Hertoginnedal 
bij « vergissing » niet in Vlaan
deren waren opgenomen (tiens, 
er zijn ook kelners die zich 
nooit vergissen in eigen na
deel). Maar dat is natuurl i jk 
een aanmoediging voor die he
ren, nooit het Vlaams te leren. 
Zelf weigeren ze faciliteiten 
aan de Vlamingen. En te Ko
men en Moeskroen willen ze de 
faciliteiten afschaffen, zoge
zegd omdat er toch door nie
mand naar gevraagd wordt. 
Feit is dat de Vlamingen zich 
gewillig aanpassen wanneer ze 
zich in Wallonië vestigen, maar 
dat de franstaligen dit weige
ren in Vlaams gebied. 

De faciliteiten zijn t rouwens 
een aanmoediging voor hen om 
geen Nederlands te leren. Zo 
zijn er die vlaamshatend zijn, 
maar zich toch in een vlaamse 
randgemeente kwamen vesti
gen gezien de faciliteiten. 

Wie zich daartegen verzet is 
een nazi, die « Ie droit du sol » 
verdedigt. Maar wie is de fana
tieker : diegene die vlaams 
grondgebied opeist of degene 
die zich daartegen verzet ? 

R.W., Antwerpen. 

DIEET VOOR BRUSSEL 

Bezorgd om het ons zo dier
bare « har t van Europa » hopen 
wij, dat dringend wordt ge
zorgd voor een imperatief 
dieet voor Brussel. Brussel is 
veel t e dik want eet veel te 
veel Vlamingen en lokt veel t e 
veel administrat ieve zetels van 
ondernemingen die bedrijvig 
zijn in Wallonië en Vlaande
ren. Het ver teer t veel te veel 
Vlaamse spaargelden. 

Wij kunnen op slag Brussel 
heel wat slanker, dus heel wat 
gezonder maken door, in plaats 
van nog verdere anneksatie toe 
te laten, gewoon de hertogin-
nedaalse faciliteiten ongedaan 

te maken ; door de vele ven, 
nootschapszetels te doen terug, 
keren naar de « dorpen » waar 
ze thuis horen ; door de drie 
overheidsgeldzuigers (om ze 
niet te noemen : A.S.L.K. Ge
meentekrediet , Krediet aan de 
Nijverheid) te ontdubbelen in 
landszetels te Luik en te Ant-
werpen. Hierdoor zouden we 
meteen nauwkeurig weten, hoe
veel de respektieve landsdelen 
sparen en hoeveel er dan in elk 
land kan geïnvesteerd worden 
in bv. marginale mijnen of hel
lende vlakken en dgl. 

Als dan bovendien departe
menten als N.O.K. en andere 
beter vanui t de waalse en 
Vlaamse hoofdsteden worden 
geleid, dan kunnen door deze 
vert ikale verslankingspolitiek 
morgen hele t re inen (die nu 
toch met verlies rijden) ge-
woon ui tgerangeerd worden en 
zijn er op slag duizenden pen. 
delaars minder . 

Voor wie he t nog niet doof 
heeft : wij vechten te Brussel 
tegen de geldmuur ! 

F.V., Kalmthout. 

TWEETALIG BISDOM 

Een tweetalig rondschrijven, 
bevat tende de uitslag van de 
tombola van « Domus Dei », 
vanwege de kerkelijke over-
heid van Brugge en Gent werd 
aan alle leerlingen van de vrije 
scholen van Brugge meegege
ven. 

Welke drogreden zal men 
daarvoor vinden ? 

M., Brugge 

De redaktie draaf t geen ver» 
antwoordelMkheid voor de In» 
houd der ^gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en Inkorting 
voor. Over de lezersbrievea 
wordt Keen briefwlsselins Ke> 

van de redaktie 
Bnissel, 12 deceir.ber 1969. 

Betr . : "Wij en G i j " . 
Een trouwe - maar verbolgen - lezer schreef ons» 
deze week : "de lezersbrief van meneer Dendieje 
in uw blad nunm.er zoveel heeft h ier b i j ons, en 
waarschijnlijk ook in andere plaatsen, veel nnt-
ste:nming gewekt.". En h i j voegde er aan toe dat 
het "heleniaal ongewenst i s , nog zo*n snertpro-
za in ons blad op t e nemen.". (De brief zelve van 
onze verbolgen lezer verschijnt overigens vo l 
gende week in "Wij"). 
'^e moeten openhartig bekennen , dat we met die 
reaktie niet b l i j z i jn . We hebben a l vaker ge
zegd dat de brievenrubriek openstaat voor a l le 
lezers , dat we alleen scheldproza weren en dat 
we - a ]5 er plaatsgebrek is - inkorten en zorgen 
voor een behoorlijk uitbalanceren van a l l e me
ningen . 
Zélf oordelen of een brief a l dan niet snertpro-
za is doen we n ie t . Als we het wél deden, zooden 
we gewoonweg een vorm van censuur plegen. En. sou 
men ons dat - zéér terecht - kunnen verwijten. 
Integendeel, we menen dat een lezersr jbr iek als 
essent ieel kenmerk moet hebben, dat afwijkende 
meningen en kr i t i ek en twijfels er to t ui t ing 
kmnen in konen. Het i s het recht van iedere l e 
zer, de brief van een andere lezer a ls snertpro-
za te beschouwen. Ket i s niet zijn recht , aan dat 
proza een plaats in de brievenrubriek te weige
ren. ' 
Zeker in de lezersrabriek kan de uitdrukking 
"ons blad" alleen begrepen worden als : het blad 
van a l le lezers . Ook als zi j een - a l dan niet 
verstandige - minderheid vertegenwoordigen. ^V 1 



WIJ 

« Dossier 69 » van de K.A.J. 

moyersoen 
heelt 
honger... 
(w.luyten) Het woord « kajotterij » is 

door velen lange tijd ironisch gebruikt. 
Het werd, met alle eerbied voor de eer
lijke refleksen van de pioniers, zo wat 
gesitueerd binnen het kader van morele 
jeugdzorg, als het al niet herleid werd 
tot patronaatstoneel. De politieke bin
ding van vele kopstukken met de C.V.P. 
ontnam de beweging vaak haar geloof
waardigheid in het kunnen of willen 
doorboren naar de wortels van een aan
tal problemen in de samenleving. 

Dat doorboren is er nu in elk geval. 
« Dossier 69 » is de neerslag geworden 
van het doordenken van problemen, 
waar de jongeren tans tegen botsen. Het 
is een parel van een bros jure, die men 
in één adem doorleest. (Een bankje van 
20 fr naar K.A.J., Poincarélaan 78, Brus
sel-T en u krijgt het boekje zo). De 
K.A.J.-mensen die deze kei in de bel-
gische kikkerpoel hebben gekeild, zeg
gen dat de behandeling van hun vrien
den in het katolieke Brazilië hen sterk 
heeft doen doordenken. 

_n de bros jure worden enkele bel-
gische toestanden en de verantwoorde
lijken ervoor doorgelicht. Dat doorlich
ten gebeurt met naam, toenaam en 
steekkaart. Onze minister van Finan-
cies, baron Snoy d'Oppuers, blijkt niet 
alleen de rijkspenningen te beheren, 
maar ook de schatten van Lambert-hol
ding, Intercom, Interbrabant, Electro-
gaz. Innovation, B.P.-Belgium, Siemens-
België, Compagnie de Bruxelles, Sogès, 
Cellulose des Ardennes enz. Men moet 
zich afvragen wanneer die man nog 
slaapt. 

"̂ :en doekje wordt gelicht van een aan
tal komitees, waarin steeds dezelfden 
« erelonen » onderling verdelen. Zo goe-
verneur de Kinder (B.S.P.) en Ludovic 
Moyersoen (C.V.P.), die in een komitee 
voor ontwikkelingshulp 15.000 fr per 
maand krijgen om voor te zitten en on-, 
der voor te zitten. 

Dit zijn de uitwassen die bij de door
lichting te voorschijn komen. Ook het 
geheel van de problemen wordt echter 
aangepakt. Begonnen wordt met een 
schokkend cijfer, waar tegenover een 
aantal wereldproblemen worden ge
steld : over de gehele wereld wordt per 
jaar 6.000 miljard frank uitgegeven aan 
bewapening. Dit betekent : tien miljoen 
sociale woningen, onderwijs voor zes
honderd miljoen kinderen, bevloeiings-
werken in de hele wereld, uitroeiing 
van de melaatsheid, oplossing van het 
hongerprobleem. 

Daaraan wordt de politiek van Nixon 
en Bresjnev getoetst. Wij dachten terug 
aan Kennedy en Kroetsjev, hun voor
gangers, die elk niet eens de som van 
één atoombommenwerper per jaar over
hadden voor Follereau en zijn anti-me-
laatsheidkampagne. 

De problemen van de derde wereld, 
de internationale verhoudingen worden 
jong en eerlijk aangepakt. Claeys die 
Clayson wordt, met Kuba-neveneffek-
ten die men voelt tot in West-Vlaande
ren. Geen éénrichtingsverkeer naar de 
laatste mode : ook de sovjetinterventie 
in Tsjecho-Slovakije wordt scherp be
oordeeld. 

Het blootleggen van belgische kanker
plekken gebeurt even konsekwent. Geld
winst-geld-winst-geld-winst :_ aanflitsen-
de neons over onze samenleving. Grond-
spekulatie, méér produktie, kapitaalver
dubbeling, lopende band, krimpende 
leefruimte, hipnoze van de reklame : 
waar blijft de mens in dit alles ? 

• Het front van Collard (1 ) 

hand in hand 
met 
de reaktie 

(mvdb) In ons blad van verleden 
week werd reeds melding gemaakt van 
de vraag van B.S.P.-voozitter Collard in 
de socialistische bladen «Volksgazet» 
en « Vooruit », met betrekking tot het 
socialistische verkavelingsvoorstel voor 

de brusselse omgeving, « of er een be
tere oplossing bestaat die op meer vol
maakte wijze het vraagstuk van de 
franstalige minderheid in de gemeenten 
met faciliteiten of in de vlaamse perife
rie kan regelen ? » Het wil ons voorko
men dat daarover nog niet alles is ge
zegd. 

Ik heb de jongste tijd herhaaldelijk 
debatten en paneelgesprekken over de 
gemeenschapsvraagstukken bijgewoond, 
en steeds meer ben ik onder de indruk 
gekomen van het onthutsende onbegrip 
van de frankofonen voor de werkelijke 
toestanden. Zij leven in een ivoren to
ren; ze zijn vastgelopen in een doolhof 
van leugens en waanvoorstellingen. 

De heer Collard is een van de expo
nenten van deze geestesgesteldheid; ook 
hij kan zich niet verheffen boven het 
frankofoon-zijn. Hoe kan anders ver
klaard worden dat hij nu nog meent, de 
Vlaamse socialisten voor de frankofone 
wagen te kunnen spannen ? Zo verde
digde hij in augustus in de vlaamse so
cialistische kranten nog de stelling, dat 
het normaal zou zijn een voldoende aan
tal vlaamse gemeenten bij Brussel te 
voegen om een op taalgebied evenwich
tige agglomeratie te vormen! Zo maakt 
de Waalse B.S.P.-voorzitter misbruik 
van de gastvrijheid die hem in vlaam
se knechtenbladen wordt geboden. Zo 
sluipt het waalse gif langzaam in de 
hersenen van velen, die men nooit ge
leerd heeft zelfstandig te denken of er 
een eigen vlaamse mening op na te hou
den. 

Toen zes jaar geleden het stelsel van 
de faciliteiten werd uitgevonden — zo
gezegd om toen reeds aan een Verro-
kense verkaveling te ontsnappen — 
konden die tegemoetkomingen enkel be
doeld zijn om de arme frankofonen het 
leven te midden van de verfoeide Mé-
napiens minder pijnlijk te maken, in 
afwachting dat zij zich met de streek
taal vertrouwd hadden gemaakt, zoals 
dat overal en van iedereen zo mogen 
verwacht worden. Behalve natuurlijk 
van de waalse vijfde kolonne. 

Men zou echter versteld staan, indien 
men op objektieve wijze het percentage 
wilde bepalen van de in de randge
meenten ingeweken Belgen die werke
lijk frans-ééntalig zijn. En voor die on
beduidende minderheid van a-sociale 
kapitaalkrachtigen verzoekt Collard de 
vlaamse arbeiders om begrip voor de 
verkaveling, laten we zeggen voor het 
verkwanselen van de mooiste brokken 
van vlaamse gemeenten. Is het niet te
kenend dat Collard ter zake de hand 
reikt aan al wat in Vlaanderen'bekend 

staat — en terecht — als reaktionair en 
anti-vlaams : aan de heethoofden van 
het F.D.F., aan de waalse en brusselse 
P.S.C, en P.L.P. en aan de frankofone 
brusselse socialisten van het genre Cu-
dell, Simonet en tuti quanti ? Denkt 
hij werkelijk dat hij, met aan de 
vlaamse arbeiders zijn mening voor te 
schotelen (die lijnrecht indruist tegen 
die van leidende socialistische figuren 
in Vlaanderen), denkt hij werkeliik al
dus de zaak van het socialisme in Vlaan
deren te dienen ? 

) Het front van Collard ( 2 ) 

stoverij 
met 
waalse saus 
(mvdb) Bij de parlementsverkiezin

gen in 1961 was de verhouding B.S.P.-
Volksunie nog 6,14; in 1965 was zij te
ruggelopen tot 2,64 en amper drie jaar 
later bedroeg zij nog slechts 1,52. An
ders gezegd : in 1961 had de B.S.P. in 
Vlaanderen (met Brussel) nog onge
veer 950.000 stemmen méér dan de 
Volksunie; in 1968 nog maar 367.000. 
Wat zal daarvan overblijven na de vol
gende verkiezingen? Wij zouden nu 
reeds durven zeggen : « merci Collard ». 

In een demokratie kookt iedereen zijn 
eigen potje zoals hij het zelf lust. Én 
zo de vlaamse kameraden in hun krant 
een wekelijkse portie « carbonnades fla-
mandes» willen opgedist krijgen met 
een flinke waalse saus a la Coilard, dan 
moeten zij dat zelf weten. Hoe vaak 
hebben wij in hun bladen niet kunnen 
lezen, dat de vlaamse socialisten liever 
de hand drukken van een waalse arbei
der dan die van een vlaamse bourgeois ? 
Maar wanneer men hen nu de franko
fone bourgeoishand wil doen drukken, 
wordt het toch tijd dat hun de ogen 
open gaan. 

En wat met «de bundeling van alle 
progressistische krachten», waarvoor 

(vervolg op blz. 4), 

Wens en werkelijkheid 
Het ontbreekt hoe langer hoe 

minder aan colloquia en kongres-
sen, waarop specialisten van ge
dachten wisselen over de toe
komst. De afstand tussen teorie en 
het haalbare is doorgaans zeer 
groot, omdat de politieke uitdruk
king en machtsvorming, stoelend 
op het — progressief — gedach-
tengoed doorgaans hopeloos ach
teraan strompelt. 

Al wat de westeuropese kris-
ten-demokratie aan hersenen telt 
is vorig weekend te Brussel bij
eengekomen om zich te beraden 
over de politieke opties die voor 
de komende tien jaar moeten ge
nomen worden. Een der vedetten 
van dit colloquium was professor 
Mark Eyskens — zoon van de eer-
ste-minister — die tamelijk zege
zeker van mening was dat in 1980 
de generatie, die dan geld zal kun
nen uitgeven- evenveel met ge
mak zal kunnen spenderen als de 
vorige generaties met de grootste 
moeite hebben bijeen geschraapt. 
Een keuze nochtans tussen priori
teit voor het ekonomische of voor 
het sociale bleek het achtbare ge
zelschap niet te kunnen doen. wat 
des te gerieflijker was omdat er 
geen konkluzies werden getrok
ken en dus ook de — traditionele 
— motie achterwege bleef. Pre
mier Eyskens, die een zelfde sis-
teem in zijn werkgroep toepaste, 
blijkt dus — op zeer hoog niveau 
— school te maken. Aldus is het 
niet moeilijk om vast te stellen 
dat heel wat op dit colloquium 
gestelde vragen onbeantwoord 
bleven, zodat het inderdaad al 
met al om een «luidop denken» in 
groepsverband ging. 

Er zün niettemin wel enkele 
vaststellingen te maken, onder an
dere op nationaal vlak dat de kris-
ten-demokratie nog steeds niet 
erg warm loopt voor de — vaag 
genoemde — 1 mei-oproep van 
B.S.P.-voorzitter Collard. oproep 
die trouwens naast de gemeen
schapsvraagstukken en het pro
bleem Brussel een der hoofdbrok-
ken van het aanstaande B.S.P.-
kongres zal uitmaken. Het A.C.V. 
wenst het programmatisch aan te 

pakken en houdt trouwens nog 
steeds vast aan het kristelijk eti
ket van de kristen-demokratische 
vakbeweging. Het travaillisme is 
nog steeds niet voor morgen, net 
zomin als de « nieuwe konstella-
tie » van het andere kamp van de 
grond raakt. De twee Van's, die er 
de protagonisten zouden van zijn. 
geraakten op de achtergrond Van-
audenhove is geïzoleerd en ziet 
zijn bakstenen unitarisme uit me
kaar brokkelen, terwijl Van den 
Boeynants zich sinds maanden be
perkt tot het schrijven van vrije 
tribunes, waarin hij echter met 
geen woord meer rept over zün 
nieuwe konstellatie. 

Het belangrijkste besluit van 
dit colloquium zou wel eens kun
nen zijn dat de kristen-demokra-
tie verzaakt aan het beginsel, dat 
de overheid slechts mag ingrijpen 
waar het partikulier initiatief 

progressief denkende geesten uit 
het kristendemokratisch kamp 
nog steeds niet het fundamenteel 
belang van deze « kommunautaire 
vraagstukken » inzien. Ze verra
den meteen, met heimwee terug 
te denken aan de « goede (unitai
re) oude tijd », toen de staats
manskunst er alleen scheen in te 
bestaan, met cijfers en toekomst-
vizioenen te jongleren. Ook deze 
leemte onderstreept het falen van 
de kristen-demokratie in de socia
le strijd, die de vlaamse strijd is 
geweest en meer dan ooit is. 

25 Jaar 
Sociale Zekerheid 

Op 28 december a.s. zullen we 
intussen de 25e verjaring herden
ken van de start van de maat
schappelijke zekerheid. De be-

beroepsHALVE 
bekeken 

faalt. Dat blijkt niet alleen uit de 
verklaringen zelf doch ook uit tal 
vau randbemerkingen, waaruit 
reeds een pleidooi is te distilleren 
voor een aanpassing van de rijks
begrotingen op de werkelijke en 
snel groeiende ingrepen van het 
Rijk in gans het sociaal-ekono-
misch leven, waar nu de rijksbe
grotingen elk jaar gevoelig onder 
de werkelijke uitgaven worden 
geraamd. Dat men daarbij durft 
beweren, reeds vijf jaar kostbare 
tijd te hebben verloren door de 
snelle aktualizering van het bel-
gisch nationaliteitenprobleem, be
wijst alleen maar dat vele sociaal-

sluitwet ter zake is inderdaad een 
kwarteeuw oud. We herinneren 
ons nog het voorbereidend en aan
vullend sisteem van « sociale ca
deaus » waarmee de wetgeving 
werd ingeleid en waarvan de gees
telijke vader Achille Van 4cker 
heet. Er mag wel eens op gewe
zen worden dat deze wetgeving, 
voorbereid tijdens de bezetting in 
het bezette België veel meer dan 
te Londen, onder andere een soort 
kopie is van de duitse sociale wet
geving die in elk geval model 
heeft gestaan samen met andere 
denkbeelden en sistemen. Het gro
te verschil is dat het belangrijk 

prototype een eenvormige struk-
tuur vertoonde, terwijl men in 
België is uitgegaan van het begm-
sel dat de struktuur moest ge
mengd zijn, zodat de staat in di
verse sektoren de uitvoering over
liet aan de grote partijpolitiek ge
bonden organizaties. Hoe grondig 
verkeerd deze gemengde struk
tuur is, blijkt uit de toestand van 
de ziekteverzekering waar de 
vermenigvuldiging der uitvoeren
de en betalende diensten tot een 
administratieve inflatie heeft ge
leid met als gevolg een reusach
tig volume van «werkingskosten». 
Op een ander aspekt van deze 
scheve struktuur werd door de 
Volksunie vorig jaar gewezen, 
toen de vraag werd gesteld of de 
gelden die aan de ziekenfondsen 
worden ter beschikking gesteld of 
die ze onder elkaar uitwisselen, 
onder andere ook al moeten die
nen ter ondersteuning van par
tijpolitieke drukkeriien Het is zo 
dat de ziekenfondsen grote over
schotten hebben (die men geen 
« winst » mag noemen ^ terwijl 
desniettemin de hele sektor van 
de ziekteverzekerine reusachtige 
tekorten boekt die door de belas-
tin?b<»ta1er ree^p^tipveliik d»> ver
zekerde moeten biigeoast worden, 
zodat deze in feite een dnhhfle 
aderlating ondergaat. Zu'ks ge
beurt dan ten behoeve van een so-
cio-financieel establishment «lat 
rijkeliik vegeteert 

Een grondige herziening en 
vooral sanering is drinsrend nodig. 
Daarbij stoot men echter op het 
scherp verzet van de betrokken 
belangen groenen die voor zich 
zelf méér heil zien in de huidige 
wiidf>rnis «ïan in een her^triikture-
ring die klaarte en du'd"lfikheid 
zou schennen en die teven= zou 
moefpn neerkomen op een recht-
vaardiere verdelins' van lasten en 
baten 

Het ziet er niet naar uit dat de 
sanering zal dooreevnerd worden. 
z«»ker n'et door de hu'd'ge rege-
rine die biina hezwnkt onder de 
last van rle zuiver pol't'pke vraag
stukken. Of ook ^et narl^ment tot 
een erond'e: zuivcf^nd initiatief in 
staat is in de huidige omstandig
heden hl'ift zeer de vraae 



Sinds geruime tijd moeten wij weel( 
aan week vaststellen, dat het 
grondig verkeerd loopt met de 
bezorging van ons weekblad door de 
post. Steeds meer lezers zijn er 
over gaan klagen, dat ze « Wij » 
slechts op maandag of nog later 
ontvangen. Klachten over het helemaal 
niet ontvangen van het blad zijn 
eveneens toegenomen. 
Onze lezers weten inmiddels reeds, 
dat de oorzaken voor deze 
vertragingen moeten gezocht worden 
bij de post. Niet alleen in ons blad. 
maar in gans de pers is er de jongste 

^Mm 
tijd herhaaldelijk geklaagd over 
de ontreddering van de postdiensten. 
Vanzelfsprekend hebben wij, 
telkens wanneer er een tekortkoming 
werd vastgesteld, klacht neergelegd 
bij de postdiensten. 
Dat heeft totnogtoe bitter weinig 
uitgehaald. We ontvangen dan een 
brief in de aard van het schrijven 
dat de direkteur-generaal van P.T.T. 
ons op 2 december liet geworden : 
« Uit het onderzoek is gebleken 
dat het sorteercentrum Brussel-X in 
een uiterst kritieke toestand 
verkeerde » en « Het betrof hier dus 
werkelijk een geval van overmacht » 
en « Het Bestuur der Posterijen 
stelt er prils op, zich te 
verontschuldigen voor de onaangename 
gevolgen veroorzaakt door 
de gelaakte vertrapingen ». 
Met die verontschuldigingen schieten 
we natuurlijk geen barst op ; 
het is beternis die we verwachten. 
En van die beternis is er vooralsnog 
weinig te bespeuren. 
Verleden week vrijdagnacht werden we 
door een Volksunie-lid van het 
Brusselse op de hoogte gesteld van 
het feit, dat ergens in de buurt 
van het Klein Kasteeltje in onze 
onvolprezen hoofdstad een lading 
« Wij » op de straat lag en door 
de auto's tot brij werd gereden. 
Een voorlopig onderzoek wees uit, 
dat nog andere publikaties hetzelfde 
lot ondergaan hadden. 
Voor een dergelijke situatie kan geen 
overmacht meer worden ingeroepen ; 
het ruikt integendeel heel erg naar 
regelrechte sabotage. 
Vanzelfsprekend hebben we klacht 
neerae'egd, te meer daar deze 
onregelmatigheden samenvallen met de 
periode van de abonnementshernieu
wing : een voor ons wel biezonder 
onprettig samentreffen. 
Deze klacht krijgt waarschijnlijk 
een parlementaire staart. 
Inmiddels moeten we onze lezers 
vragen, het nodige begrip te hebben 
voor onze situatie. 

We kunnen hen alleen maar zeggen, dat 
we ditmaal geen vrede meer nemen 
met een officieel en niet-verbindend 
ekskuus van de postdirektie. 

lening 7,50 %, looptijd 1969-1987. Die 
kondities beantwoordden op dat ogen
blik aan de geldende marktvoorwaap. 
den. 

Het heeft tot deze week geduurd al
vorens beide emissies op het koersblad 
werden opgenomen. Dat brengt op zich 
zelf al een moeilijkheid mee. Tijdens 
bijna volle zes maand konden die 
staatsobligaties niet openbaar verhan
deld worden en was er geen publieke 
notering. 

• Politiek en moraal ( 2 ) 

taboes 
houden 
stand 

(vervolg van blz. 3) 
Collard onverdroten het land afloopt ? 
Zal dit op unitaire leest geschoeid pro-
gressistisch front ook ingeschakeld wor
den om de frankofonen te steunen ? De 
geestdrift van de kristen sindikalisten 
voor een dergelijk front schijnt niet 
bijster groot te zijn, en ik meen dat uit
latingen als die van Collard de bereid
heid tot frontvorming bij de kristenen 
zeker niet zal aanwakkeren. Diegenen 
onder hen die aanvankelijk wel bereid 
waren om gehoor te geven aan de col-
lardiaanse lokroep, zullen zich nu wel 
ernstig bezinnen. 

Wij vragen ons af of er op het socia
listisch kongres geen stemmen zullen 
opgaan om Collard te verzoeken klare 
wijn te schenken. Om de vraag te stel
len •'of het progressistisch front in de 
randgemeenten en in de bruselse peri
ferie de bondgenoot zal worden van het 
grootkapitaal, van de kapitalistische 
grondverkavelaars en bouwondernemin
gen ? De Vlaamse socialistische en kris-
telijke frontvormers moeten het nu met 
zich zelf uitmaken of hun plaats naast 
deze heren is of tegen hen. 

Politiek en moraal (1 ) 

interesten boven 11 % worden aangebo
den aan de gelukkigen die enkele mil
joenen frank in eens kunnen beschik
baar stellen. Bij Volksunieleden zal dat 
niet de algemene regel zijn... 

De regering is hiervan getuige en 
konstateert de gevolgen, zonder enige 
reaktie. Die gevolgen zijn nochtans 
hoogst zorgwekkend, vooral in hoofde 
van de kleine man die zijn spaarmidde-
len toevertrouwt aan de staat. 

Door de over-verzadiglng van de bin
nenlandse kapitaalmarkt in verhouding 
tot de beschikbare middelen — het gro
te kapitaal zoekt zijn heil in buiten
lands papier — komen talrijke staatsle
ningen met een zorgwekkend-lage no
tering op het koersbord. Men is soms 
getuige van een ontmoedigende, zelfji 
van een bijna angstwekkend lage note
ring van recente emissies. 

Eén voorbeeld, dat deze week aktueel 
was, mag volstaan. In juni van dit jaar 
gaf de belgische staat een dubbele le
ning uit : een lening tegen 7, respektie-
velijk 7,25 %, looptijd 1969-75-81- en een 

(aco) Als men maandag vernam hoe 
laag de vóór-koers lag, waren er op de 
beurs bezorgde gezichten : die koersen 
waren respektievelijk 93,5 en 91 %. Met 
die kans zijn ze op het noteringsblad 
verschenen. Wie echter als brave spaar
der ingetekend had op het ogenblik van 
de emissie zelf, in de maand juni, had 99 
en 99,5 % moeten betalen. 

Wie onderdanig inschreef op de emis
sie zelf, heeft zijn papier veel duurder 
moeten betalen dan hij die tot nog toe 
gewacht heeft. 

Voor de spaarders zelf brengt het een 
aanzienlijk verlies mee. Voor de tussen
personen zit er een probleem van be-
roepsetiek aan vast. Moeten ze zich nog 
inspannen om een staatslening op het 
ogenblik van haar uitgifte te propage
ren ? 

We kennen financiële joernalisten die 
het ernstig menen met hun beroep en 
die door deze aangelegenheid gekweld 
worden. Maar in hun artikels vindt men 
er geen spoor van terug, omdat het on
mogelijk is die kant van de belgische 
rijksschuld te behandelen, noch in een 
financieel dagblad, noch in grote kran
ten van algemene informatie. 

Waartoe zou de kritiek trouwens die
nen, wanneer in hetzelfde krantennum-
mer enkele bladzijden verder grote ad
vertenties prijken waarin de nieuwste 
lening op haar gunstigste voorgesteld 
wordt ? 

Ons doel is niet, het de minister van 
Financiën of het Rentefonds nog lasti
ger ' te maken dan ze het al hebben. 
Maar bezondigt men zich niet aan bur
gerlijk konformisme en valt men niet 
ten prooi aan kapitalistische taboes als 
men alles maar op zijn beloop laat ? 

Dit is een politieke aangelegenheid. 
Met de beroepsetiek alleen vindt men 
geen uitweg. 

de kleine 
spaarder 
gestroopt 

'(aco) In een bijna adembenemend 
tempo volgen de lenmgen van de staat, 
van de ondergeschikte besturen en de 
parastatale en vergelijkbare instellin
gen elkaar op. 

Voor het ogenblik moeten de banken 
en de wisselagenten alleen al aan bin-
nenlands-belgische obligaties bij de 
spaarders trachten in te duwen : de ver
lengde staatslening 8 % - 8,25 %, 1969-
1975-1981. Ze werd heropend om 
de staat zoveel mogelijk te ontlasten 
van de terugbetaling van de lening 1964-
1969-1975, waartoe hij deze maand fa-
kultatief kon gedwongen worden ! 

Daarenboven is er een nieuwe lening 
van de stad Antwerpen uitgekomen en 
een nieuwe lening van de stad Luik. 
Er is een nieuwe lening van de Natio
nale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid op komst. De lening van de 
Regie Telegraaf-Telefoon is nog maar 
pas geplaatst. 

Onze opsomming is verre van volle
dig. Als we er een overzicht wilden aan 
toevoegen van het buitenlands papier 
dat, al dan niet met de metoden van de 
verborgen verleiders, de beleggers naar 
het hoofd gegooid wordt, moeten we 
ons een speciale kolom van dit week
blad laten voorbehouden. 

Dan zwijgen we nog over de tipische 
Iteraties op de EurodoUarmarkt, waar 

hulpeloos... 
Vorige zondagmiddag verscheen Hulpiau op het R.T.B.-scherm in de 

uitzending « face d. la presse » : het werd een verbijsterend stukje anti-
televizie. 

Hulpiau is de vlaamse Servais : een grauw-grijs man die het in de 
privee-sektor wellicht niet verder zou hebben gebracht dan kantoorchef. 
In Cool's spoor werd hij professor, senator, minister enz. 

De voor vele Vlamingen helaas zo tiperende onbekwaamheid om zich 
uit te drukken — die het gevolg is van eeuwen kulturele verdrukking — 
manifesteert zich vooral in de zogenaamde gesloten naturen. En Hulpiau 
— met de schuine blik — lijkt helemaal geen open natuur. 

In het Nederlands breekt Hulpiau met zijn armzalige woordenschat 
al geen potten; in het Frans is het gewoon een katastroof. 

Zonder slagvaardigheid (hij gaf de indruk almaar door schuldig te 
pleiten), met een flink minderwaardigheidskompleks behept, was Hul 
piau de parodie van de • Vlaming - zoals - de - frankofonen - die - zo 
graag - hebben. « Le broebeleir constipé » zegde de « Pourquoi-Pas » eens 
gevat. 

Als een brave Hendrik zonder verbeelding durfde hij vooral geen prin 
cipiële houding verdedigen, want die zou hem uiteraard regelrecht heb
ben geleid waar hij persé niet wil (en niet mag) komen : als de franko
fonen « la loi du nombre » niet willen ondergaan, dan moeten ze naar een 
soort federalisme sturen ! 

Met een brutale Binnemans en de Marie-Chantal van « Le Peupte» 
werd het dus een gesprek in Beckett-stijl, tijdens hetwelk Hulpiau nooit 
duidelijk kon zeggen hoe de Vlamingen het bundel Brussel zien. 

De kafkaïaanse vertoning heeft echter wel heel wat kwaad gedaan : de 
vier joernalisten, die hun misprijzen nauwelijks verheelden, konklu 
deerden dat het gewoon « une question de sentiments » was, « du roman 
tisme », in tegenstelling tot hun eigen (superieure) carteziaanse houding 

Zonder de V.U. als politiek alternatief op de hielen en de steeds ster 
kere druk van de bazis, is Hulpiau een vogel voor de kat, un bon flamand 
modéré, die om het even welk Hertoginnedal verorberen zou om zijn 
plaatsje te mogen houden. 
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OE ABONNEMENTENSLAG 
De sprong die tijdens de voorbije week werd gemaakt, 

is de grootste sinds het begin van de abonnementen
slag. Er is dus een stroomversnelling, maar ze moet nog 
sterker worden! Nog altijd is het zo dat al te weinig 
propagandisten en afdelingen al te veel werk moeten 
verzetten. Als de anderen nu eens drie-vier weken bij
springen, komt de zaak echter in orde. 

Zeven arrondissementen hebben een rezultaat dat 
boven het gemiddelde ligt. Het zijn Antwerpen (met de 
hoogste absolute cijfers), Leuven, Brussel, Kortrijk, 
Mechelen, St Niklaas en Oudenaarde (met de hoogste 
proportionele cijfers). Over de middengroep zwijgen 
we; we stippen slechts aan de povere rezultaten van 
Dendermonde en Roeselare-Tielt. 

De groep van goede afdelingen is weer wat gegroeid : 
Antwerpen-Stad, Broechem, Erps-Kwerps, Grimbergen, 
Heverlee, Zwijndrecht, Menen, Mechelen-Stad, St Ni-
klaas-Stad, St Andries en St Maria-Horebeke. Deze laat
ste afdeling haalt nog steeds het hoogste percentage. 

Tien afdelingen hebben gedurende de jongste zeven 
dagen een behoorlijke sprong voqruit gedaan : Heist-op-
den-Berg, Wommelgem, Kruibeke, Vilvoorde, Gent, 
Erps-Kwerps, Heverlee, As, Neeroeteren en Mechelen. 

VEEL LEZERS KUNNEN HELPEN BU DE ABONNE

MENTENSLAG EN HET WERK VAN ONZE PROPA

GANDISTEN VERGEMAKKELIJKEN : INDIEN ZIJ 

NIET THUIS WAREN OF ZIJN WANNEER DE POST

BODE LANGS KOMT OM HET LEESGELD TE ONT

VANGEN, GELIEVEN ZIJ OVER TE SCHRIJVEN 

(300 FR JAAR, 170 FR HALFJAAR, 95 FR KWARTAAL) 

OP PRK. 1711.39, « WIJ-VLAAMS NATIONAAL », BRUS-

SEL-1. MOGEN WE DAAROP REKENEN ? 

Hier zijn ze dan, de kernproleten in hun 1 mei-stoeten, de verworpenen der aarde aan het hoofd 
van hun met de rode vlag der revolutie zwaaiende volgelingen. Ze hehhen 't heus niet nodig, beheer' 
der te worden in 'n kapitalistische onderneming; zes-zeven mandaten in partij of sociale organizaties, 
in interkommunales of parastatalen, in parlement of gemeente — handig gekumuleerd door één en
kele man — volstaan ruimschoots om aan de « voormannen van de arheidersheweging» een inkomen 
te bezorgen, waarnaar zelfs menig échte kapitalist nog met ontzag opkijkt. Wie vormt met deze bon

zen het front der progressieve profiteurs ? 

PHILIPS HASSELT 

Enkele dagen geleden werd 
door de direktie van Philips-
Hasselt meegedeeld, dat de at-
deling « luidsprekers » — waar
bij 1.500 werknemers betrok
ken zijn — zal overgeheveld 
worden naar elders.. 

Men vertelt dat deze afde
ling naar Wallonië zou overge
bracht worden, meer bepaald 
naar Herve. Daarmee zou, zo 
zegt men, een belofte van Van 
den Boeynants — lid van de 
beheerraad van Philips — inge
lost worden. 

Na de overheveling zouden 

de overblijvende afdelingen te 
Hasselt — totale tewerkstelling 
tans ongeveer 4.500 — wellicht 
uitgebreid worden. „Maar hon
derden werknemers zullen of
wel mee moeten verhuizen of
wel omgeschakeld op ander 
werk ofwel afgedankt. 

DAVIGNON 

Burggraaf Davignon werd 
direkteur-generaal op Buiten
landse Zaken en Harmei ver
ving hem als kabinetschef door 

een beschermeling van Davi
gnon zelf : op slag is de anti-
vlaamse burggraaf dubbel z,o 
machtig geworden als voor
heen. 

Pikant détail : in de welden
kende franstalige pers wordt 
de echtgenote Davignon steeds 
voorgesteld als « née de Cu-
mont » (« geboren de Cu-
mont »). Of het zo in de ge
boorteregisters staat, betwijfe
len we echter. Want we menen 
ons te herinneren dat oapa 
Moncu heette en dat hij zijn 
naam slechts veranderde na -ie 
geboorte van dochtertje-lief. 
Davignon-Moncu ? Foei ! 

Vandaag en morgen houden de tot 
U.D.E.C. omgedoopte P.S.C, en de B.S.P.-
P.S.B. hun partijkongressen. Er zal met 
meer dan gewone aandacht uitgekeken 
worden naar de werkzaamheden en re
zultaten van deze kongressen, omdat ze 
samenvallen met de vrij gespannen po
litieke toestand ingevolge het vastlopen 
van de pogingen om de kommunautaire 
betrekkingen te regelen. Normaal had 
de P.V.V.-P.L.P. ook reeds aan de beurt 
moeten zijn met een kongres; het werd 
echter — ingevolge de spanningc bin
nen de « partij van de eenheid »-wijse-
lijk verdaagd tot op een latere datum. 

Het P.S.C.-kongres zal vooreerst de 
naamverandering tot U.D.E.C. (Union 
pour une Democratie Européeene et 
Chrétienne) moeten goedkeuren; dat zal 
ongetwijfeld wel gebeuren ook. We 
hebben er voorlopig het gissen naar, 
waarom op dit ogenblik tot die naam-
verandering werd besloten. Is het de be
vestiging naar buiten van een nieuwe 
koers die de P.S.C.-U.D.E.C. zal varen, 
onafhankelijker dan voorheen van de 
C.V.P. ? De mogelijkheid bestaat; er is 
in U.D.E.C.-kringen zelfs geopperd ge
worden dat de funktie van de heer Hou-
ben — nationaal voorzitter of « koördi-
nator » van de twee vleugels — overbo
dig zou geworden zijn . 

Het belangrijkste besluit op kortlo
pende termijn dat het U.D.E.C.-kongres 
te treffen heeft, is of de partij de rege
ring verder zal blijven steunen. De 
P.S..C-er3 hebben er in het verleden 
herhaaldelijk aan herinnerd, dat hun 
verdere medewerking aan de ploeg Eys-
kens zou afhangen van het feit, of zij al 

dan niet voldoening voor hun eisenpro
gramma zouden bekomen. Op dat eisen
programma staan de grendels bovenaan. 
In hoeverre gelooft de U.D.E.C. tans 
nog, dat die grendels — weliswaar in
gewilligd door de kleurpolitiekers in de 
Werkgroep Eyskens — reële kansen 
maken om verwezenlijkt te worden ? 

Of spelen de waalse kristen-demokra-
ten maar met de boeman van een rege-
ringskrizis? Zij hebben uit de huidige 
formule alles gehaald wat een zwakke 
groep als de hunne in de huidige poli
tieke konstellatie nog mag verhopen. 
Het is zeer twijfelachtig of ze nog even
veel zouden bekomen in een nieuwe 
regering, na een regeringskrizis. En als 
de krizis zou uitmonden in verkiezin
gen, is er ook al niet veel baat voor de 
U.D.E.C. te verwachten : zelfs indien de 
stugge houding inzake de grendels enige 
elektorale winst in Wallonië zou ople
veren, dan nog zal de U.D.E.C.-pozitie 
nadien verzwakt zijn op het nationaal 
vlak, door de breder geworden kloof 
met de C.V.P. 

De naam U.D.E.C. doet erg Vierde 
Republiek aan. Wordt de naamverande
ring de simbolische afbakening van het 
toekomstige werkterrein : dat van een 
— naar frans voorbeeld — verschrom
pelde, machteloze en uiteindelijk hele
maal uitgeschakelde kristen-demokrati-
sche groep ? 

Deze vraag wordt zonder twijfel ook 
gesteld door de socialistische leiders, die 
op het kongres van hun partij vandaag 
en morgen een pozitief antwoord op de 
zogenaamde « oproep van Collard » wil

len laten formuleren. De kans op pro
gressieve frontvorming, met elektorale 
voordelen voor de B.S.P., is het grootst 
in Wallonië en herrie in de U D E C kan 
die kans alleen maar vergroten 

De oproep van Collard komt trouwens 
uitstekend van pas op het B.S.P.-kon-
gres : hij zal er voortreffelijk dienst 
doen om de aandacht van de kongres-
sisten toch een tijdlang weg te trekken 
van de netelige aktuele politieke pro
blemen en van de moeilijkheden binnen 
de partij zelf, tussen dp vleugel"- en te 
Brussel. 

Tijdens de voorbereidende kongres
sen van de B.S.P.-federaties werd de 
mei-boodschap van Collard overal goed
gekeurd. Een minder gunstig lot was in 
de Vlaamse federaties het zogenaamde 
plan Van Hoeylandt (dat noch plan 
noch Van Hoeylandt is...) beschoren. 
Een hele reeks federaties — onder meer 
Oostende-Veurne-Diksmuide, St Ni
klaas, Gent-Eeklo, Aalst, Halle-Vilvoor
de en Hasselt-St Truiden — verwierpen 
het of voerden er zoveel bezwaren tegen 
aan dat het praktisch op een verwer
ping neerkomt. In welke pozitie bevindt 
zich het partijbureau, dat unaniem — 
min Van Èynde en Gelders — zijn goed
keuring aan het plan heeft gehecht ? 

Eén moeilijkheid schijnt alvast opge
ruimd : de partijbonzen hebben er Si-
monet toe kunnen brengen, dat zijn ge
val van de kongres-dagorde wordt afge
voerd. Hij zal na het kongres ontslag 
moeten nemen uit zijn funktie van 
M.B.L.E.-beheerder. Zijn frontale aan
val op het Quaregnon-socialisme zal nog 
vvel even uitblijven... Of niet? 
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AMNESTIE 

Het verruimd amnestie-komi-
tee heeft' sinds zijn start vorig 
jaar, niet zo heel veel van zich 
laten horen. Aan de periode 
van non-aktiviteit is nu een 
einde gekomen en de gebruike
lijke kerstmis - amnestieaktie 
zal dit jaar dan toch ruimer 
dan voorheen worden gevoerd. 

Elders in dit blad staat een 
overzicht van de verschillende 

initiatieven die genomen zijn 
Reeds volgende week — op za
terdag 20 december — zet de 
aktie in met een hongerstaking 
door leden van Were-Di. In de 
dagen daarop volgen dan een 
reeks betogingen,' waarop van
af vrijdag 26 december de aktie 
van het algemeen amnestieko-
mitee aansluit. 

We rekenen er op dat onze 
lezers er het hunne zullen toe 
bijdragen om deze amnestie-

akties te doen uitgroeien tot 
wat ze moeten zijn : een na
drukkelijke verwittiging aan 
het adres van de hardvorhtigon 
en de hyena's, voor wie een 
kwarteeuw niet genoeg is. 
Steun is welkom op prk 1664.88, 
Wpre Dl, Antwerpen (voor de 
Were Di-aktie en -hongersta
king) of op prk. 8991 62 van H. 
Wagemans Borgerhout (voor 
het algemeen Amnestiekomi-
tee). 

E. P. Stracke werd deze week 94. Zijn belang stelling en levendige 
geest bliiven zich nog altijd richten op wel en wee van het Vlaam
se volk. Hij volgt aandachtig de strijd en blijft vlaamse manifes
taties met zijn aanwezigheid vereren Namens gans onze redaktie 

bieden we hem — met onze dank — onze beste wensen. 

FRONTVORMING 

De door Collard bepleitte 
« progressieve frontvorming » 
zal alvast diensten bewijzen op 
het B S P -kongres • ze moet de 
illuzie van eenheid scheppen en 
voorts de aandacht afleiden van 
de werkelijke — en voor de 
B S P zéér netelige — proble
men. 

Welke échte progressist trou
wens zou willen scheep gaan in 
een frontvorming met socialis
tische leiders en voormannen, 
die zich stuk voor stuk genes
teld hebben in de vette kaas 
van organizaties, parastatalen 
interkommunales en noem 
maar op. Te beginnen met de 
kumul van kameraad Collard 
als burgemeester-parlementair
partijvoorzitter (dit laatste 
niet, zoals in de V U , onbezol
digd.. .) . 

Deze progressistische vendel-
zwaaiers zijn in werkelijkheid 
een stel profiteurs die zich een 
heel dik stuk van de koek heb
ben toegeëigend en die ver
domd niet zinnens zijn, het los 
te laten. Simonet is beslist niet 
de enige met « bijverdiensten » 
en om kapitalist te worden 
hoeft men niet persé in een ka
pitalistische beheerraad te zit
ten. . . 

HOPELOOS 

De heer Kiebooms wordt in 
de wandeling wel eens betiteld 
als Lodewijk de Vrome Zijn 
zalvende manier van spreken 

om niets te zeggen zit daar 
voor iets tussen 

We stellen echter een wijzi
ging van die bijnaam voor : Lo
dewijk de Schijnheilige zou 
stukken beter passen Met zal
vende schijnheiligheid tracht 
Kiebooms steeds opnieuw de ar
geloze lezers, die de moed heb
ben om zich doorheen zijn 
Vrije Tribunes in de « Gazet 
van Antwerpen » te worstelen, 
leugens over de Volksunie te 
verkopen. 

Zo beweerde hij deze week 
dat de Volksunie « in haar ge
schriften, op haar vergaderin
gen en tussenkomsten iedere 
dag » bezig is met Frans Van 
Cauwelaert in ere te herstellen. 

Wat de Volksunie de jongste 
tijd over Van Cauwelaert te 
zeggen had, is dat diens adep-
ten (en daaronder in de eerste 
plaats dan kwekeling Kie
booms) op schaamteloze wijze 
de opvattingen van hun overle
den leider leugenachtig maken: 
Van Cauwelaert had steeds be
weerd dat het numeriek over
wicht alléén al de Vlam.ingen 
de macht in de staat zou bezor
gen. De grendelklauzules ma
ken van deze bewering — waar
aan geen enkele vlaams-nat io 
nalist ooit enig geloof heeft ge-
hecht — nog maar pas voorgoed 
een regelrechte bespotting 

En maar liegen, nietwaar Lo
dewijk de Beduimelde ! 

Enkele weken neleHen verzocht volksvertenenwoordiqer Maurits 

Coppieters de Kamerleden van de zgn. « groep der lonae parle

mentairen » — groep die voorgezeten wordt door de heer 

Nothomb — om samen met hem een amnestie-wet.woorstel voor 

de Oostfronters in te dienen. Er mocht verondersteld worden dat 

de fonge Kamerleden die zelf niet rechtstreeks met oorlog en 

bezetting te doen hadden, voldoende afstand en begrip zouden 

kunnen opbrengen om alvast voor de Oostfronters - allemaal 

iongeren ten tijde van htm dienstname — amnestie te vragen. 

De aangezochte parlementsleden van de andere partiien hebben 

allen negatief gereageerd; sommigen zegden onmiddellijk neen, 

een paar - waaronder de heer Nothomb en de jonge vlaamse 

C.V.P.-ers — wensten zich niet persoonlijk te engageren en ver

scholen zich tenslotte achter het feit dat hun politieke groep 

terzake moest beslissen. Zij schijnen alvast weinig ondernomen 

te hebben om deze beslissing af te dwingen... Maurits Coppie

ters heeft dan ook, na het verstrijken van de termijn, het wets

voorstel zelf neergelegd, samen met de V.U.-leden die behoren tot 

de groep der jonge Kamerleden : Luk Van Steenkiste. Evrard 

Raskin en Mik Babyion. Kommentaar geven onze lezers zélf wel, 

VADER BESLIST 

^ 

lÜ 

Is ei een mcéi buitentijdse titel denkbaar? Niet alleen 
omdat talloze buigemeeslers in dit land zich stilaan 
met grote zoig bogmnen at te vragen wat hun nieuwe, 
jonge kiezers gaan doen, maar vooral omdat veel er op 
wijst dat de tijd van de « pedokratie > die de scherp
zinnige Papini misschien al vijfendertig jaat geleden 
yooizag. gekomen is. Wat er van die macht van de 
jongeieii en van de allerjongsten ook zi], van de woor
den 4 jong » en « nieuw » gaat vandaag in elk geval 
ten minste even veel toverkracht uit als in een andere, 
verleden tijd van de woorden « hek< » en « duuel >. 

En toch blijft het beslissingsrecht van de vader het 
uitgelezen strijdros dat in dit land als onoverwinnelijk 
wordt beschouwd. 7ijn de kinderen niet eigendom van 
de vader, zoals dat in de Middeleeuwen werd geformu
leerd ? Het kan een gemeenplaats lijken, maar het 
loont toch wel de moeite er even over na te denken 
dat er tussen ouders en kinderen een totaal unieke, 
onver\ angbare band bestaat, want we leven (waarschijn
lijk gelukkig ! ) nog niet in de < Brave new World > 
van Huxley waar de kinderen niet meer geboren maar 

« uit-gebotteld » worden. De beslissende vraag is echter 
welke rechten die band geeft en welke plichten daar
mee samengaan 

Een waakzaam en schrandei man ( die met zekerheid 
weet wie Nemrod is ) signaleerde twee gebeurtenissen 
uit het verleden die de politieke figuren in Brussel 
toch eens zouden moeten doen nadenken. Dan zouden 
ze misschien ophouden met nog langer hun landgeno
ten te verbazen door een paar eigenschappen die een 
mens beter niet heeft : een bijna onbegrijpelijke ver
blindheid tegenover hun eigen slagzinnen en een zelf
genoegzaamheid die hen niet langer sterk maakt maar 
naar zelfvernietiging leiden zal. 

Toen tijdens de voorbije eeuw een eerste poging 
werd gedaan om de kindei arbeid te beperken, en meer 
konkreet om te verbieden dat kinderen van negen jaar 
zouden te werk gestald worden in de ondergrondse 
mijnen, werd dit voorstel bestreden in naam van het 
beslissingsrecht van de vader, ook toen al (natuurlijk ) 
€ la Hberté du père de familie ». Wie wist immers 
beter dan de v»der wat zijn kind kon en niet kon i 

Wie wist beter hoezeer het loontje van kind nodig was 
om in leven te blijven ? En zou de staat (di t monster^ 
het aandurven de vrijheid zozeer te beperken dat hij 
en niet meer de vader daarover zou beslissen ? 

En als iets later de vraag naar de leerplicht ter spra
ke kwam beriep de zeer, zeer achtbare heer Woeste 
zich in het belgisch parlement op diezelfde «liberté 
du père de familie > om die leerplicht te bestrijden. 
Een vader wist immers wel of zijn kinderen ooit die 
overbodige kennis van lezen en schrijven en een paar 
sommetjes maken zouden nodig hebben I En wat een 
machtsmisbruik zou het niet zijn als de staat zich zou 
gaan mengen in gezinszaken ? 

Nadat met een beroep op het beslissingsrecht van de 
ouders de uitbuiting en de ongeletterdheid werded 
verdedigd, wordt er vandaag nog een nieuwe vorm van 
achterlijkheid mee goed gepraat : het zogezegde recht 
om de eigen aard, de normale ontwikkeling van zijn 
kinderen te verkoi)en voor wat oppervlakkige schijn. 

Is dit een aanbeveling van een totalitaire, alles re
gelende staat ? Natuurlijk niet ! Is dit een afwijzen van 
het beslissingsrecht van de ouders ? Al evenmin I Maar 
er is geen recht zonder grenzen ; er is geen mens die 
in de gemeenschap mag worden alleen gelaten. Want 
dan wordt hij het slachtoffer van onbarmhartige uit
buiters die nooit ontbreken. 

NEMROD 
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VOERSTREEK 

Er wordt momenteel onder
handeld over het indienen van 
Vlaamse eenheidslijsten in de 
Voerstreek, het enig middel om 
de te verwachte waalse een
heidslijsten te counteren. . 

We hopen van harte dat deze 
onderhandelingen — waarvoor 
het initiatief door de Volksunie 
werd genomen — tot een suk-
ses zullen leiden. 

« VOORLICHTING » 

Zoals onze lezers weten heeft 
de V.U.-Kamerfraktie een wets
voorstel Schiltz ingediend, dat 
er op gericht is om het aarts-
lelijke en op allerlei wijzen 
hinderlijke woud van tv-anten-
nes van de daken te doen ver
dwijnen. Het wetsvoorstel voor
ziet dat de gemeenten terzake 
een reglement kunnen uitvaar
digen, doch slechts nadat het 
nodige is gedaan om de tv-kij-
kers te laten aansluiten op cen
trale antennes die technische 
kwaliteit en keuzevrijheid 
waarborgen. 

In een aantal bladen — waar
onder de « Libre Belgique » — 
werd het indienen en de inhoud 
van dit wetsvoorstel vermeld, 
zonder dat er echter werd bij
gevoegd dat het in eerste orde 
de eis stelt tot het oprichten 
van degelijke centrale anten
nes. 

Door deze eis weg te moffe
len verwekken deze kranten bij 
hun lezers de indruk, dat die 
vreselijke diktatoriale Volks
unie nu zelfs haar klauwen uit
steekt naar het allerlaatste ge-
noegentje van de brave burger: 
de mogelijkheid om naar zijn 
teeveetje te kijken. 

Alle hout is blijkbaar goed 
om er pijlen tegen de Volks
unie uit te snijden... 

GRENDELS 

Een opmerkelijk standpunt 
van Spaak tijdens zijn toe
spraak voor de antwerpse Kon-

taktklub was zijn afwijzing 
van de grendel bij artikel 38bis, 
de zogenaamde alarmbel. Een 
bevestiging van het vlaamse 
standpunt uit onverdachte 
bron ! 

Inmiddels blijft de vlaamse 
C.V.P. verder de advokaat van 
de duivel en de gangmaker van 
de grendels spelen. Met alle-
middelen wordt de brave 
vlaamse kristen-demokraten in
gepompt dat zij die grendels 
moeten aanvaarden of dat an
ders de chaos dreigt. 

Tijdens een toespraak voor 
de C.V.P.-kaderleden van het 
arrondissement Aalst verleden 
zondag te Ninove dreigde mi
nister Tindemans : «De kam
panje tegen het artikel 38bis 
heeft niets te maken met de 
ware grond van de zaak, maar 
ik vrees een regeringskrizis als 
de grendelprocedure niet wordt 
aanvaard ». 

Wat Tindemans m feite 
vreest is niet de regeringskri
zis, maar de mogelijkheid van 
daaropvolgende verkiezingen 
en een daverende C.V.P.-neder-
laag. De grendels moeten er 
dus komen niet om het land te 
redden, maar om de partij te 
redden. 

VOGELVANGST 

De bladen hebben gewag ge
maakt van de aanwezigheid 
van enkele parlementsleden — 
waaronder senator Persijn — 
op de betoging ten voordele 
van de vogelvangst te Brugge. 

Het is vanzelfsprekend dat de 
heer Persijn daar in zijn per
soonlijke naam aanwezig was; 
de Volksunie had op generlei 
wijze iets met deze betoging te 
zien en was er dus ook niet 
vertegenwoordigd. 

KONINHCLIJKE ZEGELS 

De verkoop van zijn postze-
gelkollektie heeft koning Leo
pold zowat vijf miljoen opge
bracht. Kern van deze kollek-
tie waren de exemplaren van 
alle door België uitgegeven ze
gels, die destijds aan de jonge 
prins Leopold officieel werden 
geschonken. Er werden toen 
heel wat staatsgelden (ook on
der vorm van zegels) besteed 
aan het bijbrengen van deze 
verzameling. 

Mensen die graag de puntjes 
op de i zien, zeggen dat het niet 
zeer kies is om een dergelijk 
geschenk — in feite een in be
waring gegeven stuk patrimo
nium, beweren ze — te gelde 

V.U. OP T.V. 

Volgende week donder
dag, 18 december, te 19 u 
35 komt de Volksunie op 
het tv-scherm met haar 
maandelijks gastprogram-
ma. 

Het wordt ditmaal een 
kerstprogramma, gewijd 
aan de verwaarloosde 
groepen in de welvaart
staat : gehandikapten, be
jaarden enz. De kamera 
zal een paar facetten be
lichten van de ongeloof
lijke toestanden, die anno 
1969 in ons land nog altijd 
zijn aan te treffen. 

te maken. En ze voegen er aan 
toe dat het postmuzeum ver
geefs getracht heeft, de ontbre
kende stukken in de officiële 
verzameling aan te vullen met 
zegels van Leopold : de prijs 
die er voor gevraagd werd was 
te hoog. 

Herinneren we er aan, dat 
onlangs de schilderijen uit de 
kollektie van koningin Elisa
beth werden te gelde gemaakt. 
Een deel van die schilderijen 
was waardevol en bracht een 
miljoen op. Een ander deel, 
vooral schenkingen van een
voudige patriottieke burgers 
aan koning Albert, was vrijwel 
artistiek waardeloos en werd 
voor een appel en een ei op de 
markt gegooid. Uitverkoop, in
derdaad. En niet alleen van 
schilderijen... 

WINT HET 
WAASLAND ? 

Het ziet er zo een beetje naar 
uit dat minister Bertrand zou 
terugkrabbelen in de zaak van 
de verdubbeling van de spoor
lijn Antwerpen-Gent. Hij heeft 
een sussende verklaring afge
legd en schijnt terug te willen 
komen op de beslissing om lijn 
59 tussen Lokeren en Oostak
ker op enkelspoor te houden. 

De reaktie in het Waasland is 
hevig geweest en het is wel
licht de hevige losbarsting, die 
de minister tans de daver op 
het lijf heeft gejaagd. Afwach
ten is echter de boodschap ; 
woorden zijn geen oorden en 
met een sussende verklarring 
van Bertrand is de kous stellig 
nog niet af. 
Inmiddels dient reeds geboek

staafd dat de vlaamse C.V.P.-
minister Bertrand zich in deze 
zaak ontpopt heeft als de hand
langer van duistere brusselse 
en waalse belangen. 

GEEN GRENDEL 
OP DE 

OEMOKRATIE 

De Kontaktklub — een vlaams-nationaal initiatief, voor-
gezeten door onze vriend Hugo Schiltz — is al sinds jaren 
te Antwerpen een instelling. Voordrachtvereniging, debat-
klub, ontmoetingscentrum : de Kontaktklub speelt in het 
antwerpse politiek leven een belangrijke rol, die verleden 
week nog eens extra onderstreept werd door het feit dat 
Spaak dit forum had uitgekozen om er een opzienbarende 
verklaring af te leggen : zijn bekering tot het federalisme. 

Van sensatie gesproken! In een uitgesproken vlaams 
midden komt de man, die decennia lang beschouwd werd 
als een van de grijze eminenties van het unitarisme, voor 
de dag met een federalistische geloofsbelijdenis. Ingeleid 
door een Volksunie-mandataris, beluisterd en nadien 
geïnterpelleerd of gefeliciteerd door een gehoor, samenge
steld uit wat de traditionele bewonderaars van Spaak — 
la bonne bourgeoisie bruxelloise — stellig als onverzoen
lijke ekstremisten beschouwen : bij de vele tegenspraken 
die Spaak's loopbaan gekenmerkt hebben, is er een nieuwe 
gekomen. En dan nog een levensgrote ! 

Wé'zullen ftiet stilstaan bij de inhoud die Spaak aan zijn 
federalistische opvattingen wil geven; over zijn vizie zal in 
de eerstkomende tijd nog wel eens vaker worden gerede
twist, niet alleen door unitaristen! We willen ons beper
ken tot enkele beschouwingen over het feit zelve dat Spaak 
tans — na een grote ommezwaai — een federalist blijkt te 
zijn geworden. 

Een ommezwaai, inderdaad. En niet de eerste! Spaak 
heeft sinds altijd de reputatie gehad dat hij een « kazak-
draaier» was. Niet ten onrechte trouwens. Er moet wél 
bijgevoegd worden, dat hij een van de weinigen is die op 
een bepaald ogenblik de konsekwenties van een ommekeer 
heeft genomen : het geestelijk proces dat hem verwijderd 
had van de B.S.P., werd dan toch maar besloten met de 
konsekwentie van het ontslag en het verdwijnen uit de 
politieke arena. De « man die de wereld ons benijdt» is 
echter vaak iemand van de opportunistische refleks 
geweest. En het is niet omdat hij tans federalist geworden 
is, dat we hem in zeven haasten moeten gaan bevorderen 
tot een scherpzinige, onwankelbare idealist... 

De innerlijke beweegredenen doen er trouwens niet zo 
heel veel toe. Of het nu intellektuele moed, klaarziendheid 
of opportunisme moet heten is in het kader van deze 
beschouwingen van ondergeschikt belang. Feit blijft dat 
Spaak — met zijn uitgesproken politieke flair — een leven
de illustratie is van de kracht waarmee de federalistische 
gedachte zich zowel in de diepte als in de breedte heeft 
verspreid. We ruimen trouwens plaats in voor de moge
lijkheid dat een oudgeworden en door vele ontgoochelingen 
en ervaringen gelouterde Spaak, bevrijd ook van direkte 
partijpolitieke bindingen, zijn federalistische opvattingen 
als een soort testament overmaakt aan een land, dat hope
loos is vastgelopen op de onmacht van de instellingen en 
de mislukking van de kleurpartijen. Er is bij Spaak sinds 
jaren een proces gaande; zijn verklaring « dat het hem 
speet, nooit Nederlands te hebben geleerd » is al enige tijd 
oud en druiste eveneens regelrecht in tegen de opvattingen 
en vooroordelen van de groep waartoe hij door afstam
ming en keuze behoorde. 

Opportunistisch of uit innerlijke bewogenheid : de late 
bekering van Spaak tot het federalisme is een belangrijk 
feit, een merkpaal in een evolutie die we — om het met 
een woord van Simonet te zeggen — altijd als onomkeer 
hebben beschouwd, maar die lang heeft moeten wachten 
op adepten van het kaliber Spaak. Het zal voortaan veel 
moeilijker worden in dit land, het federalisme te lijf te 
gaan met de gewone unitaristische of minimalistische 
dooddoeners. Het zal veel moeilijker worden om iedere 
federalist publiek af te schilderen als een gevaarlijke zon
derling, een ekstremist. Het zal onmogelijk worden, vol te 
houden dat het federalisme geen geldig alternatief kan zijn. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

SENAAT 

In de wandelgangen van de senaat 
werd de naamwi.iziging van P.S.C, naar 
U.D.E.C. nogal grinnikend gekommen-
tarieerd als een afleidingsmaneuver 
van de P.S.C, om haar imago van kracht
dadigheid op een andere wijze te beves
tigen dan door ontslag te nemen uit de 
regering, waarmee ze altijd gedreigd 
heeft zo ze haar grondwetsherziening, 
grendels inbegrepen, er niet door kreeg. 

Er wordt terzelfdertijd op gewezen 
da t de partijen niet verder splitsen om
dat de Vlamingen het willen, maar wel 
omdat de franstalieen niet meer van 
hen willen. Dit geldt niet alleen voor 
de C.V.P.-P.S.C, tans C V.P.-U.D.E.C, 
maar ook voor de Rode Leeuwen en 
voor de Blauwe Leeuwen. De Rode 
Leeuwen gingen afzonderlijk werken 
toen ze geen voldoende verkiesbare 
plaatsen meer kregen, de Blauwe Leeu
wen moeten zich afzonderen omdat de 
brusselse P.L.P. liever met het F.D.F, 
za ' samengaan bij de gemeenteraadsver
kiezingen dan met hen. 

Bij de Blauwe Leeuwen heeft senator 
Bascour lang geaarzeld omdat hij niet 
zeker was van volksvertegenwoordiger 
De Winter, burgemeester van Grimber
gen, altijd meer franskiljon dan Vla
ming. De VU.B. heeft hier echter gehol
pen. Daar De Winter ook voorzitter is 
van de Raad van Beheer van de Vrije 
Universiteit Brussel en daarnaast bur
gemeester van een eentalige vlaamse 
gemeente, liggen zijn belangen zo dat 

hij, willen of niet, de vlaamse kaart 
moet spelen. 

Eens los van de P.L.P. kan senator 
Bascour zich slechts handhaven zo hij 
s temmen wint. En om stemmen te win
nen moet hij zich een radikaler vlaams 
imago scheppen. Zo zou hij s temmen 
kunnen halen in de vlaamsgezinde krin
gen. Vandaar zijn vlaamsgezinde wets
voorstellen en zijn wetsvoorstellen in 
het voordeel van vlaamse hogere scho
len in het Brusselse. Het is niet slecht 
bekeken. 

In de vlaamse P.V.V. foetert men te
gen Herman van der Poorten die ge
woonlijk afremt, menend zo een nieuwe 
ministerbaan niet te kompromitteren. 
Hij wenst onder meer slechts wetsvoor
stellen te ondertekenen, waarvan hij 
vrij zeker weet dat ze zullen wet wor
den. Wat niet de rekening ui tmaakt van 
de andere vlaamse P.V.V.-ers. die in de 
eerste plaats bekommerd zijn om het 
naamkaart je « Pest Voor Vlaanderen » 
kwijt te geraken en opnieuw verkozen 
te worden. 

Een vraagstuk dat aktueler wordt is 
dat van de Oostkantons Waar hierover 
tot voor enkele jaren nog niet gespro
ken werd, groeit er tans langs vlaamse 
zijde een vrij algemene instemming 
om voor deze streek bijzondere maatre
gelen te treffen. De inspanningen van 
senator Jorissen beginnen hier hun 
vruchten te dragen. Vorige week diende 
hij een nieuw wetsvoorstel in om in 
deze streek een volledige amnestie door 
te voeren. 

De Walen zitten wat de Oostkantons 
betreft volledig in het defensief, wat 
hen geweldig verveelt. Een ander gevolg 
van deze V.U.-strategie is het feit dat 
ze minder en minder tijd hebben om aan 
hun offensief in de Voerstreek te den
ken, nu ze verplicht zijn hun pozities 
in de Oostkantons te verdedigen. 

Over de werkgroep Brussel wordt in 
de senaat weinig gesproken. Het is als
of hij begraven werd eer hij geboren 
was. Alleen burgemeester-senator Par-
mentier van Hoei, tweetalig omdat zijn 
vrouw een vlaamse is, een van de wei
nige slagvaardige P.V.V.-ers en boven
dien — wat nooit schaadt — een humo
rist, bracht het onderwerp te r sprake 
vorige week donderdag in een monde
linge vraag aan eerste-minister Eyskens. 
Hij vroeg'uitleg aan Eyskens, omdat die 
zich tegenover de joernalisten uitgela
ten had over een « ernst ige» toestand. 

Eyskens, die weinig voelt voor gren
dels maar meer voor het prijsgeven van 
randgemeenten, gaf zijn ideeën bloot. 
Hij vreest een moeilijke toestand na de 
gemeenteraadsverkiezingen, die een 
meerderheid of een sterke minderheid 
franstaligen zouden aanwijzen in de 
randgemeenten. 

Inzake randgemeenten heeft Eyskens 
een uiterst slechte en defaitistische po
litiek gevoerd tot nog toe, politiek die 
eens ernstig op de korrel dient geno
men. Onder de vorige regering werd de 
stelling gehuldigd dat de toestand in de 
randgemeenten bevroren was. Eyskens 
doet echter zijn best om ze de fransta-
lige imperialisten in de muil te gooien. 

Zijn politiek terzake is meer dan onver
antwoord en loopt in de lijn van de 
slechtste kapitulatiepolitiek van de 
kleurparti jen. 

Voor de rest was de zitting van vori
ge donderdag niet veel zaaks. Op te 
merken viel dat de V.U. de enige part i j 
was die tegenstemde bij het wetsont
werp over de prijsbeheersing, omdat 
het minder goed is dan hetgene dat in 
zwang was. Tans zullen de bonzen van 
de beroepsverenigingen hun woord mee
spreken ten koste van de kleine en mid
delgrote bedrijven. Het ontwerp is niet 
alleen konfuus dirigistisch verklaarde 
senator Claes, maar vooral korporatis-
tisch. 

Te noteren viel nog dat in de kommis
sie Landsverdediging senator Bouwens 
het klaar speelde, de vergadering op te 
heffen om de minister te dwingen bij 
voorrang uitleg te verstrekken over 
zijn Navo-politiek. Minister P.W. Segers 
had de fout gemaakt de kommissiele-
den te lang aan het lijntje te houden, 
dit met de medeplichtigheid van de 
makke kommissie-voorzitter Vreven. 
Senator Bouwens beriep zich met suk-
ses op de informatieplicht van de rege
ring en het informatierecht van de se
natoren. 

Senator Jorissen van zijn kant vroeg 
de voorzitter van de kommissie van Jus
titie, het wetsvoor.stel Phil ippart op
nieuw op de agenda te~^plaatsen. Dit 

wetsvoorstel, aanvaard in de kamer 
reeds in 1952(!) en dat dus wetsontwerp 
werd, beoogt de verplichte vestiging 
van de maatschappelijke zetel van een 
onderneming daar waar de ekspoitatie-
zetel gevestigd is. 

De Brusselaar Rolin, die voorzitter 
was van de kommissie van Justi t ie 
haalde jarenlang allerlei kunstgrepen 
uit om dit voorstel te laten rusten. Hij 
slaagde. Hij kreeg later nog de hulp 
van de verslaggever senator Ousters, 
die sinds 1968 een voorontwerp van ver
slag moest indienen en dit binnen de 
drie weken. Weken werden maanden en 
tans hangt dit wetsontwerp, waar de 
Brusselaars tegen zijn, er nog altijd. Er 
bestaat een kans dat de senaat het zou 
aanvaarden omdat de meeste Vlamin
gen en de meeste Walen ervoor gewon
nen zijn. 

Anderzijds diende senator Jorissen 
nog een wetsvoorstel in tot instelling 
van een senaatskommissie voor onder
zoek van de toestand van de Vlamingen 
te Brussel, omdat, zo betoogt hij in de 
toelichting, deze toestanden een be
schaafd land onwaardig zijn, vermits 
men niet alleen de Vlamingen onder 
druk zet maar vaak zelfs hun bestaan 
zelf loochent. 

Het bestendig Volksunieoffensief 
steekt scherp af tegen de triestige gela
tenheid van de andere vlaamse senato
ren. 

ONZE 

PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

• Senatoren Claes en Baert kwa
men tussenbeide in het dehat 
over wijziging en aanvulling 
van de reglementering van de 
bevoorrading. 

• Senator Baert diende een inter
pellatiever zoek in tot de minis
ter van Financiën. 

• Senator Jorissen diende een 
wetsvoorstel in tot amnestie-
verlening in Oost-België ; se

nator Van Haegendoren diende 
een wetsvoorstel in tot oprich
ting van twee centraal pedago
gische studiecentra. 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door senatoren van Hae
gendoren, Jorissen. Ballet, Per-
syn, Blanquaert, Jeurissen en 
Elaut. 

• Mondelinge vragen werden ge
steld door kamerleden Lootens 
en De Facq, schriftelijke vra
gen door kamerleden Vansteen-
kiste, Raskin en H. Goemans. 

' • De kamer nam een wetsvoor
stel, tot wijziging van de wet 
op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, van kamerleden 
De Vlies en Mattheyssens in 
overweging. 

• Kamerlid Belmans diende een 
verzoek tot interpellatie in, ge
richt tot de minister van Ver
keer over het reizigersverkeer 
tussen Antwerpen en Turnhout. 

• Kamerlid Babyion kwam tus
sen in het debat na de interpel
latie Moreau over de verhoging 
der sociale lasten. 

EEN VIAAMS SPROOKJE 

TIEN KLEINE SCHOOLTJES 
Een kinderhand is gauw gevuld. Zeker de hand 

van het politiek argeloze vlaamse kleurpartijenkind. 
Bij de goedkeuring van de taalwetten in 1963 kregen 
de vlaamse politieke kleuters, in ruil voor de 50 % 
hogere ambtenaren voor de franstaligen en voor de 
jacüiteiten in de zes randgemeenten, tien schooltjes 
per jaar. Het brussels vraagstuk — hoofdzakelijk 
een schoolprobleem, zoals het heette — was dus op
gelost. 

Wij geloofden niet aan dit sprookje. Wij waren ne
gativisten. 

De wet van 30 juli 1963 zegt dat « zolang de ge
zinshoofden van Brussel-Hoofdstad niet in de moge
lijkheid zijn hun kinderen op een redelijke afstand 
naar een nederlandstalige officiële school te sturen, 
er jaarlijks tien lagere scholen met kleuter af deling 
dienen opgericht ». 

Waf gebeurde er met de toepassing van deze wet ? 
Voor 1963 gebeurde er niets. De tijd was te kort 

om nog iets te doen, zei men. Werd de schade inge
haald in 1964 ? Neen ! Toen werden er trouwens 
geen tien scholen geopend, doch slechts zes : twee 
te Brussel, een te Eisene, een te Etterbeek, een te 
St. Gillis en een te Ukkel. 

En in 1965 ? Evenmin ; weer kwamen er slechts 
zes scholen tot stand : voor elk van de gemeenten 
St Gillis, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde, St-
Pieters-Woluwe, Oudergem en St. Agata-Berchem 
ééntje. 

In 1964 en 1965 werden de Koninklijke Besluiten 
tot oprichting van deze scholen uitgevaardigd door 
minister Janne, een franstalige. 

Het zou beteren zo het nederlandstalig onderwijs 
onder het gezag van een nederlandstalig minister 
kwam. Zo leerden de ketters maar ze doolden. 

In 1966 en 1967 zagen we twee vlaamse ministers 
aan het werk : de B.S.P.-er Van Bogaert en de 
P.V.V.-er Frans Grootjans. Er kwamen geen tien 
scholen tot stand en zelfs geen zes. Voor het school
jaar 1966-1967 werd slechts één, zegge en schrijve 
één school geopend en wel te Ganshoren, als wijk-
school van de rijkslagere school. Het betrof hier 
nog de uitvoering van een Koninklijk Besluit, uit
gevaardigd door de franstalige minister Janne in 
1965 ! 

Gedurende het schooljaar 1967-1968 kwamen er 
drie scholen tot stand en wel te Brussel, te Evere 
en te Watermaal-Bosvoorde. Gedurende het school
jaar 1968-1969 was rode leeuw Piet Vermeylen aan 
het bewind. Kwamen er toen scholen tot stand ? 
Helemaal niet. Onder zijn bewind beperkte het aan
tal opgerichte scholen zich voor dat schooljaar tot 
drie : een te Neder-Over-Heembeek, een te St. Lam-
brechts-Woluwe en een te ükkel. 

Men hoort soms de vraag stellen of minister Ver
meylen een franstalige is of een nederlandstalige ? 
Gezien in het licht van de traditie van de fransta
lige minister Janne, die meer scholen oprichtte, en 
van de nederlandstalige ministers Van.Bogaert en 
Grootjans, die het aantal nog naar beneden drukten, 
is alle tioijfel uitgesloten. Minister Vermeylen be
hoort tot de slechtste ministers ter zake. Hij is dus 
vlaams minister. 

Want ook voor het schooljaar 1969-1970 kwam er 
weinig verbetering. Na dat wij hem herhaaldeijk het 

vuur aan de schenen hebben gelegd door middel 
van parlementaire vragen dreef hij het aantal op 
tof vijf : twee te Eisene, een te Neder-Over-Heemr 
beek, een te Laken en een te Schaarbeek. 

Vervolledigen wij het bilan door vast te stellen 
dat één school, geopend in 1964 te Ukkel, alleen vit 
een kleuterafdeling bestaat, dat hetzelfde geldt voor 
2 scholen geopend in 1965 te St. Pieters-Woluwe en 
te Oudergem, voor de enige school geopend in 1968 
te Ganshoren, voor één school geopend in 1967 te 
Watermaal-Bosvoorde en één geopend te St. Lam-
brechts-Woluwe. 

De school op Antwerpse Steenweg te Brussel, op-
gericht in 1964, werd opgedoekt omdat de gehouwen 
dienden ontruimd. 

Het totaal van de rijkslagere nederlandse scholen 
in Hoofdstad-Brussel. die tans funktioneren,^ is dus 
vijftien of zestien, zo men de school voor bijzonder. 
onderiüijs van Neder-Over-Heembeek erbij rekent. 
Voor de kleuterscholen dient dit aantal met zes ver-
hoogd, zodat we aan een totaal van 21 of 22 geraken. 

Dit op de zeventig die er dienden te zijn, of op de 
zestig zo men 1963 zelf nog niet meerekent. De wet 
tverd dus ongeveer voor één derde toegepast. Het 
verschil tussen een sprookje en de werkelijkheid. 

De kleurpolitici zetten vaak een grote inond op. 
De Volksunie kritizeert alleen maar, terwijl zij het 
moeten doen. In dit geval moesten zij het alleen 
maar doen, omdat de wet het uitdrukkelijk zegt. 
Maar ze deden het niet. 

Integendeel : op die zes jaar ging 301 miljoen 
kredieten, die vast lagen voor de bouw van neder
landse scholen, terug naar de schatkist omdat 
« vlaamsgezinde » ministers van de kleurpartijen 
te lui en te vadsig waren om de wet toe te passen 
en de scholen te laten houwen. De grievenlijst die 
minister Tindemans aanlegde voor de werkgroep 
Brussel toont al de taalwetovertredingen aan dié 
gebeurden. Door de schuld van wie ? Toch van de 
vlaamse ministers en van de vlaamse meerderheid 
van de kleurpolitici in het parlement ! Het is him 
eigen brevet van onvermogen, dat ze opgesteld héb
hen. 

WIM JORISSEN 



1970 IS UITGEROEPEN TOT EUROPEES 

NATUURBESCHERMINGSJAAR. O N S 

WEEKBLAD ZAL, TOTAAL ZELFSTANDIG, 

IN DE LOOP DER VOLGENDE MAANDEN 

HET ZIJNE ER TOE BIJDRAGEN OM DE 

GEDACHTE VAN DE NATUURBESCHER

MING TE PROPAGEREN. EEN DER 

Z W A A R S T E INSPANNINGEN DIE DE 

MENS IN DE KOMENDE DECENNIA ZAL 

MOETEN LEVEREN, IS DE INSPANNING 

OM ZIJN WERELD LEEFBAAR TE HOU

DEN. BIJ HET BUNDELEN VAN DE ENER-

GIE VOOR DEZE INSPANNING WIL 

« WIJ » MEDE AAN DE SPITS STAAN. 

S.O.S. 

A T U U R 
De foto van een stervende vogel, vleugellam in de stinkende brij die uit 

de opengebarsten flank van de « Torrey Canyon » stroomde, is een onver

biddelijke aanklacht. Vier vijfde van de aardoppervlakte bestaat uit oce

anen : water waarin eens het leven is ontstaan en dat tans het voedsel 

bergt voor de komende generaties op onze straks dichtbevolkte wereld. 

De mens is nog maar nauwelijks begonnen met het opmaken van de in

ventaris der rijkdommen en mogelijkheden die de zee biedt, en reeds wor

den de grote waters gevaarlijk besmet fen bezoedeld door hem. Het 

Is niet eens nodig dat de doodstrijd van de vogel op de kust nabij Perros-

Giurec uw medelijden oproept : het probleem van de natuurbescher

ming is niet — en zeker niet in de eerste plaats — een zaak van senti

menten en ontroeringen. Het is de nuchtere zaak van welbegrepen eigen

belang : het belang van de mens als enkeling en als soort. 

Er is de jongste jaren een gelukkige ding, die zowel in de diepte als in de 
kentering in de openbare mening van breedte aan omvang wint. Verheugend 
ons land ten overstaan van de natuur- daarbi] is, dat de massamedia zich niet 
bescherming Tijdens de voorbije maan- meer langer aan hun verantwoordelijk-
den IS gebleken, dat de openbare bestu- heid en verplichtingen onttrekken TV-
ren voortaan rekening zullen moeten programma's zoals « S O S natuur » en 
houden met massaal verzet telkens op- zopas nog « S O S bomen » zijn een 
nieuw wanneer ergens een aanslag op krachtige hulp om de natuurbescher-
de groene ruimten wordt gepleegd Na- ming vanuit de kleine kring van 
men als Peerdsbos Ter Kameren He- specialisten en natuurvrienden uit te 
verleebos, Noordkasteel of Maaltepark dragen naar het volk 
2i]n getuigenissen van een bewustwor- Voorlopig hebben we echter weinig 

reden tot jubelen De verminking van 
het reeds onherstelbaar geschonden 
Vlaamse landschap gaat steeds verder. 
Op velerlei gebied is onze wetgeving in
zake natuurbescherming hopeloos ver
ouderd en, in vergelijking met wat tot 
stand kwam in andere europese landen, 
een schande en een bespotting 

De tv-uitzending « Boomal^rm » — 
die verleden zondag op antenne kwaïn 
— heeft nog eens duidelijk gemaakt op 
welke wraakroepende wijze de openba
re besturen (in dit geval het ministerie 
van Openbare Werken) omspringen met 
wat ons nog rest aan natuur en natuur
schoon. Men moet zich echter bewust 
zijn van het feit, dat het probleem zich 
veel breder stelt. Het gaat er niet al-
leen om, een mooi landschap te bewaren 
en een akelige asfaltwoestijn te voorko
men, het gaat er uiteindelijk om, in de 
natuur een evenwicht te redden of her
stellen zonder hetwelk de mens — zélf 
een deel van de natuur — uiteindelijk 
niet meer zal overleven. 

Eerst een totaal gebrek aan inzicht en 
een oeverloze zorgeloosheid later de 
naïeve opvatting dat techniek en weten
schap in staat zouden zijn om de natuur
wetten om te buigen ten voordele van 
de mens hebben ons zo ver gebracht, dat 
onherstelbare schade is toegebracht aan 
het leefmilieu van gans de mensheid en 
dat deze schade zo snel om zich heen 

grijpt dat een katastrofe niet meer 
denkbeeldig is. 

Wie het gevecht aanbindt voor het 
redden van een rij bomen langs de baan 
of voor het sparen van een bos, strijdt 
niet alleen voor het behoud van zijn 
zondagwandelingetje of van de speel
plaats voor zijn kinderen, maar neemt 
het op voor iets nog ontzettend belang
rijkers : het in standhouden van een 
leefbare wereld Water, grond en groen 
vormen samen een geheel dat het die
ren- en mensenleven in stand houdt De 
houding van de moderne mens tegen
over bijvoorbeeld de planten getuigt 
niet van doorzicht en kennis. Als een 
plant ons nuttig is bevorderen wij haar 
groei, vaak zelfs ten koste van haar uit
eindelijke bestemming • gezond voedsel 
te vormen Als ze ons niet nuttig is. dan 
veroordelen we ze zonder nadenken tot 
vernietiging en verdwiining En zo hol
len we in steeds sneller tempo voort op 
de kaarsrechte weg die leidt naar de de
finitieve en onherstelbare verstoring 
van het natuurliik evenwicht 

Deze week slechts één voorbeeld van 
de wijze, waarop natuurverminking in 
ons land uiteindelijk voerde naar een 
ernstig probleem voor de menselijke sa
menleving Toen in Wallonië de mijn-
ontginning op volle toeren kwam en de 
vraag naar miinhout steeg werden de 
veenvlakten van de Hoge Venen bebost. 
Niet uit liefde voor de boom, maar ge
woon uit baatzucht De onoordeelkundi
ge en louter op persoonlijk winstbeiag 
gerichte bebossing heeft de Hoge Venen 
— die werkten als een reusachtige spons 
waarin zuiver water werd opgeslagen — 
goeddeels uitgeschakeld als regulator 
van de waterstand in een aantal rivie
ren en uiteindelijk als leverancier van 
het steeds schaarser en duurder wor
dend drinkwater 

Ginds bomen planten tiier bomen 
hakken * er is een grens aan de moge
lijkheid van de natuur om de menselij
ke domheid en schraapzucht op te van
gen Wannéér die grens zal bereikt zijn, 
weet niemand Maar we zijn al heel 
flink onderweg. 

t.V.(X 
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EUROPEES KREUPELHOUT 
De europese topkonferentie viel bijna samen met de jaarlijkse Nato-raad en 

wordt gevolgd door een reeks ministerkonferenties, die de te Den Haag bereikte 
principiële overeenkomsten zouden moeten uitwerken. Bijna tegelijkertijd had te 
Moskou een oosteuropese konferentie plaats, waarop zowel de kansen van het voor
stel tot het houden van een paneuropese veiligheidskonferentie werden besproken 
als de mogelijkheid van een toenadering tot West-Duitsland. « Toevallig » was ook 
de amerikaanse staatssekretaris Rogers op ivesteuropese rondreis, ten rande van 
zijn verblijf te Brussel waar hij de Nato-raad biywoonde. In een nog ruimer pers-
pektief hebben te Helsinki de russisch-amerikaanse inleidende besprekingen plaats 
tot begrenzing van de bewapening. 

De hele evolutie wordt gekenmerkt door een zekere ontspanning, al blijft het 
een zeer labiele toestand, niet het minst omdat de Verenigde Staten heel wat min
der entoeziast blijken te zijn voor de westeuropese integratie dan enkele jaren ge
leden en ook omdat ze weinig ingenomen zijn met een paneuropese veiligheids
konferentie. 

De westeuropese integratie, hoe traag 
die nu ook verloopt, heeft toch tot ge
volg gehad dat de amerikaanse penetra
tie van de westeuropese markt wordt 
geremd, hoezeer ook de door Servan-
Schreiber mondgemeen geworden «ame
rikaanse uitdaging » een feit is. Wat zou 
dat worden moest West-Europa werke
lijk die éne, grote markt worden, waarin 
ook de gewezen Efta-landen (Engeland 
en zijn ekonomische verbondenen uit 
Noord- en Midden-Europa) zouden op
genomen zijn ? Van de andere kant moet 
Europa die andere « amerikaanse uit
daging » bantwoorden. het moet zich 
verenigen en hoeft zich niet langer als 
een amerikaanse vazal te gedragen, een 
verklaring die gemakkelijker wordt af-
gelead dan verwezenliikt 

Te Den Haag werd in ieder geval be
sloten, het westeuropees experiment 
voort te zetten en een poging te doen 
om in bepaalde domeinen, waar tot dan 
toe niet de mmste samenwerking te be
speuren was. overleg te plegen en naar 
samenwerking te streven, o.a. op mone
tair vlak. waar zich de jongste jaren 
steeds heviger spanningen voordoen. Het 
was een politieke beslissing waarvan het 
politiek karakter achteraf door Jean 
Rey. voorzitter van de verenigde euro
pese kommissies, in een kommentaar on
derstreept werd met de boutade « dat 
te Den Haag gelukkig geen ministers 
van Financiën aanwezig waren ». 

Daar heeft de Luikenaar trouwens de 
vinger op de zere plek gelegd. Het uit
blijven van een politiek overlegorgaan, 
laat staan een europese politieke beslis
singsmacht, IS een der grote oorzaken 
van het stagneren der europese integra
tie. Wat tot op heden werd verwezen
lijkt is vanzelfsprekend goed. maar de 
regeringen wekken de indruk dat ze bij 
het afwerken van hun europese opdrach
ten niet gehaast zijn. Ze zijn er eigenlijk 
niet met volle hart en geest bij en ze 
doen hun europees werk trouwens nog 
steeds grotendeels in funktie van de be
perkte en beperkende onderscheiden 
staatsbelangen. Dit is onder andere het 
gevolg van het ontbreken van ook maar 
enig volksnationaal besef in deze euro-
pese integratiebeweging, die tot nog toe 
verloopt als een louter ekonomische ope
ratie, waarin noch het sociale noch het 
volkse Europa vertegenwoordigd is. D..t 
zijn nochtans twee krachtelementen, die 
de enig ware impuls voor integratie 
mogelijk maken. Een integratie die veel 
dieper moet gaan dan het loven en bie

den als op een markt. Zou men niet iet
wat meewarig het hoofd schudden als 
men hoort, dat Engeland gemakkelijker 
zal kunnen toetreden wanneer ook zijn 
Efta-broeders mee binnen mogen treden 
in de europese tempel, omdat dan Enge
land sommige van zijn landbouwsurplus-
sen gemakkelijker dan nu in deze Efta-
landen zal kunnen afzetten (zo bij voor
beeld de uitvoer van engelse boter naar 
Ierland) ? 

We zijn er ons wel van bewust dat de 

materiele belangen een grote rol spelen, 
doch men mag met van europese volke
ren verwachten dat ze gloeiend heet van 
geestdrift lopen voor een al bij al toch 
uitgesproken merkantiel bedrijf. Deze 
kruideniersmentaliteit kan op de duur 
meer dodend dan stimulerend werken. 
Wanneer zal eens een europese top ge
wijd zijn aan het probleem der vele eu
ropese minderheden, die stikken in het 
eng blijvende keurslijf van de staten ? 
Aan het probleem van Zuid-Tirol bvb. 
dat terzelfdertijd met de europese top 
te Den Haag in het nieuws kwam, werd 
in de nederlandse hoofdstad geen ogen
blik aandacht besteed. Nochtans zou 
toch tot deze top het besef moeten door
dringen, dat het levende Europa naar 
oplossing schreeuwt voor een aantal na
tionaliteitsproblemen.. 

Niets wijst er intussen op dat het Eu
ropa van de mark, de frank, de gulden, 
de lire, en binnen enkele jaren het pond 
zal verstevigd worden met het cement 
bij uitstek : de erkenning der europese 
volkeren als zodanig ; het staatsnationa-
lisme geeft nog steeds de toon aan. Daar
in kan uiteindelijk slechts verandering 
komen, wanneer binnen de staten zelf 
aan de volkenonderdrukking een einde 
komt : een beweging die nu toch links 
en rechts van de grond komt en — hoe 
traag ook — toch reeds de aanzet van 
een nieuwe europese prikkel in zich 
draagt. 

Na de eerste onthullingen over het dram 
ook ter plaatse nu de tongen los. Hier v 

verhaal aan een amerikaans mil 

a van Song My in Zuid-Vietnam komen 
ertelt een zuidvietnamees vrouwtje haar 
itair, belast met het onderzoek. 

DEZE WEEK 

IN DE WERELD 
# Na het overleg der Warschavr-pakt-

landen te Moskou begint aldaar het 
russisch-westduits overleg om te ko
men tot een akkoord tussen beide 
landen over het sluiten van een niet-
aanvalsverdrag. 

% Geheim overleg voor een kerstbe
stand tussen Biafra en Nigeria. In 
Vietnam zal een kerstbestand door 
beide partijen afgekondigd worden. 

A De ministerraad van de E.Ê.G. be
slist tot het behoud van Euratom, 
waarin voorlopig geen struktuurwij-
zigingen worden verwezenlijkt. 

# De jaarlijkse Nato-raad te Brussel 
besluit alsnog in 1970 niet in te gaan 
op de oosteuropese uitnodiging tot 
het houden van een pan-europese 
veiligheidskonferentie, waartegen 
vooral de Verenigde Staten gekant 
zijn. 

# De griekse ambassade te Rome lo
genstraft geruchten over griekse 
steun aan Italiaanse militaire samen
zweerders, verspreid door een lon-
dense krant. 

# Israël, Sine en Egypte wisselen ge
vangenen uit : 4 Israëliërs tegen een 
zeventig Syriërs en Egyptenaren In 
tussen duren de raids en bombarde
menten aan weerszij van het Suez-
kanaal en op de Jordaans grondge
bied voort. Israël uit scherpe kritiek 
op de grote vier. 

l i Drie jongelui als vermoedelijke da
ders van de sadistische moord op de 
jonge filmaktrice Sharon Tate te 
Hollywood ontmaskerd. 

% Neil Amstrong, eerste mens op de 
maan, door prezident Nixon be
noemd tot voorzitter van de advies
raad van de « Strijders voor de Vre
de ». Zijn kollega Michael Collins 
was reeds benoemd tot staatssekre
taris van voorlichting bij het 
Staatsdepartement. 

Italië is geen federale staat, maar 
heeft toch al lang een zeker autonoom 
bestuur verleend aan Cicilië. Hiervoor 
bestaan natuurlijk allerlei redenen, 
maar de voornaamste is waarschijnlijk 
wel een psichologische. In Cicilië heerst 
een heel eigen sfeer. Het zou verkeerd 
en tamelijlc goedkoop zijn, deze sfeer 
te willen samenvatten in het woord 
«maffia». Trouwens, het is helemaal 
niet zo dat de maffia het sleutelwoord 
zou zijn voor het gehele eiland. De 
maffia heerst niet over de streek rond 
Mesina, Catania en Sirakuze (het oos
telijk gedeelte), maar haar macht is 
verschrikkelijk in het gebied van Pa
lermo, Partinico en Agrigento (het 
westen). 

De alles beheersende macht van de 
maffia in haar eigen gebied bestaat 
echter maar (en kan ook slechts wor
den begrepen) als men er rekening 
mee houdt dat er als het ware twee 
soorten maffia bestaan : de gewone of 
de lagere maffia en de eigenlijke, de 
georganizeerde maffia. Wat wij ge
woonlijk maffia noemen is alleen maar 
mogelijk omdat die gewone vorm er
van, waarover zelden wordt gesproken, 
er de dragende bazis van is. Tot deze 
gewone maffia behoort iedereen die 
in dit gebied woont — of hij moet dit 
gebied verlaten. Als Mao tse Toeng de 
geschiedenis van Sicilië zou gekend 
hebben, had hij daar een eeuwenoude 
toepassing kunnen vinden van zijn op
vatting over de guerillastrijders : als 
een vis in het water ! 

Het zou verkeerd zijn deze bevol
king als minder begaafd, als verstan
delijk achterlijk te beschouwen; eer
der het tegendeel is waar. Sicilië 
heeft heel wat belangrijke figuren 
voortgebracht in zijn reeds lange ge
schiedenis. Sicilianen zijn ook hele
maal geen anarchisten; de « sistema-
zione », het organizeren, zit hen inte
gendeel als het ware in het bloed. 
Maar deze eigenschappen hebben zich 
gedurende de eeuwenlange buitenland
se overheersing tegen de officiële orde, 
tegen de wetten en het recht gekeerd. 
Hebben er zich wellicht moéten tegen 
keren. 

lOUIER MISDADIG? 

MAFFIA 
De bijna bovenmenselijke taak om 

in een totale wanorde en willekeur 
toch het leven mogelijk te maken, de 
angst overwinnen, de eigen familie en 
vrienden beschermen zijn de diepere 
gronden geweest voor het ontstaan 
van de maffia. De naam die de leden 
van de eigenlijke, de georganizeerde 
maffia elkaar geven is « gli amici» (de 
vrienden) of nog « gli amici degli ami
ci » (de vrienden van de vrienden). 
Orlando, die in 1918 eerste-minister 
van Italië was, die zijn land vertegen
woordigde bij de vredesbesprekingen 
en een heel hoge autoriteit bezat als 
kenner van het grondwettelijk recht, 
werd in 1897 al gekozen op aanbeve
ling van de «vrienden». In 1946 werd 
hij opnieuw gekozen, want een reus
achtig opschrift verkondigde dat hij 
«l'amico degli amici», de vriend van 
de vrienden was. Niemand moest zich 
afvragen wie die «vrienden» waren! 

Wat de term «maffia» betekent, is 
met één woord vrijwel onvertaalbaar. 
«Maffioso» is ook een paard, maar 
dan als het een prachtig, fier dier is! 
Maffioso is alles wat met zelfbewust
zijn en fierheid indruk maakt en eer
bied afdwingt. Is de gewone maffia 
eerder een passieve medewerking, iets 
wat iedereen weet en onderhoudt (zo
wel een kleine jongen die gekidnapt 
wordt al weet dat hij daarna niets 
aan de politie mag zeggen, als belang
rijke figuren), de échte maffia-man
nen zijn de «uomini rispettati», zij 
worden met eerbied omringd. Alleen 
maar uit angst ? Waarschijnlijk ook 
uit bewondering voor hun leiding, hun 
sluwheid, hun verstand, hun_ wils
kracht en hun onverbiddelijkheid. 
Vormen zij een échte organizatie ? Tot 
aan zijn dood was don Vito Cascio Fer-
ro (in 1926 veroordeeld en in de gevan
genis gestorven) inderdaad de erken
de leider. Na 1926 werd die eenheids-
organizatie echter vernietigd, omdat 
nen toen niet terugschrok Voor «maf
fia-metoden »! Maar toen de Anqen-
kanen landden, stond don Calo Vizzi-
ni gereed : de vrienden werden terug 
oppermachtig. Toch schijnt don Calo 
de laatste grote leider geweest te zijn. 

De «sociale» funktie verdwijnt 
steeds meer, maar de misdadigheid 
neemt steeds meer toe. Waarschijnlijk 
zouden don Vito en don Calo. die toen 
ook voor weinig terugschrokken, de 
ondergang van hun maffia betreuren. 



DE WERELD IN BEELD 

De jongedame op deze foto, in gesprek met bijna de hele Kremlintop, i" noch schoon-
heidskomngm, noch sportvedette, noch filmdiva Ze is gewoon het eerste melkmeisje 

van de Sovjet-Unie, kampioene in het mechanisch melken. 

De mode van het atoomtijdperk : « mannequins » van het franse leger showen de ver
schillende uniformen. Van links naar rechts : de regenkledij, de tuniek voor de ontsmet-

tingsploegen, de gevecht skiedij en het wegwerp-pakje voor gasaanvallen. 

DE GLORIEDAG IS VOORBIJ 

Nu de Gaulle goed en wel 
weg IS en blijft zwijgen, begint 
de omkeer in het politieke 
maar ook in het ekonomische 
leven van Frankrijk steeds dui
delijker vorm te krijgen De 
zorg van de Gaulle voor de na
tionale en volledig onafhanke
lijke franse atoonmmacht was 
zeer groot. Daardoor werd m 
Frankrijk meer geld aan de' 
atoomindustrie besteed dan no
dig was, en werkten daar ook 
meer mensen Tans zijn er on
derhandelingen begonnen tus-
se. Boiteux, een van de hoog
ste leidende figuren op dit ge
bied, en de amerikaanse firma's 
Westinghouse en General Elec
tric, over het aankopen van de 
reaktoren die zij bouwen Daar
door zal in elk geval nutteloos 
dubbel werk vermede» worden 
en waarschijnlijk ook heel wat 
belastingsgeld bespaard Wel 
zullen een aantal mensen an-
dei. werk moeten moeken. 

NOG EEN 
VOLKSVERHUIZING 

lederen weet wel dat de kaart 
var de volkeren in de Balkan 
een echte mozaïek is, zozeer 
zelfs dat het vrijwel onmoge
lijk is daar voor iedereen aan
vaardbare staatsgrenzen te 
trekken. In de loop van de ge
schiedenis heeft men met aller
lei middelen dit probleem 
trachten op te lossen. Een meer 
recent middel is het toelaten of 
bevorderen van (grotere maar 
meestal toch kleinere) volks
verhuizingen. Veel Grieken 
hebben hun vaderland terug ge
vonden toen het in Turkije on
houdbaar voor hen werd. Vol
gens radio Sofia is er nu ook' 
een (waarschijnlij'k kleinere)] 
volksverhuizing begonnerf van 
Turken uit Bulgarije naar Tur
kije. Tijdens de voorbije okto
bermaand zijn de eerste Tur
ken vertrokken. Hoop op meer 
stabiele rust in de Balkan ? 

SAMENWERKING 

De voorzitter van de ameri
kaanse atoomenergiekommis
sie, Glenn Seaborg, is op be
zoek geweest in Roemenië. Hij 
onderhandelde er met Ceau-
sescu, de roemeense eerste-mi-
nister, over de amerikaans-roe-
meense samenwerking op het 
gebied van de vreedzame toe
passing van de atoomenergie. 
Na die onderhandelingen werd 
een overeenkomst ondertekend 
over het uitlenen (ja, zo iets 
schijnt te bestaan!) voor lan
gere tijd van een amerikaanse 
« kobalt-60-stralenbron ». Sea
borg opende ook met een toe
spraak een amerikaanse ten
toonstelling in Boekarest, 
«Atom in Action». Hij sprak 
over de ontwikkeling van de 
samenwerking tussen de twee 
landen, die in juli 1968 werd af
gesproken. Blijkbaar gaat het 
hier om méér dan een afspraak. 
Het gebeurt ook! 

Een nieuwigheid in de europese scheepsbouw : dit zweedse schip — de Het a — lost in 
de HvitUngbaai in Noorwegen met één enkele kantelbeweging zijn lading van veertien

duizend kubieke meter hout .En toch wordt de krant niet goedkoper,,. 

LANDSVERDEDIGING 

In een europees land is 
«landsverdediging » een school
vak En we kunnen dit land 
(Hongarije) rustig noemen, 
want het ligt in Oost-Europa! 

Op een konferentie in de peda
gogische hogeschool te Boeda
pest werden de eerste rezulta-
ten besproken van het invoeren 
van dit nieuwe vak Tijdens dit 
eerste jaar werd het vak al 
door driehonderdveertiffd"i-
zend leerlingen gevolgd Vlet 
heel veel rezultaat, want de 
heren pedagogen waren tevre
den en er werd beslist (door 
d<= pedagogen') dit jaar het 
aantal leerlingen te verdubbe
len Volgens de «Nepszava > 
(het orgaan van de sindikaten) 
is dit vak «maatschappelilk, 
politiek en pedagogisch zeer 
belangrijk » Waarschijnliik 
staat het ook helemaal in dienst 
van de vrede. 

« PARISB » 

De titel van deze nota is een 
term van de duitse geheime 
dienst en betekent, dat het gaat 
om inlichtingen die uit Parijs 
komen en uit een bron die nor
maal als betrouwbaar be
schouwd wordt. Volgens die 
bron zouden de franse diploma
ten bezorgd zijn over de pogin-
gei- van de nieuwe duitse 
bondsregering om betere ver
houdingen te krijgen met het 
oosten van Europa, met de 
skandinavische landen en met 
Engeland. Daarom zou Frank
rijk zijn uiterste best moeten 
doen en met alle middelen 
moeten trachten om Bonn in 
Moskou vóór te zijn. Misschien 
is er zelfs helemaal geen gehei
me bron nodig om dit alles te 
weten : het kan zó uit de be
kende gegevens worden afge
leid. En dit al sinds onheuglij
ke tijden... 

IN VOLLE KRIZIS 

Hoewel onze dagbladpers er 
heel weinig belangstelling voor 
heeft, blijkt uit de duitse bla
den toch altijd duidelijker dat 
de liberale partij in de Bonds
republiek in volle krizis is. 
iVandaag al kan men stellen dat 
de 0,8 procent die deze partij 
scheiden van het doodvonnis 
ïvooi wat de vertegenwoordi
ging in het parlement betreft I^ 
reeds verloren zijn. Partijvoor
zitter Scheel meende heel han» 
dig te zijn door Josef Ert! mi
nister van Landbouw te maken, 
want zo zou de beierse F.DP. 
trouw blijven Het tegendeel is 
echter gebeurd : er is daar een 
echte 8 uittocht» bezig En niet 
alleen in Beieren! Ook de be
noemingen op belangrijke par» 
tijposten zijn nogal ongelukkig 
uitgevallen De t o e k o m s t 
«lacht» de F D P . zeker niet 
toe. 

AMNESTIE 

Nee, niet in België! En ooS 
niet in verband met de voorbije 
wereldoorlog. Maar voor de ge
straften in verband met da 
straatgevechten en studenten-
revolte in de Bondsrepubliek 
tijdens het voorbije jaar De re
gering geraakt er daar (ookjf 
niet over akkoord. Voorlopig 
komt er dus wel niets van. 
Maar dat het lang duurt voor 
er aan gedacht wordt, zal toch 
wel geen mens ter wereld kun
nen beweren! 
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ARRONDISSEMENT 
OUDENAARDE 
IN SOCIAAl-EKONOMiSCH PERSPEKTIEF 

Het arr. Oudenaarde is één van de 6 oost-vlaamse arrondissementen. Het vormt 

de zuidwesthoek van de provincie Oost-V laanderen. In de provincie wordt het be

grensd door de arrondissementen Gent (ten noorden) en Aalst (ten oosten), het 

paalt in het westen aan de provincie West-Vlaanderen (arrondissement Kortrijk) en 

in het zuiden aan de provincie Henegouwen (arrondissementen Aat en Doornik). 

De arrondissementele zetel is de stad Oudenaarde, centraal gelegen in het arron

dissement, aan de vallei van de Schelde, aan de rand van de Vlaamse Ardennen, op 

een afstand van 57 km. van Brussel, 27 km. van Gent en 30 km. van Kortrijk. 

Vóór de laatste vastlegging van de taalgrens in 1963 had het arrondissement 

Oudenaarde een oppervlakte van 41.253 ha. Volgens de oppervlakte was het aldus 

het derde grootste arrondissement van Oost-Vlaander en, met 13,8 % van de totale 

oppervlakte. Het telde toen 60 gemeenten. De gemiddelde oppervlakte per ge

meente bedroeg 688 ha, tegenover een gemiddelde van de provincie Oost-Vlaande-

ren van 1003 ha. De gemeenten van het arrondissement Oudenaarde hadden aldus 

de laagste gemiddelde oppervlakte van gans de provincie, op één uitzondering na 

(nl. arrondissement Aalst). 

Bij de vastlegging van de taalgrens werden 3 gemeenten van het arrondissement 

Oudenaarde (nl. Amougies - onlangs bekend om zijn gastvrijheid voor hippies -
Orroir en Russignies) bij de provincie Henegouwen gevoegd, tegenover één vroe-
gere henegouwse gemeente (Everbeek), die naar het arrondissement Oudenaarde 

werd overgeheveld. 

Door de fuzie van 8 gemeenten (Oudenaarde. Bevere. Ename, Eine. Leupegem 
Nederename en Volkegem) tenslotte, weri het aantal gemeenten teruggebracht op 
51 (wat nog veel te veel isl) 

DEMOGRAFISCHE SITUERING 

Indien we stellen dat de mens en zijn 
gemeenschap het uitgangspunt vormen 
van elke ekonomische, kulturele en po
litieke aktie, dan blijkt onmiddellijk het 
reëel belang van het van-nabij-volgen 
van de bevolkingsontwikkeling, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. 

Zo stellen we tussen de bevolking van 
een streek en de ekonomische aktiviteit 
een tweevoudige relatie vast : enerzijds 
moet de ekonomische aktiviteit de stij
gende welvaart voor allen verzekeren, 
anderzijds stelt de plaatselijke bevol
king de onontbeerlijke elementen voor 
elke ekonomische aktiviteit ter beschik
king, namelijk de arbeidskrachten, kon-
sumenten en spaarders. 

Tussen beide moet een zeker even
wicht bestaan, wil men de verdere ont
wikkeling van de volkskracht en de 
volkswelvaart verzekeren. 

Het hoeft ons dan ook niet te verwon
deren dat de demografie van een streek 
duidelijk de ekonomische ontwikkeling 
weerspiegelt. 

Ekonomische gegevens hebben een 
weerslag op de demografische feiten. Zo 
ziet men, bij ontstentenis van aangepast 
werk in eigen streek, dat een deel van 
de jonge aktieve bevolking de streek 
wil (of moet) verlaten De demografie 
van ons arrondissement Oudenaarde 
werd reeds betiteld als de « depressed 
area », hiermee duidend op één-van haar 
belangrijkste demografische kenmer
ken : de ontvolking. 

In 1866 bedroeg het aantal inwoners 
van het arrondissement Oudenaarde 
95.719 eenheden. Op 31 december 1965 
bedroeg dit aantal 114.552. Dit betekent 
over praktisch honderd jaar een stijging 
met amper 18.733 eenheden of een ge
middelde aangroei van 2%o per jaar. 

Deze evolutie gebeurde echter niet ge
lijkmatig in de tijd en we kunnen in dit 
verband 3 periodes onderscheiden. 

Een periode van geleidelijke groei { 
van 1866 tot 1917. 

De bevolking nam toe van 95.719 tot 
119.413 eenheden in 1917, wat een toena
me betekent van 23 694 inwoners, over 
51 jaar, of een stijging van ongeveer ge
middeld 0,5%o per jaar. . 

Een korte periode van sterke daling s 
van 1918 tot 1922. 

De bevolking daalde tot 111.560 eenhe
den in 1922. Dit betekent een afname 
met 7.853 eenheden over 5 jaar of ge
middeld 12%o per jaar. 

Een periode van lichte stijging : van 
1923 tot 1965. De bevolking nam toe van 
111.560 in 1923 tot 114.552 eenheden in 
1965. Dit geeft ons een heel lichte stij
ging met 2.992 eenheden over 43 jaar, of 
gemiddeld 0,5%o per jaar. 

We vergelijken even de bevolkings
evolutie van het arrondissement Oude
naarde met andere gebieden. 

Gedurende de periode 1910-1961 daal
de de bevolking van het arrondissement 
Oudenaarde met 1,9 %, tegenover een 
stijging van de bevolking in het waalse 
landsgedeelte van 6 %, in het Rijk : 
24 %, in het arrondissement Brussel : 
30 %, en in het vlaamse landsgedeelte : 
35 %. 

De scherpe tegenstelling is voor ieder
een duidelijk! 

Tijdens de periode 1947-1961 daalde de 
bevolking van het arrondissement Ou
denaarde met 1.2 %. Daartegenover 
steeg de bevolking van de provincie 
Oost-Vlaanderen (+ 4 %), het Rijk ( + 
7,1 %). en het vlaamse landgedeelte ( + 
10.1 %) . 

Dit had ook zijn weerslag op de evolu
tie van het aantal private woningen. In 
1947 bedroeg dit aantal 34.640 eenheden. 

tegenover slechts 35.174 eenheden in 
1961. Dit betekent dus een netto-toena-
me van het aantal private woningeD 
met 534 eenheden of plus 1,5 %. In (jg. 
zelfde periode stelt men voor de pro. 
vincie Oost-Vlaanderen een toename 
vast van + 4,6 %, voor het arrondisse
ment Brussel (+ 9,2 %), voor het Rijk ; 
+ 7,1 % en voor Vlaanderen : + 11,4 j^ 

Natuurlijk verschilt de bevolk'ingsi 
evolutie van gemeente tot gemeente 
Tussen 1857 en 1965 daalde de bevolking 

De Schelde en de h .erk 

in 33 gemeenten van de 51, of 2/3 van 
de gemeenten van ons arrondissement 
hadden in 1965 minder inwoners dan in 
1857! In 18 gemeenten kenden we een 
bevolkingstoename waaronder vooral : 
Ronse (-h 124,6 %), Nederbrakel (+ 
85,3 %). Oudenaarde (-f- 71,7 %) en Zin-
g e m (-{• 54,2 % ) . 

Het waren vooral de gemeenten met 
een bevolkingsaantal lager dan 2000 in
woners (40 gemeenten), welke een da
ling van hun bevolking kenden (29 ge
meenten). 

Gedurende de periode 1950-1965 ken
den 39 gemeenten een vermindering 
van hun bevolkingsaantal en 12 een ver
meerdering. 
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Op 31 december 1965 was de bevol
king van het arrondissement aldus ver
spreid : 33,8 % in gemeenten met minder 
dan 2000 inwoners, 19,4 % in gemeenten 
van 2.000 tot 4 999 inwoners, 5,7 % in ge
meenten tot 5.000 tot 9.999 inwoners, 
19 % in een gemeente van 21.813 inwo
ners (Oudenaarde) en 22,1 % in een ge
meente met 25.396 inwoners (Ronse). 
Hier rijst weer een probleerr op van 
het arrondissement Oudenaarde : de 
kleine gemeenten. Een derde van de be
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volking woont in gemeenten met min
der dan 2000 inwoners en méér dan de 
helft woont in gemeenten met minder 
dan 5.000 inwoners. 

Samenvattend kunnen we zeggen : 
kleine gemeenten (klein in oppervlakte 
en laag aantal inwoners) en tevens lage 
bevolkingsdichtheid per km2. Andere 
demografische kenmerken zijn : een re
latief laag geboortecijfer (in 1961 : 
15.73%o voor Oudenaarde, tegenover 
15,80%o vöor Wallonië en 18,85%o voor 
Vlaanderen) en relatief hoog sterftecij
fer (in 1961 : 10,87%<. voor Oudenaarde, 
tegenvoer 10,2%o voor Vlaanderen). 

Een gevolg hiervan is een aanmerke
lijk lager natuurlijke aangroei per jaar 

(+ 4,86°/óo) tegenover de provincie Oost-
Vlaanderen (+ 5,79%o) en Vlaanderen 
(+ 8,65%o). 

Voor de recente perioue (1959-62) had
den we in ons arrondissement een na
tuurlijk overschot (meer geboorten dan 
sterften) van 1.974 eenheder Daarte
genover stond echter een uitwijkings
overschot van 1 449 Dit betekent dat de 
natuurlijke aangroei van de bevolking 
met 3/4 werd verminderd door het emi
gratieoverschot 

Voor de periode 1954-58 bearoeg het 
uitwijkingsoverschot 3 694 inwoners of 
een verlies van 739 inwoners per jaar. 
Gedurende 1948-62 verloor het arrondis
sement Oudenaarde 7 853 personen (ge
middeld 523 per jaar) door netto-uitwij-
kmg. Dit toont duidelijk de nefaste in
vloed aan van de uitwijkingen op de 
bevolkingsevolutie van het arr Oude
naarde Het is ook de barometer van de 
ekonomische toestand van r streek 
(nl. het tekort aan werkgelegenheid). 

SOCIAAL-EKONOMISCHE 
SITUERING 

Ekonomische-aktieve bevolking 
Volgens de laatste volkstelling op 31 

december 1961, bedroeg het aantal eko-
nomisch-aktieve mannen : 32 518 op een 
totale mannelijke bevolking van 56 391, 
ot 57.7 %. 
. Het aantal ekonomisch-aktieve vrou
wen (de huismoeders werden hierbij 
niet meegeteld!) bereikte 15 289 eenhe
den, op een totale vrouwelijke bevol
king van 57.820, of 26,4 %. De aktivi-
teitsgraad van de oudenaardse vrouwen 
ligt beduidend hoger dan deze van de 
provincie Oost-Vlaanderen (22,9 %) en 
van het Rijk (19,9 %). De textielnijver
heid zal hier niet vreemd aan zijn 

De totale ekonomisch-aktieve bevol
king van 15 jaar en ouder bedroeg 47.402 
eenheden op een totale bevolking van 
die leeftijdskategorie van 88 513 eenhe
den of 53,6 %. (75 % van de mannen, 
33 % van de vrouwen). 

Sociale strafifikatie van de aktïeve 
bevolking 

Volgens de socio-professionele stand 
hadden we voor de mannen volgende 
indeling : bedrijfshoofden en vrije be
roepen (niet in dienstverband) : 8.159, 
bedrijfshoofden in dienstverband : 126, 
hogere bedienden : 813, lagere bedien
den : 4 243, werklieden en thuisarbei
ders : 16.057, helpers : 1358, werklozen : 
1.092, en miliciens : 528. 

Hieruit blijkt dat het aantal bedrijfs
hoofden en vrije beroepen bij de man
nen zeer hoog is : 1/4 van het totaal aan
tal aktieve mannen en de helft van het 
aantal arbeiders Het aantal m.annelijke 
er vrouwelijke lagere bedienden be
reikt ongeveer 1/4 van het totaal aan
tal arbeiders 

Ekonomische bedrijvigheid van de 
aktieve bevolking 

De aktieve bevolking is tewerkgesteld 
in volgende bedrijfstakken : verwer
kende nijverheid (20.997 (43,9 %), dien-
stensektor : 7.236 (15,1 %), land- en 
tuinbouw : 5.528 (8,1 %); handel : 4.663 
(10 %); bouwnijverheid : 4.258 (8,8 %) ; 
vervoer, opslag en verkeer : 1.941 (4 %); 
werklozen : 1.301 (2,9 %); miliciens : 528 
(1,2 %); bank en verzekeringswezen : 
463 (0,9 %); extraktieve nijverheid : 339 
.(0,7 %) en elektriciteit, water, gas : 251 
(0,6 %). 

Ruim de helft van de vrouwelijke ak-
tieven en 40 % van de mannelijke aktie-

ven is te werk gesteld in de verwerken
de nijverheid Eén tiende .s werk7aam 
in de handel Een vierde van de vrou
wen is te werk gesteld in de diensten-
sektor en één achtste van de mannen 
doet nog aan landbouw 

Ekonomische tewerkstelling in het 
arrondissement Oudenaarde 

Op 31 december 1951 waren 39 245 
mensen te werk gesteld in het arron
dissement Oudenaarde zelf, vei spreid in 
verschillende bedrijfstakken waaron
der de voornaamste zijn : verwerkende 
nijverheid 09 261) diensten (6.060), 
landbouw (5 473), handel f4 342). bouw
nijverheid (2.426) en vervoer (1 099). 

Een groot aantal ekonomisch-aktieven 
uit ons arrondissement is verplicht te 
gaan werken buiten het arrondissement, 
wegens het tekort aan werkgelegenheid 
in eigen streek. Door tegenoverelkaar-
stelling van enerzijds het aantal ar
beidsplaatsen of betrekkingen (39 245) 
en anderzijds het aanbod van arbeids
krachten dat beschikbaar is (47 513) be
komt men de werkgelegenheidskoëffi-
cient van de streek, dat een inzicht 
geeft in het overschot ot tekoit aan ar
beidskrachten, naargelang het cijfer 
kleiner of groter is dan 100. Bekijken 
we even de pozitie van ons arrondisse
ment : werkgelegenheidscoëfficient van 
het arrondissement Brussel : 116,6: Luik : 
108,9; Charleroi 105,8; Antwerpen : 
103,8; Hasselt : 100; Gent : 95,3; Kort
rijk : 89,5; Oudenaarde : 83,4 ^n'Aalst : 
66. 

Hieruit blijkt duidelijk dat het arron
dissement een teveel heeft aan arbeids
krachten ten opzichte van de werkgele
genheid : zelfs in de veronderstelling, 
dat de bevolking in Oudenaarde alle 
plaatselijke werkgelegenheden zou in
nemen, dan zouden er op 100 aktieven, 
nog 17 aktieven werkgelegenheid moe
ten zoeken in een ander arrondissement. 

Arr. -voorzitter G. Eechaudt, tevreden 
over de plaatselijke V.U.-werking 

Woonforenzen in het arrondissement 
Oudenaarde : 

Uit de volkstelling blijkt dat 17 452 
ekonomisch-aktieven buiten hun woon-
gemeente is tewerkgesteld, of 36 % van 
het totaal aantal aktieven Hie-van zijn 
er 1.235 welke niet dagelijks heen- en 
terugreizen, en 16.217 welke wel dage
lijks pendelen. 

Wat ons bij het onderzoek naar de 
aard van de pendelbeweging van groot 
belang lijkt is de tijdsafstand tussen de 
woonplaats en de werkplaats 

Op deze bazis kunnen we de woonfo
renzen als volgt indelen • a) met nor-
Aiale tijdsafstand (minder dan een half 
uur per enkele reis) : 6.003 of 37,5 %; 

Nederhrakel, hoofdplaats van een kan
ton dat vroeger goedkope werkkrach
ten voor de waalse mijnen leverde 
heeft nu duizenden pendelaars naar 

Brussel. 

b) met tamelijk grote tijdsafstrnd (min
der dan een uur) • 4 313 of 27; c) grote 
tijdsafstand (1 uur tot lu30) : 1.732 of 
10,8 %; d) overmatige tijdsafstand 
(lu30 en meer) : 4 162 of 26 %. 

We merkten reeds op dat het aantal 
woonforenzen groot is (meer dan één 
derde van de aktieve bevolking) We 
moeten hier nog aan toe voegen dat de 
tijdsafstand zeer hoog is • meer dan 
4..000 mensen die dagelijks meer dan 
3 uur nodig hebben om zich te verplaat
sen van huis naar werk en omgekeerd. 
Dat dit vele moeilijkheden en lasten 
meebrengt voor het gezin hoeft niet be
twijfeld. 

Welvaart en gemiddeld inkomen 
Stellen we het reëele welvaartspeil 

(bepaald door loonpeil, netto-inkomen, 
woonstandaard, onderwijspeil, auto's...J 
gelijk aan 100 dan is het welvaartscij-
fer voor het arrondissement Brussel 
gelijk aan 290 (of bijna h x zoveel)'. 
Luik : 213 Namen . 151, Antwerpen ) 
196, Kortrijk : 121. Hasselt : 80 .. en 
Oudenaarde : 7C! 

Hieruit blijkt dat het arrondissement 

Lic. Frans Van Den Heede uit wiens 
studie deze tekst groeide 

een reëel welvaartspeil heeft beneden 
het rijksgemiddelde, sterk beneden de 
grote agglomeratie en op de lijst van d« 
Vlaamse arrondissementen op de 12de 
plaats komt! 

Het gemiddeld belastbaar netto-inko» 
men ligt eveneens lager : 72.969 fr (in 
1963) voor Oudenaarde, tegenover 92.260 
fr als rijksgemiddelde. 
BESLUIT : 

Er dient nog veel verwezenlijkt in het 
arrondissement Oudenaarde, om de wel
vaart te verhogen, nieuwe werkgelegen
heden te scheppen en aldus de ontvol
king te voorkomen. 

Frans Van Den Heede. 
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In Europa bereiken de damesbladen tweederden van de vrouwelijke bevol

king. Damesbladen hebben een miljoenenoplage en kennen sinds 1950 een onge
kende bloei. In de V.S.A. haalt het damesmagazine « Mc Calls » een oplage van 
acht miljoen. 

Hartsaangelegenheden, tips voor de keuken, een brok tranerige dameslektuur 
en mode zijn de belangrijkste ingrediënten. Belangrijk is de ruimte voor de 
publiciteit. De publiciteit die zich uiteraard enkel tot de vrouwen richt houdt de 
uitgaven financieel recht. Publiciteit beeldt de perfekte, ideale vrouw af. 

Damesbladen beperken zich maar al te graag tot wat geromantizeerde frag
menten uit het leven van mannen en vrouwen. Ze nemen de grote levensproble-
men niet in close up maar houden het bij kleinigheden en onbemdlige geschie-
denisjes. Memoires van aan de dijk gezette prinsessen en reportages over adel
lijke families hier te lande. Damesbladtn vragen geen grote inspanning van hun 
lezerspubliek. Het ontwikkelingspeil van een doorsnee vrouwenblad ligt ergens 
boven de tien jaar. Het damesblad helpt zeker niet pozitief mee aan de ontwik
keling van de vrouw en ergens houdt het de emancipatie tegen. Mannen die 
vrouwenbladen in handen krijgen, en dat zijn er heelwat, raken er stilaan meer 
en meer van overtuigd dat vrouwen een heel stuk dommer dan zij moeten zijn... 
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MESPERS 
De eerste publikatie voor vrouwen 

stamt reeds van 1693 en verscheen te 
Londen onder de naam « Lady's mercu-
re ». In een van de eerste nummers was 
een brief te lezen van een door het le
ven ontgoochelde vrouw. Een brief die 
men heden ten dage in de rubriek van 
de hartsgeheimen of zo zou vmden. 

Een eeuw later vindt men in Frank
rijk een waaier van damesbladen. Er 
zijn er zelfs heel vooruitstrevende bij, 
want regelmatig kan men er seksuele 
raadgevingen in vinden. Deze uitgaven 
bleven slechts voor enkele honderden Ie 
zers toegankelijk. Met het einde van de 
negentiende eeuw en de technische om

mekeer wordt de dameslektuur naar de 
doorsnee vrouw gebracht 

In de VS ontstaat een nieuw soort 
damesblad dat de voorloper en het grote 
voorbeeld zal worden voor de huidige 
damespers. Het bereikt een enorm aan
tal lezeressen omdat het volstaat met 
praktische tips, iets over wonen, eten 
en de grootste nieuwigheid : een gratis 
patroon. 

In Frankrijk komt op dezelfde bazis 
«Le petit echo de la mode» op de 
markt. In België het f ranstalige « Fem
mes d'aujourdhui » dat in dezelfde rich
ting denkt en publiceert. 

De rubriek over de keuken krijgt veel 

belangstelling. De inhoud moet weke
lijks anders zijn en de gerechten niet ie 
duur en zeker niet te moeilijk om klaar 
te maken. Etentjes moeten in één uur 
op tafel kunnen staan Nieuwigheden in 
verband met toestellen voor het huis
houden worden aangeprezen en op een 
verleidelijke manier voorgesteld. De 
binnenhuisinrichting komt meer en 
meer ter sprake en krijgt om zijn ver
heerlijking van het gezellige en het ro
mantische in het huis veel belangstel
ling. 

Nog zeer jong is het invoeren van so
ciale rubrieken. Adoptieproblemen, so
ciale wetten, gehandikapten, ouden van 
dagen enz krijgen meer en meer ruimte. 
Maar diepgaande studies over het hu
welijk, religieuze bedenkingen, politie
ke informatie, reportages in het buiten
land zijn zeer schaars. « Marie Claire » 
het grote franse damesblad publiceert 
sedert jaren reeds een studie over het 
echtpaar zodat een gans dossier kon 
worden samengesteld. Het amsterdam-

se «Avenue» spaart geen centen om 
dure buitenlandse reportages te publice
ren, maar mist ergens een tikkeltje 
vrouwelijkheid. 

Politiek, zelfs gemeentepolitiek, iets 
waar vrouwen wel eens meer aktief in 
zijn, blijft het monopolie van de man. 
De vrouw schijnt alleen te bestaan om 
te behagen, in de keuken te werken, 
achter een tikmachiene te zitten enz. 
Als men de reklame bekijkt zou men 
veronderstellen dat voor haar het leven 
met het lichaam begint en eindigt. 

Wanneer vrouwen zich inzetten om 
hun emancipatie naar juiste waarde te 
doen waarderen dan moeten ze zich 
eens kritisch buigen over de pers die 
(zogezegd) voor hen is, maar die hele
maal niet van hen is. En waarin ze al te 
vaak als wezens worden beschouwd die 
zinloze literatuur willen om dom te blij
ven zoals door vele uitgevers van da
mesbladen wordt verondersteld. Wan
neef massaal verzet tegen deze diskri-
minatie ? 

de vrouw is de oeroude zondebok 
van de man (^-i 

In de geschiedenis vindt men nergens 
een spoor van een massale vrouwenop
stand tegen haar onderdrukking. Pas in 
de 19de eeuw is er sprake van een eman
cipatiebeweging. Indien wij rekenen 
van de gekende historische tijden af. 

dan betekent dat niet minder dan 7.000 
jaar verdrukking, geringschatting, onge
lijkheid. Hici\oor moet een verklaring 
zijn. 

De engelse wijsgeer James Stewart 
Mill heeft zich grondig met dit pro
bleem beziggehouden en - geholpen 
door zijn vrouw ! - zijn besluiten gepu
bliceerd in «The Subjection of women»: 
wijsgerige beschouwingen over de 
vrouw en alles wat haar aanbelangt. 
Hoe^s'el geschreven in de vorige eeuw, 
blijft deze studie zeer aktueel. Uit zijn 
onderzoek blijkt, dat het sisteem van 
ongelijkheid van man en vrouw niet 
steunt op een dicpdoordachte levensbe
schouwing, noch op gelijk welke filozo-
fische overtuiging, noch op sociale 
ideeèn, noch op lange overwegingen of 
beraadslagingen, noch op alles wat zou 
bijgedragen hebben tot het welzijn van 
het mensdom in het algemeen of de 
goede gang van het maatschappelijk le
ven. 

Neen, zegt Mill, uitsluitend het recht 
van de stcikste is de enige plausibele 
reden. Alleen ingevolge haar zwakker 
spierstelsel en zeker niet wegens haar 
geestelijke mindccwaardigheid, heeft de 
vrouw duizende jaren lang in een soort 
slavernij geleefd. 

Wetten en staatsvoimen beginnen al
tijd met het erkennen \an bestaande toe
standen. Welnu, wat louter lichaamlijk 
feit was werd omgezet in een wettelijk 
recht. Het kreeg de zegen der maat
schappij, maar ook de nodige organiza-
ties om juist dat te beschermen wat in 
wezen onwettig, ongeregeld en onrecht
vaardig is. 

In de loop der eeuwen is geen enkele 
geest zo misvormd en verknecht, merkt 
Mill terecht op. Alle godsdiensten, mo-
ralen en opvoedingssistemen zijn er in
derdaad op gericht geweest de vrouw te 
overtuigen en te doordringen van het 
waanbeeld, dat zij uitsluitend voor an
deren leeft. Zowel seksueel als maat
schappelijk. 

Van in de vroegste tijden af wer
den de vrouwen verplicht te geloven, 
dat haar ideale karakter het tegenover
gestelde was van de man, nl. geen zelf-
wil, geen zelfstandigheid, geen zelfkon-
trole. Reeds eeuwen herhaalt de man 
dezelfde drie drogredenen om « der 
vrouwen onderdanigheid » te beklem
tonen : hij noemt zich het « sterke » 
geslacht, wijst op de volledige afhanke
lijkheid van de echtgenote, en duit niet 
dat zij sociale ambities koestert - zonder 
hem I 

De gehele opvoeding en de karakter
vorming van de vrouw zijn erop uit de 
man te dienen, want haar aantrekke
lijkheid is het hoofddoel van deze oude 
opvoedkunde. En door een instinkt van 
zelfzucht blijft de « mannenmaatschap
pij » de vrouw op zulke wijze opvoeden 
en wordt de vrouw doordrongen van de 
leugen als zou haar onderdanigheid, 
of gehoorzaamheid een essentieel deel 
zijn van haar « natuurlijke », seksuele 
aantiekkelijkheid 1 Deze kombinatie 
van sociale en natuurlijke oorzaken ma
ken het zeer onwaarschijnlijk, dat vrou
wen kollektief in opstand komen tegen 
de mannelijke macht, omdat zij steeds 

in een pozitie verkeerden, die in wezen 
niet verschilde van alle onderworpen 
klassen. 

Eeuwen heeft het geduurd, ja eeuwen 
van « g^ote » beschavingen, alvorens 
een denker opstond, moedig genoeg om 
vragen te stellen over de rechtvaardig
heid en de absolute noodzakelijkheid 
van de slavernij. Toen het aantal moC' 
digen toenam - in Europa ten minste * 
werd de volstrekte heerschappij van de 
man teoretisch afgeschaft. De salvernij 
van de vrouw werd gradueel veranderd 
in een mildere vorm van afhankelijk» 
heid, hoewel er van oprechte waarde
ring en sociale rechtvaardigheid geen 
sprake was. Integendeel, de primitieve 
staat van slavernij duurt onverminderd 
voort. Weliswaar werden de zeden ver» 
zacht en aangepast omdat alle mense» 
lijke betrekkingen beïnvloed werden 
door een groeiende algemene menselijk» 
heid, maar het recht van de sterkste be« 
paalde nog steeds de toestanden. 

Alleen goedgelovigen maken zichzelf 
wijs, dat onze huidige instellingen maar 
stand kunnen houden door een gegron
de aanpassing aan de menselijke natuur 
en het algemeen welzijn. 

Zeker, de hedendaagse mens heeft al
le praktische kennis verloren over primi
tieve levensomstandigheden en alleen 
de weinigen, die de geschiedenis groa» 
dig bestudeerden of die werelddelen be« 
zochten, waarin zij gekonfronteerd wer
den met levende vertegenwoordigers 
van lang vergane eeuwen, zijn in staat 
zich een mentaal beeld te vormen van 
wat het mensdom toen was. 

Alleen zij kunnen zich een idee vor
men van de superieure sterkte, die eea 
levenswet in vroegere tijden bezat. Al
leen zij zijn er zich terdege van bewust, 
dat instellingen en gebruiken die steu
nen op het recht van de sterkste, vele 
eeuwen voortduren in veranderde be
schavingen, die het recht van de sterkste 
in oorsprong nooit zouden toegelaten 
hebben. 
En dat is zo gebleven tot op deze dag. 



WIJ 13 

VOOR 

DE 

EUGD 
Naar jaarlijkse geplogenheid — wij houden bij alle non-konformisme toch in ons 

hart een plaats vrij voor de traditie — brengen wij nu, naar aanleiding van de ein-
dejaarsfeesten, een kort overzicht van kinder- en jeugdlektuur. Dat wij hierbij niet 
een volledige « tour d'horizon » kunnen maken en ons bij een grabbel in de lees-
ton moeten beperken zullen onze vaders en moeders zeker begrijpen. Wij beschik
ken niet over zoveel plaats als bvb. het duitse dagblad « Die Welt » om een speciale 
literatuur-uitgave aan het kinder- en jeugdboek te wijden... En zelfs daar dient 
men zich tot een — zij het ietwat grotere — keuze te beperken. 

Beginnen wij bij de Meintjes, bij die
genen die pas deze — voor de mensheid 
zowel verheugende als gevaarlijke ! — 
kennis van he t lezen onder de kleine 
knietjes hebben ! 

Cyriel Verleyen, op het gebied der 
jeugdlektuur geen onbekende, schreef 
voor zijn kleinzoontjes Peter en Jan en
kele mooie boekjes over Klontje en 
Klaartje. Elk deeltje bevat verscheidene 
korte verhaaltjes over de bewuste broer 
en zus (45 fr. per deeltje, Van In, Lier) . 

Eveneens voor beginnende lezertjes is 
« Toto en de taar t » van Maurits Pee-
ters, een boekje uit de «Toto»-reeks van 
deze auteur. Het boekje bevat een 
twaalftal verhaaltjes, die elk in een 
drietal hoofdstukjes rond de il lustratie 
gegroepeerd zijn, zodat het lezen ver
gemakkelijkt wordt. Voor beginnende 
lezertjes kunnen wij eveneens de mooi 
geïllustreerde boekjes van Jane Carruth 
aanbevelen. Godfried Bomans vertaalde 
« Bontje » boeken (« Bontje heeft het 
druk » en « Bontje en haar pop ») en 
Bertus Aaf jes zorgde voor de nederland-
se versie van « De koene Jagerman » en 
« De grote Wedloop », waarin respek-
tievelijk een kat-en-muis-historie en de 
fabel van de haas en de schildpad pret
tig worden verteld. Ook deze boeken 
verschenen bij Van In, Lier, en kosten 
36 fr. 

Een tweede kategorie lezertjes is die 
van negen tot elf, twaalf jaar. Voor hen 
zijn de boeken van Jac Linders over 
Piet en Tom («Piet en Tom in gevaar») 
en over Honkie en Ponkie («Honkie en 
Ponkie op de televizie») ten zeerste aan 
te bevelen, zowel om de tekst zelf als 
om de mooie illustraties van Lie. (Lan-
noo, Tielt, 108 fr.). Deze boeken, in for
maat 27 X 19 cm, bevatten elk een twin
tigtal verhalen over dezelfde personna-
ges, in totaal 107 blz. lektuur en illustra
tie. Voor de groteren in deze kategorie 
is het boek van Julien van Remoortere 
«De Postbode van Liefhuizen» ten zeer
ste geschikt : het gaat over een dorp 
zonder postbode, dat op zekere dag wél 
zulk een onmisbaar beambte krijgt, die 
daarbij nog de taal der vogels verstaat . 
(Uitgave Lannoo, Tielt. G^b 98 blz. -
110 fr). 

Tenslotte mogen wij voor deze kate
gorie lezertjes het 120 bladzijden tellen
de verhalenboek « Rappedepak » niet 
vergeten. Het bevat sprookjes en verha
len van een aantal bekende auteurs : 
Walschap, Durnez, Cor Ria Leeman, G. 
Staes, Louis Verbeeck, Cyriel Verleyen, 
Gerda Van Cleemout Frans De Schri j
ver e.a. 

Enkele gedichten van Louis Verbeeck 
en Gaston Durnez wisselen af met kor
tere en langere prozastukken. Het ei
genaardige is wel, dat in een periode 
waarin de liriek meer en meer op de 
achtergrond geraakt, de jeugd nog 
steeds van gedichten houdt en dan voor
al van gedichten met r i tme, rijm, taai-
klank. Niet alleen in ons taalgebied is 
dit vast te stellen ! « Rappedepak » (120 
blz. groot formaat, verscheen bij Van In 
Lier, en kost 95 fr. 

Voor de groteren (twaalt jaar en ou
der) willen wij beginnen met twee boe
ken, die niet tot de eigenlijke ontspan-
ningslektuur behoren. Vooreerst is er de 
handige, 412 blz. tellende « Lannoo's 
Jeugdencyklopedie », een specifiek 
voor de jeugd opgevatte encyklopedie. 
De oorspronkelijke duitse uitgave, he t 
Schneiders Lexicon, werd voor Neder
land en Vlaanderen bewerkt door H.K. 
Pennarts en J. De Ceulaer, onder weten
schappelijke supervizie van prof. Joos 
Florquin en Dr. V.E. van Vriesland. Ri j 
kelijk geïllustreerd, bevat het meer dan 
800 foto's (waarvan vele in kleur) en te
keningen. Deze encyklopedie is een 

boek dat biezonder geëigend is om te 
dienen als geschenk Voor onze tien- tot 
zestienjarigen bij eindejaarsfeesten, 
verjaardagen enz. Het is daarenboven 
handig van formaat en kan zowel op het 
boekenrek als in de boekentas gemakke
lijk plaats vinden. 

Een tweede boek, dat eveneens als ge
schenk ten zeerste zal gewaardeerd wor
den, vooral door diegenen die in jeugd
beweging, kleuterschool of thuis met 
het probleem « Hoe houd ik ze bezig ? » 
gekonfronteerd worden, is « Kinderspe
len », een vertal ing door Jac Linders, 
van « Die schönsten Kinderspiele » van 
Brigitte Lindig. Bijna tweehonderd 
bladzijden met de meest-verscheiden 
spelen, voor binnen en buiten, voor klei
nen en groten, met of zonder hulpmid
delen of materiaal , bijeengebracht uit 
vele landen van de wereld : een keuze 
die voor elke omstandigheid iets gepast 
biedt ! Warm aanbevolen voor ouders, 
jeugdleiders, onderwijzend personeel ! 
Prijs : 185 fr. geb. - Lannoo, Tielt. 

Na deze twee « leerzame » werken, nu 
de lees-boeken. Ladies first ! Voor onze 
meisjes van twaalf tot zestien (en ou
der !) biedt de Belfort-reeks der uitge
verij Van In een ruime keuze aan meis
jes-romans, waarvan wij er hierna enke
le van diverse auteurs prezenteren. 

Gerda Van Cleemput schreef « Va
kantie te koop », over twee meisjes die 
hun vakantie doorbrengen in de Camar-
gue, samen met hun oom. 

Tjarda brengt in « Ontvoering. Ja of 
Nee ? » een tegelijk spannend en ple
zierig verhaal van twee meisjes op het 
detektive-pad. 

Johan Ballegeer, die sommige lezers 
zich nog zullen herinneren van he t zeer 
mooie jeugdboek « Allen die het zwaard 
grijpen », over Willem van Saeftinghe, 
schreef nu eens ter afwisseling 'n meis
jesboek : « Het geheim van de gescheur

de Frietzak » : een kombinatie van de-
tektive-, liefdes-, historisch- en science-
fictionverhaal, dat zich tijdens de va
kantie van zes jonge meisjes op een 
camping in Italië afspeelt. 

René Struelens, die zulke spannende 
jongensboeken schreef, heeft in « Een 
baan voor Marleen » het verhaal vertel t 
van een meisje dat in afwezigheid 
van haar ouders met een toevallige ken
nis van « identiteit » verwisselt en zo 
kindermeisje wordt. De verwisseling 
geeft aanleiding tot allerlei gekke situa
ties. Humor, ernst, innigheid maken dit 
boek tot ideale lektuur voor onze meis
jes. 

Van de bekende schrijfster Maria De 
Lannoy, die niet alleen als jeugdschrijf-
ster bekendheid verwierf, en wier werk 
in verscheidene talen werd vertaald, 
verscheen in deze reeks «Gerda in Zuid-
Afrika » : het weesmeisje Gerda kan, 
door toedoen van oom Geert en gehol
pen door een eigenaardig toeval, haar 
strenge tantes verlaten en in Zuid-Afri-
ka een nieuw tehuis vinden. Benevens 
het verhaal zelf, is er de zeer goed weer
gegeven situatie in Zuid-Afrika, die 
vanwege schrijfster een meer dan op
pervlakkige kennis van land en volk 
veronderstelt . 

Opdat de grotere jongens zich niet te 
kort gedaan zouden voelen, willen wij 
besluiten met te wijzen op twee soorten 
lektuur, twee soorten tema's die hen 
vooral aanspreken, en waarvan wij en
kele titels zullen opgeven. 

Vooreerst is er het voor vele jongens 
zeer interessante gebied van de weten
schap, de science-fiction : ruimte-vaart 
enz. W.J. Verbeeten beschrijft de avon
turen van de astronaut Ken Cassidy in 
« Redding in de ruimte » en in een vol
gend deel « Het geheim van de maan-
grotten ». Spannend zowel voor de 
science-fiction-bazis als door het avon
tuur der astronauten, zijn dit boeken 
om door onze jongens in één adem uit
gelezen te worden. Prijs : 85 fr. (Van In, 
Lier) . 

Maar naast de science-fiction is er het 
speurdersverhaal dat de meeste jongens 
boeit. In de « jonge-speurders-serie » 
van L.C.G. Malmberg (voor Vlaanderen: 
Van In, Lier) is op ui termate spannende 
en toch bevattelijke wijze voor onze 
oudere jongens aan deze belangstelling 
tegemoetgekomen. « Het geheim van de 
wit te raaf » en « De man met de rode 
hoge hoed », beide van W. Ecke, zijn 
twee uit het Duits vertaalde detektive-
verhalen die, voor jongeren geschikt, 
ook nog ouderen kunnen interesseren. 
Deze boeken — in een geplastificeerd 
omslag gebonden — tellen 142 blz. en 
kosten 95 fr. 

Ziezo : hiermede is de eerste grabbel 
in de leeston gedaan. Wij hopen, dat wij 
voor ieders gading iets gebracht hebben, 
al moesten wij ons ui teraard tot enkele 
titels beperken. Wij konden slechts en
kele korte aanduidingen geven en er — 
voor de kinderen — het « neem en lees » 
aan toevoegen. Het kopen... dat is dan 
de zaak van de vaders en moeders.. . 

T e HEEL 
BRUSSEL 

Met « Oidipoes Turannos » 
(•« Oidipoes, tiran van Thebe ») 
van Sofokles, bereikt de K.V S. 
een hoogtepunt. 

Sofokles, met Deschylus en Eu
ripides, de grootmeester van het 
griekse drama, toont ons de men-
sen zoals ze zouden moeten zijn, 
in een taal die hij natuurlijker, 
soepeler en meer gevarieerd heeft 
gemaakt en waarmee hij ons vol
komen onder de illuzie weet te 
brengen. 

In « Oidipoes Turannos », « Anti
gone » en « Oidipoes Coloneus » 
behandelt hij het « vloek y>-gege-
ven dat rust op het leven van 
Laios en zijn familie : Oidipoes 
(Laios' zoon) doodt (onwetend) 
zijn vader ; huwt (onwetend) zijn 
moeder ; steekt zichzelf de ogen 
uit; zijn moeder pleegt zelfmoord; 
hij vervloekt zijn zonen ; deze be
strijden en doden elkaar ; zijn 
dochter Antigone offert zich op : 
dramatisch meer dan geladen ; vol 
toevalligheden en onwaarschijn
lijkheden, maar 25 eeuwen gele
den gretig aanvaard, volgens oude 
legenden en volgens de wil der 
goden. 

« Oidipoes Turannus » is het 
meesterwerk van Sofokles en te
vens van het grieks teater ; het is 
in rijpste tragedie, waarin noodlot 
en schuld niet te scheiden zijn, met 
een zeer sterke konstruktie, waar
bij het optreden van de drie klas
sieke spelers uit de oudheid mees
terlijk werd verdeeld ; Sofokles 
geeft het verloop zelf niet weer, 
maar de samenvatting ervan, kon-
centrisch opgebouwd om de hoofd
figuur Oidipoes, met zijn bitsig, 
opvliegend en hoogmoedig karak
ter, en het behandelde probleem ; 
het koor, gevormd door het volk, 
blijft bij het onderwerp en beant
woordt aan de gevoelens die het 
stuk moeten opwekken. 

Doel van Sofokles in « Oidipoes 
Turannos » is te bewijzen dat het 
mensdom broos is en het geluk 
van de mens onbestendig ; « prijst 
geen mens gelukkig vóór zijn 
dood », want leed is, afgezien van 
eigen schuld een onafscheidbaar 
bestanddeel van het menselijk be
staan. 

« Oidipoes Turannos » wordt 
gespeeld in een nieuwe vertaling 
uit het Grieks door Johan Boonen, 
soberder, direkter en voor ons 
meer ontvankelijk, waar bij toeft 
ook niet alle woorden ons even • le-
schikt lijken : het gaat toch ouer 
een tragedie uit- de Oudheid ' 

Goede vertolking onder de regie 
van Fr. Beukelaers, die het gezel
schap flink in handen heeft en 
met het koor een opmerkelijk re-
zultaat bereikt ; Senne Rouffaer 
speelt de titelrol met begrip en 
overtuiging : één van zijn beste 
prestaties. In de kostumerina een 
onbegrijpelijke wanklank " zoals 
Yvonne Lex (Jokaste) werd toe
getakeld .' Ze past eerder in een 
karnavalstoet dan in een werk van 
Sofokles. 

GENT 
Enkele uitspraken van Eward 

Bond, de auteur van « Smalle weg 
naar het diepe noorden » ; 

« Mijn rebellie ligt in de kunst. 
Alle processen zij slechts kluchten. 
Ik wil zeggen, dat de gemeenschap 
de mensen opvoedt tot moorde
naars. Men moet zijn situatie be
grijpen, ook al is die hulpeloos ». 

Sommigen vinden dat hij ver
nietigt wat hij voor illuzie houdt: 
de werkelijkheid, waardoor hii ze 
zou overdrijven, parodiëren, poë-
tizeren (?) en dat zijn mengeling 
van'groteske, satire en dichterlijke 
emotionalizering voor onweer
staanbaar houdt Ze zijn gei *'OTI 
onuitstaanbaar : de opgestapelde 
gemeenplaatsen, de onzin, 
de uitspraken van warhoofden het 
kinderachtig gedoe, de spot met 
alles, maar vooral met religie — 
alle would-be « waarheden » en 
would-be diepzinnige beschouwin
gen ten spijt. 

We hebben ons moeten bedwin
gen om te blijven tot de laatste 
nonsens werden uitgekraamd. 

Jammer voor het K.N.S.-gezel-
schap ! 

J. V. 
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MUZIKALE EXPLORATIE DOORHEEN ZUID - AFRIKA 
We hebben onlangs de afreis van Ar-

mand Preud'homme en Willem De Meyer 
naar Zuid-Afrika gemeld, waar beide be
kende Vlamingen op informatie-rondreis 
gingen met de bedoeling, nauwere kultu-
rele banden tussen Vlaanderen en Zuid-
Afrika tot stand te brengen. Dit is tans 
met de moderne verkeenmiddelen moge
lijk ondanks de zeer grote afstand tussen 
beide landen. 

Uit het reisverslag blijkt onder meer 
dat de verkenningstocht die na de eerste 
wereldoorlog door Emiel Hullebroeck, 
professor Modest Laureys en de akteur 
Willem Benoy in Zuid-Afrika werd onder
nomen daar nog tot op vandaag nage-
werkt, zelfs bij de huidige jonge generatie. 

Het onthaal van beide vlaamse verken
ners blijkt overal uiterst hartelijk te zijn 
verlopen, technisch tot in de puntjes ver
zorgd. De twee gasten hebben niets anders 
dan woorden van lof voor de kulturele 
diensten van de zuidafrikaanse regering en 
van de bezochte centra Het was nochtans 
een zeer druk bezet programma dat weinig 
gelegenheid tot respijt liet. Het begon met 
een radio-intervieuw dat uiteraard handel
de over de stand van de vlaamse volkszang
beweging, met als aanknopingspunten het 
feit dat vier operetten van Preud'hom
me in tal van zuidafrikaanse middelbare 
instituten met groot sukses worden opge
voerd en het optreden van 120 zuidafri

kaanse volksdansers op het jongste vlaams
nationaal zangfeest te Antwerpen Voorge
steld werd de « dagen \an het vlaamse 
lied j . (1970 ) in scholen en in de volks
dans- en zangkringen in Zuid-Afiika in te 
planten en in Vlaanderen aandacht te be
steden aan het zuid-afrikaanse lied naar 
aanleiding van de Krüger-herdenking ( 10 
oktober ) welke voorstellen zeer gunstig 
werden onthaald. Radio Kaapstad zal al
vast ettelijke uitzendingen aan het vlaam
se lied wijden en daartoe onder meer de 
medewerking van de... B R.T. vragen, voor 
zover onze ( ? ) radio daartoe in staat zal 
zijn... 

Armand Preud'homme en Willem De 
Meyer ontmoetten tijdens hun rondreis 
rektor Dubuisson van de universiteit van 
Luik, die er eveneens op bezoek was ( in 
het kader van het kultureel akkooid tussen 
Zuid-Afrika en België ) en die zich zeer 
pozitief over land en volk uitliet Gans het 
reisprogramma werd gekenmerkt door ont
vangsten en zang- en dansuitvoeringen, 
steeds zeer talrijk door jong en oud bijge
woond. De volkszang-en dans bloeit inder
daad in Zuid-Afrika, waarbij de kennis van 
het vlaamse lied opvalt. Onze twee reizi
gers woonden er ook een schitterend ge
slaagd jaarlijks zangfeest bij waarvan de 
eregas.ten leden van de zuidafrikaanse re
gering zijn. 

Het lijdt niet de niinsie twijlcl dat deie 
nieuwe « trektocht » de bloei van het 
vlaamse en zuidafrikaanse lied ten goede 
zal komen in beide landen. « Welgelegen » heet de molen van Mosterl nabij Mowbray, Kaapstad. 

OATMoETU... 
• • • welen • • • 

Tot voor een paar jaar was er 
maar één autonome halletgroep in 
ons land, een hrussels gezelschap, 
dat rijkelijk werd gesubsidieerd 
doch waarvan alleen Brussel pro
fiteerde, terwijl de overige 8 mil-
]oen landgenoten van eigen ballet-
kunst verstoken bleven. Het « Bal
let de Wallonië » kwam deze 
leemte in Wallonië aanvullen Nu 
is er met jaren vertraging een 
« Ballet van Vlaanderen » geko 
men. dat meteen zal kunnen steu
nen op de enige bestaande ballet
school in ons land met volledige 
vakopleiding (Antwerpen) Hope-
hjk zal dit ballet zich niet tot één 

koreograaf en tot optreden alleen 
in grotere steden beperken, terwijl 
het ook aandacht zou moeten 
schenken aan de jeugd, kinderen 
inbegrepen. Het ware fout, het 
ballet af te stemmen op het bui
tenland^ des te meer daar er in 
eigen land voor jaren werk op de 
plank(en) is. 

Voor de tweejaarlijkse prijs van 
'de VT B van de Vlaamse Humor, 
moeten de tekeningen vóór 16 de
cember as., behoorlijk verpakt, 
gezonden worden naar het bonds
gebouw van de V.T.B St Jakobs-
markt 45, Antwerpen. De jury zal 
uitspraak doen vóór zaterdag 8 
januari 1970 dag waarop de ten
toonstelling wordt geopend in het 
Jan Van Eyck Studio. Kalender-
berg 7 te Gent en waarop de uit
slag zal worden bekend gemaakt 

• • • beXiJKen • • • 

In Celbeton, Gentse Steenweg 
192 te Dendermonde werd vorige 
zaterdag de tentoonstelling « Af
fiches uit duitse muzea » geopend 
(muzea uit de voornaamste west-
duitse steden dan) De opening 
ging gepaard met een literaire 
happening door Gerd Segers met 
als « publiek » Paul De Vree, Jan 
Hoet, Roland Jooris en Roland 
Patteeuw Tot 5 januari 1970. 

Op 23 december speelt het 
Groot-Limburgs Toneel van Maas
tricht in de K.V.S. te Brussel een 
kamer-western van René de Obal-
dia « Sassafras » in de regie van 
Cas Baas. Plaatsbespreking tel. 
18 39 40. 

FRANS KEYERS 
Frans Keyers, leraar in voordracht en 

toneelspeelkunst aan de muziekakade-
mie van Genk en direkteur van het 
genkse toneelensemble «Ghe in lek» , 
heeft met zijn twee boeken « De Gevan< 
gene» en «Mogren wij ook l e v e n ? » vo
r ig jaar zijn intrede gedaan in de lite
ra tuur . Beide boeken verschenen bij de 
uitgeverij De Roerdomp te B rech t 

Frans Keyers wil in de eerste plaats 
getuigenis afleggen, maar de vorm 
waarin hij het doet is wel degelijk lite
rair, hoewel elk boek tot een ander gen
r e behoord. « De Gevangene » is een ro
man, hoewel niet zozeer in de klassie
ke betekenis. 

Vertoont «De Gevangene» ook als 
verhalend proza reeds sterk-essayisti-
sche trekken, dan is « Mofen wij ook le
v e n ? » geheel-subjektief oroza, dat wij 
misschien nog best de benaming van 
poëtisch pamflet kunnen geven. In « De 
Gevangene» is het verhaal tot zijn es
sent ie herleid : het is de geschiedenis 
van een kleine jonden die doorheen de 
puber te i ts iaren worstel t en als man op 
de tweesprong, tussen priesterschap en 
liefde voor de vrouw, nu eens he t ene 
en dan het andere kiest om tenslotte 
toch naar zijn klooster te rug t e keren. 
De konstrukt ie van deze roman lijkt 
eenvoudig en is toch sterk gevarieerd. 
De tegenstelling tussen het eerste, zeer 
vlot verlopende en verhaalde gedeelte 
en het tweede, veel beschouwender deel 
breekt enigszins de harmonie van het 
geheel. In het eerste gedeelte bewijst 
Keyers zijn mogelijkheden als verteller 
en die zijn niet gering. In he t tweede 
gedeelte is de essavist m^er op de voor
grond getreden. 

Wat dit boek aan aanklacht bevat te
gen een kerk, die het gebod der liefde 
verving door dat der kuisheid — en wel
ke dan n o g ! — wordt in he t tweede 
boek uitvoeriger uitgeschreven. Is het 
eerste boek een il lustratie van wat een 
puri teinse samenleving in al haar onna
tuu r van een mens kan maken, dan is in 
he t tweede deze aanklacht tegen het pu
r i tanisme nog scherper geformuleerd. 
Een essai in de s t r ikte betekenis is het 
niet ; bezit de scherpte van een pamflet 
en wij kennen geen genre waar wij he t 
dan ook beter zouden kunnen onder^ 
brengen. En toch is -•j. een duidelijke 
lijn, een regelmatige opgang in de uit
werking van de gedachte pn het gevoel, 
naa r de kl imax toe 

De kritiek die Keyers uitbrengt op de 
kerk — altan op en bepaald uitzicht 
ervan, nl het machtsinst i tuut en op een 
mental i tei t die zii aankweekte, zou hem 
vóór dertig jaar zeker banbliksems be
zorgd hebben. Nu echter heeft de oor
spronkelijk zeer opstandige taal van 
Keyers (want wij vermoeden dat zijn 
boeken reeds een tijd geleden geschre
ven werd) iets van haar scherpte verlo-

Evenwichtig en waardig dit herenhuis in hollandse stijl waarin elementen te vinden zijn die < van bij ons > komen. 

ren. CXI. 

Wij zien dit vooral in het eerste deel 
van « D e Gevangene» he t duidelijkst 

bewezen. 
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« Een gekke familie » is een tsjechoslovaakse film die in film-
tribune voor het eerst bij ons te zien is. Maandag 15 december 

om 20u25. 

GEHOORD 
TELEFOON 

Deze week stapte een toeval
lige bezoeker de kantoren van 
de tv binnen. Aan de ingang 
vulde hij een briefje in met 
zijn naam, het nummer van 
zijn identiteitskaart en de re
den van zijn bezoek. Toen hij 
een paar uur later het gebouw 
wou verlaten, werd hij aan de 
ingang tegengehouden door een 
kerel in uniform die hem in 
het Frans vroeg wat hij was 
komen doen. 

« Daarvoor heb ik toch een 
papiertje ingevuld », verweer
de de bezoeker zich. Waarop 
het uniform : « Je ne comprend 
pas Ie flamand ». 

Dit is geen alleenstaand feit. 
Bij de slagbomen van het 

nieuw omroepcentrum aan de 
schietbaan zit dikwijls een 
vreemde die geen gebenedijd 
woord Nederlands verstaat. Ik 
heb niets tegen die man omdat 
hij Spanjaard of Turk is, maar 
ik vind het toch godgeklaagd 
dat bij een nationale instelling 
als de B.R.T. onthaalpersoneel 
in dienst is, dat niet eens op 
een eenvoudige vraag om in
lichtingen van een vlaamse be
zoeker kan antwoorden. 

Het onthaal op de B.R.T. Iaat 
trouwens heel wat te wensen 
over. Als buitenstaander kom 
je op de eerste plaats met de 
B.R.T. in kontakt via de tele
foon. Als je 49.20.80 draait, 
moet je al heel veel geluk heb
ben wil iemand aan de andere 
kant binnen de minuut de 
hoorn opnemen Een redaktrice 
van een brussels dagblad heeft 
vorige maand zelfs precies tien 
minuten — dat zijn zeshonderd 
lange sekonden — moeten 
wachten voor zij « B.R.T.-
R.T.B. » hoorde zeggen. 

De telefonisten klagen dat 
zij te veel werk hebben en hun 
uiterste best doen om ondanks 
alles toch vlug te antwoorden. 
Kan zijn, maar dan moeten 
dringend meer personeelsleden 
aan de telefoon gezet worden. 
Want het maakt een heel zie
lige indruk op een wildvreem
de, als hij voor de eerste keer 
merkt dat telefoneren naar de 
radio of de televizie op een 
kansspel gaat lijken. 

ZICHEM 

De opnamen voor de tweede 
reeks « Wij, Heren van Zi-
chem », naar de werken van 
Ernest Claes, zijn deze week 
beëindigd. Nu wordt er full-
speed gemonteerd in studio 
Reusens. Ondertussen is Fons-
ke Exelmans, alias Lewie, druk 
aan het studeren want hij zit 
al in de zesde latijnse en in het 
Sint-Jan Berchmanskollege te 
Diest zijn de eksamens bezig. 
Het feuilleton zal waarschijn
lijk starten op 18 januari ; het 
kan echter eventueel een paar 
weken later zijn. In dat geval 
zult u op zondagavond blijven 
kiiken naar de avonturen van 
"-'•'prlock Holmes. 

Zaterdag 13 december 

17u : BRUSSEL NED. 
Van bezetting tot bevrijding 
(Theo Lefèvre over de bevrij
ding). 
22u20 : NEDERLAND 1 
Poets (de avonturen van een 
verborgen kamera). 
21u05 : FRANKRIJK 1 
L'affaire Deschamps (de re-
konstruktie van een proces). 
20ul5 : DUITSLAND 2 
To catch a thief (amerikaanse 
speelfilm van Hitchcock). 

Zondag 14 december 

2iu30 : BRUSSEL NED. 
D vreemde ruiter (tv-opera 
naar een toneelstuk van de 
Ghelderode). 
19u40 : NEDERLAND 1 
He bos komt tot leven (over 
de grote wouden van Oost-
Europa). 
21u35 : NEDERLAND 2 
Vrede door angst (atoomraket
bewapening als waarborg voor 
de vrede in de V.S.A.}. 
12ul5 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
De maya's van Yucatan (doku-
mentaire). 

21u03 : FRANKRIJK 2 
De vuurpaarden (film van Ser
ge Paradjanov). 

Maandag 15 december 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Een gekke familie (tsjechoslo
vaakse film in filmtribune). 
21u45 : BRUSSEL NED. 
Maurice Maeterlinck (doku-
mentaire). 
22u : NEDERLAND 1 
Zo goed als nieuw (komedie 
met Wies Andersen). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Situation 69 (over de grondpo-
litiek in ons land). 

21u05 : FRANKRIJK 2 
Les sans espoirs (speelfilm). 
21u45 : DUITSLAND 1 
De biljoenenroes (eerste deel 
van een reeks over de twintiger 
jaren). 

Dinsdag 16 december 

20u35 : BRUSSEL NED. 
De zaak John Restin (in de 
reeks « beschuldigde, sta op »). 
21ul0 : NEDERLAND 2 
Aan de overkant (oude speel
films gebazeerd op de werken 
van Graham Greene). 
21u55 : BRUSSEL FRANS 
Zending in Afghanistan (doku-
mentaire). 

20u20 : FRANKRIJK 1 
De derde republiek (histori
sche dokumenten). 

22ul0 : DUITSLAND 1 
Hopla, wir leb en (tweede deel 
in de reeks over de jaren twin
tig). 

Woensdag 17 december 

20u50 : BRUSSEL NED. 
Interieur (eenakter van Mau
rice Maeterlinck). 
22u : FRANKRIJK 1 
La jungle du tapis vert (tril
ler). 
21ul0 : FRANKRIJK 2 
Le trou (speelfilm). 
21u45 : DUITSLAND 1 
De charlestonjaren (over de 
twintiger jaren). 

Donderdag 18 december 

19u35 : BRUSSEL NED. 
De Volksunie. 
20u30 : NEDERLAND 1 
Droompaleis (over een «pa-
lais ideal» van een franse post
bode). 
21u30 : NEDERLAND 2 
De Stille Oceaan (één van de 
zeven zeeën). 

vrijdag 19 december 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Het helleschip (toneel van de 
Portugees Gil Vicente). 
21ul5 : BRUSSEL NED. 
Kunst kost geld (een enquête 
van Ludo Bekkers). 
20u20 : NEDERLAND 1 
't Schaep met de vijf poten 
(dwaze humor). 
21u40 : NEDERLAND 2 
Feria de Espana (een spaans 
volksfeest). 
20u25 : FRANKRIJK 1 
Volpone (speelfilm). 
19u40 : FRANKRIJK 2 
Madagaskar (een dokumentai-
re). 

& 

mm 
BREUGEL 

Het programma « De vier 
seizoenen van Pieter Breugel » 
dat de vlaamse tv vorige week 
uitzond, was mijns inziens een 
flop. Omdat het geen televi
zie was. De teksten van Jeaa 
Francis waren knap. Maar een 
aaneenschakeling van dialogen 
tussen Breugel en respektieve» 
lijk zijn eigen vrouw, een lief
je, een dikke bisschop en een 
grote schilder, is helaas nog 
geen televizie. Met hetzelfde 
scenario kon men voor de radio 
misschien een knap luisterspel 
in mekaar boksen... 

Televizie vereist aktie op de 
eerste plaats en afwisseling. 
Hoe goed de akteurs ook hun 
best deden — vooral Gerard 
Vermeersch was grandioos — 
de uitzending had meer van 
een spreekkoor-in-zakformaat 
dan van een televiziespel. 

MAGESIEN 

Wie wél weet wat televizie 
is, is Jan Vanderstraeten die 
verantwoordelijk tekent voor 
Magesien. Hij maakt ook Echo 
en behoort tot de weinigen op 
het Flageyplein, die zonder 
veel tam-tam geregeld goede 
programma's in mekaar steken. 
Was de laatste Magesien geen 
hoogvlieger, dan zaten er toch 
een paar knappe gags in de pa
rodie op de kookles Maar pit-
tig-satirisch is Magesien daar
mee nog niet... 

BOOMALARM 

Elders in dit blad hebben we 
het reeds over de uitzending 
« Boomalarm », verleden zon
dag op het B.R.T.-scherm, ge-
had De makers van dit filmpje 
krijgen van ons de prijs vooi 
het beste tv-programma van de 
week Een stevig en goedgedo-
kumenteerd dossier een intel
ligent gebruik van de inter
views (de laatste woorden van 
de geïnterviewden waren met
een de inleiding voor een vol
gend aspekt van het probleem)', 
knap kamerawerk en een uit
stekende montage en sonoriza-
tie maakten er een boeiende 
uitzending van. Het medium tv 
werd weer eens een zeldzame 
keer gebruikt voor een volwas
sen uitzending, die de kijker 
wat wijzer en wat méér be
wust van een aantal verant
woordelijkheden maakte. 

HALEWiJN 

Reeds enkele weken zijn op
namen bezig voor een volks
kundige dokumentaire over de 
Halewijnfiguur, zoals die in de 
middeleeuwse teksten tot ui
ting komt Als dekor voor dit 
programma zal onder meer het 
gentse Gravensteen fungeren. 

Naar hei werk van Michel de Ghelderode brengt de vlaamse tv 
«De vreemde ruiter» als tv-opera. Zondag 14 december om 

21u30. 
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Stevemers doelt voor Standard ondanks 
de lange zwarte armen van Jones. 

VLAAMS-RUSSISCH NIET 

Onze nationale hokeyjongens willen 
nog eens een tornooitje gaan spelen, in 
Bombay deze keer. en ze zouden daar-

.voor gaarne wat centen loskrijgen van 
vadertje staat. Een klein half miljoentje 
zou al volstaan. De minister van franse 
kuituur is bereid de helft van de centen 
te leveren. Die van Vlaamse kuituur 
zegt, net als de Russen beweert « Les 
Sports », njet. En dat volgens Jacques 
Lecoq die alles weet, omdat de Vlamin
gen de hockeyspelers bestempelen als 
franskiljons. Maar wat gaat er nu ge
beuren, aldus Jacques, als de minister 
van franse kuituur nu eens hetzelfde 
gaat doen als de nationale (maar onge
veer 100 t.h. Vlaamse) waterpolo- of vol-
leybalploeg centen vraagt voor een tor-

. nooi ? Tja, wij weten het ook niet wat 
er dan zal gebeuren, maar strikt per
soonlijk vinden wij dat onze lieve stok-
slagers wel wat overdrijven met hun 
lange en verre tornooien, en dat onze 
even lieve kultuurministers hun centen 
beter kunnen gebruiken, dan er droom-
vakanties mee te betalen voor jongens 
die voor de zoveelste keer vinden dat ze 
nodig een tornooi moeten gaan spelen, 
of het nu Vlamingen of Walen zijn, 
stokslagers of waterplonzers. 

TWEEDE KEER, GOEDE KEER 

De nationale trofee voor sportverdien-
ste moet toegekend worden aan de 
sportman (of vrouw) die in het afgelo
pen jaar het meest heeft bijgedragen tot 
het vergroten van het belgische presti
ge in het buitenland. Vinden wij een 
schertsnorm, maar het is nu eenmaal de 
gangbare. Op grond van deze norm ken
den wij pnvaatshalve verleden jaar de 
trofee toe aan Serge Reding, samen met 
veel andere serieuze en minder serieuze 
sportjoernalisten. De folkloristische 
schertsjury die de trofee écht toekent, 
kende haar toe aan autorenner Ickx. Er 
is toen een daverende schaterlach los
gebarsten in heel het land. Wij hebben 
de indruk dat men die gehoord heeft tot 
in het brusselse stadhuis, want de nog 
steeds even koddige jury heeft haar tro
fee dan maar dit jaar toegekend aan 
sterke Serge. Strikt genomen hoeven 
wij er de man niet meer om te felicite
ren, want dat deden wij verleden jaar 
al. We gaan het toch nog eens doen, om-

dat wij hem een bijzonder fijn sport
man vinden, zoals wij er veel te weinig 
hebben. En dat in tegenstelling met 
jury's. 

MOOIE VOORUITZICHTEN 

Na Real Madrid te Luik te hebben 
overwonnen, heeft Standard de konink
lijke Spanjolen ook nog in eigen vesting 
verslagen (2-3). Men mag dus terecht 
gewagen van een grote prestatie van de 
Luikenaars (?). Hoe zij het klaar heb
ben gespeeld, hebt u zelf gezien op het 
teeveetje. Standard heeft zeer goed ge
speeld en dan vooral, voor ons part, 
Wilfried van Moer, de onvermoeibare, 
die vanuit het middenveld voor zijn 
verdediging èn voor zijn aanvallers zo'n 
steun was dat hij voor beide komparti-
menten de bazis legde voor de overwin
ning. Daarmee staat Standard er goed 
voor. Wij geloven dat deze keer de kans 
bestaat dat ze zullen doordringen tot in 
de finale. De kwestie zal, denken wij, 
vooral zijn van niet te snel op Leeds of 
de keesjes te botsen, voor ons, mèt Stan
dard, de grote kanshebbers. 

RAP TALENT 

Onze nationale Gaston heeft er een 
beetje de riem afgelegd. Hij loopt en 
wint af en toe nog wel een cross'ke, 
maar voor de rest bereidt hij zich rus
tig voor op de landencross in het na-sei
zoen, hij laat de boeren maar dorsen. 
Aktief als hij van nature is, heeft hij 
zich echter energiek op een andere be
zigheid geworpen : het schilderen. Van 

Patrick Sercu en Theo Verschueren in 
het gentse sportpaleis tijdens de grote 

prijs Tom Simpson. 

Motoren ronkten te Woluwe. Hartver
warmende sport in deze winterdagen... 

alle kanten hebben wij horen vertellen 
dat hij werkelijk talent heeft, dat hij 
het ver zal schoppen en veel ditjes en 
datjes. Onze vriend Ghislain, al twintig 
jaar kunstschilder, al dikwijls laureaat 
links en rechts, en vijftien « blauwe » 
per doek waard, wil zich niet uitspre
ken over de omvang van Roelants' ta
lent. Maar het is, zegt hij, in ieder ge
val een « rap talent ». Hij, Ghislain, 
twijfelt er na tientallen jaren nog altijd 
aan of hij er ooit wat zal van terecht 
brengen. Roelants is « al » zes maand 
bezig, en niemand twijfelt nog aan zijn 
« kapaciteiten ». Kind der goden. 

DE OUDE MAN 

Magesien gezien verleden week ? En 
ook het intervieuw van Jan van Rom-
paey van de heer Hermes, oud-voorzit-
ter van de atletiekbond ? Aanvankelijk 
vonden wij het wat pijnlijk dat de jon
ge man. deze keer nochtans betrekke
lijk mild en vriendelijk, met de oude 
man zo een beetje de vijf minuutjes 
hield. Naarmate Hermes echter meer 
verwaand ging doen, kregen wij een an
dere indruk. De indruk van verbijste
ring namelijk dat dergelijke mensen 
tientallen jaren blijven zitten aan het 
hoofd van nationale bonden als de atle
tiekbond. Verbijstering, niet alleen om
dat de man in al die tientallen jaren 
geen Nederlands kon of wou leren, maar 
ook omdat wij ergens meenden aan te 
voelen dat dergelijke o.i. zeer middel
matige mensen in feite slechts mario
netten zijn in handen van machtige 
groepen, die met het oog op vele belan
gen door dik en dun hun niet bestaande 
verdiensten en kwaliteiten blijven ver
dedigen. 

GEWOON AFSCHAFFEN 

M'sieur Varenne, de geliefde, laat 
zich in een van zijn meesterwerken in 
« Les Sports » ontvallen dat zijn radio
reportages van grote voetbalwedstrij
den slechts door enkele tientallen luis
teraars gevolgd worden. Inderdaad, een 
onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat 
er niet veel belangstelling meer bestaat 
voor radioreportages over voetbalwed
strijden. Begrijpelijk. Wie van voetbal 
houdt, gaat zelf kijken, of volgt de wed
strijd op de TV. Maar dan rijst natuur
lijk de vraag : waarom samen met de 
TV-reportage nog die op de radio ? 
Waarom schaft men de laatste niet ge
woon af, als er toch geen luisteraars 
zijn ? Op die manier zouden de mensen 
die niet van sport houden, en zo zijn er 
meer dan men denkt, zich niet altiid 
moeten ergeren dat zij overal tegen de 
soort aanbotsen, met of tegen hun zin. 
En voor Varenne zelf, met zijn kapaci
teiten en ziin relaties, moet het een 
kleintje zijn een andere job te vinden, 
nog belangrijker en nog beter betaald. 

NIEUWE AFDELING 

Wij horen zeggen dat de Britse Foot
ball Association het kloeke besluit nam 
voortaan de voetbalsport voor dames te 
erkennen en de damesvcetbalfederatie in 
haar rangen op te nemen. Wij zijn niet 
erg voor voetballende dames, omdat wij 
elke aanslag op sierlijke damesbeentjes 
een misdaad vinden. Zonder gekheid : 

'De cycLo-crossliefhehhers komen week-
end na loeekend aan hun trekken. Zon
dag nog te Wemmei, waar Thielemans 
met de (ijs)bloemen aan de haal ging. 

omdat wij die sport ongeschikt vinden 
voor meisjes, net als rugby, wielrijden 
en worstelen. Ook omdat wij niet gelo
ven in de kultuurwaarde van bestor
mingen van het veld en de kleedkamers 
en de jacht op trofeeën onder de vorm 
van truien en andere kledingsstukken 
(ja, gebeurt inderdaad al) door begees

terde toeschouwers. Toch denken wij 
dat de britse bond er goed aan deed de 
hele zaak — die toch bestaat — maar 
ineens te erkennen. Er een soort illegaal 
vertoon van maken, kan alleen de onge
zonde sensatie vergroten. En nu dus 
maar wachten op navolging van het 
britse voorbeeld hier te lande. Wie be
gint ? 

en miljoen bladzijden 
Als wij destijds hij de Sjèl ons 

strajwerk niet gemaakt hadden, 
dan werd dat tegen 's anderen
daags gewoon verdubbeld. Zo is 
het ooit gebeurd, bij ons in de 
klas, dat een jongen tien bladzij
den straf kreeg. En geen tijd had 
qehad om die te schrijven, mijn
heer, met zoveel lessen. Het wer
den er dus twintig. En daags na
dien veertig. En een week later — 
loant de jongen had nog altijd 
qeen tijd gehad — waren er meer 
dan vijfhonderd. En ziet dat ge ze 
inorgen heht. Van dan af werd het 
een lolleke. Van zodra de Sjèl zijn 
kop binnenstak begonnen wij in 
koor te brullen, hoeveel kantjes 
strafwerk hij al te goed had. Wij 
hebben het volgehouden tot ver 
over het miljoen. Het einde van 
het liedje was dat de jongen, on
danks de gruwelijke straf die op 
zijn schouders rustte, nooit een let
ter geschreven heeft. Tussen haak
jes, het moet wel heilzaam zijn 
geweest voor hem, want hij is nu 
advokaat. En niet van de goed
koopste. 

Wij hebben aan de Sjèl gedacht 
hij het lezen van de gruwelijke 
straffen die de wielerunie zal uit
delen aan alle koereurs die nog 
« dinamiet » durven « pakken » 
op zo'n stomme manier dat ze erbij 
gesnapt worden. 

De eerste overtreding brengt één 
maand schorsing mee. De tweede 
wordt het drie maand « te voet » 
en de derde keer : levenslang. Ver
der telt de wielerunie natuurlik 
niet meer. De rest is dan werk 
voor doktoor, psichiatrische instel
ling en Hulp aan Renners in Nood. 

Nochtans diep onder de indruk 
van het plechtig gezicht waarmee 
de fenomenen van de wielerunie 
die beslissingen hebben medege
deeld, vinden wij onnozelweg, dat 
zij even goed niets hadden kunnen 
zeggen. Evenmin als Sjèl ooit zijn 
miljoen en zoveel bladzijden straf
werk kreeg, zal er ooit een koe-
reur die nog « goesting » heeft om 
te rijden geschorst worden. Wij 
willen daar met om het even wie 
altijd een fles « geuze » (maar het 
moet goede zijn) op verwedden. 
Men moet er, tussen haakjes, in 
dat verband ook eens aan denken 
dat in België hij voorbeeld de ren
ners nu officieel werknemers zijn 
en dat zulks niet alleen plichten, 
maar ook rechten — zoals op ar
beid meebrengt. 

Voor ons part is de verklaring 

van Rodoni en zijn plezante jon
gens in de grond niets anders dan 
een verklaring voor onmacht om 
iets wezenlijks bij te dragen tot 
de bestrijding van de dopings-
plaag, waarvoor zij en hun voor
gangers nochtans evenzeer — zo 
niet meer — als de « pakkende » 
koereurs verantwoordelijk zijn, al
leen al door de richting waarin zij 
de wielersport hebben gestuwd. 

De wielerunie moest, steeds vol
gens ons natuurlijk, niet zo'n kour 
we drukte maken over straffen 
die ze toch niet zal toepassen. En 
die ze nog nooit toegepast heeft. 
Een maand schorsing na het sei
zoen heeft niets te betekenen. Spo
ren van doping bij de ene aanzien 
als het bewijs dat hij inderdaad 
verboden produkten gebruikte en 
de andere als het bewijs dat hij 
het argeloze slachtoffer werd van 
snode saboteurs, is geen bazis op 
grond waarvan men zich het recht 
kan toeëigenen om straffen uit te 
delen. Wij weten daarenboven nu 
wel al, dat straf een slecht wapen 
is tegen de misdaad. 

In plaats van zo veel te lullen 
over al die straffen — dat had men 
kunnen overlaten aan het gerecht 
— had men, vinden wij, beter kun
nen uitzien naar middelen om te 
voorkomen dat jongens die met de 
fiets hun boterham moeten verdie
nen, die boterham moeten opeten 
(en het hulpwerkwoord «moetene 
is hier op zijn plaats) samen met 
een veegje hormonen en een schel-
letje amfetamine. Toespijs die een 
bedreiging vormt voor hun gezond
heid en hun leven kortweg. 

Wij stellen ons altijd maar voor 
dat, wie de wielersport zover heeft 
doen « evolueren » dat de zelfver
minking van de akteurs (of is do
ping dat niet ?) een belangrijk be
standdeel van het spektakel is ge
worden, ook de moed en de kracht 
moet kunnen opbrengen om des
noods terug te krabbelen. 

Bij doping had de kommercixile 
wielersport voordeel. De renners 
die in « speciale instituten » vast
zitten minder. De nu voorgestelde 
straffen werden gedacht in funk-
tie van de pilatus-achtige onschuld 
van de wielerunie. Zij zullen ech
ter (zij het dan slechts percents-
gewijze) gedragen worden door de 
renners. Kan de wielerunie niet 
eens iets uitvinden dat, zelfs 'in 
haar eigen nadeel, ten goede komt 
aan de renner als werkende mens? 
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COED Z O 

Wij zijn onlangs, op een niet te koude 
zondagvoormiddag, eens gaan kijken 
naar de wedstrijd van de kadetten van 
Humbeek en Zemst. Humbeek won met 
19-0. Zowat twintig doelpunten zien ma
ken in precies één uur tijd is, zelfs in 
het jeugdvoetbal, een zeldzaamheid. De 
humbeekse jongens zich zien weren lijk 
een duivel in een wijwatervat om er 
nog één te maken, en die van Zemst 
evenzeer om toch ook een goaltje — een 
overwinning waard — te maken, deed 
ons goed aan het hart. Daarbij sportief 
blijven is, vooral voor de verliezers, een 
dik applaus waard. Het als arbiter kun
nen klaarspelen dat de jongens ondanks 
de astronomische cijfers in hun spel 
blijven opgaan en erin geloven, is een 
kunst. Als « delegee » alle knapen doen 
geloven dat zij het allemaal even goed 
deden, want dat ze allemaal een fijn 
partijtje voetbal hadden gespeeld . ge
tuigt van een prima opvatting Het was 
dik in orde en wij gaan nog naar die 
jongens kijken. 

m MM:i ^ffi 

Soms is het niet alleen de hal die in het 
doel vliegt maar verdwijnen keeper en 
al in de goalmond wat voor de spelers 
een minder aangenaam kontakt met ^de 

bevroren wintergrond is... 

JUBILEE 

Kaderspel is nu precies niet zijn groot
ste specialiteit, al mocht hij dan spelen 
op biljarten van « eigen merk », maar 
Raymond Ceulemans heeft te Hasselt 
toch nog maar eens rap de mannen af
gedroogd, wier specialiteit het wel is. 
Hij werd voor de zoveelste keer kam
pioen van Belgiè, en hij schijnt daarmee 
zijn vijftigste titel te hebben veroverd. 
Vijftig kampioenstitels, mensen lief En 
zeggen dat de meeste van zijn tegenstre
vers zich jarenlang afsloven om er eens 
eentje of twee in de wacht te slepen. 
Het moet zijn dat Raymond Ceulemans 
uit speciaal hout gesneden is, want men 
moet zijn biljartsport niet vergelijken 
met degene die wij beoefenen, als wij 
in een of andere staminee niet meer we

ten waarover « zeveren » en dus maar 
eens gaan biljarten voor twee frank. De 
sport van Ceulemans en zijn gezellen 
stelt zeer hoge eisen, vooral aan de ze
nuwen. Als ge Raymond bezig ziet, 
zoudt ge zeggen dat hij die niet heeft. 

Brus. 
Rijschool Ferd. VERBIEST 

Leopold II laan 154 — 1080 Molenbeek 
Tel. 26.85.94. 

EERSTE UITGESPROKEN VLAAMSE RIJSCHOOL 
MET A-ERKENNING IN HET BRUSSELSE I 

Volgende reeks avondlessen begint op dins
dag, 23 december (biezondere vakantieleer-
gang voor studerenden). Nu reeds inschrij
ven a u b. 

B e l a n g r i j k e v o e d i n g s n i j v e r h e i d 

v r a a g f e r v a r e n p r o s p e c t o r t w e e 

t a l i g , v o o r b e z o e k e n v a n w i n k e l s 

in d e s t r e e k v a n K o r t r i j k , M o e s -

k r o e n , D o o r n i k . M o e t over e i g e n 

w a g e n b e s c h i k k e n . W i j g a r a n d e 

r e n vas te w e d d e , k o m m i s s i e l o o n , 

w a g e n v e r g o e d i n g , soc. w e t t e n . 

R u i m e t o e k o m s t m o g e l i j k h e d e n 

voor w e r k l u s t i g e l e m e n t . 

S c h r i j v e n b u r e e l b l a d o n d e r ) . N . 

H e t v l a a m s n a t i o n a a l s t u d i e c e n 

t r u m voor p r o v i n c i e - e n g e m e e n 

t e m a n d a t a r i s s e n s t e l t t e r U w e r 

b e s c h i k k i n g 

Vlaams 

Cemeent-ebeleid 

driemaandelijks t i jdschri f t , jaar
abonnement 100 fr. DE TECH
NIEK V A N DE GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN door F 
De Brul - 25 fr. HANDLEIDING 
BIJ DE GEMEENTEWET door mr. 
J. Verniers - 25 fr 

Nadere inlichtingen op het se-
kretariaat, | . Torfs, Melkouwen-
steenweg 29 Berlaar (Lier), tel. 
(015)214.59 - p.c.r. 5140.69. 

HERMES 
SCH^L 

Zuldiaan 54, Brussel 
Volledige 

secretariaatcursussen 
STENO en DACTYLOGRAFIE 

in vier 'alen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDEmiE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

INDUSTRIEEL BUREAU VOOR EUROPA 
gevestigd te Brussel 

ZOEKT DRINGEND 
— vlaamsgezinde, meertal ige, ervaren d i rek-

tiesekretaresse 
— vlaamsgezinde, meertal ige, ervaren steno-

dakty lo 
— man op leef t i jd en meisje (max. 18 j.) voor 

eenvoudig kantoorwerk. Bi jzondere oplei
d ing niet vereist. 

Schri jven bureel blad onder letters R.C. 

Warme 
Lucht-Kachels 
R. L E PL A E 
Industriepark Maldegem 

Knokke - Tel. 655.30 

STEENHOUWEHSVEST 5 2 
ANTWERPEN 
Tel. 31.35.83 

imm 

M#flT... 

JKO'VEEL BETER 

VERMINDEIUNO VOOR 
VUUSDEN 

8-S 

10 
11-
1 2 ^ 
13i 
m 
15-a 

GEEN GRENDEL 

Ondanks het verzet van de 
vlaamse ku l tuurveren ig in-

gen en drukkingsgroepen 

t rachten de regering en de 

« t radi t ionele » par t i jen nog 

steeds ons de fatale grendels 

te doen s l ikken. 

De C.V.P. noemde het zelfs 

een « overwinn ing ». Sedert 

Hertoginnedal kennen we 
echter voldoende d i t soort 

overwinningen. 

W e n s t u ons standpunt te 

kennen ? Stort dan nog he

den 13 fr . op g i ronummer 

1476.97 van Volksunie vzw 

Brussel 1, met vermeld ing 

op de strook van de reden 

der betal ing, of zendt ons 

13 fr. in postzegels en u 

ontvangt per kerende post 

de bros jure «Geen Grendel», 
uitgegeven door de Volksu

nie persdienst. 

WIST U... 
d a t na de Kerst - en N i e u w j a a r s p e r i o d e ook 

W I N T E R P R E T in groep k a n b e l e e f d w o r d e n 

te : 

SAAS-ALMAGEL (Zwitserland) op 23 en 30 januari 
op 6 en 13 februari 

SCUOL (Zwitserland) op 6 februari 

V E N T (Oostenrijk) op 6 februari 

SULDEN (Italië) - I N N i C H E N (Italië) regelmatig 

iedere vrijdag van 2 januari tot 6 maart. 

Di t alles georganizeerd door U W reisafdel ing van de 

Vlaamse Toeristen Bond - St.-)akobsmarkt 45-47. 
Antwerpen (tel. 31.09.95) en de V.T.B.-kantoren. 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U b 
floelf on Papierhandel 

Zaakvoerder Fon: Labeat 
el« RIbaucourtttraat 7 

(nabli iet SInt-Jansplein) 
Stnt-Jans-Molenbeek - Bruttel t 

Telefoon (02)28 87.09 

Aanbouw KEUKENS 
Specialist • H . D O X p.v b.a 
Carnotstraat 135, Antwarper 

tel. 35.17.14 
Itanöaard en Maatwerk i MltmC 
teyher Keuken» - Elektrische 
oestellen tegen grooth«ndelsprii« 

Manége < VOLMOLEN » 
Opoeteren ( L ) 

Paardenpension Riilessen 
Wandelingen 

Restaura nt-Bar-Zwembad' 
Camping 

TEL (011)648.34 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Sruggestraat 136 Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELMAN-MARCKX, 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRI-
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN A A N HUIS. 
T.V. PELMAR 61 scherm. 

11.995 fr. l.p.v. 16.995 fr. 
Andere marleen grootste Icorting 

« PIET POT » 
Antwerpen'* gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bil Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

HOME 
Eigentijdse wooninrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST TRUIDEN 

Telefoor> f011) 741.96 

Bexoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaal 26, St -Amends a.d. Schelde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

3-2-68 

rapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - Vloerbekledingen 
Gentsestraat 6, AALST 

Tal. (053)291.89 

Grote leui. 
eiAZtN en MONTUREN. 
GretU voof veneïerdti». 
HenUUinaen •" e'9»'' «' l ' '»" 

WoHer ROLAND 
_ e«diplom««'J Oplaltf — 
KerV$tr*»t.58 —Aitwerpej 

TiletcM: 3S.U.U 
14 H lwt">j op vtilaea duer. 
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PERS 

Het loopt overal spaak in de belgrische 
politieke partijen. Met de simonie in de 
B.S.P., met de opgejaagde Vlamingen 
in de P.V.V., met de waalse C.V.P., die 
geen C.V.P. meer blijkt te zijn. En vol
gens Jos Van Eynde zit het zelfs Spaak 
bij de Volksunie, maar dat gaat dan niet 
over stokken in de wielen, maar inte
gendeel over de forse duw van de oud-
minister aan de federalistische wagen. 

HET VOLK 

Na jarenlang voor Brussel te hebben 
gekropen zijn de liberalen uit Vlaams 
Brabant eens rechtop gaan staan in Ter-
nat om daar hun krachten te uiten. Jef 
Claes stelt het overlijdensbericht op 
van de laatste der trikoloren. 

«August De Winter, allesbehalve een 
extremist, die te Ternat een overzicht 
gaf van de toestand in de brusselse 
P.V.V.-federatie, gaf een opsomming 
van de plagerijen die de Vlamingen de 
jongste maanden moesten ondergaan. 
Het werd één litanie van klachten, een 
lange lijst van grieven tegen de brus
selse frankofone leiders die, aldus de 
goedgekeurde motie « door hun extreme 
stellingnamen en het afsluiten van ak
koorden met andere partijen, waaron
der het F.D.F., een toestand hebben ge
schapen waardoor een loyale samenwer
king tussen Vlamingen en franstaligen 
onmogelijk is geworden. », Een van de 
aanwezigen vertelde hoe hij en zijn 
vrienden te Brussel gescholden werden 
voor boeren die zich met hun eigen za
ken moesten bezig houden maar zich 
niet mochten bemoeien met aangelegen
heden van de hoofdstad. 

» De beslissing van Ternat heeft een 
veel diepere betekenis dan het beslech
ten van interne partijruzies. In feite is 
de laatste unitaire partij van ons land 
in stukken gesprongen. Wat staan wij 
tans ver van de tnkolore propaganda 
waarmee de h. Vanaudenhove in maart 
1968 de verkiezingen hoopte te winnen, 
hetgeen hem trouwens niet is gelukt. 
Men kan om deze evolutie juichen of 
men kan erom treuren, maar niemand 
kan het feit loochenen dat het unitaire 
België, « la Belgique de papa » heeft af
gedaan. Hoe langer men wacht om de 
strukturen van ons land aan te passen 
aan de feitelijke toestanden, hoe moei
lijker het zal worden.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 

We zullen zedigheidshalve maar zwij
gen over de halve bladzijde geleuter 
door Kiebooms nog eens tegen de Volks
unie gespuit. «Het grootva raaskalt» 
zou te oneerbiedig zijn, zo dicht bij de 
week der bejaarden. Meer aandacht ver
dient de samengevatte lijst door De 
Witte van wat door de brusselse heer
sers misdaan is tegen de Vlamingen in 
onze hoofdstad Die heren incivieken 
noemt hij hen. 

«Uitdagend-pijnlijk is hun beleid in
zake onderwijs : geen enkele gemeen
telijke kinderkribbe voor vlaamse peu
ters in deze miljoenenstad. Zelfs geen 
gemeentelijke vlaamse kleuter- en lage
re scholen in zeven van de 19 gemeen
ten. Gelukkig dat de Staat en het vrij 
onderwijs wat doen en beide kop hou
den tegen de sabotage van de brusselse 
potentaten. 

» Van de wettelijk na te streven pari
teit in hogere funkties maken zij een 
aanfluiting : wij geraken nog maar am
per aan 23 t h. behalve bij het werklie
denpersoneel. Daar zijn Vlamingen wel
kom, net zoals Marokkanen en Turken, 

»Van de door gemeentebesturen be
heerde gezondheidsinstellingen zijn er 
geen, die door Vlamingen of tweetali-
gen beheerd worden en het personeel is 
maar voor 15 t.h. tweetalig. Wee de Vla-
mmg, die in Brussel ziek wordt. En ze
ker wee de sukkelaar die steun nodig 
heeft van de Kommissie van Openbare 
Onderstand. Na het rapport-Tindemans 
zou het vanwege vlaamse parlementsle
den een nooit te vergeven fout zijn, als 

die incivieke stadsbesturen te dwingen 
te doen wat de wet hen voorschrift. Zo 
niet rest er de gemeentewet die toelaat 
onwillige besturen onder kuratele te 
plaatsen. » 

LA LIBRE BELGIQUE 

Zegt dat Simonet met zijn simonie 
(in dit geval : «het verkopen van hei
lige socialistische beginselen voor lage 
kapitalistische doeleinden ») niet alleen 
staat. Daarom wimpelt hij zo cinisch 
alle kritieken af. 

« Als men de rekening zou maken van 
de socialistische bonzen die, al zijn ze 
geen beheerder van privaatondernemin
gen, naast hun politieke brok ganse hap
pen haken uit parastatalen en interge
meentelijke vette kazen, dan zou Simo
net nog als een onschuldige kommuni-
kant voorkomen. Moge hij ons deze kle
rikale vergelijking vergeven. Dat ver
hindert toch niet dat het toekennen van 
mandaten in private verenigingen aan 
publieke personen niet zo belangeloos 
is en met enige achterdocht moet wor
den bekeken. ». 

DE NIEUWE 

Na de beschamende gebeurtenissen te 
Vorst in de Citroënfabriek weigert dit 
blad het woord socialisme nog vuil te 
maken aan de politieke kaste, die er 
zich in dit land wil mee sieren. Wij wis
ten het reeds sinds Zwartberg dat so
cialisme en B.S.P.-isme twee tegenge
stelde begrippen zijn. 

«Dit land heeft niet slechts een 
«linkse» minister van Justitie, maar 
ook een «linkse » minister van Binnen
landse Zaken, en kan moeilijk nog 
«linkser» worden geregeerd dan tans. 
Donderdag jl. echter kon «Vooruit» op 
de eerste pagina uitkomen met de titel 
«Rijkswacht breekt staking te Vorst». 
Men weet dat zo'n achthonderd buiten
landse arbeiders van de Citroen-fabriek 
te Vorst (Brussel) het werk neerlegden 
en dat de rijkswacht, via het gemeente
bestuur en de plaatselijke politie door 
de bedrijfsdirektie opgeroepen, onmid
dellijk ter plaatse was om, met het ge
weer in de hand en gasmaskers voor het 
gezicht, ^e staking (met het gelukkige 
woord van « Vooruit») te « breken ». 
Een zestigtal arbeiders, aangeduid door 
de direktie, werden opgeleid voor on
dervraging, en toen deze intimidatie 
duidelijk sukses had, gooide de direktie 
nog zo'n paar dozijn arbeiders aan de 
deur, 

» Dit is mogelijk in België tijdens het 
bewind van ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie, die zich socialisten 
noemen. Als socialisten dit tolereren, 
waar moet men dan eigenlijk nog te
recht ? Het is allemaal goed en wel, 
wanneer men merkt dat er akademische 
toespraken worden gehouden over de 
« eenheid van links ». Maar wie een der
gelijk « links » alternatief verwacht van 
de B S.P. getuigt toch van (als men het 
heel beleefd wil uitdrukken) een heel 
kort geheugen. Of is werkelijk iedereen 
vergeten dat het óók een « socialistisch » 
minister van Binnenlandse Zaken was, 
die de moord door de rijkswacht op 
twee stakende arbeiders van Zwartberg 
op zijn geweten heeft ? (Voor wie het 
vergeten is : hij heette Vranckx, en 
werd voor zijn flink optreden beloond 
met een nieuwe ministerportefeuille.) » 

VOLKSGAZET 

Als Hitler in zijn bunker tegen elke 
« Endsieg »-twijfe!aar, zo tempeest Jos 
Van Eynde in zijn unitaristische puinen 
tegen Genosse Spaak, die heel filoso
fisch heeft vastgesteld dat federalisme 
nog de enige oplossing is voor dit land. 
Alsof het een doodgewone pastoor of 
zwarte was hakt Van Eynde in het vlees 
van zijn ex-partijgenoot, waarover hij 
eens schreef «dat de wereld ons die 
staatsman benijdde». Wat is ook weer 
die bepaling Jos? : politiekertjes den
ken alleen aan de volgende verkiezing. 
Staatslieden aan de volgende generatie. 

«Over vier kolommen, op de eerste 
pagina, blokletterde «Le Soir» van 6 
december : « M. Spaak spreekt zich uit 
ten gunste van een federale staat». 

«Hiermee werd aan Brusselaars en 
Walen kond gedaan dat de gewezen 
eerste-minister, minister van P.T.T. en 
van Buitenlandse Zaken, sekretaris-
generaal van de N.A.V.0. en burgemees
ter van Sint-Gillis, een Sinterklaasge
schenk had gelegd in het schoentje 
van... de Volksunie. 

» Spaak, oude vedette en primadonna, 
kan het applaus niet missen. Hij zoekt 
het waar hij het nog vinden kan, d.w.z. 
niet meer in de Volkshuizen. 

»Hij spreekt nog altijd even licht
vaardig over de binnenlandse aangele
genheden als in de tijd toen hij, van 

zu met drastisch zouden ingrijpen omverre en lange reizen terugkerend en 

onvoldoende ingelicht, alles veel beter 
wilde weten dan degenen die de zaken 
ter plaatse hadden meegemaakt. 

»Zijn optreden zegt aan de socialis
ten, zijn oude strijdmakkers, méér dan 
ooit : «Guéris-toi des individus». Dat 
kan nog gelden voor anderen, de dag 
van vandaag! 

» En aan Spaak zeggen wij : « Enkele 
jaren geleden hebt gij verkozen beheer
der van een firma te zijn en niet langer 
mandataris van de natie. Beperk uw ta
lent voortaan, als handelsreiziger op al
lerhoogste niveau, tot het verkopen van 
telefoons!» 

HET LAATSTE NIEUWS 

Piet Van Brabant is Spaak gaan on
dervragen over zijn inzichten in de wen
ding naar het federalisme. «Waarom 
ik van gedacht veranderde» heet dit 
artikel. Spaak legt zich neer bij de gang 
van de geschiedenis, en weerlegt enkele 
bezwaren van Piet van Vlaams-Brabant 
die zo juist «separeerde» van zijn 
brusselse P.V.V.-vrienden. 

« V.— Om welke redenen hebt u uw 
standpunt gewijzigd ten opzichte van 
het vraagstuk van de belgische staats-
strukturen ? 

» A. — Om twee redenen. De eerste : 
omdat alles wat men tans zegt leidt tot 
federalisme : wij hebben nu een taal
grens; iedereen verklaart dat de unitaire 
staat dood is; men heeft eenparig het 
bestaan van twee taalgemeenschappen 
erkend; wij gaan de weg op van de de-
centralizatie. Dat zijn naar mijn mening 
de wezenlijke elementen van het fede
ralisme. De mensen erkennen in feite 
de elementen van het federalisme, maar 
zij durven om allerlei redenen niet de 
logische gevolgen trekken uit deze fei
ten. Tweede reden : ik heb nooit het fe
deralisme als dusdanig aangevallen, 
want ik ken verscheidene federale lan
den, die op volmaakte wijze werken. 
Het federalisme is een formule die op 
zichzelf niet verkeerd is. 

«Akkoord. Er zullen altijd separatis
ten zijn. Maar ik geloof niet dat het ge
vaar zo erg is in de huidige stand van 
zaken. Er zijn gelukkig maar zeer wei
nig separatisten in België. Men moet 
van de gelegenheid gebruik maken. Als 
men het geschil nog langer laat aansle
pen... Ik geloof niet dat men het pro
bleem nog langer kan laten verrotten. 
Dat zou het probleem alleen vergroten. 

» V. — Maar behelzen de federale her
vormingen zelf, niet de kiem van een 
verdere verwijdering ? 

»— Waarom ? Neen. Neen. Wanneer 
de federale staat op zijn benen zal 
staan, zal men getuige zijn van andere 
problemen, andere geschillen. Geschil
len van sociale en ekonomische aard. 

»V. — Er kunnen ook geschillen van 
bevoegdheden ontstaan tussen de fede
rale staat en de gefedereerde staten... 

» A. — Die zullen er zijn. In alle fede
rale staten bestaan ze. In alle federale 
staten is er een bevoegdheidstrijd tus
sen de federale staat en de gefedereer
de staten. 

» De andere federale staten verdragen 
dit probleem. Ik zie niet in waarom wij 
het in België niet zouden verdragen.» 

DE VOLKSGAZET 

Waar de Noord-Nederlanders Inder
tijd naar het woord van Van Eynde ons 
Spaak benijdden, doen zij dat zeker 
niet met de huidige belgische minister 
die het meest in de T.V.-kijker loopi 
Frans van Mechelen, Leuven en Turn-
hout wekt in Nederland eerder de lach-
lust op met zijn aanstellerigheid en 
pseudo-geleerddoenerij. Deze beschrij
ving kwam nog voor zijn gangreen-
koudvuur-kuren. 

« De man die de verantwoordelijkheid 
draagt voor het verdelen van de subsi
dies is de heer prof. dr. F. van Meche
len, minister van de Nederlandse Kui
tuur, die er in zijn bijdrage tot het wel
slagen van de openingsplechtigheid op 
wees dat. Ja, inderdaad. Hij deed dat op 
de wijze die hem door deelname aan on
telbare openings- en andere plechtighe
den, waarvan de televizie veelal verslag 
uitbrengt, in alle vlaamse huiskamers 
reeds tot een vrolijk verschijnsel maak
ten. Prof. dr. F. van Mechelen spreekt 
namelijk met een nauwgezet bestudeer
de zware « Ollandse » tongval. 

»Bovendien (en we veronderstellen 
nu beleefdheidshalve maar dat hij zijn 
teksten niet zelf schrijft) is wat hij te 
vertellen heeft gesneden brood voor de 
klisjee-mannetjes. En ten slotte wordt 
er gefluisterd, dat hij meer belangstel
ling heeft voor de wielersport dan voor 
de literatuur. Een foto waarop hij ge
tooid is met een Herman van Springel-
supporterspetje heeft in alle vlaamse 
dagbladen gestaan. Misschien zou het 
voor de vlaamse literatuur niet' slecht 
zijn als ooit Herman van Springel eens 
een gedicht ontketende ». 

Walter LUYTEN 

KERSTMIS 1969 • 
AMNESTIE-AKTIE 

Op 27 oktober 1968 startte te 
Antwerpen een hernieuwde 
amnestie-aktie onder impuls 
van wijlen Wim Maes. Een ko-
mitee voor amnestie werd op
gericht dat tans onder het voor
zitterschap van Adiel Debeu-
ckelaere uit Ninove een aktie-
programma uitwerkt. Talrijke 
prominenten en bijna alle gro
te vlaamse verenigingen en 
kultuurverenigingen zegden 
hun medewerking en steun toe. 

Een driedaagse amnestiemars 
zal op het einde van dit jaar 
andermaal de aandacht vesti
gen op de amnestiegedachte. 
Vrijdag 28 december a.s. ver
trekt te Antwerpen een drie
daagse voetmars om 18.30 u. op 
het Groenplein, die vrijdag
avond Mechelen en zaterdag
avond St. Niklaas zal bereiken, 
waar 's avonds plaatselijke ak-
tiviteiten voorzien zijn. Zondag 
gaat het terug naar Antwerpen 
waar de deelnemers rond half
drie aan de voetgangerstunnel 
aankomen. De optocht wordt op 
het Groenplein ontbonden, 
waar in de zaal Thierbrau een 
slotmeeting wordt gehouden, 
met als sprekers professor De-
rine en Hendrik Borginon. 

Het komitee doet een oproep 
tot de jeugd, de studenten en 
alle Vlamingen om zoveel mo
gelijk deel te nemen aan deze 
mars en om zo talrijk mogelijk 
de slotmeeting bij te wonen. In
schrijvingen voor de voettocht 
op het sekretariaat bij J. de 
Bois, Paardenmarkt 31 te Ant
werpen. Alle steun, ook in na
tura (onbederfelijke voedings
waren) voor de marseerders en 
de organizatie, is welkom op dit 
sekretariaat of door storting op 
postrekening 8991.62 van H. 
Wagemans, Berchemlei 33 te 
Borgerhout. Men kan ook tele
fonisch alle inlichtingen vragen 
op nr. (03) 53,66.16. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op leder 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- «n avondmaal In groap 

gazelltg, filn, goed an goedkoop. 

De grote specialiteiten zijn i Ochsen-
schwanzsuppe • Hongaarse goelatj • 
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotel, beter dan in 

Duitsland. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste Tel. (056)7153e 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)31203 
DE KLAROEN 

Aalst - Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

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



bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen Stad 

KOLPORTAGE 
Zondag 21-12 met radiowagen 

!n het zuidelijke gedeelte der 
stad. 
VERHUIS 

Het sekretariaat verhuist 
vanaf 15 dec. 1969 naar Wet
straat 12 Antw. met veranderd 
telefoon nr. 36.84.65. 
LFDEN 

De hernieuwing is aan de 
gang. Laat onze propagandisten 
geen tweemaal terugkomen 
wanneer dit niet nodig is. 
« WIJ IN ANTWERPEN » 

Zal weer op 80.000 ex. in alle 
bussen van de stad gestoken 
worden. Dit december-nummer 
zal ongeveer rond de 20ste dec. 
verschijnen. Gelieve ons mede 
te delen als u rond die datum 
het blad niet zou ontvangen 
hebben. 
C T . A B A L 

We helpen mee aan het ga
labal « Vroeger en Nu » het bal 
der flaminganten, dat vorig 
ijaar zo'n geweldig sukses ken
de. Kaar ten kunnen besteld 
worden door storting op post-
chechrek. 61.75.11 van Bergers 
G. Antwerpen 1. Het feest heeft 
plaats in de ruime zalen van de 
Harmonie op zaterdag 21 fe
bruari 1970. Parking ter plaat
se. 

WAARDEBONS « W I J » 
Ingetekenden, die ons de bon 

terugzonden, mogen na het ver
stri i ken van de 5 weken dat 
we het blad toestuurden he t be
zoek verwachten van een van 
onze propagandisten. Help me
de ons blad groot worden en 
maak gebruik van het bezoek 
om een abonnement op het 
blad te nemen. 

Berchem 

LEDENVERNIEUWING 
Wij doen een dringende op

roep tot onze hoofdleden om 
voor 1970, familieleden boven 
de 17 jaar te laten inschrijven 
als lid tegen 25 fr. 

KIESFONDS 197» 

Bezorg ons de middelen voor 
de verkiezingsstrijd in 1970. 
Uw bijdrage op p.r. 17.11 Kre-
dietbank-Berchem, rekening 
4185 V.U.-Berchem. 

Borgerhout 
PROFICIAT 
PATER STRACKE 

Gisteren vrijdag werd e.p. 
Dr. D.A. Stracke 94 jaar. Wij 
hopen en bidden dat deze voor
man van de Vlaamse Beweging, 
de uiteindelijke overwinning 
van ons volk zal mogen sma-
k . . En juist daarom : geen 
grendels ! 
ALLE GOEDE DINGEN 
BESTAAN UIT DRIE 

Wij hadden het in het num
mer van jl. zaterdag over de 
komende strijd en verzochten 
daarom onze leden en simpati-
zanten voor brave Sint te spe
len en onze l.as te spijzen. 

Steek onverwijld een briefje 
van 20 fr en verzend het onder 
gesloten omslag aan Jos Ver
bergt, Florastr. 81 Borgerhout. 
Wij rekenen erop dat er grote
re bedragen zullen toekomen 
op de postrekening nr. 549.18 
van de Kredietbank Borger
hout Centrum, met vermel
ding : voor bankrekening V.U. 
1131/013/06644. Met vermelding 
van dit nummer komt men ook 
terecht bij een plaatselijk 
agentschap. 

ABONNEMENTEN. 
EN LEDENSLAG 

Al te weinig adressen van 
simpatizanten die in aanmer
king komen voor l idmaatschap 
of abonnement worden overge
maakt aan Piet Willems, De 
Winters traat 24 Borgerhout. 

Onze dienst organizatie doet 
wel de rest. U mag desgeval
lend verzoeken om geen namen 
te vernoemen. 
PERSONALIA 

Wij vernoemden daareven de 
vriend Willems. In elk geval 
kunnen wij meedelen dat hij 
flink aan de beterhand is en 
reeds aktief is. 

Ons medelid de hr. Désiré De 
Clerck werd vorige week dins
dag onder grote belangstelling 
ten grave gedragen. Bij de 
thuiskomst werden wij ten 
zeerste getroffen door het over
lijdensbericht van de hr. Leo 
Geerts, plotseling overleden op 
57-jarige ouderdom, broer van 
wijlen voorzitter Nand Geerts. 

De H. Lambertuskerk te Ant-
werpen-Dam was praktisch vol
zet en het was eveneens een 
waardige vlaamse begrafenis. 
Aan de familie Geerts onze 
welgemeende deelneming. 

Brasschaat 
KOLPORTAGE 

Zondag 14 december 9u45 bij
eenkomst hoek Lage Kaar t en 
Middelkaart. Leg uw lidgeld 
klaar, onze medewerkers ko
men rond. 

Deurne 
OVERLIJDEN 

Wij vernemen het overlijden 
van de heer Désirée Declerck, 
vader van onze propagandist 
Rik Declerck. Overleden op 
28-11-69. De heer Désiré De
clerck was trouwens, zoals heel 
zijn familie getroffen door de 
repressie. De afdeling biedt aan 
heel de familie haar oprechte 
gevoelens van medeleven. 

SPAARBUSSEN 
De spaarbussen «V.U.-Steun» 

geplaatst in de lokalen «Kem-
penland» Stationsplein 9 en 
« Kommerce » Stationsplein 23, 
kennen groot sukses. Vooral de 
bus van « Kempenland » weegt 
zeer vlug zeer zwaar ! 

Edegem 
OPEN DEUR 

Op donderdag 18 december 
« Open Deur » in de zaal van de 
Baziliek, Hovestr. 69. Spreker : 
dr. Mauri ts Coppieters. Onder
werp : de hernieuwing van het 
schoolpakt. Wij verwachten in 
het bijzonder alle leerkrach
ten, zowel van het vrij als van 
het rijksonderwijs. 
DANSFEEST 

Noteer het V.U.-dansfeest op 
zaterdag 24 januari 70 in het 
« Elzenhof », Kerkplein-Els. 
donk. Orkest May Djins. Kaar
ten tegen 50 fr. 
LEDENKAARTEN-
HERNIEUWING 

De wijkmeesters worden 
vriendelijk verzocht deze week 
de vernieuwde l idkaarten van 
'70 bij W. De Gueldre, Ernest 
Staesstraat 13 af te rekenen. 

Herentals 
FLAMINGANTEN - DANS - IN 
NACHT 

De tweede uitgave van ons 
reuzebal werd een groot suk
ses. Meer dan 700-kaarten wer
den verkocht door onze wakke
re mili tanten en meer dan 600 
personen waren aanwezig op 
het b a l ! 

Een sterke ploeg V.U.-leden 
zorgden voor de uitbating, zo 
werd het ook financieel een 
voltreffer. En voor de gemeen
teverkiezingen 1970 een goede 
propaganda. 
LEDENHERNIEWING 

Gust Van Genechten ging 
aan de slag en hernieuwde 
reeds de helft van alle leden. 
De vooruitzichten voor nieuwe 
aangroei zijn goed. 

Hloboken 
V.U.-BAL 

Zaterdag 13 december, houdt 
de afdeling haar 8ste V.U.-bal 
in de zaal Breughel, Kiosk-
plaats 84, te 21 u. Toegang : 
25 fr. Orkest : The Raindrops. 

Mechelen (Arr.) 
ABONNEMENTEN- EN 
LEDENWERVING 

Enkele afdelingen deden 
reeds een inspanning voor de 
abonnementenwerving. Voor
aan staan de afdelingen Meche-
len-stad er Heist-Booischot. In 
deze laatste afdeling was het 
bijzonder dr. Jan Moons die 
hierin een groot aandeel had. 

Nu de eerste reeks plaatse
lijke bals voorbij is, worden 
ook uit andere afdelingen re-
zultaten ingewacht. 

Voor de ledenwerving en de 
ledenhernieuwing zijn sommige 
afdelingen reeds ver gevorderd. 
Van de andere wordt in de 
eerstvolgende weken een opge
dreven inzet verwacht. 

Merksem 
KERSTMIS 

Aan al onze leden en vrien
den wensen wij een zalig en 
vrolijk Kerstfeest. 

Bij deze gelegenheid vestigen 
wij er nogmaal de aandacht op 
dat het Vlaams Huis Tijl, op 
vrijdag 12 december de deur 
terug opendoet. Morgen zondag 
om 15 u. komen we kijken naar 
het Klaasfeest voor de kinderen 
van V.O.S. Merksem. 

KERSTFEEST 
De vrouwenafdeling bereidt 

tans het jaarl i jks Kerstfeest 
voor van de kinderen van onze 
leden. Dringend gevraagd : dat 
de kinderen die iets zullen 
voorbrengen (dans, zang, mu
ziek of voordracht) zich tijdig 
willen laten opschrijven op het 
sekretariaat of bij een be
stuurslid. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
ledere donderdagavond vanaf 

20 uur in Tijl, zitdag voor so
ciaal dienstbetoon of telefo
nisch afspreken sekretariaat 
45.57.77; Lieven Kalingart, ge
meenteraadslid, tel. 45.85.19; 
Verbond der VI. Ouderdomsge-
pensioneerden. A. Dua 45.74.66 
en Vlaamse Ziekenkas : Jos 
Peeters 45.70.96. 

Mortsel 
KERSTMIS 1969 

Hoe weinig wij ook bezitten, 
graag brachten wij een klein 
« gelukstraaltje » bij enkele on
fortuinlijke ouderlingen en zie
ken bij gelegenheid van het 
kt)mende Kerstfeest. Gevallen 
onmiddellijk melden aan Wim 
Claessens, Liersesteenweg. 197 
Mortsel (tel. 55.39.09). 

_ Financiële steun of versnape
ringen, rookgerief, eetwaren, 
enz. wordt dankbaar aanvaard. 
Eventuele steun op per . 1151.12, 
Volksunie (vzw) Liersesteen
weg 197. Mortsel. 

ABONNEMENTEN WIJ 
We danken alle via de post

bode hernieuwde abonnees. 
Was u gebeurlijk afwezig ? Op
dat u ononderbroken uw week
blad verder zou ontvangen na 
1 januari 1970, dient u zich NU 
tot ons centraal-adres te wen
den, of te telefoneren : Wim 
Claessens, Liersesteenweg, 197 
Mortsel (tel. 55.39.09). 

Turnhout (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Arrondissementele kolporta-
ge op 14-12-1969 te Balen. Af
spraak zondagvoormiddag om 

10 u. aan de kerk te Balen-
Neet.. Alle arrondissementele 
krachten worden verwacht ! 

Wilr i jk 
BALHOEKJE 

We zijn vorige zaterdag naar 
het Bal van Steenokkerzeel ge
weest. De stemming was uitste
kend, orkest reuze. We hopen 
dat ook de kas er goed is bij 
gevaren. Tegelijk even vertel
len dat onze goede vriend Bob 
De Wachter 55 kaarten ver
kocht heeft voor ons eigen bal. 
Er komt dus weer een afvaar
diging (?) van Steenokkerzeel 
naar Wilrijk (IJ maar t 1970). 

Wijnegem 
VERGADERING 

De vergadering voor kandi
daat-gemeenteraadsleden gaat 
door donderdag 8 januari 1970 
om 20u30. 
OUDEJAARSAVOND 

In «Vleminckhof» wordt 
oudejaarsavond gevierd met 
smakelijk eten en fijn orkest. 
Inschrijven vóór 24 december. 
BLIJDE GEBOORTE 

Onze leden Medard De Roo 
en echtgenote werden door de 
ooievaar bedacht met een twee
de kindje. Hartelijk proficiat! 

Wommelgem 
UITSLAG TOMBOLA 

Volgende toegangskaarten 
van de dansavond van 22 nov. 
geven recht op een prijs : 1649 
1691 1577 1807 1647 1862 1601 
1746 1950 en 1596. De prijzen 
blijven tot 31-1-70 beschikbaar 
op het sekretariaat, St. Da-
miaanstraat 48. 

BRABANT 

Anderlecht 
« VLAAMSE BELANGEN » 

Ter voorbereiding van de 
komende gemeenteraadsver
kiezingen, geeft de plaatselijke 
afdeling een maandblad uit 
onder de naam : « Vlaamse Be
langen ». In deze gemeente van 
de heer Simonet, is een dege
lijk voorbereide kieskampanje 
van het allergrootste belang. 
Een jaarabb kost slechts 100 F. 
Dit is te storten op bankreke
ning nr. 11.781 bij Kredietbank 
Scheut, op naam van «Vlaam
se belangen» (per 3612 van 
Kredietbank, Ninoofsesteen-
weg, Brussel 8). 

T. van Overstraeten 

Hoofdredakteur 

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

Beheer . 
Voldersstraat 7 1 , Brussel 1 
Tel. (02)125.160. 

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

480 fr. 
Steunabonnemenf • 820 fr 

(m in imum) 
Losse nummers 8 fr 
A l le stort ingen voor het blad 
op postrekening 1711.39, 
« W i j » Vlaams-nationaal w^eek-
blad. 

Verantv/. u i tgever Mr. F. Van 
der Eist. Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 

Buizingen-Huizingen 
DE LANGSTE NACHT 

De plaatselijke V.U.-afdeling 
richt in de nacht van 1969 op 
1970 een breughels eindepaars-
feest in. Zaal « De Welkom ». te 
Buizingen. 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Op het arr. sekretariaat zijn 
twee brosjures te bekomen, uit
gegeven door het Vlaams-Na
tionaal Studiecentrum voor 
Provincie en Gemeentemanda
tarissen, nl. « Handleiding voor 
de Gemeentewet» en «Tech
niek van de Gemeentekieswet». 
25 fr per deel. U kunt de nodi
ge som storten, vermeerderd 
met 6 fr verzendingskosten op 
PCR 8654.50 van de Volksunie 
Brussel te Brussel. 
AMNESTIE 

In verband met de amnestie
hongerstaking richt Were-Di 
Jong Brussel, het V.B.V. Brus
sel, VUJO-Jette met de officië
le steun van de Volksunie, ar
rondissement Brussel, een voet
tocht in van Mechelen naar 
Antwernen. Vertrek op 20-12-69 
om 14u30 te Mechelen aan de 
St Rombouts-katedraal. 

zoekertjes 
Wordt gevr. voor Brussel 2 neder-
landstalige sekretaressen met per-
fekte kennis Frans - Engels strekt tot 
aanbevel ing. Ook 2 monteurs elek-
tromekaniekers. Inl, A Geens tel : 
09-702.268 of 02-174,145 T 155 

Student 3e dokt, rechten, lic k r im i -
nologie, zoekt passende b i jbetrek-
k ing , l iefst omgeving An twerpen . 

T 164 

Bekwaam element (boekhouder, 
handelszaken, Nederlands, Frans, 
Engels en Duits) 55 j . en levens
kracht ig zoekt passende bet rekk ing, 
l iefst op as Kortri jk-Brussel T 167 

WEEKBLAD . WIJ . ZOEKT TIPO-
GRAAF DIE LINOTIPIST WIL WOR
DEN. GEEN PLOEGWERK AANGE
NAME WERKKRING. SCHRIJVEN 
BUREEL BLAD OF ZICH AANBIFDEN 
BIJ ROTATYP, SYLVAIN DUPUIS
LAAN 110, BRUSSEL 7 (ANDER
LECHT - OP VIJF MINUTEN V A N 
HET DAPPERHEIDSPLEIN). 

Twee kinderverzorgsters zoeken 
passend werk : St, Niklaas - Boom -
An twerpen - Mechelen. Schrijven of 
opbel len : Senator Jorissen, Meche
len. Tel. (015)19944. T 170 

O p sekr. V.U. Voldersstraat 7 1 , Brus
sel 1 , verkr i jgbaar : VL- en leeu
wenv ignet ten om aan te brengen op 
de wagens. Prijs : 15 fr,, voor min. 
10 : 12 fr. stuk. 

Word t gevr. voor bedr i j f in A n t w . 
Kempen : handelslicent. of ingen in 
handelwetenschappen, energiek en 
l iefst met ervar ing Schr, • sen. W. 
Jorissen, Astr id laan 80, Mechelen. 

T 172 

Juf f r . 20 |. techn. humaniora, dakt. 
Ned.-Frans zoekt passende betrekk. 
l iefst in Antwerpse. Schr. of 'e l . 
naar W Jorissen, tel . 015-19944 

T 174 

Arbeider uit het Mechelse - 44 jaar 
zoekt l icht werk als nachtwaker of 
magazijnier - Schri jven of opbel len 
W. Jorissen Mechelen. Telefoon ; 
(015)19994. T 176 

Diamantbewerker, 42 jaar, zoekt 
plaats als magazijnier of gel i jkaar
d ig werk. Schr. of opbel len • sena
tor BOUWENS, Eeuwfeestlaan 163, 
Lier (03)70.11.52. T 177 

Diamantbewerker, werkloos, 55 jaar 
zoekt werk als magazijnier Schr of 
opbel len : senator BOUWENS, 
Eeuwfeestl. 163, Lier f03 )70 11,52. 

T 178 

Vennootschap werkzaam in bouw-
sektor in de streek van Gent-Dein-
ze, vraagt ernstig en geschoold 
boekhouder. Schri jven met curr icu
lum vitae en referenties aan b u 
reau blad. T 179 

Dosfel-Inst i tuut, Tribunestraa* 14, 
Brussel verzoekt dr ingend degenen, 
die hun eksemplaar « Zwartboek 
over de achterstand wetenschappe
l i jk onderzoek » kunnen missen te 
schenken aan het Instituut, T 180 

Voor een VEILBGE GELDBELEGGING 
Voor een GOEDE BOUWGROND 
Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN 

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

Telefoon 0 3 / 3 0 18.85 
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WIJ 

Befekom 
VOLKSUNIEBAL 

Te Betekom, zaal 't Tolhuis, 
Steenweg naar Tremelo, 59 op 
heden zaterdag 13 december 
1969, om 20 uur. 

Ie steun van de Volksunie, ar
rondissement Brussel, een voet
tocht in van Mechelen naar 
Antwerpen. Vertrek op 20-12-69 
om 14u30 te Mechelen aan de 
St Rombouts-katedraal. 

Merelbeke 
DE GRIFFOEN 

Er waren 26 t rekkers opge
komen die sneeuw en vorst 
trotseerden om de enig mooie 
streek van D'Hoppe t e verken
nen. Morgen zondag 14 decem
ber gaat onze laatste t rektocht 
door van het jaar. Bijeenkomst 
aan het lokaal «Vier wegen » 
bij Abel, Hundelgemsestw 482, 
om 13 uur. Wij verkennen dit
maal de Kranepoel en de omge
ving van Aalter. Terug rond 
17 uur. 

KULTURELE WERKING 
Vrijdag 5 december ontvin

gen wij in het «Wijnhuis» 
Ward Hermans en Lieve Cools 
als gasten. Honderd aanwezi
gen genoten van de Cyriel Ver-
schaeve-schets door Ward Her
mans en van de volkskunste
nares Lieve Cools. 
DE WEERGALM 

Ons maandblad (6e jaargang) 
verschijnt volgende week. 
Werkvergadering op maandag 
15 december; « De Vrede » Vo-
gelhoek, Merelbeke station. 
SPAARPOTAKTIE 

De afdeling heeft bij tal van 
leden spaarpotjes gedeponeert 
voor het kiesfonds 1970. Deze 
brengen en brachten reeds een 
schone rezerve op. Nochtans 
ware het wenselijk dat er nog 
méér dergelijke verkiezings
hulpjes konden geplaatst wor- ' 
den. Wie in aanmerking ko
mende adressen kent gelieve 
deze mede te delen aan onze 
tweede penningmeester P. De 
Belie, Kerkstraat 24 Merelbeke. 

Nederbrakel 
BESTUURSUITBREIDING 

Op de jongste arrondisse-
mentsraad werd besloten dat in 
januari de afdeling een be-
stuursverruiming mag doorvoe
ren teneinde de taken beter te 
kunnen opvangen. 

Oudenaarde 
KOLPORTAGE 

Zondag 14 december a.s. 
wordt in Groot-Oudenaarde 
met « WIJ » gekolporteerd, met 
medewerking van het arr. 
Aalst. Van elke afdeling moe
ten 3 bestuursleden aanwezig 
zijn. Verzameling Markt, Oude
naarde te 9u30. 
BESTUURSUITBREIDING 

Het bestuur had het tijdens 
de jongste maandelijke verga
dering over organizatorische 
kwesties. Over een paar weken 
komt er een bestuursuitbrei-
ding en vanaf januari zal zijn 
belangstelling naar de gemeen
teraadsverkiezingen gaan. 

Ronse 
ABONNEMENTEN
EN LEDENSLAG 

Het streefcijfer voor nieuwe 
abonnementen en leden is reeds 
overtroffen. Tijdens de komen
de twee weken wordt de kroon 
op het werk gezet. 

St-Amandsberg-
Oostakker 
E V E \ TERUGBLIKKEN 

Onze tweede algemene leden
vergadering op vrijdag 28 nov. 
j.1. kende een zeer bevredigen
de opkomst, spijts het zeer gure 
weder. Na het welkomwoord 
van voorzitter Achiel Behiels, 
behandelde senator Frans 
Baert de zeer aktuele proble
men : grondwetsherziening, 
kommissie Eyskens, de grendels 
en het vraagstuk Brussel. Spre
ker gaf tevens antwoord op een 
10-tal vragen van onze leden. 
De vergadering werdt besloten 
met het zingen van een dave
rende « Vlaamse Leeuw ». 

OPROEP AAN ALLE LEDEN 
Helpt het bestuur bij het 

werven van nieuwe leden en 
abonnementen op « WIJ ». Wij 
rekenen vooral op onze jonge
ren. 

Sf-Maria-Horebeke 
KANTONALE 
VERGADERING 

De afdelingsbesturen St Ma-
ria-Horebeke, St Denijs-Boekel 
en Munkzwalm kwamen op 7 
dezer in kantonale vergadering 
bijeen. Naast propagandapro-
blemen en de politieke toe
stand, ging ook nog de volle 
aandacht naar de abonnemen
tenslag, die goed gestart is 
maar zeer goed moet eindigen. 

Wortegem-Petegem 
ABONNEMENTENSLAG 

Na reeds een verdubbeling 
van het aantal leden voor 1970, 
moet einde december ook het 
streefcijfer aan nieuwe abonne
menten overschreden zijn 
FEESTAVOND 

Op 13 dezer in de zaal van 
herberg Frans Balcaen te Wor-
tegem. Gastspreker is senator 
Frans Baert. 

Zoftegem 
DANSAVOND 

Zaterdag 13 december om 
20u30 V.U.-dansavond in de zaal 
«Poster i j» , Steenweg te Gro-
tenberge-Zottegem. Orkest De-
naeyer. Zangeres Belinda. In
kom : 50 fr. 

WEST-VUANDEREN 

Izegem 
HUTSEPOTAVOND 
VLAAMS HUIS 

Hutsepot-avond op 19 dec. in 
het Vlaams Huis om 21 uur. In
schrijven bij Gaston Pynket , 
Vlaams Huis, Grote Markt Ize
gem. 150 fr per persoon, drank 

' inbegrepen. 
LEDENSLAG 

Voorlopige aansluit ingkaar-
ten kunnen bekomen worden in 
het Vlaams Huis te Izegem. 

Kemmel 
AFDELING HEUVELLAND 

Beter laat dan nooit. Het is 
er dan toch van gekomen. 
Volksunie, afdeling Heuvelland 
bestaat. Vrijdag 11 werd onze 
werkgroep gekozen. Ze bestaat 
uit : Gaston Ennaert , voorzit
ter; Mie Declercq, sekretaresse; 
Medard Foulon, penningmees
ter; Gerard Declercq, organiza-
tie en Stef Dehollander, propa
ganda. Medewerking zeer wel
kom. 

Kortrijk (Arr.) 

VUJO KOLPORTAGE 
REKKEM 

De Vujo mannen van Rek-
kem zijn op ondankbaar terrein 
het goede zaad gaan strooien. 
Hoe zeer onze taalgrens op be
paalde plaatsen bedreigd wordt 
hebben ze kunnen ervaren op 
30 november jl. 

Het is goed dat mede via kol-
portages onze V.U.-kameraden 
er bestendig aan her innerd 
worden dat ook in hun direkte 
omgeving nog enorm veel te 
doen is. 
KOLPORTAGE HARELBEKE 

Voor de derde maal dit jaar 
wordt in het belangrijk cen
t rum Harelbeke gekolporteerd, 
georganizeerd door de afdelin
gen Harelbeke, Kuurne en Len-
delede, en geleid door Staf 
Vander Plancken, Nieuwstraat 
33 Harelbeke. Deelnemers ge
lieven zich tot deze persoon te 
wenden. 

Verzamelplaats : zondag 28 
december, 9 uur, hoofdkerk Ha
relbeke. 

Kortrijk (Stad) 
BIBLIOTEEK 
EN LEDENFEEST 

Zaterd. 20 dec. officiële ope
ning van ie Vlaams-Nationale 
Biblioteek : om 19 u. Om 20 u. 
gezellig samenzijn voor onze 
leden rond een dampende hut-
sepot. Inschrijven vóór 15 dec. 

Koksijde 
NIEUWE VOORZITTER 

Onze afdeling moet nog een 
nieuwe voorzitter kiezen sedert 
het heengaan van Erik Van 
Eecke. Ten dien einde gaat er 
een vergadering door in café 't 
Lusthof, Zeelaan op vrijdag 19 
december aanstaande. Ook niet-
bestuursleden zijn welkom van 
20u30 af. 

Oostende (Stad) 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Het is geen geheim te weten 
dat Leo van de Weghe niet 
meer alleen als V.U-er in de 
stadsraad zal zetelen. Alle le
den van stad Oostende krijgen 
dezer dagen een brief thuis, 
waarbij hun de mogelijkheid 

gegeven worden bekend te ma
ken of ze zelf willen kandidaat 
zijn (er moeten 27 personen ge
vonden worden) en welke kan
didaten volgens hen waardevol 
zijn voor onze lijst. De ant
woorden worden ingewacht te
gen uiterlijk 10 januari aan
staande. 
HUWELIJK 

De heer Norbert Dobbelaere 
(Zandvoorde) t rad vorige week 
in het huwelijk met mej. Jac
queline Mylle (Oostende). On
ze welgemeende gelukwensen. 
VUJO-BAL 

Trots uiterst slechte weers-
en wegenomstandigheden werd 
dit bal in «Noordzee» een groot 
sukses met wel tweehonderd 
danslustigen. Linde en haar 
medewerk(s t )ers mogen tevre
den zijn. Een kosteloze tombola 
werd door senator van de We
ghe, prov. raadslid Kris Lam-
bert, Miei Vansteenkiste, Ro-
land Desnerck, Pol Vanhaver-
beke en de afdelingsvoorzitter 
van prijzen voorzien. 

Oostende-Veurne-
Diksmuide ^Arr,) 
DOSFELINSTITUÜT 

Morgen zondag 14 december 
tweede reeks lessen in het 
Breydelhof te Brugge. 

Oudenburg 
AFDELING 

Steeds meer nieuwe leden 
stromen toe voor de aanstaan
de afdeling Oudenburg-Ettel-
gem. Dit wordt een stichting 
vanuit de afdeling Gistel. Lief
hebbers -unnen zich steeds 
melden bij Jeroen Storme, 
Kwekeri jstraat , 13, Oudenburg 
of bij de afdelingssekretaris te 
Gistel (Zevekotehierweg 12). 

SCHILDER-
BEHANGWERK 

in de Westhoek, 
vlug. «foedkoop 
DEBRUYNE Robert 

Ouinkerkestraat 74, Veurne 
Tel. 058-31.749 

MEDEGEDEELD 
Antwerpen 

PROTEST
HONGERSTAKING 

Zelfs ex-kri jgauditeur en se
nator Willy Calewaert. die t i j
dens de repressie in ruime 
mate doodvonnissen eiste — 
waarvan er ettelijke uitgevoerd 
we rden ! — uit te voor de T.V. 
de mening, dat het tijd wordt 
de spons te vegen over kol labo 
rat ie en repressie (onder be
paalde voorwaarden voegde hij 
er aan toe). 

Van 20 tot en met 24 decem
ber 69 houden enkele leden van 
«Were Di» een vijfdaagse 
hongerstaking ti. Antwerpen 
om hierdoor te protesteren te
gen het uitblijven van iedere 
amnestiemaatregel . 

Hoewel «Were D i» de na
druk legt op amnestie in Vlaan
deren, onderstrepen wij even
zeer de amnestie-eis on inter
nationaal vlak. 

De hongerstakers brandmer
ken de misdadige schijnheilig
heid van de belgische gezags
dragers, die in de kollaboratie 
een welkom voorwendsel von
den om de Vlaamse Beweging 
te t rachten uit te roeien. 
PROGRAMMA : 
Zaterdag 20 december te 15 u. : 
hongerstakers omlijnen hun 
initiatief tijdens perskonferen-
tie. 
Zondag 21 december te 10u30 : 
ver t rek s termars van periferie 
Antwerpen naar centrum. 
Zondag 21 december te 12ul5 : 
Mis ter nagedachtenis van alle 
slachtoffers van de 2de wereld
oorlog. Kanselrede door e.p. 
Bouquillon. St Augustinuskerk, 
Kammenstr . 'i, Antwerpen 
Woensdag 24 december : door 
de hongerstakers wordt audiën
tie aangevraagd aan de kardi
naal en de minister van Just i 
tie. 
Woensdag 24 december te 15 u . ! 
einde hongerstaking. . 

Voor alle verdere informatie 
kan u zich wenden : « W e r e 
Di »-sekretariaat, Jordaenskaai 
3, Antwerpen, teL 03/32.21.53. 

Brussel (Arr.) 

ARR. BESTUURSVERGADE
RINGEN 

Hebben telkens de 2de en 4de 
donderdag van elke maand 
plaats op het arr sekretariaat. 
Afdelingen kunnen in verband 
me t de gemeenteraadsverkie
zingen hiervan gebruik maken, 
om hun problemen op tafel te 
brengen. Gelieve daarvoor een 
week voordien de arr. sekreta-
r is te verwittigen. 

S.:)CIAAL DIENSTBETOON 
ARR. SEKRETARIAAT 

\dres : Dupontstraat 27 te 
Schaarbeek, Brussel 3. Maand 
december : woensdag 17 decem
ber om 18u. : volksvertegen
woordiger E. De Facq. Iedereen 
kan elke weekdag terecht van 
18u30 tot 21u30 op dit sekreta
riaat. Tel. : 17.92.18. 

BIJZONDERE ARRONDISSE-
MENTSRAAD 

Het arr. bestuur heeft be
slist om op zaterdag 20 decem
ber e.k. om 14u30 een bijzonde
re arr. raad te houden waarop 
de hele kwestie van de ge
meenteraadsverkiezingen zal 
behandeld worden. Eveneens 
zullen wij hier onze principiële 
houding vastleggen in verband 
me t mogelijke vlaamse een-
heidslijsten voor de brusselse 
agglomeratie en de randge
meenten rond Brussel 

ABONNEMENTENSLAG 
Het arr. bestuur doet een 

zeer dringende oproep tot een 
laatste grote krachtinspanning 
voor Nieuwjaar, met het doel 
de opgelegde streefnormen voor 
de abonnementenslag te berei
ken. Deze oproep is vooral ge
richt tot die afdelingen, die tot 
nogtoe blijven achteraan hin
ken. Het bestuur zal in de loop 
van de maand december nog 
een stand van de abonnemen
tenslag, en de klassering der 
afdelingen hierin, laten ver
schijnen. Dat geen enkele afde-
lin • op deze lijst ontbreke. 

LFDENSLAG 
E'^' HERNIEUWING 

''t bestuur vraagt de afde-
l i r _>sbesturen, de reeds ver
nieuwde leden voor 1970 nog 
voor Kerstmis door te geven. 
Wacht niet op de laatste paar 
t e vernieuwen leden. Ook nieu
we leden worden best onmid
delijk doorgezonden aan het 
arr . sekretariaat, Frans Adang, 
Dupontstraat 27 te Schaarbeek, 
Brussel. Postnummer : 1030. 

Heverlee 
VOORLICHTINGSAVOND 

Vrijdag 19 december om 20u. 
5n de zaal «De Kee t» (naast 
P^kenhof), Pakenstraat , Hever
lee voorlichtingsavond met 
Willy Kuypers over «De olie
vlek Brussel en de driehoek 
Brussel-Waver-Leuven ». Daar
na mogelijkheid tot diskussie. 

Steenokkerzeel 
D'»NKBETUIGING 

'Vij danken de heer E. Pier
ree, ontslagnemend sekretaris, 
voor de bewezen diensten. Ter-
zelfdertijd wensen wij een 
vruchtbare werking aan de 
nieuwe afdelingssekretaresse : 
Mw G. Craessaerts, Echtg. R. 
Heibrinck, Keistraat 37 te 
Steenokkerzeel De heer E. 
P ie r re t blijft bestuurslid en zal 
zich bezighouden met de re-
daktie van het afdelingsblad. 

Steenokkerzeel-Perk 
DEBATAVOND 

«Vlaanderen, Wallonië en 
hoofdstad Brussel, waarheen? » 
Oi. 18 december 1969 om 20 uur, 
In de zaal «Gildenhuis» (Pa
tronaat) Van Frachemlaan 24, 
Steenokkerzeel. Voor de V.U. 
spreekt de heer Vik Anciaux, 
volksvertegenwoordiger. 

Jette 
AMNESTIE 

In verband met de amnestie
hongerstaking richt Were-Di 
Jong Brussel, het V.B.V. Brus
sel, VUJO-Jette met de officie-

OOST-VUANDEREN 

Aalst 
2de GROTE NACHT VAN 
DE VOLKSUNIE 

Vandaag 13 december te 
20u30. Attrakties - Verrassin
gen. Animatie : Koen Van 
Meenen. Zaal «De Klaroen», 
Kareelstraat, Aalst (afrit auto
strade). Een speciale verras
sing voor de 200 eerste aanwe
zigen. 

Beveren-V/aas 
VUJO DEFINITIEF GESTART 

In overeenstemming met het 
arrondissementeel Vuio-komi-
tee en de plaatselijke V.U.- af
deling is in onze gemeente een 
zelfstandige kern van start ge
gaan. 

Voorlopig verkozen bestuur : 
voorzitster : Jeannine Van 
Stappen, Meidoornlaan 27; on
dervoorzitster : Marleen Van 
Landeghem, Kruibeke Stwg, 47; 
penningmeester : Dirk Lingier, 
D. Van Beverenlaan, 24; propa
ganda : Werner Verhulst, H. 
Consciencestraat, 11; verslagge
ver : Etienne Peirsm.an, Kerk
straat, 27; sekretaresse : Rita 
Lippeveld. Vogelenzang, 6, tele
foon 03/75.97.64, allen in de ge
meente Beveren-Waas. 

Volgende bijeenkomst dins
dag 16 december in 't Vlaams 
Huis-Café Vredegerecht, Kloos
terstraat , Beveren-Waas. 

I Eerstvolgende aktiviteit : 
Breugeliaans Festijn op zater
dag 27 december te 20 uur in de 
zaal « de Vier Eemers », Markt 
te Beveren-Waas. 

Denrfermonde (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sekretariaat van het 
«Oost-Vlaams Centrum voor 
Dienstbetoon » gewest Dender-
monde, in samenwerking met 
volksvertegenwoordiger dr. De 
Commer of zijn afgevaardigde 
de heer Borrey en de heren De 
Pus O. en De Kegel Th., pro
vincieraadsleden, zullen in de
cember 1969 nog zitdag houden 
in volgende gemeenten : 

Zaterdag 13 december : Over-
mere, bij de h. De Palmenaere, 
Burg. Lausneystraat, van 9ul5 
tot 9u45; Zele, « Vlaams Huis », 
Kloosterstraat, van 10 tot 10u30; 
Waasmunster, bij de h. Ysewyn, 
Warande 10, van 10u45 tot 
l l u l 5 . 

Vrijdag 19 december : Baas
rode, bij de h. De Smet L., 
Heirbaan 14 van 19ul5 tot 
19u45. 

Zaterdag 20 december : Wie-
ze, herberg «De Afspanning», 
Kapellestr., van 9ul5 tot 9u45; 
Denderbelle, bij de h. Van der 
Pooten R., Visstraat, van lOu 
tot 10u30; Lebbeke, «Palings-
huis». Grote Plaats, van 10u45 
tot l l u l 5 . 
VASTE ZITDAGEN OP HET 
SEKRETARIAAT STUIFSTR. 
7, APPELS (TEL. 247.76) 

Elke woensdag van 20 tot 
22u; elke doi^derdag van 20 tot 
22u (voorbehouden aan leden 
ziekenfonds Flandria) en elke 
zaterdag van 14 tot 15 u. 

Huisbezoeken : alleen na te
lefonische afspraak met het se
kretariaat . 

Heusden 
F. BAERT SPREEKT 

Senator Frans Baert, die deel 
ui tmaakte van de werkgroep 
Eyskens, spreekt te Heusden op 
donderdag 18 december te 20 u. 
in zaal « Autobus », tramstr. , 53 
over « Waarom verlieten wij de 
groep der 28 ?». Provincieraads
lid Oswald Van Ooteghem zal 
spreker inleiden. Gelegenheid 
tot vragen stellen. 

Kruishoutem 
ABONNEES EN LEDEN 

Het bestuur dat op 3 dezer sa
menkwam besliste december en 
januari volledig te wijden aan 
de huisbezoeken om het aantal 
abonnees en leden behoorlijk 
op te drijven. 
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WIJ 23 

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

Als U bouwt , 
wendt U z ich in ver t rouwen to t de ui ts tekende A B K.-vakmensen. 

W i j z i j n uw vert rouwen waard ! ! ! 

ZIJ GETUIGEN : 

Voor de familie S... bouwden wi j destijds 
voor vader, oom en tante, na de 4 eerste 
zonen bouwt nu ook de kleinzoon met 
ons. 
Een bediende van General Motors kocht 
2 jaar geleden met zi jn spaarcenten een 
beleggingsgrond. Hij had juist genoeg om 
de notariskosten te betalen. Verleden 
maand verkochten wi j dezelfde grond 
voor hem. Hi j had zoveel meerwaarde dat 
hi j nu reeds een mooie villa bestelde op 
een andere grond van ons 
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 j hadden voor hem gebouwd 
en goed verhuurd voor lange termijn Di t 
jaar kwam hij een nieuw projekt bestel
len met dezelfde opbrengst 

5. Voor Capt. C. . . in Soest bouwden wi j 
een villa Heel Soest was zo enthoesiast 
dat nu de 18de woning voor een « be
roepsmilitair » in voltooiing is. 

enz... enz. . . 

WAT WENST U NOG MEER ??? ZIJ WAREN VEELEISEND... 

U MOET DIT OOK ZIJN ! ! ! 

« DIENEN » staat bij ons op de eerste rang 

van slechts 650.000 F af 
Modern vol lichf en lucht 

van slechts 775.000 F at 
Rustiek 

in de schaduw der bomen 

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

DQET HET GOED ! I ! 

Leg al u w problemen op onze schouders en maak u w bouwpro jek t t o t de aange
naamste gebeurtenissen van u w leven. 

Onze in fo rmat iekantoren staan ter uwer besch ikk ing ! U k r i jg t vooraf de juiste 
voor l ich t ing. Dankz i j een speciale voorstudie zal uw won ing een persoonl i jkheid 
vertegenwoordigen met cachet van voornaamheid, goede smaak en degel i jkheid. 

De pri js vooraf — voorkomt verrassingen achteraf. 

Onze f inancier ingsdienst bezorgt U steeds de meest voordelige lening en de 
hoogste premie. 

Onze technische d iens t : 6 0 0 mensen met ervar ing staan klaar om U met raad 
en daad b i j te staan. ZELFS. . . u w b innenhu is in r ich t ing hiervoor kan U beroep 
op ons doen. 

ALS U HET GOEDE ADRES MAAR KENT! ! ! 

van slechts 5 5 5 . 0 0 0 F at 
Een luxueus appar tement 

^' *^^^^ 

•«• ••• •*• 
•«• ••• ••• ••« 

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

Naam . . . 

Adres . . . . . . Woonplaats , 

Tel. privé Tel. kantoor . » » . » . . > . 

1 . over gronden voor vlllabouv*» D ^T^^^^^^"^""""""^ 
over gronden voor hoogbouw D ' ' " voorkeur gelegen te 
over gronden v. eensgezinsw/oning D 

over veilige geldbeleggingen O «i^Bi^mBaMMMaMBa^BaB 

2. over het bouwen van M . M . M . . ~ 

btf voorkeur gelegen te ••• ••• M . . M ••• . M M . M . . M M . 

of bezit reeds grond, gelegen te . . . . . . M . M . — . ~ »— 

3. over de aankoop van een bestaande woning O 

Duid aan met een X waarover U Inlichtirigen wenst t« ontvangerv 

WIJ ZIJN ANDERS DAN DE ANDEREN. . . KOM U DAARVAN OVERTUIGEN 

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 

Meir 18 

tel. 03/31.78.20 

GENT 

Onderbergen 43 

tel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 

WInterslagstraat 22 

lel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

tel. 016/337.35 
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Post modernizeerl 

ONGET^FEID 
Federalisten gaan er op vooruit 
Ze krijgen Spaakolieten 

Russisch-ltaliaans akkoord over aardgas 
De aardgAsmogendheden 

Schrijversbond noemt rebels auteur een nul 
Solzje niets m 

Franstalige Brusselaars maken... 
...van alle hout opiniepijlen 

Brits vliegtuig met films te Jambes 
Pornoodlanding 

Geschil in B.S.P.... 
...om simonetaire redenen 

Spaak : oud... 
...maar nog altijd een Bellhamel 

In de v^erkgroep werd de... 
...Risopoulosprijs vastgesteld 

Dahomey : prezident Zinsoe ontvoerd 
Zinsoekplaatje 

Kolchozen : lieven plastiek dan groenten 
Plastiekem bedrijfje 

Engeland : Callaghan tegen doodstraf 
Geen Callaghangman meer 

Koning Boudewijn ontving op Ciergnon... 
...een edeljachtbaar gezelschap 

';sg;/z^sbi£/^ 

« wat wilt ge... dit komt tenminste aan, met de post weet men nooit.. 

BRASSER 

ZIET 

ÖE P O S T 

' ^ ^ ^ 


