
Na tien zittingen is de Werkgroep Brusse! 
verleden woensdag uiteengegaan. De T.N.T.-
ministers — Terwagne en Tindemans — heb
ben huiswerk meegekregen: tegen 15 januari 
moeten zij een « sinteze-oplossing » op pa
pier zetten. Aan wie die nota ter behandeling 
zal worden overgemaakt, staat nog niet vast. 

Wat echter wél vaststaat is het feit, dat de 
Vlaamse kleurpolitiekers de werkzaamheden 
van de Kommissie Brussel besloten hebben 
met een schandalige toegeeflijkheid Tiidens 
de laatste vergadering werd door PV.V er 
Van der Poorten een plan ingediend dat — 
naar verluidt — vrijwel algemene instem
ming bij de aanwezige vlaamse kleurpolitie
kers genoot. Dat was altans wat Van der 
Poorten meedeelde; hij zegde dat alle 

SLOTSOM VAN DE WERKGROEP BRUSSEL 
SCHANDALIGE TOEGEEFLIJKHEID 

K IN EEN LEEFBARE WERELD 

vlaamse leden van de werkgroep hetzij, uit
drukkelijk hetzij stilzwijgend hun goedkeu
ring aan zijn voorstel hadden gehecht En mi
nister Tindemans stak niet onder stoelen of 
banken dat hijzelf aangenaam verrast was 
door het plan. 

Dit plan is totaal onaanvaardbaar. Het is 
de verloochening van twee beginselen, waar
over in gans de vlaamse beweging een abso
lute eensgezindheid heerst. Ten eerste wordt 
het beginsel « moedertaal is onderwijstaal » 
te Brussel opgegeven en wordt de fameuze 
brussels-frankofone eis van de « liberté du 
père de familie » ingewilligd. En vervolgens 
wordt afbreuk gedaan aan het beginsel van 
de integriteit en onschendbaarheid van het 
vlaamse grondgebied. In ruil daarvoor wordt 
nog maar eens het vals geld aanvaard dat 
de frankofone Brusselaars ook reeds op Her-
toginnedal zo kwistig in de handen stopten 
van de vlaamse koehandelaars: het vooruit
zicht van een regeling te Brussel. 

Hoe vaak moet nog worden herhaald daf 
een regeling te Brussel doodgewoon een 
Vlaams recht is, waarvoor geen enkele prijs 
moet en mag betaald worden ? 

Door het opgeven van het beginsel « moe
dertaal is onderwijstaal » en van de — op 
zichzelf reeds schandalig onvoldoende - • 
wetgeving om dit beginsel te handhaven, 
breekt het plan Van der Poorten de allerlaat
ste dam af waarover we in de huidige om
standigheden te Brussel beschikken om de 
verfransing vanaf de schoolbanken tegen te 
gaan. De verworvenheden van bijna een halve" 
eeuw vlaamse beweging (verworvenheden 
die we steeds als onvoldoende hebben be
schouwd, maar die voorlopig het enige zijrt 
waarover we beschikken) worden zonder 
meer, alleen maar in ruil voor een evenwicht 
dat ons in rechte toekomt, klakkeloos over 
boord gegooid. De aanvaarding van het plan 
Van der Poorten kan in de gegeven omstan-

(vervolg op biz. 3) 
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NIEUWE EN ZWARE 
« EKSTREMISTEN » 

Nu Spaak zich ook officieel 
tot het federalisme bekeerd 
heeft kan men zich terecht af
vragen of hij, steunpilaar van 
de unitaire Belgiek, ook als een 
« ekstremist » dient beschouwd. 
Het is zoals met de pastoors : 
voor vele dingen die zij tans 
van op de preekstoel verkondi
gen werden destijds mensen op 
de brandstapel gezet. 

Men moet niet verkondigen 
dat de aarde rond is op een 
ogenblik dat de machthebbers 
tegen beter weten in het tegen
overgestelde beweren, want dat 
bekomt je slecht. 

Dat hebben de vlaamsnatio-
nalisten ondervonden. Zij zul
len zich wel verbijsterd de ogen 
uitwrijven wanneer zij zien dat 
de standpunten die zij door dik 
en dun verdedigd hebben (en 
waarvoor zij geschopt en gesla
gen zijn geweest) tans, zij het 
dan ook onder druk van de 
Vlaamse opinie, bijgetreden 
worden door de kliek schaam
teloze profiteurs die vroeger 
nooit opgehouden hebben te 
zeggen . dat federalisme gelijk 
staat met separatisme : dat de 
federalisten incivieken zijn, 
slechte Belgen ; dat federalisme 
in België niet mogelijk is : dat 
federalisme niet mogelijk is om 
ekonomische redenen ; dat fe
deralisme wel goed is voor Eu
ropa, maar niet voor België en 
dat de oplossing diende gezocht 
in regionalisme, provincialisme, 
decentralizatie. dekoncentratie.. 

Blijkbaar zijn de heren aan 
het eind van hun Latijn. Maar 
duizenden vlaamse gezinnen 
werden door die schijnheilige 
patriotten in 't ongeluk gestort, 
louter en alleen omdat hun be
langen niet strookten met die 
van die mensen. 

K. C. Vilvoorde. 

LELIJK BELGIË 

Er zijn vele dingen die ons — 
die om het natuurschoon der 
Vlaamse Ardennen bekommerd 
zijn — ergeren ! Er is bijvoor
beeld de ontbossing van het 
Vlaamse D'Hoppe. de vernieti
ging van de Bleker, een stukje 
natuurschoon te Geraardsber-
gen Dit laatste is het werk van 
een groep C.V.P.-financiers. En 
nu restaureert men gerang
schikte monumenten, opgetrok
ken in balegemse steen, met.. 

franse steen ! Men is nu bezig 
het onvolprezen kerkje van He-
melveerdegem en de oude kerk 
van Godveerdegem te verknoei
en met steen uit het zuiden. Dat 
is vroeger ook gebeurd met de 
kerk van Nieuwenhove en de 
kerktoren van Nederbrakel. 

Bestaat er in ons land dan 
geen komitee voor landschap
pen en monumenten ? Men 
zegt dat België het lelijkste 
land ter wereld is. Dat is erg. 
Even erg is het dat het van jaar 
tot jaar .. lelijker wordt. 

Heeft uw parti j al bepaalde 
plannen voor 1970, dat in het 
teken zal staan van de bescher
ming van ons landschap en ge
bouwen ? Zingen over « schoon 
Vlaanderland » lijkt me goed, 
beter is het iets te doen om te 
redden wat er nog te redden 
valt .. van ons Vlaanderen ! Be
ter te .. laat dan nooit ! 

M D, B., Ophasselt 

ONDERWIJS HERVORMEN 

Ik heb met veel belangstel
ling uw artikels gelezen over de 
universitaire problemen. 

Alleszins moet op dat gebied 
heel wat veranderen, want zo
als het er tans aan toe gaat met 
het afnemen van eksamens en 
het beoordelen van proefschrif
ten, is het een echte schande. 
Vroeger immers bestonden er 
tussen de professor en zijn stu
denten hechte banden, zodat de
genen die hun best deden moch
ten rekenen op een welslagen. 
Nu kennen de professoren hun 
kandidaten niet of nauwelijks 
meer en ze buizen er maar op 
los, om de toevloed van studen
ten af te remmen, tot zelfs in 
de eindproef. Dat kan niet blij
ven duren. Persoonlijk ben ik 
voorstander van een onderwijs-
sisteem zonder eksamens noch 
diploma's. Alleen de praktijk 
vermag de beroepslui recht
vaardig te schiften, volgens het 
gekende amerikaans beginsel 
« Show what you can » (« toon 
wat ge kunt »). Dit stelsel zou 
ook veel eerlijker zijn ten op
zichte van degenen die om een 
of andere reden niet hebben 
mogen voortstuderen aan de 
universiteit. Ik ben evenwel 
realistisch genoeg ingesteld om 
over zulke gedurfde hervor
mingen geen illuzies te koeste
ren. 

In het raam van de kultuur-
autonomie zouden wij, vlaamse 
mtellektuelen, ons onderwijs
stelsel toch in die zin kunnen 
wijzigen, dat het niet meer op 
belgisch-franse leest geschoeid 
blijft, maar gelijkgeschakeld 
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wordt met het nederlands 
schoolsisteem. Dit zou en be
langrijke stap betekenen in de 
toenadering van noord en zuid 
in het Europa der volken. Prak
tisch gezien zou dit een uitwis
seling mogelijk maken van ge
diplomeerden uit Vlaanderen 
en Holland. Daarenboven zou
den aldus alle tegenargumenten 
wegvallen voor het oprichten 
van een heellimburgse univer
siteit. 

H. V., Brussel. 

KABARET 

Heb je op 9 november het 
Kabaretprogramma « Noord-
Zuid-Noord » gezien ? Echt 
goed, vind je niet ? Zo zou de 
B.R.T. verder moeten gaan ! 
Want kabaret wint zelfs nog al
le dagen bij in Vlaanderen ! 
Maar waarom altijd dit min
derwaardigheidsgevoel ? Waar
om zongen de steengoeie Va
ganten maar drie liedjes ? Lies-
beth List was gewoon «de ster» 
maar waar bleef haar nieuwste, 
bekendste en mooiste lied « m'n 
vlakke land » ? Ramses Shaffy 
vind ik persoonlijk niet zo goed, 
maar ik begrijp voor z'n lief
hebbers ! Na een paar negatie
ve punten die er bij de B.R.T. 

altijd moeten zijn (anders heet
te ze niet de « belgische » radio 
en televisie) wil ik toch niet 
nalaten een dikke proficiat aan 
alle medewerkers toe te zenden! 
Wanneer komt « Wij » eens op 
de proppen met een kabaretru-
briek ? De vlaamse « Jeugd » 
trappelt van ongedult ! 

S. L., Veurne. 

BREEDDENKEND 

De redaktie van « WIJ » wil 
breeddenkend zijn met voor 
ons beledigende brieven op te 
nemen van individuen die om 
« principiële redenen » geen 
V.Ü.-er zijn. 

« De V.U. heeft te veel bin
dingen met Rome ». Dat de gro
te meerderheid van radikale 
Vlamingen van kristelijke hui
ze is, is een feit. Maar ze hebben 
reeds lang de parti j met de 
meeste bindingen met Rome la
ten staan. R. J. H. is geobse
deerd door Rome. Hij ziet Ro
me op iedere straathoek. Kan 
de redaktie hem geen reisje 
naar Noord-Ierland betalen ? 

« De romantiek van 1302 ». 
Hoeveel jaren is het geleden 
dat die Wellenaar naar een ver
gadering van de V.U. is geweest 
en hoeveel nummers van de 
V.U. leest hij jaarlijks, om nog 
over de vlaamse romantiek te 
spreken ? 

« De V.U.-mannen zijn over 
het algemeen povere en scha
mele kultuurdragers, ze zijn 
dus volkomen onkonsekwent ». 
Wat die « dus zijn ze volkomen 
onkonsekwent» hier komt doen, 
mag Joost weten. 

« De V.U. is traditoneel en ge
ëxalteerd voor amnestie en 
voor de Oostfrontstrijders». Wij 
hebben de laatste tijd niet veel 
van die « exaltatie » gemerkt 
in de V.U-partij, zeker niet in 
het parlement. 

Heren van « Wij » of jullie 

nu van Zichem zijn of van 
Aalst, het is helemaal o n s ^ 
wenst nog zo'n snertproza 
ons blad op te nemen. in 

J- V., Gent. 

MENAPIERS 

Wanneer groepen van men
sen samen zijn, hoort men vaak 
tegenover de aanwezige Vla
mingen de schimpscheut «sales 
ménapiens » roepen. 

Het probleem van de Mena-
piërs heb ik nu juist in historisch 
verband uitgediept. De geschie-
denis van de Menapiërs levert 
zeker genoeg stof op voor 'n af
doend artikel tegen deze dom. 
me schimpscheut. 

De C thoeks Encyclopedie 
zegt voor de Menapiërs : « oude 
volksstam in Gallia Belgica 
( oorspronkelijk Germanen ) 
oorspronkelijk aan beide Rijn! 
oevers gevestigd ; in 55 voor 
Kristus door de Usipeten en 
Tencteren naar de westzijde 
van de Maas verdrongen, waar 
Castellum (nu Cassel) en Turw 
canum (nu Tournai) hun be-
langrijkste steden waren ». 

Dit betekent dat voor de bel
gische Menapiërs de hoofdstad 
Doornik was ; maar hoe durven 
sommige Walen dan de Vlamin
gen « Menapiërs » noemen als 
zijzelf die scheldnaam moeten 
krijgen ! 

M.. Halle 

De redaktie draagt geen ver. 
antwoordeIi.1kheld voor de lii> 
houd der «republiceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en Inkortfn? 
voor. Over de lezersbrlevea 
ivordt sreen briefwisseling ce-

van de redaktie 
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Brjssel, I.̂  december V6''. 
3 e t r . : abonr;en:entenhernieuwing. 

U zuchten bij lezing van 
zagemannen daar weeral? 

ki jk, vrienden-lezers, er zijn diverse redenen 
waaro'r wij herhaaldeli jk uw aandacht vestigen 
or de abonne.Tienbshemieuwing op ons blad, naast 
het werven van nieuwe abonnees een zeer grote 
ste',in aan het enig bestaand orgaan van de vlaar.--
nationale stri jdformatie in Vlaanderen, vooral 
nu de s t r i j d voor een federaal Vlaanderen een 
beslissende wending neemt. Ieder abonne.ment 
t e l t , ook in de sistematische verbetering en 
expansie van het blad. 

we daarom met aandrang aan de abonnees 
de postbode niet konden her-

of omdat de 

M/. 

van 
waren 

- vragen on-

logen 
die bi j de komst 
nieuwen - omdat ze niet thuis 
huisgenoten niet verwittigd waren 
verwijld bjn leesgeld over te schri^'ven op post
rekening 1711.39,"Wij vlaams-nationaal", Brus
sel I (300 f r . voor een jaar , 170 f r . halfjaar 
en 95 fr . driemaandelijks, 1000 f r . voor een 
steunabonnement)? Hoe meer deze trouw a-.n ons 
blad aldus t o t u i t ing komt, des te geringer zal 
het c i j f e r der "afvalligen" zi jn, dat ons j aa r 
l i j k s een beetje ve rd r i e t . 
Een andere reden i s dat door het overschrijven 

van een der bovenvermelde bedraden de abonnee 
die dat doet aan onze flinke propagandisten-wer
vers een tocht naar zijn huis bespaart t i jdene 
de wintermaand bi j u i t s t ek , de barre januar i 
maand. Harteli jk dank b i j voorbaat, wu 



WIJ 

(vervolg van blz. 1). 

digheden te Brussel alleen maar leiden 
naar een toestand, die Simonet volko
men in het gelijk stelt : de onomkeer
baarheid van de verfransing. 

Ook wat betreft de randgemeenten is 
het plan Van der Poorten fataal De 
door hem voorgestelde regeling — we
tenschappelijk onderzoek, gevolgd door 
een verkaveling in de zes faciliteiten
gemeenten — komt uiteindelijk neer op 
niets anders dan het prijsgeven van 
Vlaams grondgebied. Meteen is een 
tweede onaantastbaar beginsel over
boord geworpen en zal het frankofoon 
offensief zich met volle kracht op de al
dus ontstane bres gooien. Een vlaams 
spreekwoord zegt zeer terecht dat wie 
een vinger geeft, de hele arm dreigt 
kwijt te geraken. En dat is precies, wat 
tiidens de laatste vergadering van de 
werkgroep Brussel is gebeurd : Van der 
Poorten, en met hem blijkbaar de ganse 
kleurpolitieke vlaamse vertegenwoordi
ging, hebben hun vinger in het rader
werk gestoken. „ . . , , . j 

Sens te meer is de toegeeflijkheid 

uitsluitend en alleen van de kant der 
Vlaamse kleurpolitiekers gekomen. Wat 
ons tans opgediend wordt, is niet eens 
een kompromis. Want de Walen en de 
frankofone Brusselaars hebben geen 
mill imeter en geen fraktie toegegeven : 
zij handhaven hun eisenprograrnma m 
al zijn waanzinnige schrokkerigheïd. 

Misschien is dat ons geluk, een kans 
voor Vlaanderen ! De brusselse imperia
listen hebben zoveel gevraagd, dat zij 
de schandalige toegeeflijkheid zoals ze 
tot uiting komt in het plan Van der 
Poorten totaal onvoldoende achten. 
Met de bedreiging van de Volksunie en 
van het verdikt der vlaamse kiezers
massa in hun rug, kunnen noch durven 
de vlaamse kleurpolitieker<5 veel verder 
gaan dan ze tans reeds sedaan hebben. 
En met de gemeenteverkiezingen voor 
de boeg kunnen noch wielen de brussel
se dornsDotentaten verzaken aan wat ze 
hun opgezweepte en gefanati^eerde vol
gelingen hebben voorgesDi°epld. 

Als het Plan Van der Poorten — of 
een even misseliike var iante ervan — 
er uiteindelijk niet zou doorkomen, dan 
zal de reden daarvoor te zn^Ven ziin bij 
het feit dat de frankofone Shvlock geen 
vrede neemt met het nond vlees dat de 
vlaamse verzak^rs hem zo welwillend 
hehben toegegooid. 

Reeds tans moet Genoteerd en ont
houden worden : de Werksroen Brus'jpl 
is niet uiteen geraan. vooraleer de 
vlaamse kleurnoütikkers de weg van de 
verloochening en het verraad hadden 
gekozen. 

Deze ontwikkeling kan de Volksunie 
allen maar aanzetten t rouw te blijven 
aan haar gedrag'=liin : geen enkele me
dewerking verlenen aan een gronnwets-
herzieninff die seri'-Vit is on het invoe
ren van grendel»; en het prijsgeven van 
vlaams grondgebied. 

De kongressen 

DE POSTBODE IS REEDS AAN UW DEUR GEWEEST. DE BRIEVEN
BESTELLERS HEBBEN HET INNEN VAN DE ABONNEMENTEN 
DIE INGAAN OP 1 JANUARI E.K. BEËINDIGD. WIE GEEN GELE
GENHEID HEEFT GEHAD OM HET LEESGELD ALDUS TE BETALEN, 
WORDT VRIENDELIJK VERZOCHT HET ZO SPOEDIG MOGELIJK ^E 
STORTEN OP POSTREKENING 1711.39 VAN « WIJ - VLAAMS-NA
TIONAAL WEEKBLAD », BRUSSEL-1 (300 fr VOOR EEN JAAR, 
170 fr VOOR EEN HALFJAAR, 95 fr VOOR EEN KWARTAAL, 1.000 
fr STEUNABONNEMENT). 

drie maal 
drie 
is nul 

(red.) Wat de drie lang verwachte en 
druk geadverteerde partijkongressen 
van verleden weekeind tipeerde, was 
wel dat ze alle drie ui tdraaiden op een 
pseudo-demokratische komedie Niets 
geleek tenslotte meer op de P.S C.-ver-
toning die eindigde met een Braban-
conne en een telegram aan Baudouin 
dan de B S.P-vertoning te Molenbeek, 
die sloot met de Internationale waarvan 
de helft van de aanwezigen trouwens de 
woorden niet meer kende. Gemanipu
leerd tot in het belacheliike toe (van de 
loze br'ef over de schooloorlog on uni
versitair niveau van Houben tot de ver
trouwenskwestie van het B S P-bureau 
voor het geval Simonet) ziin deze ver
gaderingen die door een fiktie — zoals 
in de kaDitali-Jtische n .v ' s — het opner-
ste gezag worden genoemd, in feite zeer 
vervelend voor iedereen geworden 

De okkulte bazen weten maar al te 
goed, hoe voos hun gezag is en vrezen 
door hun slecht geweten een donder
slag, die eigenliik nooit komt. 

De regering moet aanblüven, niet om
dat zij iets doet of overeenstemt met de 
politieke wil van een meerderheid in 
dit land. maar gewoon omdat de touw-
t ies t rekkers niet — maar dan helemaal 
niet meer — weten hoe ze zou kunnen 
vervangen worden ! 

Alle debatten ten gronde werden zeer 
zorgvuldig uit de weg gegaan. Nooit 
b^eek duidelijker welke papieren tijgers 
de P S C.-ers ziin en hoe zij allemaal 
naar een voorwendsel zoeken om de 
« kommunautaire problemen » te kun
nen begraven en de «vleugelvorming» 
al= een boze droom te vergeten. 

De B S.P. met haar « waalse federalis
ten » gaat er zowaar prat op, een « natio
na le» part i j te zijn 

Komt er morgen een terugslag en is 
de «roei van 't gat» . om met Breugel 
te spreken, dan vliegen zii in mekaars 
armen en drinken champanje op « la 
Belgique nouvelle » in het meest aftand

se status quo. Met dié mensen gaat het 
n i e t ! 

Met « voorzitter » José Desmarets (die 
jaren als hoofdredakteur in « La Cité » 
op Theo Lefèvre wedde en linkse praat 
uitblufte, maar nu konfortabel in de 
privé is geïnstalleerd en een V d B -fan 
is geworden), met Dieudonné André 
(de vroegere loopiongen van Theo Le
fèvre die « directeur politique » van de 
P.S.C, is, na schrijvelaar te zijn geweest 
in een aantal niet gelezen waalse krant-
jes) en met Pierre Deschamps (een 
advokaat-zonder-zaken uit Ath die zich 
voör Wignv moest offeren, maar sinds 
1958 de stille rekordman is van kabi-
net=:funkties) stond men op het neil van 
marktdemonstrateurs die zaterdagmor
gen op het raotjort van hun baas komen. 

Hoe paradoksaal ook : Persoons was 
de enige die probeerde het debat te ver
heffen boven de staminee-nra^t van een 
slecht plaatsingsVantoor Daarom kwam 
V.d.B. hem counteren met een s tukie 
branie over de Harvard-universiteit . 
Vanwege de « s tudent» die V d B ge
weest is w,:: dat een kolossale grap. 

Inmiddels weet niemand meer in de 
P S .C-CVP-pudd ing wat de statuten 
zijn, wie over wat beslist, hoe bet s taat 
met het overleg-orgaan, de «nat ionale 
voorzi t ter» enz. 

Mannetjes van Simonet 

u.l.b. 
en 
" Ie soir" 
(red.) Het ene been in de tempel der 

wijsheid en het andere in de politieke 
arena te hebben is een kombinatie. waar 
Simonet beslist zijn voordeel mee doet. 
De Anderlechtenaar is de grote baas 
van de U.L.B. Aan het feit dat 
C.L. Binnemans en M. Bauwens (tussen 
haakjes een nederlandstaüge. die trou
wens met een Nederlandse is gehuwd 
indien we ons niet vergissen) nu zowaar 
professor geworden zijn aan de U L B., 
zal hij wel niet helemaal vreemd wezen, 

(vervolg blz. 4). 

ZEVEN PROCENT 

De honderdduizenden Vlamin
gen die destijds naar Noord-Ame-
rika, uitweken, hebben hun aan
passingsproblemen in de States 
niet van vandaag op morgen opge
lost. Ze kwamen nochtans in een 
land terecht, dat een smeltkroes 
van allerlei — meestal europese 
— nationaliteiten was. hetgeen het 
aanpassingsproces vergemakke
lijkte. De 700.000 vreemdelingen 
die België tans telt (ruim 7 t.h. 
der totale bevolking en voor 70 
t.h. gekoncentreerd in Brabant, 
Luik en Henegouwen) staan hier 
veel meer voor een kompakte in
heemse bevolking dan vroeger on
ze vlaamse uitwijkelingen naar 
Amerika 

Al worden we dan als Vlamin
gen « slechts » met 30 t.h. van die 
driekwart mil,1oen vreemde inwij-
kelingen gekonfronteerd. het aan
tal verantwoordt méér dan vol
doende de aandacht die we aan het 
probleem moeten besteden. Dit 
gebeurde onder meer zaterdag te 
Brussel, waar de werkgroep « Ont
haal en solidariteit » een ontmoe
tingsdag van de vlaamse provin
cies over het tema « De immi
granten in ons midden » organi-
zeerde. 

Het algemeen besluit van deze 
vlotte gedachtenwisseling bleek te 
zijn, dat niet zozeer de nationali
teit van de immigranten een kloof 
tussen hen en ons veroorzaakt dan 
Wel het gemis aan een aangepaste 
loon- en arbeidspolitiek aan een 
menswaardig huisvestingsbeleid, 
aan voorlichting fvooral op me
disch gebied) en aan onderwi.is. 
Naarmate de immigranten uit ver
der afgelegen landen komen, 
wordt de integratie moeilijker om
dat de verschillen groeien met de 
steeds grotere afstand van de lan
den van oorsnrong. die in de twee
de en de derde immigratiegolf een 
stijgend aandeel nemen. Daardoor 
ontstond tevens het verschi.jnsel 
dat de sterk van mekaar verschil
lende immigrantengroepen onder
ling even vreemd tegenover el-
•^aar staan als tegenover de vlaam
se of waalse bevolking. Dit ver-
'•aart w+oon TPflarom er van hen 

uit geen zwaardere druk op de bel-
gische overheid uitgeoefend wordt 
tot het verkrijgen van betere le
vens- en werk voorwaarden. Voeg 
daar dan nog bij dat de meeste 
gastarbeiders ui teraard uit de 
minst ontwikkelde gewesten in ei
gen land komen en men begrijpt 
nog beter de vaak primaire om
standigheden die ze hier moeten 
dulden. Het is zelfs zo dat vreena-
de gastarbeiders ook in België 
pendelaars worden : het is bijlan-
ge geen zeldzaamheid, turkse of 
griekse arbeiflers in de pendelaars-
t re inen tussen Brussel en Namen 
of tussen Brussel en Gent te zien 
zitten. 

Oua onthaal blijkt ons land er
gens m id d e n de landen te 
hangen, die eensdeels nog het best 
het probleem van hun gastarbei
ders aanpakken en die er ander
deels heel weinie van terecht 

land, ook in Limburg, het minst 
simpatie oogsten. 

Er moet in elk geval een beter 
onthaal georganizeerd worden, een 
echt onthaal dan (en geen « op 
zijn brussels ») : een taak voor de 
regering, meer bepaald voor de de
par tementen van "^Sociale Voorzorg, 
Buitenlandse en Binnen'andse Za
ken. Nationale Opvoeding. Arbeid 
en Volkssrezondheid Plaatselüke. 
provinciale en part ikuliere initia
tieven ziin niet voldoende hoe 
welkom ook in de gegeven om-
standisrbeden. De recente strubbe-
lins-en met minieter Malor hebh«>n 
dii'deliik genoeg enkele belang-
riike tpUorton 'n dit hp'eid aan het 
lirhi srebracht 

Wie beter dan de Vlamlneen be-
griint het 'ot van de vreeni'1«»iin-
gen in ons 'and itiilijohtie- d» «•'•va-
ringen in Walloni? en in het Rms-
=else ? Het omffekperflp — bet be-

beroepsHALVE 
bekeken 

brengen. Maar recente konflikten, 
ongevallen en branden hebben 
aan het licht gebracht dat bij 
voorbeeld te Brussel de vreemde 
gastarbeiders niet alleen op hun 
werk als underdog worden behan
deld (Citroen-fabriek) doch ook 
in mensonwaardige omstandighe
den in Hiiurka/emes samenhokken 
(zelfs deze waarvan de stad Brus
sel eigenares is) Het zijn allemaal 
uitingen van de schrokkige uitzui
gersmentaliteit, die t rouwens ook 
de Vlamingen hebben moeten er
varen. 

Op deze vlaamse ontmoetings
dag bleek dat van alle provincies 
die met het immigratievraagstuk 
te doen hebben. Limburg de Inwij
king n o ; het best blijkt te hebben 
opgevangen, uitzondering gemaakt 
voor de Spanjaarden en de Grie
ken die. zoals overal elders in ons 

grrip van de vreemdelingen voor 
de vlaamse ituatie — is zelden 
het geval, maar daar ziin de 
vreemdelingen niet verantwoorde
lijk voor, net zomin als de marok-
kaanse trambediende in het Brus
selse verantwoordelijk is voor zijn 
onkunde van het Neilerlands Wel 
verantwoordelMk zijn de instan
ties, die hem te werk stellen met 
de onmifld^l'Mke baat voor ogen 
en onder totale en bewuste ver
waarlozing van een streven naar 
georganizeerde en rechtvaardige 
tweetaligheid in de hoofdstad 

De mettert i id onvermiirieliike 
politieke intesrratie van zoveel 
vreemdelingen in Wallonië is een 
ander asnekt van het vreemdelin
genvraagstuk fn ons land. dat 
echter voor de Vlamineren rijn 
scherpe kanten zal verliepen eens 
dat deze staat ffpfpdpmUreerd l^ 

JEUGDKRIMINALITEIT 

Het flagrant delikt van jeugd-
misdadigheid dat tans voor hel 
as-^isenhof te Gent zijn beslag 
krijgt komt bijna iedereen onbe 
grijpelijk voor De wrede wijze 
waarop twee knapen een derde 
om het leven brachten, zogezegd 
om een losgeld te kunnen eisen 
van een suikertante sorcekt sterk 
tot de verbeelding van de massa 
Een zo extreem geval van ieugdi 
ge aberratie is in ons land immers 
uiterst zpld/aam "Vlen moet al 
heel wat gevoelens onderdrukken 
om ob'pktief tcrenover ppn derge-

• li.ike zaak te kunnen staan. 

De grond der zaak is echter niet 
het onderwerp van deze korte be 
schouwing We stellen veeleer de 
vraag of de ieugdmisdadigheid 
niet in hoofdzaak uit misdadig
heid der volwassenen of uit hun 
laksheid en hun gemis aan ver-
antwoordelii^heidszin voortspruit. 
Deze vraag is niei alleen bedoeld 
in fnnktie van het gezin, doch van 
de hele samenleving zoals die reilt 
en zeilt Onze welvaartmaatschap-
pi i heeft voor vele uit deze wel
vaart snruitende orohlemen nog 
geen onlossinar gevondpn en daar
voor gelden verzachtende omstan 
digheden Minder normaal is dat 
ze voor oude problemen geen re
medies vindt De invloed der 
nieiiwcrnpilia en vooral der vizue-
Ie ontspanningsmogelijkheden is 
gaandeweg groter geworden en 
desondanks doet men bijvoorbeeld 
geen noemenswaardige inspan
ning om aan de onverbloemde ver
heerlijking van het geweld (heel 
vaak onder het mom van een ode 
aan het heldendom) paal en perk 
te stellen nog te zwijgen van de 
seksorgie, die tans West-Europa 
overspoelt Het nroces te Gent be
licht alvast ook een heel onaange
naam facet van •'e jeugd als be-
laneri ik konsument. van een over 
vril aanr 'pnli ike geldsommen be-
schiUrende 'enerd die dit eeld niet 
alleen ^^n narkotlka en nomoera-
ffe doch ook aan moordwaoens 
kan besteden, zit het dan alsnog 
oer nitzonderine of a b minder
heid 
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(vervolg van blz. 3) 
Sinds de antwerpse franskiljon Dédé 

Denuit bij « Le Soir » afgedankt werd, 
zijn Binnemans en Bauwens zowat de 
twee rijzende sterren aan de joernalis-
tieke hemel van de rue Royale. Twee 
mannen die als professor behoren tot de 
stal van Simonet, zullen dat ook wel in 
hun kwaliteit van joernalist. Zodat Si
monet een uitstekende transaktie heeft 
verricht : hij krijgt een vaste voet in 
« Le Soir ». En goedkoop : de staat be
taalt de professorenwedde toch zonder 
morren. Want het enige verschil tussen 
een vrije en een rijksuniversiteit is, dat 
het rijk in beide gevallen alles betaalt 
maar in het laatstgenoemde een (teore-
tisch) kontrolerecht heeft en in het 
eerstgenoemde geen. 

Wat de nieuwbakken professoren nu 
precies gaan doceren, is ons voorlopig 
niet bekend. Veel belang heeft dat ove
rigens toch niet : in de fakulteiten van 
de geesteswetenschappen doet men tans 
zo raar dat iemand, die de prietpraat 
van « Le Soir » gewoon zou komen af
lezen, er helemaal niet zou opvallen. En 
met een paar interludia van Paradise 
Now of Hair maakt hij straks nog kans 
op een of andere prijs... 

# Adellijk schuiloord (1 ) 

lorissen 
rookt 
n.b. uit 

(aco) Met zijn vragen over taal- en 
andere toestanden in de Nationale Bank 
en haar diskontokantoren (cfr. de jong
ste aflevering van « Vragen en Ant
woorden », belgische Senaat, dokument 
d.d. 9 december) heeft Wim Jorissen 
ook in ruime financiële kringen de be
langstelling gewekt en sukses gehad. 

Er is heel veel kritiek uit te brengen 
op de diskontokantoren van de Nationa
le Bank. Hun ontstaan leek verdedig
baar en nuttig in de vorige eeuw, toen 
het privé-bankwezen in sommige gebie
den van het land nog maar weinig ont
wikkeld was en de Nationale Bank er 
goed aan deed, zelf gewestelijke in
strumenten voor het verstrekken van 
diskontokrediet in het leven te roepen. 

Sedertdien heeft het privé-bankwezen 
zich echter zo krachtig ontwikkeld dat 
de eigen diskontokantoren van de Na
tionale Bank in vele gevallen overbodig 
zijn. Hun afschaffing zou niet storend 
op het zakenleven inwerken. 

Maar kom : we zijn eventueel nog 
bereid deze relieken uit het verleden 
te aanvaarden. Maar dan mogen ze in 
hun werkmg en de samenstelling van 
leidende komitees niet langer de weer-
spieseling zijn van franskiljonse, bur
gerlijke prerogatieven die niet meer 
par.ïpn in deze tijd. 

Wim Jorissen wees in zijn vragen op 
het feit dat deze diskontokantoren in
tern in Vlaanderen nog veelal in het 
Frans beheerd worden. Het antwoord 
van de minister van Financiën heeft dat 
niet weerlegd. Integendeel. Men kon er 
de verlegenheid zó uit aflezen. 

Het ministeriële antwoord was een po
ging om de taalkundige en sociale mis
standen in de diskontokantoren te ver
doezelen onder een reeks formalistische 
verwijzingen naar wettelijke regelingen, 
waaruit moest blijken dat noch de Na
tion-il e Bank, noch de minister van Fi

nanciën de wet overtreedt. Maar wat 
achter dat kunstmatig mistgordijn ge
beurt en door Jorisen werd aange
klaagd, is en blijft een uitdaging voor 
Vlaanderen. 

• Adellijk schuiloord ( 2 ) 

het moet 
een vlaming 
zijn 
(aco) Het is eens te meer niet louter 

een taalaangelegenheid. De taaitoestan
den in de interne werking in de leiding 
van de diskontokantoren zijn de weer
spiegeling van maatschappelijke machts
verhoudingen en daarop komt het aan. 

Als men globaal het totaal aantal le
den van de direkties der verschillende 
diskontokantoren van de Nationale 
Bank op 140 a 150 stelt, mag men aanne
men dat ongeveer 25 a 30 tot de adel, en 
vrijwel al de anderen tot de hogere bur
gerij behoren. 

In Vlaanderen hebben de laatste 
franskiljonse landedellieden en volks-
vreemde bourgeois zich in die kantoren 
genesteld. De funkties gaan precies over 
van vader op zoon of van oom op neef. 
Ook in de stilste provinciestad van 
Vlaanderen vindt men nog wel fils a 
papa om ze in het diskontokantoor te 
nestelen, waar men dan blijft vergade
ren in het Frans en enkele ui-en de illa-
zie kan hebben dat de taal der lijfeige
nen het Nederlands, maar die van de 
heren het Frans is. 
Het is goed dat aan de goeverneur van 

de Nationale Bank, baron Ansiaux, in 
alle klaarheid gezegd wordt dat wij dit 
niet meer nemen en dat zijn benoe
mingsbeleid in toenemende mate door 
Vlaanderen wordt betwist. 

We aanvaarden geen enkele benoe
ming meer die niet bijdraagt tot het tot 
stand brengen van een rechtmatige ver
tegenwoordiging van ons volk in zijn 
centrale bank en in de daar van afhan
gende instellingen, of het nu de krediet-
kantoren of het Belgisch Instituut van 
de Wissel betreft, óók een van die 
schuiloorden die we, blijkens Wim J o 
rissen's vragen zullen moeten uitroken 
alvorens er sociaal draaglijke toestan
den kunnen ontstaan. 

Dat geldt voor alle benoemingen, tot 
aan de top. Als baron Ansiaux's opvol
ger zich niet tot de meerderheid der 
burgers van dit land in hun eigen taal 
kan richten, is zijn kandidatuur onaan
vaardbaar. Een nieuwe baron Ansiaux 
mag er niet meer komen. 

De volgende goeverneur van de cen
trale bank moet een man zijn die tegen
over Vlaanderen minstens de ver
plichtingen erkent die hij jegens Kongo 
aanvaardt, vergelijking die men hier 
gelieve te verstaan naar haar diepere 
zin, en niet als een louter taalkundige 
aangelegenheid. 

Hetzelfde geldt voor de direkteurs en 
voor alle andere leidende funkties in en 
rond de Nationale Bank, die tot nog toe 
met een weergaloze onbeschaamdheid 
grotendeels aan franssprekende burger
mannetjes voorbehouden werden. 

Met een paar troostprijzen bij de 
funkties van minder belang kan men 
Vlaanderen niet meer paaien. 

Kolonialistische verhoudingen en 
machtspozities zijn nooit simpatiek, 
maar als men er in zijn eigen land op 
botst zijn ze nog veel hatelijker dan ei
ders. 

WU 

LIVING TEATRE 
De jongens van het échte Living Teatre zijn er te Brussel aan geweest vo 

hun moeite : al het bloot dat zij deskundig loslieten op de zaal had hoogste 

tot gevolg, dat het publiek zich zat te vervelen. En niet eens stierlijk, wat " 

het licht der naakte feiten nog halverwege een sukses zou zijn geweest. 

Voor échf living teatre moest men dezer dagen naar de Beursschouwburg 

Daar werden akteurs én publiek wél betrokken bij de aktie, daar kwam tus-

sen podium en zaal een lotsverbondenheid tot stand waarvan Julian Beek-

blootste fantazie nauwelijks had durven dromen. In de Beursschouwburg, 

midden op het carrefour de l'Europe, werd de hele levende inboedel van een 

teaterzaal deskundig afgetuigd door de brusselse politie. Met nationale motie, 

ven : de hoofdstedelijke gehelmden hadden een artiestenprotest verward met 

een flaminganten- of Volksunie-manifestatie en achtten zich dus volkomen 

gerechtigd en voldoende van hogerhand beschermd om hun matrak en hun 

sadisme los te gooien. Met internationale konsekwenties : de eindejaarsvoor. 

stellingen van het toneel benoorden onze rijksgrens lopen goeddeels op kruk

ken. En Luns wordt in de Tweede Kamer aangepord om stappen te onderne

men, ten einde de verantwoordelijkheid voor de mishandeling van nederlandse 

kunstenaars officieel te doen vastleggen. 

Maar laat ons even verwijlen bij de nationale motieven. Kees Middelhof, 

alle luisteraars van de B.R.T.-radio welbekend als onze man in Nederland, 

vertelde in zijn korrespondentie dat de aanwezigen door de politie gescholden 

werden voor « sales flamins ». De « Standaard »-verslaggever noteerde in de 

Beursschouwburg : « een politieman zegde kwaad, ze moesten maar kort* 

metten maken met die mannen van de Volksunie », En de « Gazet van Antwef 

pen» weet van ooggetuigen «dat verscheidene agenten dachten, dat in de 

schouwburg een bijeenkomst was gehouden van vlaams-nationalisten ». 

Was dat maar zo geweest! Hadden de brusselse flikken alleen maar een 

groep flaminganten bewerkt, dan konden ze verder hun dienst doen in het 

zalig besef dat er géén herrie, maar integendeel een versnelde bevordering op 

komst was. De minister zou, zoals zo vaak, van krommenaas gebaren. En 

boven de Moerdijk zou de enkeling, die al eens belangstelling heeft voor pel-

chische aangelegenheden, hoogstens gemompeld hebben dat die faksisten «og 

maar eens verdiend op hun verdomde donder hadden gekregen. 

Het heeft ergens zijn zin dat een aantal Nederlanders nu eens op eigen rug 

en hoofd en achterwerk hebben kunnen ervaren, wat het betekent te Brussel 

Nederlands te spreken. Als de brusselse politie iets heeft bereikt, dan zeker 

een verhoogde — en ditmaal poziiieve — belangstelling van de bovenmoer-

dijkers voor de verhoudingen in ons land. We hebben dan ook met plezier ver-

nomen dat een bijdehandse Hugo Schiltz de nederlandse kranten in een uit

voerige nota gewezen heeft op de taalaspekten rond de rel in de Beursschouw

burg. 

Er zijn natuurlijk een aantal andere — en zeker niet minder belangrijke — 

aspekten. Het incident in de brusselse toneelzaal is er een uit een lange rij. 

Een beschamende rij die er op wijst dat politie en parket beschouwd worden 

als de gepaste antwoorden op artistieke kontestatie en beweeglijkheid dei 

geestes. De nadruk waarmee de uitbaters van de Beursschouwburg er op 

wezen dat zij slechts « individuele akteurs » in dienst hadden en dat zij « g^^" 

werkgemeenschap » kenden, wijst op een bedroevende mentaliteit die de rol 

van de artiest wil beperken tot die van een bezoldigde ondergeschikte. De 

kommerciële sektor (voor zover bij de slecht funktionerende Beursschouw

burg van « kommerce » kan worden gesproken) eist voorrang op de kreatieve 

sektor. En dat ruikt muf naar de vorige eeuw. 

- Er is de ingreep van minister Van Mechelen op de gang van zaken in de 

Beursschouwburg : verwijderde, maar daarom misschien toch niet mindei 

direkte oorzaak van de rel. Van Mechelen is een manager; sinds hij ministei 

werd is hij als een bulldozer door het sport- en kultuurleven van Vlaandere} 

gerold. Hij heeft daarbij af en toe goed werk verricht; we zullen het niet ont 

kennen. Maar hij schiet schromelijk en onvergeeflijk tekort, daar waar hl, 

zijn management gaat gebruiken om het voetstuk te bouwen, waarop latei 

het meer dan levensgroot monument moet komen van de Eerste Grote Vlaarrt 

se Kultuurminister. De knuppel die op de onthutste hoofden neerkwam, hai 

hij al weken tevoren in de Beursschouwburg gegooid. Hij zou nochtans moe 

ten weten dat een teater geen hoenderhok is en akteurs geen kippen die men 

mits wat speciaal krachtvoer, kan doen leggen op bevel. 

dio Genes. 



WIJ 

SIMONET 

De zaak Simonet was het 
enige rimpeltje op het roerloos 
water van het B.S.P.-kongres 
verleden weekend. Een heel 
klein rimpeltje overigens, want 
de B.S.P.-top had de voorzorg 
genomen om alle keien te ver
wijderen die door onverlaten in 
de kikkerpoel zouden kunnen 
gegooid worden. 

Er werd in het vooruitzicht 
gesteld dat Simonet zich zou 
schikken naar de partijstatu
ten. Dat zal dan ook wel gebeu
ren : in plaats van beheerder 
wordt Simonet «raadgever» 
bi.1 M.B.L.E. Hij behoudt zijn 
vaste beheerdersvergoeding van 
tweehonderd duizend fr (plus, 
naar we vermoeden, nog de 
tantièmes ?). 

De B.S.P.-matrone kan zich 
verder koesteren in de illuzie 
dat zij, alhoewel eventjes ver
kracht, terug maagd is gewor
den... 

wat normale burgerplicht, zou
den we menen. 

zichtige) bisschoppen deze weg 
gekozen om onrechtstreeks hun 
opinie bekend te maken ? 

In ieder geval het is een 
nieuw en verheugend geluid. 

me gekomen zou zijn uit over
tuiging dan wel uit opportunis
me is van ondergeschikt be
lang ; zijn stellingname blijft 

LEDENSLAG 
Twee weken geleden 

konden we melden dat in 
de aan gang zijnde leden
slag de kaap der duizend 
was overschreden, zijnde 
tien ten honderd van de 
streefnorm die vóór het 
midden van 1970 moet be
reikt worden. Deze week 
brengen we nog maar 
eens een tussenrezultaat : 
1.387 nieuwe leden. 

Als straks einde januari 
de abonnementenslag ach
ter de rug ligt, zal het 
tempo van de aanwerving 
van leden vanzelf wel ge
voelig verhogen en ko
men de tienduizend tegen 
de gestelde termijn zeker 
binnen het bereik. 

een dikke knuppel in het uni
taire hoenderhok. Er wordt 
dan ook gekakeld dat horen en 
zien vergaat... 

DREIGEN 

De Bond van Onderofficieren 
heeft gedreigd, de « angstwek
kende verspillingen in het le
ger » bekend te maken zo zijn 
eisenprogramma niet wordt in
gewilligd. 

We begrijpen het ongenoe
gen van de Bond, die inderdaad 
een aantal gerechtvaardigde 
eisen heeft te stellen. En we 
begrijpen dus ook dat militai
ren, die bijvoorbeeld niet naar 
het wapen van de staking kun
nen grijpen om hun eisen 
kracht bij te zetten, een andere 
slag om de arm willen houden. 

Maar we begrijpen niet dat 
de Bond zijn onthullingen 
slechts zou doen, indien zijn 
eisen niet worden ingewilligd. 
Onthullingen over « angstwek
kende verspillingen » zijn zo-

AMNESTIE 

Het IJzerbedevaartkomitee 
heeft zijn traditionele kerst
boodschap weer in het teken 
van anmestie gesteld. 

Er is dit jaar echter ook een 
nieuw geluid inzake amnestie 
te vernemen : de Fax Christi-
bewëging organizeert 'n « Tien
daagse voor de Vrede ». Het 
tema van deze tiendaagse luidt: 
« Vrede door verzoening van 
standpunten ». En er wordt uit
drukkelijk op gewezen dat am
nestie in ons land een onder
deel moet zijn van deze vrede 
door verzoening. 

Het lijkt ons ondenkbaar dat 
de Fax Christi-beweging terza
ke standpunten inneemt, die 
niet door het episkopaat ge
kend of goedgekeurd zouden 
zijn. Hebben onze (al te voor-

SPAAK OP HET SCHERM 

In de tv-uitzending « Face a 
la presse » van de R.T.B, werd 
Spaak verleden zondag aan de 
tand gevoeld door een paneel 
van Waalse joernalisten. 

De « man die de wereld ons 
benijdt » had het niet onder de 
markt : zijn bekentenis tot het 
federalisme had blijkbaar alle 
rezerves aan kwade trouw en 
zure betweterigheid bij z'n ge
sprekspartners losgeslagen. 

Maar Spaak zette er zich met 
brio overheen en liet zich ook 
niet uit zijn lood slaan, toen 
getracht werd enkele oude teks
ten van zijn "^and tegen hem 
uit te spelen. 

Dat Snaak tot het federalis-

De partijraad van de Volksunie stelt vast dat eens 
te meer de kerstdagen deren, zonder dat enige 
mèatregél getroffen d tot verdere mildering 
van de vooral sociale gevolgen van repressie en 
epuratie. De traditionele partijen willen blijkbaar 
van België het enige land maken dat na de tvt/eede 
wereldoorlog geen amnestieregelen heeft uitge
vaardigd. De partijraad van de Volksunie verheugt 
zich dan ook over de vernieuwde werking van het 
algemeen komitee voor amnestie en zet alle partij
leden er toe aan, de aktie van dit algemeen komi
tee aktief te ondersteunen. De partijraad vestigt 
verder de aandacht op de recente wetgevende ini
tiatieven van de Volksunie-frakties in Kamer en 
Senaat tot invoering van amnestie-verlenende 
maatregelen. De partijraad van de Volksunie vraagt 
aan de frakties in Kamer en Senaat, dat zij een be
spreking van deze voorstellen in de bevoegde 
kommissies zouden trachten uit te lokken. 

OP DE UITVAART 
VAN FONS JEURISSEN 

(red.) Het was een winderige en 
winterse dag, deze dinsdag 16 de
cember, waarop ontelbare vrien
den senator Fons Jeurissen op zijn 
laatste reis begeleid hebben. 

Vanaf negen uur 's morgens 
kwamen ze, de dorpsgenoten uit 
alle wijken van Zonhoven, de 
streekgenoten uit gans Limburg, 
de vrienden en kollega's uit gans 
Vlaanderen. Op deze begrafenis 
werd nog eens duidelijk aange
toond, hoe populair Fons Jeuris
sen was, hoe hij vergroeid is ge
weest met de mensen uit dorp en 
streek, hoe hij een figuur was die 
centraal stond in het politiek én 
het kultureel én het maatschappe
lijk levei van zijn streek. Zijn 
Zonneruiters waren daar en zijn 
Harmonie, om hem te begeleiden 
naar de plechtige zieledienst in de 
grote kerk van Zonhoven-Cen
trum die te klein bleek om alle 
vrienden te bevatten. Tijdens de 
homelie wist de celebrerende 
priester treffende woorden van 

waardering en hulde voor «onze 
Fons Jeurissen» te formuleren. 
Aan de offergang scheen geen 
einde te komen en ontroerd luis
terden de wachtenden naar de 
stemmige en indrukwekkende 
Vlaamse Leeuw en het ontroerend-
eenvoudige ««In de stille Kem
pen » op het orgel. 

Praktisch de voltallige Volks
unie-frakties van Kamer en Se
naat en het voltallig kader van de 
Volksunie-Limbui-g waren aan
wezig. Talloze afdelingsvlaggen 
werden in de begrafenisstoet mee
gedragen. De Senaat had zijn ce
remoniemeester en enkele bodes 
in staatsiekledij afgevaardigd: de 
zieke senaatsvoorzitter had zich 
laten vervangen door senator Ley-
nen die de rouwhulde namens de 
hoge vergadering uitsprak. Sena
tor Wim Jorissen, burgemeester 
Remans, afgevaardigden van het 
personeel der firma Jeurissen, van 
de Harmonie en van de Goochel-

kring brachten hulde aan de man, 
wiens veelzijdige belangstelling 
hem in de meest verschillende 
kringen vrienden had bezorgd. 

De plechtigheid op het kerkhof, 
onder een grijs-vuile hemel, werd 
ingekort toen het begon te sneeu
wen en zo vielen de afscheidsre
devoeringen bij het graf weg. 
Doch wie luisterde naar de ge
sprekken van de tallozen die te
rugkeerden van het kerkhof, kon 
vernemen dat alle aanwezigen, 
ieder voor zichzelf, reeds gefor
muleerd hadden wat Fons Jeuris
sen voor hen betekende : een in-
goed mens, een kunstenaarsziel, 
een trouwe vriend en een over
tuigd vlaams-n^tionalist. 

In de Senaat waar — naar de 
traditie van de hoge vergadering 
— de zetel van senator Jeurissen 
dinsdag met een zwarte doek be
dekt bleef, hield plaatsvervangend 
voorzitter Van Bogaert een hulde 
die méér was dan de traditionele 
afscheidsrede voor een lid van de 
vergadering. Tijdens het jaar dat 
Fons Jeurissen in de Wetstraat ze
telde had hij ook ükkr gans zijn 
omgeving voor zich ingenomen. 
In deze kring, waar dan toch 
voortdurend een aantal merk
waardige mannen hebben geze
teld, bleken de dienstvaardigheid 
en de beminnelijkheid over alle 
partijgrenzen heen, de eenvoud en 
de stralende oprechtheid van se

nator Fons Jeurissen een sterke 
indruk te hebben nagelaten. 

Nog kort voor zijn dood — ge
volg van de slepende kwaal die 
vandaag zovelen velt — was Fons 
Jeurissen vol plannen en voorne
mens. Zij die hem gekend hebben, 
weten dat hij zijn mandaat steeds 
beschouwd heeft als een dienst en 
dat hij, met de vanzelfsprekend
heid waarmee hij het aanvaardde, 
het ook zou hebben neergelegd 
indien hij daarmee de zaak kon 
vooruit helpen. Het was hem niet 
te doen om de eer; het was hem te 
doen om de plicht. En van die 
plicht heeft hij zich gekweten in 
de lange jaren van zijn aktieve 
aanwezigheid in de Volksunie : de 
jaren vóór de opgang, de jaren 
tijdens dewelke — mede dank zij 
zijn grote populariteit — de door
braak in Limburg werd voorbe
reid. 

Er werd door de partij niet al
leen afscheid genomen van een 
harer mandatarissen der jongste 
lichting — die van de verkiezin
gen 1968 — maar tevens van een 
der eerste en trouwste pioniers. 
Als de Volksunie kon worden wat 
ze tans is, als ze de kans kreeg om 
gewoon te groeien binnen het 
volksleven in Vlaanderen, dan 
dankt ze het aan een groep men
sen waarvan Fons Jeurissen een 
prachtig voorbeeld en een spre
kend simbool is geweest 
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SENATOR 

ALFONS 
JEURISSEN 

Op de drempel van de twintig
ste eeuw werd Alfons Jeurissen 
geboren. Het jaar nadien zou An
dre Dumont te As de kempense 
steenkolen ontdekken. Het agra-
rische Limburg zou langzaam aan-
treden voor een industriële revo
lutie, die tans de gelaatstrekken 
van Limburg definitief heeft ge
wijzigd. Gedurende tientallen ja
ren heeft de limburgse mens de^e 
verandering meer ondergaan dan 
zelf bewerkt. Slechts weinigen 
brachten de verbeeldingskracht 
op om zichzelf kreatief in het 
nieuwe tijdsklimaat in te schake
len 

Alfons Jeurissen behoorde tot 
deze weinigen. Hij groeide op en 
ontwaakte met het nieuwe Lim
burg Het siert hem bovendien op 
buitengewone wijze dat hij zijn 
vruchtbaar leven op eigen kracht 
gestalte gaf. Hij vertrok met lege 

handen. Maar het waren werkza
me, handige handen. Zij vreesden 
de arbeid niet. Wat hem aan scho
ling ontbrak zou hij aanvullen 
met zijn ervaring en eigen studie. 
Hij gaf zijn ogen de kost Hij 
vormde zichzelf, dag voor dag. Hij 
gunde zich geen rust. Hij had al
tijd plannen. Hij zette zijn ideeën 
in daden om. 

Zijn levenswerk is de uitbouw 
van de firma Jeurissen-Clooster-
mans, die van schrijnwerkerij uit
groeide tot een modern industrieel 
bedrijf waar een honderdtal per
soneelsleden ondermeer rolluiken, 
school- en bureelmeubelen, kam
peer- en zonnetenten, en zonne-
blinden produceren. Sinds een 
paar jaren hebben zijn zonen de 
leiding van het bedrijf overgeno
men. 

Trots zijn sukses in zaken bleef 
Alfons Jeurissen een eenvoudig 

man, altijd even hartelijk, altijd 
bereid tot luisteren, tot helpen, 
tot dienen. Zijn bedrijf behield de 
trekken van een werkgemeen
schap, waar de menselijke verhou
dingen door zijn sociale vizie wer
den bepaald. Deze man die mid
den onder het volk opgroeide en 
ermee verbonden bleef, verhardde 
nooit, zoals zovelen, tot koele za
kelijkheid. Hij had altijd als het 
ware de behoefte goedheid en le
vensvreugde uit te delen 

Hij hield van de natuur Hij 
kweekte bloemen en planten Hij 
wist alles over bijen. Hij hield 
van paarden. Hij schilderde Zijn 
handige handen leerden hem goo
chelen. Het is verbazend hoe hij 
voor dit alles tijd vond. 

Hij was een goede vader voor 
zijn kinderen en een bezorgde 
echtgenoot voor zijn goede vrouw. 
Samen overwonnen zij vele tegen
slagen. 

Maar zijn konkrete aanwezig
heid in de samenleving beperkte 
zich niet tot zijn schoon gezin, 
zijn bedrijf, zijn hobbies. Een man 
die in zijn jonge jaren ging pende
len tot Luik en jaren tewerkge
steld was op de mijn te Winter-
slag en die aldus vertrouwd was 
met de noden der arbeiders moest 
nog iets meer doen. 

Een man, die bovendien de so
ciale realiteit van de vlaamse 
mens moest ontdekken met zijn 
heldere blik en die aan den lijve 
kennis maakte met het waals ko
lonialisme in Limburg, die moest, 
rechtgeaard als hij was, ook in de 
politieke situatie treden 

Hij deed dit in zijn gemeente 
waar hij zich inzette voor ieders 
belang en waar hij eerste schepen 
werd. Hij deed dit ook in de na
tionale politiek. Dat hij zich daar
bij ter beschikking stelde van de 
Volksunie was voor hem de lo
gische gevolgtrekking uit de poli
tieke toestand in Limburg waar 
traditionele machthebbers de lim
burgse ontvoogding in de weg 
stonden 

Hij werd lijsttrekker voor de 
senaatslijst in Limburg in achter
eenvolgende verkiezingen in de 
jaren dat er geen kans was op suk
ses. Het was in de tijd, schrijft 
een sindikalist in « Vrijuit », het 
herfstnummer van het arrondisse
mentsblad van Hasselt, dat er 
daartoe meer dan politieke moed 
nodig was en dat hij de toekomst 
van zijn gezin en van zijn bedrijf 
in de weegschaal wierp. 

Maar hij won uiteindelijk. Hij 
werd de eerste naoorlogse lim
burgse senator van de Volksunie. 
Hij behaalde 9.331 persoonlijke 
voorkeurstemmen. 

De Volksunie lijdt een zwaar 
verlies. En wanneer de tans strij
dende generatie naar dit verlies 
opziet zouden wij haar graag ter 
overweging willen geven dat Al
fons Jeurissen een exponent was 
van zijn tijd. Deze welvaartsgene
ratie, die zo graag kontesteert, 
dikwijls konstruktief, soms nega
tief, mag niet vergeten dat zijn le
ven een vorm van kontestatie was 
waarbij hij zich op eigen kracht 
uit de verdrukking losrukte en 
bron werd van welzijn voor ande
ren 

Hij ruste in vrede. 

J. OLAERTS. 

SENATOR JORIS HARDY 
Senator Alfons Jeuussen, die vorige week donder

dag overleed, woidt opgevolgd door de heer ]orts 
Haidy van Hoeselt. 

Onze nieuwe senator die gebmen werd te Kleine 
Spouwen op 5 december 1913, militeerde van in 
zijn prille jeugd in de vlaamse nationale rangen. 

Aanvankelijk redakteur bij het weekblad « De 
Bilzenaar n, trad hij later in dienst van het vlaams-
nationaal sindikaal en van de vlaamse nationale 
ziekenkas, funkties die hij bleef uitoefenen tot 
1940. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd hij 
aangesteld tot butgemeester van s Herenelderen 
Deze post bekleedde hij dermate goed dat de ge
meenteraad - die helemaal niet vlaams-natwnaal 
georiënteerd was - hem in het najaar van 1944, in 
volle repressietijd, tot gemeentesekretaris benoem
de. Dit kon echter met verhinderen dat hij toch 
achter slot en grendel vloog en precies zoals zovele 
anderen zijn toewijding en onbaatzuchtigheid met 
gevangenisstraf moest bekopen. 

Eenmaal op vrije voeten moest de heer Hardy 
zich dan ook een andere bwodwmnmg verzekeren. 
Hierin lukte hij vrij snel ; m enkele jaren tijd 
bouwde htj een bloeiende dienstcentrale uit, waar
in momenteel meerdere personen te werk zijn ge
steld. 

In 1964 keerae de heer Hardy terug tot zijn oude 
liefde : de politiek. Vooreerst werd hij gemeente
raadslid te Hoeselt.Vervolgens lid van de arr. raad 
van de Volksunie Tongeren Maaseik en kandidaat 
bij de algemene verkiezingen van 19-^5 en 1968. Ten
slotte werd hij lid arr. bestuur, waarin hij tot op 
heden de sektor dienstbetoon met veel toewijding 
en kundigheid heeft behartigd 

Het spreekt vanzelf dat de heer Hardy nu hij 
senator geworden is, zich volledig aan de politiek 
zal wijden. Dat hij dit goed zal doen, lijdt geen 
twijfel ; zijn leven in dienst van de vlaams-nationa-
Ie beweging en zijn kundigheid op het sociale vlak 
zijn hiervoor de beste waarborg. 

£. RASKIN 



(jeeveedee) In de toch dl zo bewogen na-oorlogse geschie
denis van de dagbladpers in Nederland is de aigelopen week 
een dieptepunt bereikt door wat zich afspeelde met « Het 
Vrije Volk », eens de grootste krant van het land. Tijdens 
een bewogen bijeenkomst van de raad van beheer met het 
voltallige personeel van de n.v. De Arbeiderspers die het 
blad uitgeeft, kregen 250 mensen, onder wie 20 redakteuren, 
hun ontslag aangezegd en werd meegedeeld dat het blad 
binnenkort gaat verhuizen van Amsterdam naar Rotterdam. 

De drastische ingreep die diende toegepast op een dagblad 
met een roemrucht verleden, markeert de moeilijke faze 
waarin een belangrijk gedeelte van de kranten verkeert. 
Wij komen daar dadelijk op terug. Vooraf enkele informa
ties over « Het Vrije Volk ». Dit blad werd in april 1900 
opgericht als partij-orgaan van de socialisten, destijds ver
enigd in de SDAP, de Sociaal-Demokratische Arbeiders-
Partij. Het blad heette toen « Het Volk », een naam waaraan 
in 1954 de kwalifikatie « Vrije » werd toegevoegd. Het telde 
in de jaren twintig een kleine 200 duizend abonnees, welk 
aantal rond 1960 was opgelopen tot 350 duizend. « Het Vrije 
Volk », was toen de grootste krant van Nederland. 

Sindsdien echter slaagde « De Telegraaf », het zich onpar
tijdig noemende ochtendblad dat eveneens te Amsteram ver
schijnt, erin om de leiding te nemen in het klassement der 
grote nederlandse bladen. De populaire toon van deze krant 
sloeg veel beter aan dan de ernst van het socialistische dag
blad, dat bovendien verplicht was allerlei partij-nieuws 
uitvoerig te brengen. 

Liep het abonnementental van « Het Vrije Volk » gestadig 
terug (tot tans 270 duizend), de oorzaak van de geweldige 
financiële verliezen der laatste jaren lag op een ander ter
rein. Het blad bleef namelijk 'de politiek volhouden om te 
trachten tegelijk een nationale én een provinciale krant te 
zijn. Deze instelling bracht mee dat elke dag opnieuw tien
tallen verschillende edities moesten worden gemaakt (tijdens 
een zekere periode liefst 44 stuks) en dat men over het hele 
land bijkantoren diende te hebben met redakteuren, adver
tentie-wervers, enz. Dit kostte schatten geld terwijl de nood
zakelijke inkomsten, die nu eenmaal afhangen van de adver
tentie-omzet, ver achterbleven. Het was imnners voor het 
zakenleven weinig aantrekkelijk te adverteren in een blad 
dat dan wel een forse totaal-oplage had, maar waarvan de 
verspreiding over het land toch te « dun » was. 

Het is het editie-sisteem dat geleid heeft tot de krizis bij 
« Het Vrije Volk ». De tegenwoordige socialistische partij, 
de Partij van de Arbeid, verbrak twee jaar geleden al de 
band met de krant. De inhoud werd sindsdien populairder, 
maar een krant die meer dan 65 jaar partij-orgaan is ge
weest en zeer sterk het stempel droeg van een arbeiders
krant, kon natuurlijk niet zo snel een andere koers inslaan. 
Te laat kreeg men in de gaten dat het editie-sisteem niet 
haalbaar was. De verliezen werden groter en groter (dit 
jaar tegen de 4 miljoen gulden, 56 miljoen franken, en na
dat vorig jaar reeds de « Vrije Volk v-vestiging in Gronin
gen werd gesloten, komt nu een einde aan de pozitie die het 
blad in de hoofdstad bekleedde. In het grote krantenpaleis 
dat « Het Volk » veertig jaar geleden rechtzette, blijft nog 
slecMs de boekenuitgeverij van De Arbeiderspers gevestigd. 
Iri Rotterdam, waar de krant meer dan honderdduizend 
abonnees telt (en dus min of meer als plaatselijk blad fun
geert) hoopt men op de duur het bedrijf weer op een ren
dabele bazis te brengen. 

T°l zover de trieste bijna-ondergang van «Het Vrije Volk». 
Hierboven schreven we reeds dat een deel van de neder-
laridse dagbladen al langer in moeilijkheden verkeert. Dit 
geldt minder op het financiële vlak, omdat men onder in
vloed van de toenemende automatizering en de koncentra-
tie-tendens tot grotere werkeenheden komt. Maar tegelijk 
zit men met het gevaar dat de noodzakelijke gevarieerd
heid van de nieuwsvoorziening en de opinievorming ernstig 
%n het gedrang raakt. En dan wordt het tóch weer een zaak 
vanfinancies, wil men het eigen geluid van de afzonderlijke 
aagbladende kans geven zich te laten horen. De grote han-
dikap hierbio is, dat men in Nederland verwend is door de 
lage prijs van de dagbladen. Niet voor niets heeft men het 
.1^^''%-^T " '='•"«^36 », alsof het een reep chokolade of 
een brokje kauwgummi is.Voor de grote bladen die een rul 

e ^ ^ n n r ^ T ^^ .'«temere en vaak ook goede bladen komen 
er door m de rode cijfers te zitten 

WHAT'S IN A NAME 

De besluiten die in het staats
blad verschijnen, alsmede de 
wetsontwerpen die de regering 
aan de Senaat vcwrlegt, worden 
door de koning met zijn neder
landse naam ondertekend. Dit 
is echter niet het geval met de 
wetsontwerpen, die bij de Ka
mer van volksvertegenwoordi
gers aanhangig gemaakt wor
den. 
Volksvertegenwoordiger Goe-

mans heeft de Kamervoorzitter 
schriftelijk verzocht, er voor te 
zorgen dat de regeling van de 
Senaat ook in de Kamer zou 
gelden. 

En nu maar even uitkijken of 
de vorst verder ontdooit. 

U. DE GRAEVE 
De heer Urbain de Graeve is 

Volksunie-provincieraadslid in 
Oost-Vlaanderen. en nationaal 
verantwoordelijke voor dienst
betoon in de partij. Hij zet zich 
trouwens volledig in voor 
dienstbetoon en het is dank zij 
die inzet, dat de Volksunie in 
zijn kanton bij de verkiezingen 
van 1968 de op één na sterkste 
partij bleek te zijn. 

De gevallen die tijdens de 
tv-uitzending van de Volksunie 
verleden donderdag op het 
scherm werden voorgesteld, ko
men praktisch allemaal uit zijn 
praktijk. Hijzelf stelde zich voor 
het realizeren van deze film 
dagenlang ter beschikking. Dat 
mag wel eens worden vermeld 

A.B.V.V. TE HASSELT 

Vandaag o r g a n i z e e r t de 
« Vlaamse intergewestelijke » 
van het A.B.V.V. haar eerste 
grote militantenmanifestatie te 
Hasselt. Deze « vlaamse inter
gemeentelijke » is eigenlijk de 
vlaamse vleugel, die tot stand 
gekomen is nadat de socialis
tische sindikalisten in Wallonië 

hun eigen weg waren gegaan 
met apart overleg en aparte 
vergaderingen. 

De A.B.V.V.-ers voelen zich 
met deze eerste « vlaamse » 
vergadering nog onwennig. In 
« De Werker » heette het ver
leden week : « De Vlamingen 
hadden nooit de gewoonte, af
zonderlijk te vergaderen ». Het 

blad zal het wel leren, want 
méér dan ooit te voren pakte 
het in zijn jongste nummer uit 
met vlaamse sociaal-ekonomis-
che grieven. 

... En zo is er opnieuw een 
barst gekomen in weer maar 
eens een machtige unitaire pij
ler. Het federalizeringsproces 
gaat zijn gang. Onomkeerbaar i 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Als dit blad verschijnt, is december reeds voor drie

kwart voorbij en blijven er slechts een tiental dagen 
om het rezultaat einde 1969 te bepalen. We hopen dat 

•ze dubbel zullen gebruikt worden : ten eerste voor het 
werven van steeds meer nieuwe abonnementen en ten 
tweede voor de voorbereiding van de wervings- en ver-
nieuwingsaktie onmiddellijk na de jaarwisseling. Want 
begin 1970 moet de abonnementenslag met kracht wor
den voortgezet! 

En dan nu eerst het lijstje van de goede arrondisse
menten : Antwerpen, Leuven, Brussel, Mechelen, Kort
rijk, St Niklaas, Turnhout en Oudenaarde. 

De lijst van de goede afdelingen is weer wat langer 
geworden : Antwer pen-S tad, Erps-Kwerps, Broechem, 
Heverlee, Grimbergen, Menen, Mechelen, St Niklaas, 
Zwijndrecht, Gent, St Andries, St Maria-Horebeke, Geel, 
Wervik, Eppegem, Heist-op-den-Berg, Neeroeteren, 
Ronse, Berchem-Antwerpen, Wommelgem, Kruibeke, 
Melsele, Kapellen en Hoboken. 

De grootste vooruitgang tijdens de jongste week werd 
geboekt door de afdelingen Turnhout, Geel, Eppegem, 
en Ninove. Het arrondissement Tunrhout kaapt de eer
ste prijs in deze reeks weg. 

INMIDDELS IS DE POSTBODE REEDS BIJ ALLE 

ABONNENTEN AAN DE DEUR GEWEEST. WIE 

GEBEURLIJK GEEN GELEGENHEID VOND OM ZIJN 

LEESGELD ALDUS TE BETALEN, GELIEVE TANS 

ONVERWIJLD TE STORTEN OP PCR 1711.39 VAN 

«WIJ VLAAMS-NATIONAAL». BRUSSEI^l (300 PR 

JAAR, 170 FR HALFJAAR, 95 FR KWARTAAL). WIL 

VERMELDEN « VERNIEUWING ABONNEMENT ». 

Deze week is voor Brussel het metro-tijdperk oan gebroken. Voorlopig echter ts het alleen nog maar 
een tram-on der-de-grond. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 
IN DE 

SENAAT 

« Krizisgeruchten in de Senaat ? ». De 
vraag wordt wel eens gesteld de jongste 
dagen. Men kan ze alleen vaststellen als 
ondertoon. De C.V.P.-burgemeesters en 
-schepenen schijnen inderdaad parle
mentsverkiezingen niet ongenegen vóór 
de gemeenteraadsverkiezingen, omdat 
anders de mistevredenheid van de kie
zers zich het eerst zal uiten bij die ge
meenteraadsverkiezingen. De inzet zou 
niet het bestuur op het gemeentelijk 
vlak worden, doch de nationale politiek. 
Verwonderlijk zou dit niet zijn, vermits 
de burgemeesters van grotere gemeen
ten gewoonlijk ook parlementslid zijn 
en daardoor een van beide taken ver
waarlozen, gewoonlijk de parlementai
re. Het is duidelijk dat de gewone kie
zer geen onderscheid maakt tussen de 
dubbele persoonlijkheid van de burge
meester-volksvertegenwoordiger of de 
burgemeester-senator. 

De C.V.P.-burgemeesters hebben de 
steun van Van den Boeynants, die liefst 
zo vlug mogelijk opnieuw eerste-minis-
ter zou worden. Ze worden gecounterd 
door Eyskens, die liefst zo lang moge
lijk eerste-minister zou blijven om zijn 
loopbaan (hij nadert de 65) af te sluiten. 
Zij worden daarbij gecounterd, en dat 
IS doorslaggevend, door de A.C.V.-minis-
ters die ook zo lang mogelijk aan het 
bewind willen blijven om hun program 
te verwezenlijken, zoals ze beweren. 

Nieuwe verkiezingen schijnen dus 
voorlopig nog niet voor morgen. Eys
kens heeft als handige knaap de werk
groep-Brussel weer weten te rekken tot 

aan het Kerstfeest. Men schrijft hem 
het plan toe, na het kerstreces weer met 
iets nieuws op de proppen te komen in
zake grondwetsherziening, iets dat — zo 
het voorgesteld was gev.'eest een goed 
jaar geleden — zeker kans had om te 
slagen : het inschrijven van enkele al
gemene grondbeginselen in de grondwet 
om de toepassing ervan te laten aan de 
gewone wetgeving. 

De pozities liggen tans echter vrijwel 
vast. Alleen de P.V.V. heeft gemeend, 
haar afzijdigheid wat beter te kunnen 
motiveren door de oppozitie omwille 
van de parlementaire procedure van de 
onthouding te wijzigen in een oppozitie 
omwille van het feit dat de regering 
geen globaal voorstel kan doen. Zo 
denkt altans de P.V.V., waar een meer 
verzoenende voorzitter Descamps met 
steun van de vlaamse P.V.V. staat te
genover een hardere Vanaudenhove en 
Hougardy met de brusselse frankofone 
clan. 

Vorige week donderdag dreef de Se
naat andermaal op interpellaties, waar
onder een van de V.U.-senator Ballet en 
een van de F.D.F.-senator Lagasse. 

Senator Ballet te aanhoren is een ge
noegen. Hoffelijk doch kordaat, met een 
buitengewone welsprekendheid en een 
zuivere verzorgde taal steekt hij op de
ze gebieden gunstig af tegenover zijn 
generatiegenoten en zelfs tegenover de 
meeste jongeren. Weinigen kunnen met 
zoveel zwier een tegenwerping of een 
onderbreking opvangen en er onmiddel
lijk en gevat op antwoorden. Hij inter-
pelleerde over de taaitoestanden in het 
militair ziekenhuis te Brussel. Minister 
Segers moest toegeven dat de toestand 
niet in orde was maar, zei hij, « strikt 
genomen verplicht de taalwet me daar 
niet toe ». 

Senator Lagasse is van het humorloze 
tipe en een knap jurist. Als F.D.F.-frak-
tievoorzjtter blijft hij door zijn veelvul
dige afwezigheid beneden zijn taak. Als 
interpellant is hij echter niet te onder
schatten. Tans pleitte hij evenwel een 
onmogelijk dossier : de afdanking van 
franstalig personeel te Eisene omdat het 
tegen de bepaling van de wet aangesteld 
werd. Minister Harmegnies, na vroeger 
enkele malen scherp te zijn aangepakt 
geweest door senator Jorissen, schijnt 
voor het ogenblik het geweer van schou
der te hebben veranderd. Hij zegt nu de 
taalwet te willen toepassen en hij ver
dedigt de vice-goeverneur tegen de aan
vallen van de franstaligen, daar waar 
hij hem vroeger vaak in het ongelijk 
stelde. Hij pleitte nu handig dat hij 
niet anders dan de wet kan toepassen 
en Lagasse werd lelijk aangepakt. Sena
tor Jorissen had het de minister trou
wens gemakkelijk gemaakt door het ge
meentebestuur van Eisene even in zijn 
ware gedaante af te schilderen en dit 
klaarblijkelijk met instemming van de 
andere vlaamse senatoren. 

Senator Bouwens vestigde nog eens 
de aandacht op zich door een mondelin
ge vraag over de op til zijnde benoe
mingen in het leger. Minister Segers 
antwoordde dat hij zou zorgen voor pa
riteit. 

Senator Jorissen verdedigde daar
naast in openbare zitting zijn wetsvoor
stel voor gelijke kindervergoeding van 
zelfstandigen en loontrekkenden en dit 

vanaf 1 januari 1971. Het geld, 3 mil
jard 250 miljoen, diende gehaald uit de 
normale verhoogde inkomsten elk jaar 
van de rechtstreekse en onrechtstreekse 
belastingen. En zo dit niet volledig zou 
volstaan, zag indiener geen bezwaar te
gen een belastingsverhoging voor de 
hoogste inkomens. Het voorstel werd 
door niemand ten gronde bestreden 
doch bij de stemming bleek, dat alleen 
de Volksunie en het Rassemblement 
Wallon voorstemden. De P.V.V. liet hier 
een zware steek vallen door niet voor te 
stemmen en zich te onthouden. Haar 
kiezers-zelfstandigen zullen ze allesbe
halve dankbaar zijn. 

In de kommissie Nationale Opvoeding 
genoot senator Jorissen meer sukses 
met zijn voorstel tot toelating aan de 
duitstalige landgenoten om hun diploma 
in het buitenland te halen, aan een 
duitstalige universiteit en om dit diplo
ma erkend te zien. De minister beloof
de deze zaak vrij vlug te regelen. Af
wachten of de geakteerde belofte vlug 
wet wordt. Maar de eerste stap blijft 
gezet. 

In de kommissie Arbeid en Sociale 
Voorzorg had een incident plaats toen 
de socialist Remson, voorzitter, de 
P.V.V. verweet de bespreking te sabote
ren omwille van het feit dat ze amen
dementen indiende. Een onhandigheid 
van formaat. De P.V.V. verliet als pro
test de vergadering. De voorzitter zou 
echter zijn zin niet krijgen om het ont
werp op de sportbeoefenaars er vlug 
door te jagen want er was Baert, die de 
artikelen gedurende twee uur onder de 
juridische loep nam en dan een versla
gen voorzitter aankondigde, dat hij nog 
een reeks amendementen zou indienen. 
Een uiterst knap jurist en onder zijn 
voorkomendheid een uiterst gevaarlijk 
man, Baert, die in de kommissies ont
zettend veel werk verzet. De voorzitter 
stelde dan maar voor, heel het wets
voorstel tot na nieuwjaar uit te stellen. 

De Senaat verloor een lid. senator 
Jeurissen. Een energiek man, die begon 
van nul en een bedrijf met 150 bedrijfs-
leden wist uit te bouwen. Hij was ech
ter niet alleen een energieke pionier 
maar ook een beminnelijk en gediens
tig man, die op korte tijd in de Senaat 
heel wat vrienden verworven had. Vol
gens senaatsgebruik werd hem dinsdag 
hulde gebracht door eerste ondervoor
zitter Van Bogaert (Struye met Hong-
Konggriep was heel de week uitgescha
keld). 

Een lid dat wegvalt, een lid dat op
volgt. Het is de gang van het leven. Een 
nieuwe Limburger deed zijn intrede : 
Joris Hardy. Hij mocht de eed afleggen 
en kreeg de gebruikelijke toejuichingen 
van heel de Senaat. 

Deze week werd de bespreking van de 
begroting van rijksmiddelen begonnen. 
De senaat is plotseling heel werkzaam 
geworden. Men begint om 10 uur 's 
morgens en eindigt 's avonds laat. 

De bespreking werd ingezet door de 
vice-eerste-minister; de eerste minister 
sprak slechts woensdagmiddag en ant
woordde vooral op de rede van Vreveh, 
die namens de P.V.V. een zwakke oppo-
zitierede hield. 

Senator van Haegendoren pleitte met 
veel vuur voor de oplossing van de 
vraagstukken van de hinder en kwam 

op voor de vergeten groepen ïn de maat. 
schappij, zoals de gehandikapten. An
derzijds had hij teksten opgediept van 
een bekend frans jurist, die betoogt 
dat het geen twijfel lijdt dat de randge
meenten Vlaams grondgebied zijn. Eea 
wonder van eruditie, die van Haegen
doren. 

Er werd woensdagmorgen ook geïn-
terpelleert, o.m. door Calewaert over 
Gangreen I, waarbij het opviel dat het 
antwoord van de socialist Vranckx vrij 
konservatief was, dat van de C.V.P.-er 
Van Mechelen meer vooruitstrevend. 

Naast hem interpelleerde de vrij on
bekende socialist Delhaye over een 
aardappelkwestie in Henegouwen. Ook 
senator Bouwens scheen het vraagstuk 
te kennen, want hij sloot aan bij de in
terpellatie. 

De interpellatie Jorissen aan minis
ter De Saeger werd uitgesteld omdat de 
minister niet kon komen, wat scherp 
protest uitlokte vanwege de interpel
lant. Het incident bleek 's namiddags 
bijgelegd, want de voorzitter kondigde 
de interpellatie aan voor donderdagna
middag. 

Op het ogenblik dat we schrijven 
moet nog de helft van de sprekers over 
de rijksmiddelenbegroting aan het 
woord komen. Daarover volgende week. 

ONZE 
PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 
• Kamerlid Belmans ondervroeg 

mondeling de minister van Jus
titie over de inbeslagneming 
van boeken door het parket 

• Senator Jorissen kwam tussen
beide in het debat over de ge
lijkschakeling van de kinder
bijslagen van de zelfstandigen 
en de loontrekkenden en in het 
debat na de interpellatie La
gasse. 

• Senator Bouwens stelde een 
mondelinge vraag aan de mi
nister van Landbouw. 

• Senatoren Jorissen, Bouwens 
en van Haegendoren dienden 
wetsvoorstellen in. 

• S e n a t o r van Haegendoren 
kwam tussenbeide in het debat 
over de rijksmiddelenbegro
ting. 

• Senatoren Bouwens, Jorissen, 
van Haegendoren, Persyn en 
Blanquaert en kamerleden Ras-
kin, Mattheyssens, De Facq, 
Sels, Belmans en Vansteenkis-
te stelden schriftelijke vragen. 

• Kamerlid Coppieters lichtte bij 
het debat over de inoverwe-
ging van zijn wetsvoorstel tot 
verlening van amnestie aan 
oostfrontstrijders dit voorstel 
toe. 

• Senator Hardy legde de grond
wettelijke eed af als opvolger 
van wijlen senator Jeurissen. 

• Kamerlid Olaerts pleitte tij
dens het debat over de begro
ting van Financiën voor de 
aanwerving van meer belas
tingsambtenaren. 

WELKE TOEKOMST? 
Uit een parijs' weekblad twee feiten : de geschie

denis van Fofolle en die van Philippe. 
Fofolle was sinds een jaar weduwe en had een 

zoontje Louis van zes jaar. Fofolle kreeg haar bij
naam omdat zij, om welke reden dan ook, echt niet 
helemaal bij zinnen was. Daardoor geraakte ze ook 
niet aan normaal werk. En vermits men zonder 
geld. helemaal zonder inkomsten ook vandaag nog 
niet leven kan, leefde Fofolle van de magere aal
moezen die de mizerie bijeen kan scharrelen bij de 
ingangen van de metro, langs de gaanpaden en 
« overal » (zoals het weekblad het schrijft) « waar 
de onverschilligheid haastig voorbijgaat, misschien 
niet zo zeer cinisch dan wel vermoeid omdat zij
zelf zich zo breekbaar weet en zonder geluk ». 

De geburen hebben wel geholpen. Zoveel als ze 
konden, zoals die joernalist veronderstelt. Maar het 
gedrag van Fofolle werd steeds onrustwekkender. 
De politie werd verwittigd, de sociale assistenten. 
In een psichiatrische kliniek was geen plaats. Er 
zijn zoveel kandidaten dat men voortdurend wei
geren moet. 

En dan is — als alles wat vooraf gaat onvermij
delijk is — ook het onvermijdelijke gebeurd : Fofol
le heeft haar zesjarig zoontje door het venster ge
worpen en is het zelf achterna gesprongen. 
Marguerite S. (zo heette Fofolle) en haar kleine 
Louis waren dood. 

Philippe was een jonge man die helemaal in het 
noorden van Frankrijk leefde, in de buurt van Rij-
sel. Onder de invloed van een plotse maar zeer 
zware inzinking loopt hij thuis weg om zelfmoord 
te plegen. Zijn ziekelijke vader en een jong zusje 
gaan hem achterna om hem op te sporen en te 
redden. Tijdens hun tocht komen ze aan een politie-
bureel en gaan daar de hulp van twee agenten 
vragen, want zij zijn zelf helemaal niet in staat om 
hun zoon en broer te dwingen mee te komen. Het 
antwoord « Onmogelijk ! Er moet ten minste eerst 
een oproep zijn over radio en bovendien is er nog 
een aanvraag nodig ». Misschien is dit strikt volgens 
de voorschriften wel juist, maar iets anders dan een 
voorwendsel om de luiheid goed te praten is het 
zeker niet 

Ten slotte gaat een jonge vriend van de ongeluk
kige mee, per auto. Zij vladen Philippe, maar hij 
is sterker dan zijn jonge vriend. En niemand ziet 
Philippe nog levend terug : hij schiet zicli een kogel 
door het hoofd. 

Niemand van allen die bij deze twee, nogal toe
vallige voorbeelden betrokken waren, kan beschul
digd worden van plichtsverzuim. En wat dan nog ? 
Zou dat méér dan een berisping opleveren ? Nie
mand van hen zal zich schuldig achten. Hieraan is 
niemand schuld ! 

Maar is de échte vraag niet, of de zorg voor deze 
verstoorde en in ruime mate overbodige (ekono-
misch overbodige !) levens binnen de mogelijkhe
den lag ? Blijkbaar niet binnen de mogelijkheden 
van onze georganizeerde zorg. Zoals de zorg voor 
de uitgehongerde kinderen van Biafra niet binnen 
de mogelijkheden schijnt te liggen van de organi-
zatie met de peperdure administratie en de niet 
minder dure propaganda, die beweert voor alle kin
deren en voor alle vluchtelingen te zorgen. Heeft 
de mens, heeft iedereen van ons het recht alles op 
organizaties over te dragen ? Organizaties die dan 
een leven beginnen te leiden alsof zij de goden van 
deze wereld zijn ? 

Misschien hangt heel onze menselijke toekomst 
wel hier van af : of wij aanvaarden, helemaal op 
te gaan in alle mogelijke vormen van organizatie, 
ofwel of wij alleen maar dié organizaties aanvaar* 
den (want tenslotte kunnen zij niet helemaal ver
meden worden ?) die van iedere mens de hoogste 
persoonlijke zorg trachten te bekomen ! En anders 
dan door het neertellen van enkele penningen ! 

NEMROD 
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Vlaming blijven te brussel 

NOG STEEDS WORDT HET VRAAG-
STUK BRUSSEL HERLEID TOT DE VRAAG 
OF EN HOE DE VLAAMSE ENKELING, ALS 
HIJ ER ZICH DE MOEITE TOE GETROOST, 
VLAMING MAG BLIJVEN TE BRUSSEL. 
ZO WORDT HET VRAAGSTUK VALS GE
STELD. HET GAAT ER OM DAT TE BRUS-
SEL DE VLAAMSE GEMEENSCHAP STERK 
EN VRIJ AANWEZIG MOET ZIJN. 

Onze historische rechten op de oude « dietse stede » Brussel 
zijn onbetwistbaar. Niemand trekt het in twijfel dat Hoofdstad-
Brussel historisch tot de dietse kontreien van de Lage Landen be
hoort en door de franse kuituur deels of grotendeels « veroverd » 
werd. Vele volkeren hebben hun historische rechten ten koste van 
bloed en tranen heroverd. Aan geweid of onrecht denkt geen en
kele Vlaming. Wij zijn pacifisten ; jawel « pacifieken », maar 
a.u.b. geen « imbecielen ». Zonder van de gewelddadige verfran-
sing 1795-1815 te gewagen, is het duideljik dat Brussel sedert 
honderdveertig jaar aan verfransingsdruk bloot staat. In de libe
rale 19e eeuw, tot wereldoorlog I, kan men er overwegend een 
sociaal-kultureel verloop in zien. Van 1919 af gaat dit sociaal-kul-
tureel verloop gepaard met een welbewuste overheidspolitiek. 
Invloed en geld van een «bevriende vreemde mogendheid» spelen 
ongetwijfeld mede. 

WAT WIJ NIET EISEN 

WIJ eisen met aai werkelijk fransta-
lige inwoners van Brussel onuei mure-
le üruk zouden ver neder iandst worden. 
Geen enkele taalwet, geen enkel voor
stel van wet, geen enkele uitspraak van 
welk Vlaams politicus ook, van welke 
drukkingsgroep ook, iaat onze tegenstre
vers toe te gewagen van « imperialisme 
flamand ». Dat is de reinste onzm. Of 
liever smerige laster. 

Willen wij Vlamingen, die verlangen 
te verfransen, hierm hinderen ? Zuiver 
prmcipieel gesproken met, indien dit na 
het veroveren van federalisme een >( er-
zoek is tot verandering van nationali
teit, met alle gevolgen van dien. Op dit 
ogenblik en nog voor de eerstvolgende 
tien of vijftien jaar is echter een voze 
teorie. omdat de Vlaming die wil ver
fransen, dit niet vrijwillig doet. 

Het schijnt dat er bi] vlaamse politici 
van de kleurpartijen een neiging ^ou 
bestaan om de zogenaamde « libertè du 
père de familie » toe te staan tegen 
« waarborgen op papier ». Dat is zuiver 
hertoginnedalse toegeeflijkheid Vrij
heid kan maar uitgeoefend worden door 
vrije mensen en dat zijn de Vlamingen 
te Brussel niet, zolang hur vrijheid niet 
beschermd wordt door een vlaams 
staatsgezag. 

WAT WIJ WEL EISEN 

Het ergert mij steeds als ik hoor, dat 
Vlamingen er zich toe beperken c de 

toepassing van de taalwetten » te eisen. 
Natuuilijk Moeten wij dit politiek-tak-
tisch doen. Maar zonder op te houden 
de slechte oneindigheid van taalwette-
rij aan te klagen. Taalwetterij is een 
overgangsstadium meer niet. 

Na 140 jaar verfransingspolitiek wil
len wij dat er gedurende minstens één 
generatie een overheidsbeleid zou ge
voerd worden om de Vlamingen te Brus
sel aan te moedigen Vlaming te blijven. 
Let wel : aanmoedigen. 

Dit is het recht van de vlaamse ge
meenschap om op eigen vlaamse grond, 
die misschien europese grond wordt, 
aanwezig te zijn. De aanwezigheid van 
een vlaamse gemeenschap te Brussel in 
aantal en gehalte sterk genoee om er 
als deelgenoot van de franstalige ge
meenschap te leven, is de conditie sine 
qua non van het samenleven van Walen 
en Vlamingen— zelfs de voorwaarde tot 
eenvoudig goede buurschap van waalse 
Fransen en vlaamse Nederlanders. 

Vlaming olijven is een primordiaal 
sociaal recht en belang voor de vlaamse 
enkeling. Moet er gewezen worde op 
de vernedering, op het verlies aan per
soonlijkheid, op het missen van bevoi> 
deringskansen zolang de druk tot ver-
fransing bestaat ? 

En die bestaat : vanaf het uitreiken 
van de identiteitskaart, het kontakt met 
het loket, de afstand en de slechte kon-
ditie van de ochool tot en met de taai
toestanden in de sociale instellingen en 
In de ziekenhuizen. Daar is het immers 
20 : leer Frans alvorens ziek te worden ! 

De mannen van de vlaamse « Vrije Uni
versiteit Brussel » kunnen ook nog wat 
vertellen over hun perikelen om een 
Vlaams akademisch ziekenhuis te « ve> 
overen » 

VLAAMSE WEERBAARHEID 

De taalwetmakers van 1963 te Her-
toginnedal erkennen wij niet als de ver
tegenwoordigers van het vlaamse volk. 
Zij waren vertegenwoordigers van de 
unitaire partijen en van andere, minder 
achtenswaardige belangen. Zij hadden 
niet het recht vlaams grondgebied te 
« faciliteren ». Zij hadden niet het recht 
zich te vergenoegen met een taalwet 
op het onderwijs, in zulke termen ge
steld dat ze geen uitslag kan opleveren. 

Hoe men Brussel ook moge statueren 
of fuzioneren, het moet vast staan dat 
de vlaamse substantie te Brussel plan
matig moet versterkt worden door het 
staatsgezag. Niet valse vrijheid maar de 
versterking van Vlamingen te Brussel 
(met alle recpekt voor de vriiheid van 
de franstaligen) en een groene zone 
rond Brussel is de waarborgsom die de 
Walen vooraf moeten storten. Pas na 
ontvangst van dit depozito kunnen wij 
onderhandelen. 

M. van Haegendoren, 

senator 
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ZUID-TIROL 
De kwestie Zuid-Tirol is de jongste weken opnieuw in de aktualiteit geraakt. 

Dit is niet alleen gebeurd door de italiaans-oostenrijkse besprekingen en de hou
ding die de Süd Tiroler Volkspartei (SVP) heeft aangenomen tegenover de jongste 
voorstellen vanuit Rome. Ook deze week kwam deze sinds tientallen jaren aan
slepende kwestie ter sprake omdat de italiaanse politie, die met het onderzoek naar 
de daders der bomaanslagen te Milaan en Rome is belast, de mogelijkheid niet uit
sloot dat de daders « extremisten zouden kunnen zijn, die zich kanten tegen een 
akkoord in de zuidtiroolse kwestie ». Later bleken de daders italiaanse anarchis
ten te zijn zodat Rome deze keer niet de schuld op zuidtiroolse autonomisten kon 
werpen, wat sommige kampioenen van de italianizering stellig zal spijten... 

Er zijn in elk geval heel wat Zuid-Tirolers die een zogenaamd zuidtirools ak
koord met de voorstellen van Rome verwerpen, waarbij meteen gewezen wordt 
op de dubieuze rol die Wenen in deze jongste evolutie speelt. 

Dat het niet alleen de zogenaamde 
extremisten zijn die niet instemmen 
met wat een oppervlakkige wereldpers 
bij voorbaat en zonder veel kennis van 
zaken « een oplossmg van het tiroolse 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

Golda Meir stelt nieuwe regering 
van Israël aan de Knesseth voor : 24 
ministers, die over een meerderheid 
van 102 stemmen op een totaal van 
120 beschikken. Algemeen wordt een 
verdere radikalizering van Israël in 
de oorlog met de arabische staten 
verwacht. 
Griekenland, dat bij meerderheid uit 
de raad van Europa dreigde gesloten 
te worden, neemt zelf ontslag. 
Bomaanslagen in twee banken, res-
pektieveliik te Milaan en te Rome 
eisen doden en gewonden. In het 
door kontestatie allerhande geteister
de Italië wekken ze grote opschud
ding. Men houdt rekening met de 
mogelijkheid, dat daardoor de cen
trumpartijen uit vrees voor verdere 
afglijding naar de chaos voor een 
grotere regeringsstabiliteit zullen in
staan. Een der aangehouden verdach
ten pleegt zelfmoord. 
Zuidkoreaans vliegtuig met 51 passa
giers gekaapt en naar Noord-Korea 
afgeleid. Eritreïsche verzetslieden bij 
poging tot kapen van etiopisch vlieg
tuig gedood. 
Scherpe afwilzing door Jeruzalem 
van het plan Rogers (USA) inzake 
het Midden Oosten. Ook Kairo wijst 
hH amerikaans voorstel af. 
Het centraal komitee van de kommu-
nistische partij (360 leden) bespreekt 
de begroting 1970 te Moskou en hoort 
een verslag van vice-minister voor 
Buitenland'^e Zaken Koetznetsov 
over de russisch-chinese grensbespre-
kingen te Peking. 
Drastische regeringswijzigingen te 
Hanoi (Noord-Vietnam) als gevolg 
van de slechte ekonomische toestand. 
Biafraanse afvaardiging naar Addis 
Abeba voor besprekingen met Nige
ria 
Grootste olietanker ter wereld, van 
nederlandse rederij, vóór de kust 
van West-Afrika gezonken bij proef-
vaart. 
Tien handelaars in verdovende mid
delen te Teheran (Iran) wegens 
smokkel van narkotika uit Turkije, 
terec'it gesteld. Tien andere wachten 
op hun berechting en riskeren even
eens de doodstraf. 
UUbricht spreekt zich in antwoord 
op Brandt's suggesties r i . «voor goe
de nabuurschap met West-Duits
land». 
Alexander Doebsjek. de onder dnik 
der Russen afgezette kommunistische 
partijleider van Tsjecho-Slovakije< 
tot ambassadeur in Turkije benoemd: 
politieke begrafenis eerste klasse. 

vraagstuk » noemt moge blijken uit de 
lezing van de tiroolse week- en maand
bladen over het « pakket voorstellen uit 
Rome ». De officiële versie van dit pak
ket was trouwens alleen in italiaanse 
redaktie gekend terwijl 'n duitse verta
ling in zeven haasten moest ineenge-
flanst worden die echter slechts een of
ficieus dokument is en trouwens niet 
helemaal met de originele versie over
eenstemt. Alleen al dit feit laat toe, het 
protest van de zuidtiroolse kringen te 
begrijpen, die het met deze op zijn 
zachtst gezegd « onhoffelijke handel
wijze » niet eens zijn, terwijl vooral 
volksnationalisten deze ontstemming 
zullen begrijpen wanneer ze vernemen 
wat Rome (met stilzwijgende en half-
beschaamde instemming van Wenen) 
aan Zuid-Tirol durft voorstellen. 

Deze voorstellen komen feitelijk neer 
op « elzassering » van Zuid-Tirol. Van 
werkelijk tiroolse autonomie is geen 
sprake meer, de koppeling van Zuid-Ti
rol met Trentino in één provincie (te
gen het verdrag van Parijs in door Ro
me doorgevoerd) wordt niet ongedaan 
gemaakt doch eerder versterkt, zodat 
men duidelijk ziet hoe Rome verder 
streeft naar een italianizering van Zuid-
Tirol. Uit ervaring kennen de Vlamin
gen het stelsel van gemengde taalgebie
den in één administratieve eenheid : 
telkens weer komt zulks neer op de op-
slorpmg van de taalkundig zwakkere 
partner door de sterkere (zie o.a. Brus
sel). 

lilt 

Jordaanse hasjisj-smokkelaars, gesnapt 
aan de Jordaan, riskeren zware straf

fen. 

Dit tunezisch gezin leeft in een tent 
sinds de katastrofale overstromingen. 

In feite komt hetgeen Rome tans wil 
doorvoeren neer op het vervangen van 
de (nooit volledig toegestane) autono
mie van Zuid-Tirol door een « vreed
zaam naast elkaar bestaan » waarbij de 
italiaanse partner voor het eerst sinds 
het ontstaan van de kwestie gelijkbe
rechtigde partner wordt nadat Rome 
lange tijd de minderheidspozitie van de 
italiaanse bevolkingsgroep niet kon ont
kennen. Door inwijking van Italianen 
(meestal uit achterlijke gewesten van 
Zuid-Italië) kunstmatig op te drijven, 
staat men nu al in Zuid-Tirol op de 
drempel van de gelijkberechtiging. 

Daarbij blijft het echter niét. Rome 
wil nu ook nog een stap verder gaan in 
de sistematische onderdrukking van het 
duitstalig element in Zuid-Tirol, steeds 
onder het mom van een toegeeflijkheid, 
waarin alleen naïevelingen of onweten
den geloven. De italiaanse regering 
streeft er al lang naar, aan het vraag
stuk Zuid-Tirol zijn internationaal ka
rakter te ontnemen, wat nochtans bij 
het verdrag van Parijs uitdrukkelijk 
was overeengekomen en waarbij Oos
tenrijk (waartoe Zuid-Tirol immers 
eens behoorde) als voogdijmogendheid 
was erkend. Het is duidelijk dat Rome 
met de afbraak van dit internationaal 
karakter van het zuidtiroolse vraagstuk 
er wil toe komen, mettertijd het vraag
stuk als een binnenlandse aangelegen
heid te doen erkennen, waarin zich dus 
geen buitenlandse staten meer mogen 
mengen. Deze voor Zuid-Tirol nefaste 
ontwikkeling (verlies van een in sé 
waardevolle garantie) is vooral het ge
volg van de lakse houding van Wenen, 
waar men zich steeds gehouden heeft 
aan een defensieve, schrikachtige diplo
matie tegenover Rome. In plaats van 
Zuid-Tirol daadwerkelijk te steunen 
houdt Wenen het bij lakse standpunten 
en een dubbelzinnige houding. In plaats 
van zelf een negatief advies uit te bren
gen over de zogenaamde autonomie-
voorstellen van Rome- speelt Wenen de 
beslissing daarover toe aan de Zuid-Ti-
rolers zelf, die daardoor in verwarring 
worden gebracht en tans verdeeld drei
gen te geraken, omdat de klaarzienden 
onder hen wel beseffen, waarheen Rome 
wil, terwijl de reeds halvelings gekom-
promitteerde S.V.P. dat niet blijkt in te 
zien. De samenwerking met Rome heeft 
aan deze volkspartij haar elan en strijd
lust ontnomen en verleidt er haar toe, 
voor toegevingen op ondergeschikt vlak 
levensbelangrijke principes als de auto
nomie en het internationaal karakter 
van het zuidtirools vraagstuk prijs te 
geven 

Het IS begrijpelijk dat de spits van de 
zuidtiroolse volksnationalisten weigert 
de voorlaatste stap te zetten naar de de
finitieve assimilering, naar de totale op
slorping van de otochtone bevolking 
door de stijgende vloed van de inwij
kende Italianen. Het ziet er dus naar 
uit, dat verre van een oplossing de span
ning in Zuid-Tirol gaat stijgen, dit alles 
ten slotte als gevolg van een totaal ach
terhaalde italiaanse vizie op het « Be
lang » van de Brennerpas, een « verde-
digingslfnie, die overbodig is geworden 
omdat de vijand, waartegen deze dam 
zou moeten dienen, nooit meer zal op
dagen » zoals het hoofdartikel van de 
« Südtiroler Nachrichten » zeer gevat 
wordt ingeleid. Heeft de raad van Euro
pa over dit vraagstuk niets te zeggen, 
nu toch bli:jkt dat behalve Griekenland 
ook Italië zich nog steeds vergrijpt aan 
de rechten van de mens en aan het zelf
beschikkingsrecht der volkeren ? 

WI4 

Toen ministerprezident Sato nn .i 
een paar weken geleden terugCam 
van zijn besprekingen in W a s h m S 
waarbij Okinawa zoniet het bela«^ 
rijkste dan toch het meest in het'ivS 
springende onderwerp was. verklaard! 
hij dat nu ook de vraag moest gestpll 
worden of Rusland bereid zou ziir. H 
Koerillen-eilanden aan Japan terue t« 
geven. Deze Japanse eis, die natuurliljr 
ook voor binnenlands politiek gebrniu 
bestemd was, heeft vrijwel geen h<C 
langstelling gekregen. Hij werd zelfe 
nauwelijks vermeld. Het is wellit-Kt 
niet overbodig dit te noteren 

De verhouding tussen Japan en d» 
Sovjetunie wordt nog door heel wst 
anders beïnvloed dan door het feit dat 
Japan een bloeiend kapitalistisch land 
IS en de Sovjetunie de leiding heeft 
— of ten minste opeist — van de kom
munistische landen en partijen. Er bê  
staat al geruime tijd een intense sa-
menwerking tussen beide landen on 
ekonomisch gebied, zozeer zelfs dat 
Japan zeer aktief betrokken is bij de 
ontwikkeling van Siberië. En dit vol-
gens de eisen die het eigen ekono-
misch en sociaal sisteem stelt. 

Er bestaat tussen beide landen ech
ter ook een stevige vijandschap die 
vijfenzestig jaar geleden begon. Toen 
werd Rusland vernietigend verslagen 
in de japans-russische oorlog van 1904. 
1905. Dit is helemaal geen goedkope of 
zelf belachelijke bewering ! Zo sprak 
daarover de grote Stalin tijdens zijn 
radiorede van 2 september 1945, na 
het einde van de oorlog : «Deze neder
laag (van 1904) lag als een zwarte 
vlek over ons land. Ons volk geloofde 
aan en wachtte op de dag waarop Ja
pan zou verslagen worden en die vlek 
zou verwijderd worden. Veertig jaar 
hebben wij, mensen van de oude gene
ratie, op die dag gewacht. En nu is die 
dag gekomen. Vandaag heeft Japan er. 
kend dat het overwonnen werd en de 
onvoorwaardelijke kapitulatie onder-

DE KOERILLEN 

EEN TOETSSTEEN 

tekend ». Zo sprak Stalin, die noch
tans uit eigen ervaring wist hoe door 
die nederlaag de eerste revolutionaire 
aktie in Rusland begon< die uiteinde
lijk zou leiden tot de staatsgreep van 
de kommunistische partij. Was de 
(georgische) nationalist in Stalin — 
en wellicht nog meer in de zuiver rus-
sische leiders — sterker dan de kom-
munist ? 

De Koerillen-eilanden werden in 
1945 na de Japanse nederlaag, door de 
Sovjets bezet. Hun naam komt uit het 
Russisch, waar « koeritsj » roken be
tekent (en « koerevo » rooktabak) ; 
het is een passende naam, vermits de 
eilanden vulkanisch zijn. Ér zijn er zo 
maar even tweeëndertig, zij liggen 
tussen het Kamschatka schiereiland 
(Sovjetunie) en Hokkaido, het meest 
noordelijke eiland van Japan ; dus 
heel wat dichterbij dan Okinawa. 

De eerste Europeaan die op de «Koe-
rillen» aankwam was een Nederlan
der, Martinus de Vries in 1634. Mede 
daardoor staat het wel vast dat de drie 
meest zuidelijke eilanden al « sinds 
altijd » Japans zijn geweest. In 1710 
kwamen de Russen echter al « kolom-
zeren » op de noordelijke Koerillen, 
waar zij pelsen kwamen « halen ». 
Terwijl de Franse Revolutie in naam 
van de broederlijkheid Europa ver
overde, werd in 1795 een « Russisch-
Amerikaanse Compagnie » gevormd, 
een laatkomertje in de reeks van 
roemruchtige « Compagnies ». Iets la
ter werd het plan gemaakt- de Japan
ners te verjagen van de Koerillen en 
ook van het grote eiland Sakalin. In 
1875 kwam het tot een akkoord tussen 
Japan en Rusland, waardoor Japan af
stand deed van het noordelijk gedeel
te van Sakalin in ruil voor het rustige 
bezit van het zuiden en van de Koe
rillen. Na de overwinning van 1905 
kwam daar geen verandering in. ^ ''^ 
tegenwoordige verhoudingen hebben 
de Koerillen heel zeker geen andere 
dan 'n simbolische betekenis. Zij heb
ben niet eens de militaire waarde die 
Okinawa wél heeft. 

Daarom is het goed deze toetssteen 
die de Koerillen zijn, aandachtig in 
het oog te houden ! Hoe zegde men het 
vroeger ook weer ? « Woorden zijn 
geen oorden *. 
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DE WERELD IN BEELD 

Dertien doden, tientallen gewonden en zware stoffelijke schade • dat is de balans van de 
bomontploffing in de nationale landbcuwbank te Milaan De Italiaanse politie zoekt de 

daders zowel in uiterst rechtse als in uiterst linkse kringen. 

Einde vorige week werd de tweede franse duikboot met kernaandrijving te Cherbourg 
te water gelaten De « Terrible » ts een tweelingbroer van Frankrijks eerste kernduik

boot, de « Redoutable ». Namen om. van te rillen... 

Ook elders heeft «tante pos» moeilijkheden, zoals hier te Braunschweig, belangrijk 
postverkeerspunt tussen de twee Duitslanden, met een daggemiddelde van 45 000 maar 

tans met de jaai wisseling met 200.000 pakjes en een half fnilfoeri brieven. 

BETROUWBAAR NIEUWS 

Over het einde van Beria, 
Stalin's oppermachtige politie
chef, hebben heel wat verhalen 
de ronde gedaan Volgens som
migen werd u] door een sovjet-
generaal tijdens een bijeen
komst van het Centraal Komi-
tee van de partij dood gescho
ten Kroesjtsjev heeft ook wel 
eens, en nogal duidelijk, laten 
horen dat hij zelf zou hebben 
geschoten Uit het verhaal van 
Alexei Jakoesjev, een profes
sor die begin dit jaar naar het 
Westen vluchtte, blijkt nu ..at 
Beria wel degelijk een proces 
heeft gekregen. Een proces 
naar sovjetgewoonte natuur
lijk Door tamelijk toevallige 
omstandigheden kreeg Jakoe
sjev gelegenheid, de eerste dag 
van dit proces bij e wonen. 
Het feit dat zijn verhaal geen 
enkele sensatie bevat, ten slot
te beknopt is en voor hem geen 
glonetitels bevat verhoogt er 
de betrouwbaarheid van Dit 
getuigenis stelt ook de vraag 
naar de betrouwbaarheid van 
het nieuws, vooral (maar toch 
met alleen) uit landen en ge
bieden waar geen enkele ver
gelijking mogelijk is 

WERKLOOSHEID ? 

Er zijn natuurlijk altijd pes
simisten die, ook als de zon 
schijnt, al aan de komende re
genvlaag denken. Maar naar 
verluidt heeft nu toch de ame-
rikaanse professor in de ekono-
mie (universiteit van Chicago) 
Müton Friedman, die een niet 
officiële raadgever is van de 
prezident, Richard Nixon ge
waarschuwd dat er reeds tij
dens het volgende jaar m de 
Verenigde Staten zes tot zeven 
miljoen werklozpn ku^nnen 
zijn Aanleiding tot somber 
pessimisme hoeft dit niet te 
worden, maar een waarschu
wing IS misschien niet overbo
dig 

OMKOPERIJ 

BIJ dit titelwoord past een 
vraagteken, want het is ook 
nofe mogelijk dat het gewoon 
gaat om het beierse volkskarak
ter Toen niet zo lang geleden 
een aantal duitse studenten 
protesteerden tegen de « nume
rus clausus» (het voorschrift 
waarvolgens slechts een be
perkt aantal studenten voor 
een bepaalde studie mogen in
geschreven worden) en zich 
heel behoorlijk gedroegen wil
de de beierse minister Ertl hen 
belonen door hen whisky aan te 
bieden De protesteerders moe
ten werkelijk buitengewoon 
behoorlijke studenten geweest 
zijn, want zij bedankten be-
leefa • de minister kon zelf 
zijn whisky uitdrinken' Waar 
ligt eigenlijk de grens van de
magogie en omkoperij en ge
woon simpatiek doen ? 

SARTRE TEGEN AFGODEN 

J P. Sartre trekt de laatste 
tij'" met meer zó sterk de aan
dacht, hoewel hij nog altijd 
protesten ondertekent (uiter
aard in een bepaalde richting). 
Zopas pubhceerde hij in het 
weense tijdschrift «Neues Fo
rum» een artikel, waarin de 
tekst is opgenomen van een 
bandopname die weergeeft hoe 
iemand, die door een psicho-
loog «behandeld» werd zélf 
begint zijn psicholoog te « be

handelen » Dat valt voor die 
psicholoog nogal slecht uit en 
ten slotte roept de geleerde 
heer de politie De zieke kwam 
m een krankzinnigengesticht 
terecht, maar kon later ont
snappen en de bandopname ge
bruiken Hopelijk geen alle
daagse gebeurtenis' De publi-
katie door Sartre is dan toch 
meer een nuttige aanval op de 
verafgoders van psichanalize en 
van psichologen in het alge
meen 

D.T.T.-MOORDENAAR 

Jaren geleden werd D T T . 
gehuldigd als een van de «hel
den » van de voorbije wereld
oorlog. Deze « held » is nu ster
vende of hier en daar reeds te
recht gesteld Het gebruik van 
D T T . werd al in een aantal 
landen verboden; waarschijnlijk 
zullen nog andere landen vol
gen En niet zonder reden Ge
durende de voorbije vijfentwin
tig jaar werden meer dan een 
miljoen ton DT.T. gebruikt. 
Een reusachtige hoeveelheid! 
Door een onontkoombare kring
loop komen steeds grotere hoe
veelheden rechtstreeks in het 
menselijk organisme terecht. 
Reeds in 1962 wees een ameri-
kaanse geleerde. Rachel Car
son, op deze gevaren Van
daag zijn zij onbetwistbaar ze
ker geworden : DT.T. is ge
vaarlijk 

GEKKENHUIS... 

In juli 1947 werden zeven te 
Nurnberg tot lange hechtenis-
straffen veroordeelde promi
nenten van het Derde Rijk in 
de gevangenis van Spandau 
(West-Berlijn) opgesloten Op 
Rudolf Hess (levenslang hech
tenis) na zijn ze tans allen 
weer op vrije voet. Naarmate 
de tijd verstreek gingen meer 
en meer gezaghebbende stem
men in het Westen op, om ook 
Hess vrij te laten, omdat et 
toch niet opgaai een groot ge
vangenisgebouw (voor 600 man) 
met de daarbijhorende dien
sten en de vier mekaar aflos
sende militaire wachtafdehn-
gen voor één man te immobili-
zeren Maar de Russen weige
ren hoewel Hess ziek is en 
zelfs tans in het brits zieken
huis te West-Berlijn ligt De 
westerse artsen wensen hem te 
laten opereren, doch stuiten 
ook hier op een russisch veto. 

...SPANDAU 

En intussen wordt de tans to» 
taal lege gevangenis voorts be
waakt Elke maand treedt een 
wachtkompanjie aan, 25 man 
sterk, plus de officieren en on
derofficieren Bij deze wacht-
aflossing komen elk°ns een 
20-tal vrachtauto's bussen en 
personenwagens aan te pas, 
voor de Russen nog wat meer, 
vermits ze nog een tweede pe-
leton optrommelen, als bege
leidende erewacht Hun offi
cieren zijn trouwens steeds in 
vol ornaat. 

Deze gekkenparade voor een 
als gek bestempelde gevange
ne kost West- en Oost-Duits
land samen ca 1 miljoen mark 
per jaar. Behalve -«e militaire 
oewakers " er ook per bezet
tingsmacht een heel kader ge
vangenispersoneel. Sommige 
bewakers zijn reeds twaalf 
jaar in dienst te Spandau eni
ge plaats in West-Berlijn waar 
het russische leger nog onge
hinderd kan optreden wat dan 
ook de meest waars^hnnlijke 
reden van hun vete tegen Hess' 
vrijlating is. 
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IN EEN VORIG ARTIKEL HEB
BEN WIJ, OVER DE ZIGEU
NERS S P R E K E N D , ONS 
HOOFDZAKELIJK GEHOUDEN 
AAN HUN AFSTAMMING, 
TAAL EN GESCHIEDENIS • 
AAN DE KENMERKENDE FAK-
TOREN VAN HUN VOLKSEI-
GENHEID DUS. DEZE EIGEN 
HEID WEERSPIEGELT ZICH 
ECHTER OOK NOG IN EEN 
AANTAL SEKUNDAIRE FAK-
TOREN EN ELEMENTEN, IN 
EEN AANTAL ASPEKTEN VAN 
HUN BESTAAN EN IN HUN 
ALGEMENE POZITIE ALS VOLK 
IN DE WERELD VAN VAN
DAAG, ZOWEL ALS IN DIE 
VAN GISTERPM 

ZIGEUNERS 

i 

t 

Er moet alvast beklemtoond worden dat de 
Zigeuners zoals ieder volk een stamindel ing 
kennen die echter niet - zoals bij de andere 
volkeren - d ikwi j ls alleen nog maar histor i
sche waarde bezit Bij de Zigeuners is de 
stamindeling nog levend en is ze daarenbo
ven vaak meer geografisch dan etnisch ge
worden, hoewel de afstamming toch origi-

gineel aan de bazis lag in een boek zoals dat 
van dr Arnold gebeurt de stamindel ing dan 
ook naar de gastvolken, waar de Zigeuners 
verbl i jven en waarvan z i j d ikw i j l s kenmer
kende elementen l?ewaren. Zo spreekt h i j 
bi jvoorbeeld van griekse, walachische hon-
gaarse, pools-litauwse, finse, spaanse Zigeu
ners.. 

Bi] een algemener indeling blijken 
vooral drie grote groepen te bestaan, 
die echter elk op hun beurt weer onder
verdeeld zijn m kleinere stammen Deze 
drie grote groepen zijn de Roms, de Gi-
tanos en de Manoeches die ook SmteS 
genoemd worden Deze groepen zijn nog 
onderverdeeld m talrijke kleinere stam-
men en hier is geen duidelijk schema 
te geven, omdat elke stam zelf een ei» 
gen indeling van de Zigeuners heeft. 

De Rom kennen een zestal grote 
« stammen », waarvan de Kelderen of 
Kalderos wel de belangrijkste is Zij te-
schouwen zich — zoals trouwens de 
meeste zigeunerstammen — als de enige 
« echte » Zigeuners. Het zijn meestal 
koperslagers, vertinners, ketellappers 
(vandaar hun naam) die waarschijnlijk 
vooral uit de Balkan en Centraal-Euro
pa komen De Lovari doen ons denken 
aan de indische Lohar-stam. De Boï^ 
sjen komen vooral uit Transilvanië : het 
zijn voornamelijk dieren-geleiders &. 
-temmers : de bekende Zigeuners niel 
de beer ' Daarnaast zijn er nog Loeri, 
Tsjoerari (vooral paardenhandelaart 
vroeger, tans meer en meer handelaars < 
in tweedehandswagens) en de speciale 
groep der Turko-Amerikanen, zo ge
noemd omdat zij afstammen van eai 
groep die vanuit Turkije naar Amerip 
trok en vandaar terugkeerde naar Eu
ropa 

De derde grote groep zijn de Manoe
ches, ook wel Sinte genoemd. Manoeche 
is een met het Sanskriet verwant woord 
dat « echte mens » betekent. De naam 
Sinte komt waarschijnlijk van de Sinu. 
een stam aan de oevers van de Sind ifl 
Indie De Smte zijn verspreid over heel 
het duitse taalgebied, evenals over Bel
gië, Nederland en een gedeelte v^ 
Frankrijk. De Sinte in Duitsland, 
Frankrijk en Italië vormen dan nog spê  
ciale groepen * de Valsikanes in FranK* 
rijk, de Gaygikanes in Duitsland en ae 
Piemontesi in Italië De Sinte 29° ̂ ^„j. 
sterk vermengd met de inheemse l'^vT 
king, al bhjft het zigeunerbloed de w 
venhand houden. 

Naast deze werkelijke Zigeuners l^ 
staan er nog zwervende groepen » 
Duitsland (zoals de Jenische) en ook w 
Engeland en Ierland De Jenische aU" 
geen eigenlijke Zigeuners, al z i3° /°^ 
migen onder hen met zigeunerpartnei» 
gehuwd. 
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De verhouding tussen de grote groe
i e n _ en ook de kleinere — onderling 
t a n niet altijd vriendschappelijk ge
noemd worden ; vaak wordt de rivali
teit wel eens animoziteit en zo verwi j 
ten bijvoorbeeld de enen de anderen dat 
zii paardenvlees zouden eten of dat hun 
dochters van al te lichte zeden zouden 
ziin Beide vergriipen zijn m de ogen 
van de « echte » Zigeuner al even erg ! 

Hun sociologische s t ruktuur en hun 
sociale pozitie is ten nauwste verbonden 
met hun ekonomie, met het ekonomisch 
leven van hun stam, hun groep, hun 
volk. De Zigeuners zijn nomaden en of 
ze dit zijn van nature uit of gedwongen 
door een of ander historisch gebeuren, 
doet er niet toe. Maar zij verschillen 
echter belangrijk van een groot aanta l 
nomadenstammen, wier ekonomie b i j 
voorbeeld gebazeerd is op het jagen, he t 
vissen, op de paarden- of runderteel t en 
die zich daardoor een min of meer vaste 
ekonomische bazis hebben verschaft De 
Zigeuners daarentegen zijn geen her
ders- of jagersvolk : zij zijn een volk 
van vergaarders, verzamelaars, buitzoe
kers Deze levenswijze, die een in de na
tuur levend volk zijn voeding en kle
ding ook in de na tuur doet vinden, me t 
als onvermijdelijk gevolg dat men van 
de ene naar de andere plaats t rek t en de 
buitrijkste plekken opzoekt, heeft hen 
••n de zich meer en meer naar bescha
ving toegroeiende maatschappii der 
middeleeuwen uit de steden verjaagd, 
om in de moderne maatschappij de na
tuurlijke buit meer en meer te doen 
verdwijnen De natuur werd gekulti-
veerd en werd privé- of staatsbezit Een 
eeuwenlange levenswijze echter, op dit 
vinden gesteund, kon zo maar niet ver
anderd worden. Daarom diende overge
schakeld te worden naar een « buitzoe-
ken » in de veranderde omgeving en de 
« beschaafd » geworden maatschappij 
zelf. Zo zijn de verschillende ekono
mische bedrijvigheden der Zigeuners 
ontstaan : van ketellappers, goochelaars 
en berentemmers tot waarzeggers en 
bedelaars. Dat daarbij het oude « vin
den » van leeftocht ook nog in de prak
tijk gebracht werd en dat daarbij de ei
gendomsrechten en -wetten van de ge-
vestigden wel eens met de voeten getre
den werden, berust op een andere men
taliteit, een andere opvatting van het 
« mijn en dijn » bij de Zigeuners, die 
nooit het formele bezitsrecht van onze 
maatschappij hebben gekend. 

Bij een dergelijke ekonomische bazis 
is het begrijpelijk dat de Zigeuners zich 
steeds moesten verplaatsen. Het zou 
echter verkeerd zijn, een dergelijk « pa-
razitisme » te willen wijten aan werk
schuwheid of luiheid : de meeste Zigeu
ners oefenen wél een beroep of bezig
heid uit. Hun aard verzet zich echter te
gen de dagelijkse tredmolen van een 
vast en aan tijd en plaats gebonden 
werk. Nu zijn er wel Zigeuners die se
dentair worden Dit wordt dan wel eens 
beschouwd als de uiting van een alge
mene tendens. Maar daarnaast staat het 
mislukken van exper imenten in de 
oostblok-staten, zoals in Tsjecho-Slo-
vakiie en Polen 

In een vraaggesprek met de heer Kar-
way, voorzitter van de internationale 
kommissie voor zigeunerrecht, werd 
hem de vraag gesteld : « Waarvan leven 
de Zigeuners ? ». De geïnterviewde on
derstreept vooral de handelsaktivitei ten 
van zijn volksgenoten. Maar wanneer 
wij overlopen welke beroepen door de 
Zigeuners uitgeoefend worden, dan be
merken wij dat zelfs de schijnbaar 
smalle bazis van hun ekonomische 
s t ruktuur heel wat variaties mogelijk 
maakt : metaalbewerkers, ketellappers, 
vertinners, smeden, mandenmakers en 
herstellers van vlechtwerk, makers van 
vijlen en zeven, bewerkers van hoorn 
voor het maken van kammen, broches, 
spelden, verkoop van allerlei kleine 
snuisterijen, rekuperat ie van oud ijzer, 
handel in tweedehandswagens, temmers 
van beren en apen, handelaars in tapi j 
ten en tekstielwaren, muziek, dans, 
waarzeggerij , verkoop van geneeskrach
tige poeders en kruiden en tenslotte 
ook, door hen die geen geregelde bedri j
vigheid uitoefenen : bedelarij en kleine 
diefstallen. 

Bij de gitanos zijn er dansers, boksers 
en toreros en ook bij de andere groepen 
zijn er kunstenaars van alle slag: kunst

schilders, dichters, talentvolle muzici, 
waarvan sommigen wereldfaam ver
wierven Denken wij aan de overleden 
Django Reinhardt , aan de guitaar-vir-
tuoos Manitas de Plata, aan de auteur 
Matéo Maximoff' aan de in 1891 gestor
ven zigeunerin Gma Ranjicic die meer 
dan 250 gedichten naliet, aan Tsjeren-
kov en aan de reeds genoemde linguïst 
en auteur Jan Kochanovski uit Letland, 
evenals aan de vele bekende zigeuner
kapellen en de zigeunermuziek die zich 
vooral in de Donau-monarchie na Maria 
Theresia ontwikkelde. 

Van de ekonomie zijn we nu in de 
kui tuur beland : een kui tuur die sterk 
de t rekken draagt van het eigen volks
karakter . 

De ui tdrukking van hun muzikale aan
leg werd bij de Zigeuners m de hand 
gewerkt door de sociale en ekonomische 
omstandigheden waarin zij verkeerden. 
Verstoken van elk ander ontspannings-
en kultuurleven, uit ten zij zich in mu
ziek en dans die tevens een « ekono
mische » betekenis kregen. Het werd 
naast een natuurl i jk uitleven van de in
nerli jke aanleg tevens een bron van in
komsten ! 

Er werd dikwijls heel wat fantazie 
gemengd in de beschrijving van de ma
nier waarop de Zigeuners georganizeerd 
zijn. Dat deze organizatie, bij de grote 
verspreiding over verschillende landen, 
geen s t rakke en alomvattende struktu-
ren heeft, is begrijpelijk. Maar toch voe
len de Zigeuners zich — en dat niet te
genstaande een rivaliteit tussen de 
s tammen die wel eens al te zeer be
klemtoond wordt en die t rouwens ook 
bij andere volkeren bestaat — als een 
homogeen geheel. De kern van hun or
ganizatie is het gezin, waarin de vrouw 
een voorname rol speelt en waarin een 
sterk matr iarchaal gezag bestaat. De 
sibbe en stam, die de onmiddeliik-hoge-
re organizatievormen zijn, waren aan
vankelijk zuiver biologische groepen. 
Zij werden later door vermenging meer 
gebazeerd op « trek-eenheid », op de 
horde Stam noch horde zijn ekono
mische eenheden ; elke familie kookt 
haar eigen potje. Toch is de sociale or-
ganizatievorm van sibbe en stam tevens 
een sociale zekerheid : men helpt elkan
der tegenover andere zigeunergroepen 
en tegenover de buitenwereld. 

Elke vereniging heeft haar reglement, 
elke maatschappij haar rechtspraak ; zo 
ook de Zigeuners. Hun rechtssisteem 
heet « kriss » en zij regelen zelf de on
derlinge geschillen volgens dit sisteem, 
da t een verzameling is van oude wetten 
betreffende het gewoonterecht. Tenge
volge van de afwezigheid van een ge
schrift is het moeilijk voor het stam
hoofd (de rechtspreker) alle wet ten te 
kennen en is deze wetgeving waar
schijnlijk ook niet in haar oorspronke
lijke zuiverheid behouden. Toch is zij 
kategoriek en een zeer sterk element 
van eenheid bij een in zulke losse ver
banden levend volk Naast dit rechts
sisteem bestaat er ook een sisteem van 
taboes, die zowel met de maatschappe
lijke organizatie als met de religie en de 
mitologie iets te maken hebben. Zo is 
he t verbod om honden- of paardenvlees 
te eten een der — hoewel niet algemene 
— taboes. Hetzelfde geldt voor de vele 

voorschriften die iemand « onrein » ma
ken. De rechtsspreker van de groep 
stelt, met goedkeuring der mannenver-
gadering, dit « prastapen » of onrein
zijn vast. Deze taboes, in al hun scherp
te toegepast, zouden het de Zigeuners 
praktisch onmogelijk maken in onze 
moderne maatschappij te leven. Het 
aanraken van spijzen of voorwerpen door 
vrouwenklederen, maakt ze « prasta
pen ». In het algemeen is de vrouw, en 
vooral de menstruerende vrauw, om^in. 
Ook bij de geboorte is er menig taboe 
in dit verband : de vrouw mag niet in 
een huis of woonwagen bevallen, zoniet 
worden die onrein Men gaat zich niet 
wassen of gaat met zwemmen waar de 
inheemsen dit doen. want daar kopien 
ook vrouwen en dus zijn die plaatsen 
eveneens onrein Al deze taboes hebben 
zich waarschijnlijk uit situaties ontwik
keld die niet van algemene maar van lo
kale aard zijn In bepaalde landen kent 
men ze niet of past men er andere toe. 
Bij de jongere generatie, die meer in 
kontakt komt met de plaatselijke bevol
king, verdwijnen ze mettert i jd. 

Het huwelijk is in het algemeen stand
vastig, ook wanneer er geen kerkelijke 
of wettelijke bezegeling is gebeurd. De 
vrouw die echtbreuk pleegt wordt 
streng bestraft. De man ziet in de vrouw 
niet zozeer de schoonheid : hij heeft een 
vrouw nodig om een gezin te stichten 
en te onderhouden en omdat zij een be
standdeel van zijn leven is. Althaus zegt 
dat moord, brandstichting en zedenfei
ten de drie belangrijkste daden zijn die 
een uitsluiting uit de stam tot gevolg 
heoben. Van de jonge meisjes wordt ge-
eist dat ze maagd blijven tot aan hun 
huwelijk. Begaat een meisje toch een 
fout tegen dit voorschrift en lekt dit uit, 
dan moet ze het hoofddoek der gehuwde 
vrouwen dragen, niet achter het hoofd 
maar onder de kin geknoopt. 

Hoewel de huwelijksmoraal, ook on
der invloed van de omgeving, m de 
prakti jk zeer verslapt is (en dat meer 
onder gevestigde of op korte afstand 
t rekkende Zigeuners dan onder de gro
tere afstanden afleggenden), dan is er 
toch bij hen een schaamtegevoel dat 
zich vooral in de kleding der vrouwen 
uit : benen en dijen blijven bedekt. Het 
zijn gedeelten van de menselijke anato
mie die voor de Zigeuner erotische aan
t rekkingskracht bezitten, terwijl de 
borst daarentegen veel minder als ero
tisch prikkelend wordt beschouwd en 
zigeunervrouwen bij het wassen of 
kinderen stillen zonder schaamte he t 
bovenlijf ontbloten. Anders is het wan
neer dit nodeloos zou gebeuren Is hun 
moraal dus tamelijk streng wat de ge
dragingen betreft, daar nemen ze he t 
echter niet zo nauw met woord, lied en 
dans De obsceniteit van sommige hun
ner liederen, van gesprekken en geba
ren staat in tegenstelling tot de anders 
zo rigoreuze voorschriften en taboes. 
Arnold zegt hieromtrent • « Geen vrou
welijke wezens op de wereld kunnen 
qntuchtiger zijn in woord en gebaar, in 
lied en dans, dan deze gitanas maar 
daar houdt het bij hen ook op » 
De meeste Zigeuners belijden de gods

dienst van de streek waarin zij rond
zwerven en in Europa is dat het kristen-
dom, in Azi* meestal de Islam. Doch 
naast deze godsdiensten is er bij hen 

nog een belangrijk erfgoed aan mitolo
gie. Zij geloven in één godheid, Devel 
(of o Del), die uit de goddelijke moeder
aarde ontstond. Daarnaast staat o Béng, 
de duivel, de kwade geest die hen heel 
wat last kan berokkenen. 

De meeste Zigeuners in het Westen 
zijn katoliek (in Duitsland 90 %) maar 
men kan niet zeggen dat hun religieuze 
binding zeer sterk is, niet tegenstaande 
bedevaarten (om. die voor St Anna en 
die van les Saintes Maries de la Mer) 
waar zij hun heilige, de egiptische Sara, 
vereren. Wat wél aanwezig is bij de Zi
geuners, is een geloof in magische 
krachten, geloof dat ook hun heiligen
verering tekent 

Hun geloof in magie en toverij, ging 
dan nog gepaard met het bijgeloof der 
gevestigden, dat de Zigeuners dikwijls 
als tovenaars en heksen aanzag. Dit ver
schijnsel is geen uitzondering : alle met-
gevestigde stammen tussen gevestigde 
volkeren wordt magie toegeschreven. 
Wij zien dit bij de Lappen en Finnen 
in Zweden en Noorwegen, bij de zwer
vende kasten in Indië enz Magie — als 
een in de prakti jk brengen van een niet-
religieus en niet-wetenschappelijk ge
loof — kan zich op twee wijzen_ uiten '. 
in de vernietigende, zwarte magie en in 
dp beveiligende of helende. De Zieeu-
ners noemen de — meestal vrouwelijke 
— beoefenaars ervan respektievelijk co-
hari en drabarni fkniidenvrouwen ; 
drab • kruidl 

Tenslotte nog enkele woorden over 
hetgeen hen aangewreven wordt : hun 
gebrek aan eerlijkheid. Ook hier moe
ten wij terugwijzen op de historische 
evolutie- die hen uit de na tuur verdreef 
n^ar de ingezetenen Zij kenden geen zo 
sterk ontwikkeld eigendomsbesef als 
wij en zagen er dus ook geen kwaad in, 
een kip die over de weg liep mee te ne
men, ergens klaver af te t rekken voor 
hun paarden of een goedgelovig burger 
te bedotten. Dat ook hier weer s terk 
overdreven werd, valt niet te loochenen 
en het zal ook hier wel zo geweest zijn 
dat de kleinere groep die zich van dief
stal en bedrog voedde, de hele zigeuner
bevolking in een kwaad daglicht stelde. 
Het fabeltje, waarmee men de kinderen 
vroeger voor hen bang maakte, name
lijk dat zij kinderen zouden stelen, is 
wel helemaal uit de lucht gegrepen. 

Het grootste vraagteken blijft dat 
van hun toekomst : zich vestigen of 
voortzetten der tradit ie ' Alle voorspel
lingen in dit verband kunnen slechts 
met de grootste voorzichtigheid worden 
benaderd Wij wezen reeds op de mis
lukte pogingen tot vestiging, maar die
nen er ook op te wijzen dat bijvoorbeeld 
in Duitsland talrijke Zigeuners het le-
ven-op-de-lange-baan hebben opgegeven, 
zich aan de rand der steden hebben ge
vestigd en van daaruit « kortere » tr ips 
ondernemen. 

De houding der europese regeringen 
tegenover dit volk is in deze tijd, waar
in men zozeer tegen diskriminatie el
ders ageert, allesbehalve fraai. Nog zo
pas werden een veertigtal Zigeuners uft 
het zo beschaafde en moralizerende 
Zweden gezet, naar het even beschaafde 
en nog méér moralizerende Holland 
overgebracht en vandaar over België 
naar Frankri jk uitgewezen 

Dat België — « Ie pays Ie plus cruel 
du monde », schreef reeds Baudelaire — 
zich op gebied van hardvochtigheid on
derscheiden heeft, s trekt onze kristeli j-
ke en demokratische regeringen niet tot 
eer. De politiek die tegenover de Zigeu
ners dient gevoerd te worden, mag niet 
op diskriminatie en onmenselijkheid 
gebouwd zijn, maar op begrip en erken

ning van hun eigen aard. Zij die seden
tair willen worden, moeten de mogelijk
heid krijgen zich te vestigen en werk 
krijgen naar hun aanleg. Zij die het no
madenleven verkiezen (en zelfs strenge 
maatregelen konden dat niet verhinde
ren) moeten de gelegenheid krijgen 
zich ergens langer dan 24 uur op t e 
houden (zoals de huidige wet voor
schrijft). Het inrichten van standplaat
sen, voorzien van een minimum aan 
komfort, zou al een hele stap in de 
richting naar een vermenselijking van 
onze betrekkingen met dit volk beteke
nen. 
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Jeugdwerk is een veelbesproken en ongetwijfeld delikate zaak. Heelwat tea-
rie'én ter zake zijn al uit de doeken gedaan, de ene al wat mooier dan de andere. 
Maar tenslotte komt het op het rezultaat aan. Want alle teorieën hebben maar 
zin wanneer ze meehelpen om jongeren zo verantwoord mogelijk hun vrije 
tijd te laten doorbrengen, die zinvol te vullen en aan hun wispelturig geweld een 
uitlaatklep te bezorgen. 

Van oudsher kennen wij de jeugdbewegingen, die hun waarde reeds bewezen 
hebben en nog steeds bewijzen. Wij zullen nooit beweren dat de jeugdbeweging 
voor iedereen nodig is maar jeugdzorg is noodzakelijk ten behoeve van een 
jeugd in een steeds ingewikkelder wordende wereld, ondanks het officiële stre
ven naar een grotere orde. 

Wanneer met de grote technische omwenteling rond de eeuwwisseling iemand 
als Baden Powell de padvindersbeweging ontwierp dan was dat omdat de jeugd 
verloren liep in de randstad waarin de fabrieken, de rokende schouwen en de 
werkmansgetto's zich razendsnel vermenigvuldigden. De jeugdbeweging heeft 
sindsdien een enorme evolutie meegemaakt die zich immers niet alleen mani
festeert in het aannemen van eigentijdse uiterlijke vormen. De jeugdbeweging 
is met de jeugd mee veranderd. 

Nu zien de jeugdbewegingen het aantal oudere leden stilletjes slinken. Andere 
vormen zoals jeugdhuiswerking, jeugdklub, speelklub en instuif hebben zich, 
vaak uit klassieke jeugdbewegingen voortspruitend, opgedrongen. Een van die 
mogelijkheden nemen wij onder het vergrootglas. De minstbekende : de instuif. 

stuif es in 

haar 

De juiste omschrijving geven van een 
instuif IS niet zo eenvoudig. Een instuif 
is niet zomaar een welbepaalde vorm 
van jeugdzorg. Men vindt haar onder 
allerlei gedaanten. Men kan wel zeggen 
dat het net zoals de jeugdklub een gele
genheid tot vermaak voor jonge mensen 
van zeventien jaar af is. Een instuif kan 
georganizeerd worden door om het even 
wie maar wordt in de meeste gevallen 
door een bestaande vereniging op touw 
gezet die eens iets extra doet voor een 
ruimer publiek van jongens en meisjes, 
vooral niet aangeslotenen. 

Instuiven die regelmatig werken zijn 
enkel toegankelijk voor jongeren met 
een lidkaart die er vooral is om de zaak 
niet op een café te laten lijken. Het 
dwingt de bezoekers tot een zekere re
latie te komen en heeft als gevolg dat 
men voor het werk respekt gaat tonen 
want anders zou de indruk gewekt wor
den dat alles wat gratis voorgeschoteld 
wordt helemaal geen waarde heeft On
danks alles zijn de instuivers vrij te 
komen wanneer zij willen en te gaan 
als het hen niet meer bevalt. Eens in de 

meest losse verhouding met de inrich
ters. De aktiviteiten van een jeugdbe
weging, en in mindere mate van een 
jeugdklub, zijn totaler dan van een 
stuif-in. Jeugdbeweging omvat een pro
gramma dat gaat van sport en buiten
leven tot kuituur. Een instuif heeft als 
voornaamste doel de jongeren goed 
amuzement te verschaffen. De instuif 
tracht een kategorie jongeren te berei
ken die sociaal tot een mindere klasse 
behoren of die denken daartoe te beho
ren. Daarom lijkt het doel goed amuze
ment te bieden een waardevolle 
betrachting. Cijfert men de instuiven 
weg dan komt men waarschijnlijk weer 
tot een zeer druk bioskoopbezoek Sinds 
de dancings voor min-achttienjarigen 
gesloten zijn is een enorme groep in de 
vrije tijd «werkloos» geworden Ook 
die mensen heeft de instuif opgevangen. 
Goede ontspanning moet men ook met 
vorming aanzien. Met de samenkomsten 
is de « zoektocht» naar een levenspart
ner van groot belang, een drang die bij 
de jonge generatie reeds op jongere leef
tijd tot uiting komt... 

Zicht in een jeugdkluh waar 'jongelui nestkastjes voor de vogels in mekaar tim
meren. 

instuif kan men deelnemen aan de akti
viteiten die aan gang zijn en waarvoor 
men moet inschrijven. Wij menen wel 
dat een grote aandacht moet besteed 
worden aan het inschrijven, het in
schrijvingsgeld, de lidkaart enz. omdat 
men de aanwezigen de indruk geeft er
gens lid van te zijn. Wat natuurlijk ook 
tot uitdrukking komt in de houding te
genover de andere leden, de organizato-
ren en het te gebruiken materiaal (b.v. 
ping-pong of bij boetseren enz.) 

Eens een band tussen de leden en de 
leiders kan een verdere stap gezet wor
den in de richting van een georgani-
zeerde klub 

Het verschil tussen een jeugdbewe
ging en een instuif is zeer groot. Laten 
wij zelfs zeggen dat er geen vergelij
king mogelijk is Leden van een jeugd
beweging engageren zich. Aanvaarden 
het uniform van de beweging en de 
spelregels en wanneer zij zich niet meer 
aan hun engagement houden kan de 
leiding hen uitsluiten. In een jeugdbe
weging moet een vorm van discipline 
bestaan die totaal anders is dan in een 
klub Maar de grondprincipes zullen 
wel overal waar mensen zijn gelden. 
Een voetbalspeler wordt ook van het 
veld gestuurd wanneer hij de regels 
met de voeten treedt... 

De bezoekers van een instuif zijn 
voornamelijk lui die zich willen verma
ken in een omgeving waar de minst 
bindende regels heersen. Ze zoeken de 

Wanneer wij het in het begin van ons 
artikel vertikten een poging te doen om 
de instuif te omschrijven dan zullen wij 
het nu proberen. Het is een vorm van 
jeugdwerk, waar ieker nog niet alles 
over gezegd is, waar jonge mannen en 
meisjes van alle standen aan kunnen 
meedoen zonder er daarom onmiddellijk 
of uitgesproken lid van te worden. Waar 
ze gewoon binnen en buiten kunnen 
stuiven al zij het zeli wensen, niet al
leen om wat rond te harden maar om 
kreatief te (leren) zijn. Een zo ruim 
mogelijk bedoelde kreativiteit in groep 
of uitgesproken lid van te worden. Waar 
heid van geschoolde en bewuste bege
leiders in een ruimte die vrij staat en 
zonder druk is van kerkelijke, gemeen
telijke of staatsinstanties maar wel 
door hen mag en moet bezocht worden... 

Niet zo heel stilletjes hopen wij 
dat de leiders van dit land onbaat-
zuchtiger zullen ijveren — ook fi
nancieel — voor een jeugdbeleid 
dat al de vormen van jeugdzorg 
en zeker de delikate en nog jonge 
instuif, omvat. 

Van de jongeren wordt een 
scherpe oplettendheid gevraagd 
om niet af te laten, alle officiële 
instanties tot voortdurende mobi
liteit ter zake te bewegen. 

de vrouw is de oeroude zondebok 
van de man 
ARISTOTELES WAS EEN DWAAS 

Het bezit van macht kan voldoening 
opwekken ; het uitvoeren van macht 
kan persoonlijk belang dienen, maar 
zowel het bezit als de uitvoering zijn 
niet gelimiteerd tot een welbepaalde 
klasse. Ieder man wil deze voldoening 
smaken, want het gevoel van macht en 
drang om te heersen deelt de edelman 
met de lompenverkoper, ook al kan de
ze zijn macht alleen uitoefenen op de 
persoon o£ de personen in zijn onmid
dellijke omgeving, wanneer zij van hem 
afhankelijk zijn. 

Is er ooit in de geschiedenis een voor 
beeld geweest van een man, die de hem 
gegeven macht onnatuurlijk vond:' Wei 
nee, want het mensdom was al lang in 
twee klassen verdeeld : een kleine klasse 
meesteis en een ontelbare schare slaven. 

Zelfs de meest gekultiveerde geesten, 
zoals Aristoteles, die toch enorm heeft 
bijgedragen tot de vooruitgang van de 
beschaving, vond deze toestand de na
tuurlijke konditie van de mensheid. De 
Grieken waren natuurlijk voorbestemd 
om vrije naturen te zijn, terwijl barba
ren als Traders en Aziaten niet anders 
dan slavennaturen konden zijn ! Aris
toteles is een te ver \ oorbeeld. Denken 
wij maar even aan het blank-zwarte 
vraagstuk in de Verenigde Staten, waar 
de neger wel dezelfde soldatenplichten 
heeft, maar niet over dezelfde burger
rechten schijnt te beschikken. 

Het zelfde geldt voor de vrouwen I 
Voor wie niet in staat is een ander 

recht te prediken is het recht van de 
sterkste het meest natuurlijke om er 
zijn gezag op te vestigen. 

Het onnatuurlijke is voor de openba
re mening meestal het ongebruikelijke. 
En alles wat gebruikelijk is schijnt na
tuurlijk. Met andere woorden, aange
zien de onderwerping van de vrouw een 
universeel gebruik is, schijnt elke afwij

king hiervan onnatuurlijk. Het beginsel 
dat de bestaande sociale betrekkingen 
regelt tussen de twee geslachten, nl. de 
wettige onderwerping van het ene ge
slacht aan het andere, is één van de 
grootste hinderpalen voor de menselijke 
vooruito-an" 

Laten wij even naar de anti-feminis
ten luisteren : « Kijk maar hoever wij 
de beschaving hebben geschopt zonder 
de vrouw en ondanks haar onderdruk
king ! » 

Merkwaardig ver, inderdaad ! Maar 
hoever zou de beschaving gestaan heb
ben, indien de vrouw gelijkwaardig was 
geweest ? ( slot ) 
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We schrijven zelden over de ontwikkeling in de film en dat is eigenlijk jam
mer, want er gebeurt wel een en ander in deze door de televizie belaagde 
« muze » (de film zweeft nu eenmaal nog steeds tussen de status van zevende 
kunst en doodgewone massaproduktie). Hij heeft op de tv nog steeds de kleur, 
het intenser en groter klankvolume alsmede de vizuele overweldiging voor, 
maar de opkomst van de kleuren-tv zal wel voor een tweede belegering van de 
film als gemeenschappelijk te genieten ontspanningsvorm zorgen. 

Sinds enkele tijd is er toch een verschijnsel, waar we even willen bij stil
staan, namelijk de wedergeboorte van de Western, de « horse opera » of in popu
laire woorden : de cowboy-film. Eigenlijk is dit genre nooit helemaal van het 
scherm verdwenen sinds de geboorte van de film, en herhaaldelijk zijn er perio
des geweest van overvloedige western-produkties, afgewisseld met inzinkingen. 
Voor de jongste herleving mogen de Italianen « aansprakelijk » gesteld worden, 
met hun zogenaamde super-realistische Westerns, die meestal in bar gebleven 
gewesten (overtuigend dekor) van Italië, Spanje en de Balkan gedraaid werden. 
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Van alle filmprodukties schijnt de 
Western nog het breedst mogelijk pu
bliek aan te spreken, de vrouwen inbe
grepen, die het anders niet op revolver-
kermissen en bloedbaden voorzien heb
ben, maar tot wie wel het imago spreekt 
van de ridderlijke man, die bijna nooit 
of helemaal niet misbruik maakt van 
zijn pozitie om de heldin, die hij in de 
loop van het verhaal tegen de schoften 
en fielten in bescherming neemt, het 
hof te maken of zelfs maar met andere 
ogen dan met deze van een «vader», 
een « aartsengel» of wat dan ook voor 
verhevens te bekijken. Nu is het juist 
de heldenfiguur van dit gehalte dat de 
toon aangeeft in de jongste, groots op
gezette Westerns. Ook de vrouw van 
de huidige generatie stelt ergens deze 
« romantische houding » op prijs. 

Het is overigens wel opvallend dat zo
wel in de jongste lichting amerikaanse 
Westerns de mannelijke hoofdrol door 
identiek dezelfde ridderlijke gevoelens 
blijkt bezield te zijn als sommige hel
den van de italiaanse Western, die aan
vankelijk uitgesproken afgestemd was 
op seks en geweld. De italiaanse western 
is er nochtans in geslaagd, de zoge
naamde Far West-werkelijkheid haast 
beter te benaderen dan dat in de ame
rikaanse westerns der laatste jaren het 
geval was. Iedereen die een beetje de 
italiaanse film der jongste vijfentwin
tig jaar heeft gevolgd weet dat de « cou
leur locale» er een grote rol in speelt. 
Dat is niet alleen begrijpelijk door het 
feit dat de italiaanse film vlak na de 
oorlog, bevrijd uit het keurslijf van het 
fascisme, het neo-realisme lanceerde, 
waarin werkelijk niet de best- en rijkst-
geklede mensen ten tonele gevoerd wer
den. Deze «vuile was-films » zijn ook 
te verklaren door de italiaanse zon, de 
italiaanse non-chalance en de italiaanse 
armoede. Dit sfeer- en kostumeringsele
ment hebben op zeker ogenblik ge
wiekste filmproducers verweven in een 
eigen horse-opera-produktie, waar ook 
de ridder zonder vaar noch vrees vesti-
mentair niet te onderscheiden is van de 
boef. Ze lopen er allemaal in versleten 

en lang niet proper onderhouden plun
jes in rond. Dat was dan he* tegenover
gestelde van de « clean shaven » ranger 
of verkenner uit de eerste amerikaanse 
westerns, die dit beeld als een soort hei
lige koe hebben bewaard tot aan de ver
schijning van de italiaanse westerns op 
de wereldmarkt. Behalve enkele uitzon
deringen (o.m. de zogenaamde psicholo-
gische Western waarvan « High Noon » 
met Gary Cooper of «Ox Bow Inci
dent » of nog «Shane» hoogtepunten 
zijn geweest) bleek Hollywood de wer
kelijkheid van de Far West te negeren 
en riep het in de ontelbare western
films het ongeschakeerd wit-zwart beeld 
op van de pionierstijd. Ook tegenover 
de Indianen werd lange tijd het valse 
beeld in stand gehouden van de slechte 
roodhuid en de faire blanke, tot men ook 
in dit verband genuanceerder begon te 
filmen. 

In de italiaanse Western, die op een 
zeer beperkt vlak een heruitgave poog
de te zijn van het italiaanse neo-realis
me, vloeide aanvankelijk het bloed bij 
stromen. Men kon zich terugwanen in 
de begintijd van de film, met de ver
volgen (soms tot twintig weken naeen) 
waarin bij wijze van spreken het aantal 
om hals gebrachte personages na de 
derde week al niet meer te tellen was. 
Een zelfde hekatombe, maar dan bin
nen de beperking van hoogstens twee 
uur projektie doet zich voor in de ita
liaanse westerns, waar de brutaliteit 
hoogtij viert en waarin met wellust 
wordt gemoord en gebrand. Zelfs het 
hedendaags publiek — dat maar niet 
verzadigd geraakt van oorlogs- en gang-
ster-films (men hore in dit verband ook 
de houders van uitleenbiblioteken) — 
bleek het op de duur toch te gortig te 
vinden zodat vrij spoedig de belang
stelling voor de italiaanse western 
daalde. Daar komt bij dat de amerikaan
se filmproduktie vrij vlug in de gaten 
had dat er muziek in dat Italiaans wes-
tern-gedoe stak. Bovendien was ze ge
prikkeld door het feit, dat Italië hoe 
dan ook de eerste niet-amerikaanse wes
tern-producent was, die vrij behoorlijk 

de amerikaanse western benaderde en 
zoals gezegd, voor een « autentieker 
couleur locale» zorgde, iets waarin bij 
voorbeeld noch de Duitsers en zeker 
niet de Fransen geslaagd zijn als ze zich 
op dit glibberig filmterreii^ waagden. 
De Italianen waren dan nog zo snugger 
de grotendeels voor de uitvoer bestemde 
films in engelse versie te draaien. 

Op dit aanknopingspunt is dan de re
vival van de amerikaanse western be
gonnen. De helden zijn even slonzig ge
kleed, lopen even ongeschoren en onge
wassen rond als deze in de italiaanse 
western, er wordt evenveel gereden en 
geschoten en net als in de italiaanse 
westerns wordt even royaal gebruik ge
maakt van de brede filmstrook (70 mm.) 
als van de vier of zes geluidskanalen, 
zodat het publiek even duidelijk en 
scherp voor, opzij en achter zich de ko
gels hoort fluiten, het gebons van de 
slagen, van de stampende 19e eeuwse 
lokomotief, het geratel van de karren, 
het gereutel der stervenden hoort. Maar 
psicho-analize is er niet meer bij, het is 
een technisch verbeterde en «sociaal 
uitgebreider» versie van de vroegere 
cowboy-verhalen goworden. In enkele 
uitzonderingen sluiten deze versies 
nochtans aan bij het zuiver avontuur-
verhaal zoals de vorige maand in onze 
kino's verschenen « Mackenna's Gold », 
waarvan groot en klein met volle teu
gen geniet, omdat het om een echt klas
siek avonturentema gaat, namelijk de 
bewogen zoektocht naar een vergeten 
apachenschat. Er komen geen ingewik
kelde psichologische verhoudingen aan 
te pas. Maar het boeit, ook omdat be
paalde vondsten of gags wijzen op een 
zeker streven naar originaliteit, wat 
dan toch niet gemakkelijk is in een sek-
tor, waarin bijna alles is gezegd en ge
toond al is daar « The stalking Moon » 
die wel het diepe onderscheid tussen 
blank en rood poogt te verklaren. 

Tipisch voor de gang van zaken is ten 
slotte dat Amerika voor zijn westerns 
de beste italiaanse western-regisseurs 
naar de States laat overkomen Er is nu 
eenmaal geen vergelijking mogelijk 
tussen de dollar en de lire... R.C. 

Platenrubr iek 
«ZING MEE MET HET ORKEST» 
— POLYDOR — (D.G.G.). 
Kinderliederen Van In, Lier. 

Naast het groeiend aantal Vlaam
se grammofoonplaten, waarmede 
wij de jongste jaren verrijkt wer
den, kwam onlangs een nieuw ini
tiatief van het wereldmerk « Po-
lydor » (D.G.G.) ons aangenaam 
verrassen. Het betreft hier name
lijk twee langspeelplaten met een 
verantwoorde keuze van kinder
liederen uit de liederhundels van 
« Van Jn & Co » (DeZen II & III). 

Medewerkenden zijn : het Sint 
Franciskuskoor uit Roosdaal(-Strij-
tem) van het medisch-pedagogisch 
instituut, het O. L. Vrouwkoor uit 
Mechelen, de zangeres Anita, het 
meisjeskoor van Regina Caeli-in-

stituut te Dilbeek en het orkest 
onder leiding van Gaston Nuyts. 

De liederen worden door de ko
ren en solisten voorgezongen met 
begeleiding van het orkest. Nadien 
krijgt men de begeleiding van het 
orkest met gans de herhaling van 
het lied zonder zang. Dan is het 
immers de beurt aan de kinderen 
(zowel in de klas als thuis) om 
het lied na te zingen samen met 
het orkest. 

« Zing mee met het orkest » (I 
& II) is het aangewezen middel 
om vlug en juist liederen aan te 
leren. Geen problemen meer met 
de toonhoogte, interpretatie ritme, 
diktie, intonatie enz. 

Voor de kinderen een uitsteken
de oefening en tevens een pretti
ge ontspanning... en wie weet ook 
voor vele ouders die graag jong 
blijven ! Naast de mogelijkheden 

van het meezingen is er nog van
zelfsprekend de gelegenheid voor 
jonge instrumentisten om bv. met 
blokfluit, klokkenspel of andere 
huisinstrumenten de melodie te 
spelen. 

De platen « Zingen met het or
kest » worden U toegezonden met 
een veiligheidsverpakking. Prijs 
per plaat : 149 fr. (port en verpak
king niet inbegrepen) De daarbij
behorende liederbundels (Il & III) 
kosten respektievelijk 39 en 41 fr. 
Ten zeerste aanbevolen als ge
schenk of voor de school- en huis-
diskoteek. 

Besteladres : Uitgeverij en pla-
tenhandel « Roeland-uitgaven » 
William Woodstraat 12, Borger
hout-Antw erpen. 

H GERALD MOORE GEWID-
MET » EMI (ELECTROLA) 
ANGEL SERIES — 1 C 165-01 
961 

Voor velen is de begaafde pia
nist Gerald Moore geen onbekende 

meer in de huidige muziekwereld. 
En als solist in menig koncert. én 
vooral als pianobegeleider, ont
moeten we deze pianovirtuoos in 
talrijke LP-opnamen. Gerald Moo
re werd geboren te Watford (En
geland) in 1899. Naast zijn aktivi-
teit als pianovirtuoos, schreef hij 
ook nog verschillende interessante 
boeken, waaronder « Singer and 
accompianist » voorzeker een der 
meest bekende is 

Op deze fonoplaat wordt hi] 
vooral belicht als één der beste — 
zoniet dé beste — begeleider der 
laatste decennia. 

De firma EMI (Angel Series) 
heeft voor deze gelegenheid be
roep gedaan op de bc,9tc vokalisten 
ter wereld. Wij vermelden o.m. 
Victoria de Los Angeles, Dietrich 
Fischer—Dieskau, Janet Baker, 
Nicolai Gedda en Elisabeth 
Schwarzkopf. Zij vertolken wer
ken van Wagner, Bach, Richard 
Strauss. Ravel, Debussy Dvorak 
enz. 

EMI en haar keure vokalisten 
brengen met deze bloemlezing een 
passende hulde aan deze talentvol
le kunstenaar. 
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Z U I D - V L A A N DER E 

Tijdens de huldiging van de zuidvtaamse voorman J.M. Gantois zondag 30 
november, anderhalf jaar na zijn dood, werden in de preek in de herdenkings-
tnis en in de spreekbeurten in de Akademiezaal van de gent se universiteit, voor
al twee voorname aspekten van deze grote man belicht : zijn allerruimste 
Nederlanderschap en zijn bijna grenzeloze kennis en geleerdheid in verband met 
alles wat de zuidelijkste Nederlanden aangaat. 

In de Akademiezaal was ook de weduwe van Jacques Florin aanwezig, naaste 
medewerker van Gantois gedurende vele jaren in Rijsel, waar hij met hem tn 
hetzelfde huis gewoond en gewerkt had totdat ze allebei door de repressie de pas 
afgesneden werden. Pas enkele weken geleden is Jacques Florin gestorven. 

«Wat hielden mijn man en Gantois 
van elkaar» zei Mevrouw Florin, Dr. 
Jan Klaas uit Sint-Omaars verklaarde 
iii zijn spreekbeurt eerlijk en oprecht 
dat Florm het best geplaatst en het 
meest bevoegd geweest zou zijn om uit 
naam van de Zuidvlamingen Gantois te 
huldigen. Terwijl we weten dat de im
mense boekenschat van Gantois nu ge
lukkig in de kortnjkse universitaire bi-
blioteek ondergebracht en geordend 
wordt, is het ook een genoegen te ver
nemen dat de tamelijk belangrijke boe
kenverzameling over Zuid-Vlaanderen 
van Florin bij testament geschonken 
wordt aan de 18-jarige entoeziaste en 
sterk Nederlands voelende Zuidvlaming 
Patrick de Verrewaere, zijn stadsge
noot fLens). Patrick die heel keurig 
Nederlands heeft leren spreken en 
schrijven in Rijsel, verblijft op het 

ogenblik in de USA (Arizona) waar hij 
op zijn school al een tentoonstelling 
over Zuid-Vlaanderen georganizeerd 
heeft, en in boeken en op kaarten ijve
rig alle sporen van vroegere nederland-
se plaatsnamen aan het opsporen is, on
der meer om en bij het vroegere Nieuw-
Amsterdam in het oude Nieuw-Neder
land (nu New York). 

Er is in Rijsel in oktober een nieuw 
geïllustreerd maandblad verschenen 
met enige allure namelijk « Nord » Het 
komt ons tamelijk braaf voor maar is 
toch duidelijk regionahstisch van strek
king en zelf Vlaams van geest In het 
eerste nummer wordt terloops melding 
gemaakt van het bestaan van een « Sec
tion Etudiante des Pays Bas Francais» 
waarschijnlijk een onderafdeling van de 
« Section Fédéraliste des Pays Bas Fran
cais (met zijn tijdschrift «La Nouvelle 

Flandre») In het tweede nummer (no
vember) staan onder meer mooie foto's 
uit de zuidvlaamse Westhoek (bij voor
beeld het Klokhuis van Eke : de onder
titel is even zuiver Nederlands gespeld 
als het hier staat) en is er braafjes 
sprake van folklore, over de « Reuze Al-
lowyn » van Duinkerke of de verdwenen 
Stevenisten van Nipkerke. Maar in het 
degelijke artikel over Duinkerke, dat 
vooral sociaal en ekonomisch van in
houd is, wordt toch de nadruk gelegd 
op het Vlaamse karakter van de stad : 
« Les cafés ne sont pas rares oü on parle 
flamand.» Volgens dit artikel kent 
Duinkerke bij de 2.000 zonuren per jaar 
(tegen maar 1800 in Parijs...) 

Onlangs ontvingen we uit Duinkerke 
andere zonnige berichten. Meer dan 20 
duinkerkse jongens en meisjes uit een 
middelbare technische school verlangen 
niets liever als te kunnen korresponde-
ren met... nederlandse jongeren. Onder 
hen zijn er zeker vijf die nog goed hun 
Vlaamse dialekt kennen. 

Robert Lafont heeft enkele maanden 
geleden bij Gallimard een merkwaar
dig boek uitgegeven : «Sur la France» 
waarin een historische en aktuele stu
die gemaakt wordt over de etnische be
wegingen in Frankrijk, vooral die in 
Occitanië, waar Lafont zelf aan deel
neemt. Ook de Vlaamse beweging in 

Frankrijk wordt behandeld en verde
digd met vermelding van de grote po
litieke voorman priester Lemire, burge
meester van Hazebroek en volksvert^ 
genwoordiger, in de jaren twintig. O^ 
het eind van zijn boek schrijft Lafont 
letterlijk het volgende : «... Hierdoor 
kan de franse opinie nu vernemen dat 
de trouw aan een niet officiële taal en 
kuituur een recht is, een plicht en een 
belofte voor de toekomst. Frankrijk ont
sluit zich eindelijk voor werkelijke 
waarden van de wereld». Mocht het 
waar zijn. Menig jonge Zuidvlaming 
heeft die ideeën van Lafont met instem
ming en vreugde begroet 

Een kleine anekdote om te sluiten We 
kennen al verschillende nieuwe huizen 
met nederlandse opschriften in Zuid-
Vlaanderen (Ons huisje, 't Wit Huis, t 
Wit Huis (sic), Het Groenhuis ..) maar 
we hebben nog maar één winkel ont
dekt met een nederlands uithangbord, 
en wel in Zuid-Wervik. namelijk « Bak
kerij » Bovendien wordt het brood dat 
je er koopt in een verpakking gestopt 
waar alles op de ene kant in het Neder
lands voorkomt, tot «Tot uw dienst» 
toe. Dit pakpapier is niet ergens in Bel
gië gedrukt, maar in Kaaster tussen 
Kassei en Belle. Natuurlijk maakt één 
zwaluw nog geen zomer. 

CM. 

T e NEEl 
ANTWERPEN 

Bernard Verheyden en Els Cornelissen in « Dubbele ontrouw » van 
Marxvaux. 

Wat Watteau was voor de schilderkunst, name
lijk de schilder van de < fétes galantes > : galan
te feestjes m de natuur, was Marivaux voor het 
teater . hij schreef voor de Italiaanse spelers, die 
destijds in Panjs de toon aangaven, en vertegen
woordigt als het ware deze genotzuchtige Roko-
ko-tiid. 

'1 en tijde van Lodewijk XIV was Molière de 
dichter van het hof en ook dikwijls de hofnar, 
als de humeurige Zonnekoning het zo wenste. 
Marivaux daarentegen was een wereldburger en 
een vrij auteur. 

Waar Moltere doet lachen, kan men met Ma-
nveaux slechts glimlachen ; deze laat het hart 
spreken, met het verstand. Htj ontleedt de liefde, 
de tedere galanterie vol dehkate gevoelens, maar 
hl] houdt zich ver van drift en hartstocht. Bij 
Molière ts de liefde aanwezig, hij zoekt hoe de 
geliefden samen kunnen komen ; Marivaux stelt 
de liefde tn het middelpunt, maar hij en ztj vra-
een ztch af wat liefde ts en hoe ze elkaar inner
lijk zullen vinden : een probleem vooral voor 
meisjes, niet voor vrouwen. Voor Molière bereikt 
de hefdesaangelegenhetd haar ontknoping zodra 
het paar ztch gevonden heeft ; bij Marivaux be-

f int ze dan pas en wordt ze uiteen gedaan langs 
ronkelende gevoelswegen, met kleurrijke tirades, 

oplaaiende nonie, koketterende en gladde replie
ken, speelse fijngeestighetd, alles samen : de 
€ manvaudage >, eerder tn negatieve zin, alhoe
wel het ook kan gezien worden als kies gerede^ 
neer met dikiuijls te gezochte woorden en veel ge
praat om mets te zeggen, en dat zichzelf niet au 
serieux neemt. 

De K N S. - als de direktie gemeend heeft Ma
rivaux te moeten opdiepen - kon met * Dubbele 
Ontrouw * ( € La double inconstance > ) geen 
betere keuze gedaan hebben. Alles van het voor
afgaande ts m dit stuk vervat. De verheiden 
zullen elkaar evenwel met houden, maar plegen 
< dubbele ontrouw ». Het ts als het ware een af
takeling van de liefde. 

Het stuk werd vrtj m het Nederlands bewerkt 
door Lode Verstraete dte door een moderne op
vatting^ het geheel ontvankelijker heeft gemaakt. 
In zijn verantwoording, waar htj spreekt van een 
hersenspoeling, kunnen we hem echter met vol
gen daar een hersenspoeling toch wel tets anders 
ts ' 

Knappe vertolking dor Frank Aendenboom, 
Ray Verhaeghe, Jef Naessens, Veer Ie Wijffels, 
Bernard Ver hey de, W alter Claessens'en Els Cor
nelissen : deze laatste dient tn het btezonder ge
feliciteerd voor het gevoel, de overgave en het 
temperament n narmee ze Ltzette, het jonge meis
je, gestalte geeft. 

OATNoETU... 

• • • beKlIKen • • • 

Met de eindejaarsfeesten be
staat er gelegenheid, voor U zelf 
of uw naaste familie een geschenk 
te kopen onder de vorm van een 
kunstwerk. Daarvoor kunt U te' 
recht bij de steeds talrijke kun
stenaars die de kultuur-redaktie 
van « Wij > mededelen, waar en 
wanneer ze tentoonstellen. 

Voor deze week vestigen we uw 
aandacht op volgende tentoonstel
lingen : kunstschilder Juul Kep-
pens, tot 28 december in de zaal 
« Belfort », Marktplein te Aalst ; 
kunstschilder Albert De Deken in 
de Standaard-galerij, Christina-
straat 114 te Oostende, tot 8 janu
ari 1970 acht antwerpse kunste
naars (Jan Timmer D. Ampe F. 
Schyvinck JM. Legrand Fr Ma-
hieu, P Poisson, G. Van den Key-
bus en H Dolhain) eocpozeren 
beeldhouwwerk, grafiek en olie
schilderijen in « Caryatide », 
VrijheidspZein 4, Brussel 1 tot 6 
januari 1970 : tot 24 december ex-
pozeert in de Rik Woutersstudio 
te Brussel E. Jacqmainlaan 126 
pater Nico Vandenhoudt die jaren
lang in Kongo verbleef en er zich 
toelegde op houtsnijkunst en er 
een kruisioeg op etemitplaten te
kende • hij epxozeert houtsnijwerk 
tekeningen en schilderijen 

• • • weten • • • 

XJ « moet » het natuurlijk niet 
doen, maar bij wijze van informa
tie delen we toch mede dat Toon 
Hermans ook te Brussel optreedt 
met zijn jongste revue, reeds in 
diverse vlaamse steden Kuitgetestn, 
nl. op n en 18 februari en op 1, 2, 
10 en 11 m,aart in het Paleis v vr 
Schone Kunsten. Ravensteinstraat 
23, tel. 12.50.45, waar men kan re-
zerveren van 11 tot 19 uur behal
ve 's zondags. 
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TV TV-TV'TV- TV- TV-TV-TV-TV-TV - TV 

Een van de drie groten van de humor Wim Sonneveld komt met 
een show op de vlaamse tv. Kijkend Vlaanderen zal hem op 

Kerstdag om kwart na acht lachend begroeten. 

GEHOORD 
Televizie is een raar ding en 

3e kan er vele richtingen mee 
uit. Het ideale middel om ver
velende bezoekers vlug buiten 
te werken : je zet je kijkkast 
keihard, zegt voortdurend 
« ssst » en « zwijgt », ik geef je 
op een blaadje dat zelfs de 
meest slaapverwekkende tante 
na een tijdje haar paraplu pakt 
en ophoepelt. 

Je kan verslaafde kijker wor
den, van het testbeeld tot de 
laatste blik op de klok ; je kan 
verstandig kijken door selektief 
alleen dié programma's uit te 
zoeken waaraan je wat hebt. 

Je kan zelfs gewoon uit ge
woonte voor je scherm gaan 
zitten, in de zoete hoop dat er 
toch nog eens iets zou op ver
schijnen dat werkelijk de moei
te is. En komt er die avond toe
vallig niks bijzonders, dan heb 
je alleen je tijd verspild. Want 
zoveel elektriciteit verbruikt 
een beeldbuis nv ook weer niet. 

Hoe dan ook, voor de meeste 
kijkers betekent televizie óf 
ontspanning óf informatie. De 
meeste programma's zijn dan 
ook te herleiden tot één van 
deze twee onderverdelingen. 
Uitzendingen die terzelfdertijd 
op een informatieve manier 
ontspannen of op een ontspan
nende wijze informatie bijbren
gen zijn werkelijk zeer zeld
zaam. Soms wordt wel eens een 
poging gewaagd om de twee te 

Zaterdag 20 december 

171. : BRUSSEL NED. 
Van bezetting tot bevrijding 
(m.m.v. Gaston Eyskens). 

17u45 : NEDERLAND 1 
Frans Masereel (dokumentaire 
over deze kunstenaar). 
2«u20 : NEDERLAND 2 
Heydrich in Praag (tv-rekon-
struktie van een politieke 
moord). 
22u : NEDERLAND 2 
Rodeo (spel tussen lichte mu-
ze-amateurs en een kritische 
jury). 

Zondag 21 december 

17ul5 : BRUSSEL NED. 
Turf steken (volkskundige do
kumentaire), 

19n30 : BRUSSEL NED. 
Zo met de zoo in huis (dieren 
filmen in de natuur) 

kombineren : dan krijg je een 
effekt zoals op zondagnamid
dag als de redakteur "an dienst 
tijdens Binnen en Buiten vlug 
naar studio zes moet hollen om 
een paar teleksberichtjes voor 
te lezen. 

Ik heb de indruk dat de laat
ste weken bij de vlaamse tv 
een ernstige inspanning ge
bracht wordt om de bij uitstek 
informatieve programma's in 
een nieuw kleedje te steken. 

De programma's die het 
meest direkt informeren zijn 
uiteraard de nieuwsuitzendin
gen. 

Reeds een tijdje heeft de 
nieuwsdienst ingezien dat er 
dringend iets aan de formule 
moest veranderen. Daarom 
werden enkele innovaties uit
getest. In het nieuwr bijvoor
beeld werden interviews inge
last. Toen in de kamer van 
volksvertegenwoordigers een 
debat over de wapenverkoop 
plaats had, kregen wij dezelfde 
dag reeds in de nieuwsuitzen
ding een kleine enquête over 
de wapenhandel in België, met 
meningen van voor- en tegen
standers. Dat vind ik goede te
levizie. 

En toen in Helsinki de Salt-
konferentie begon, interview
de Jan Schodts tijdens de 
nieuwsuitzending E. Troch, die 
doorgaat als een zeer bekwame 
joernalist en kommentator 
voor buitenlandse politiek. Ik 
meen dat op deze weg moet 
verder gegaan worden, maar ik 
besef wel degelijk dat nieuws 
op dergelijke manier veel werk 
en vooral een flinke planning 
vergt. 

De joernalisten van de tv-
nieuwdienst zijn wél in staat 
om de gebeurtenissen van de 
afgelopen 24 uur mede te de
len en de filmbeelden van een 
passende kommentaar te voor
zien. Maar om werkelijk «hot 
news» te brengen, zijn zij ge-
handikapt door de aard zelf 
van hun medium 

Als op de teleks binnenloopt 
dat het atomium is ingestort, 
kan de radio dergelijk feit on-

21u50 : NEDERLAND 1 
Amsterdam (dokumentaire). 
20u40 : FRANKRIJK 1 
De boekaniers (speelfilm met 
Anthony Quinn) . 

Maandag 22 december 

20u24 : BRUSSEL NED. 
Reinaarde (dokumentaire van 
Gaston Durnez over dit vlaam
se dorp). 
21uI0 : BRUSSEL NED. 
Alles te koop (poolse film in 
première voor ons land). 
21u35 : NEDERLAND 2 
Waar of niet ? (Dora van der 
Groen speelt een monoloog). 
21u45 : DUITSLAND 1 
Glabiger (eenakter van Strind-
berg). 

Dinsdag 23 december 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Ontworteld (dokumentaire 
over de hedendaagse landlope
rij). 
21ul0 : NEDERLAND 1 
Willem Duys (voor de vuist 
weg). 
21u : DUITSLAND 1 
Soyanara (amerikaanse speel
film met Marlon Brando). 

Woensdag 24 december 

21u: BRUSSEL NED. 
Mand in eigen land. 
21u40 : BRUSSEL NED. 
D" merkwaardige genezing van 

middellijk melden. De televizie 
moet eerst een kameraploeg 
sturen en een film ontwikkelen 
en monteren, eer er een bericht 
kan over gemaakt worden. 

Om gewoon zeer akkuraat 
nieuws te brengen is de televi
zie altijd later dan de radio. 
Puur om technische redenen. 

Daarom zal mijn inziens de 
televizie, wil zij boeiend blij
ven (of worden), meer en meer 
haar nieuwsuitzendingen moe
ten beperken tot het uitdiepen 
van enkele hoofdpunten. Even
tueel met statistieken of met 

Ebenezer Scrooge (kerst
sprookje). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
De slag van de Ardennen (his
torische evokatie). 

Donderdag 25 december 
20ul5 : BRUSSEL NED. 
Wim Sonneveld (show). 
21ul5 : BRUSSEL NED. 
Kerstevokatie (naar het kerst
verhaal van evangelist Lukas). 
19u08 : NEDERLAND 1 
Het monstertje dat het kerst
feest wou stelen (animatie
filmpje). 
12u30 : FRANKRIJK 1 
Gilbert Bécaud (show). 
23u2»} : FRANKRIJK 1 
Coda spécial Noël (twee 
films). 
20u05 : DUITSLAND 1 
Die Geschichte der 1002 Nacht 
(naar de roman van Joseph 
Roth). 

Vrijdag 26 december 

22ul0 : BRUSSEL NED. 
Pater Wildiers (ten huize van). 
22u25 : NEDERLAND 1 
Invazie (tv-spel). 
22u : FRANKRIJK 1 
De abdij van Sénanque (een 
dokumentaire} 
22ul0 : DUITSLAND 1 
Kennwort 777 (amerikaanse 
speelfilm). 
20u : DUITSLAND 2 
Die Feuerzangerbowie (duitse 
speelfilm). 

gesprekken met deskundigen of 
dank zij interviews met perso
nen die op de een of andere 
manier meer van een probleem 
afweten dan de redakteur van 
dienst. 

Het is misschien allemaal nog 
een beetje utopie. Toch heb ik 
de laatste weken de indruk, dat 
er in die richting geëksperi-
menteerd wordt. 

Ik juich dat toe. Als het goed 
is zeg ik het ook. 

VIDAX 

& 

GEZIEN 
DE OMBUDSMAN 

De Vara in Nederland heeft 
sinds enkele tijd een program
ma lopen, dat fungeert als een 
soort « ombudsman » (het pro
gramma draagt trouwens die 
naam). ledere tv-kijker kan 
met om het even welke klacht 
bij dit programma terecht ; het 
belang en de gegrondheid van 
de klachten worden nagegaan 
en de voornaamste ervan wor
den behandeld in de uitzen
ding. Deze week zagen we een 
« Ombudsman », waarin onder 
meer een pleidooi werd gehou
den voor een aan de gemeen
ten en openbare besturen op te 
leggen verplichting, de ingang 
van hun lokalen zo te bouwen 
dat hij gemakkelijk toeganke
lijk is voor fizisch gehandikap-
ten. De korte enquête die aan 

dit probleem gewijd was, liet 
bijvoorbeeld zien hoeveel en 
hoe waanzinnig-steile trappen 
de overheid laat optrekken om 
de gewone burger toch maar er 
toe te brengen, met het nodige 
ontzag binnen te treden bij 
meneer de ambtenaar-van-wie-
men-iets-verwacht Met als ge
volg dat bejaarden en gehandi-
kapten (letterlijk) op de stoep 
bhiven... 

In een tweede deel van de 
uitzending werden enkele pro
blemen uitgediept, waarmee de 
(steeds talrijker wordende) uit
tredende priesters en klooster
lingen worden gekonfronteerd. 
Uittreden betekent voor hen 
meestal, dat ze meteen de be
trekking — in onderwijs, zie
kenhuiswezen enz. — verliezen 
die ze vaak sinds jaren waar
namen en dat ze zonder midde
len van bestaan terecht komen 
in de maatschappij Het pro
bleem werd objektief gesteld ; 
niet alleen enkele uitgetreden 
kloosterlingen kwamen aan het 
woord, maar ook de bisschop 
van Breda kreeg ruimschoots 
de mogelijkheid om zijn zeg te 
doen. Het rezultaat van deze 
konfrontatie was, dat er een
stemmigheid bleek te zijn over 
de noodzaak van nieuwe en so
cialer regelingen. 

Aan een « Ombudsman » zijn 
we voorlopig op het scherm 
van de B.R.T. nog niet toe. En 
dat is heel spijtig. Want zc'n 
uitzending is tv op zijn best en 
schakelt het medium recht
streeks in bij het beleven van 
een open demokratie. 

BESCHULDIGDE, STA OP 

Er is in het verleden al zo
veel goeds gezegd over dit pro
gramma, dat we het niet alle
maal moeten herhalen Het dos
sier dat dinsdagavond op het 
scherm kwam, was eens te 
meer voortreffelijk. De sobere 
en beknopte wijze waarop 
L.DL. zorgde voor het nodige 
juridisch-technische kommen
taar was het puntje op de i. 

Zolang de beschuldigde op
staat, zitten wij lekker-gespan
nen neer in onze gemakkelijk
ste tv-zetel. 

DE VREEMDE RUITER 

Graag hebben we naar het 
nog nooit opgevoerde toneel 
van Michel de Ghelderode ge
keken. De B.R.T. wou er iets 
speciaal van maken door het 
twee keer na mekaar te spelen. 
Eerst de originele versie, daar
na een tot opera bewerkte. De 
eerste opvoering trof biezon-
der. Het makabere dat de Ghel
derode wenste werd krachtig 
uitgedrukt; de gezichten van de 
in slaapkleren gehulde oude 
mannen deden aan de maskers 
van James Ensor denken Het 
kamerawerk bracht de voor
treffelijke vertolking — o.a. 
van Theo Op de Beeck — tot 
haar recht. 

De opera was dan h"t tegen
overgestelde van wat eerst te 
zien was Men is het te ver 
gaan zoeken. Het akelige si>el 
da maar pas waarde zou krij
gen door de soberheid van uit
voering, werd o.a door de mu
ziek te dik in de verf gezet en 
verloor aan kracht. Komt daar
bij nog een Nand Buyl die niet 
beheerst genoeg was. En waar
om de ietwat pijnlijke bespot
ting van het simbool kruis — 
iets wat de Ghelderode zeker 
niet zó wenste en waarvan men 
voelde dat het er bij gesleurd 
werd... 
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KONTRA 

Wij hebben nog geen enkele veldloop 
voor dames van dichtbij gezien. Het eni
ge wat wij er al van zagen is wat de 
Vlaamse tv er zondag tijdens Sport
weekend van toonde. Eigenlijk hebben 
wij dus niet het recht er een oordeel 
over uit te spreken, maar wij gaan het 
toch doen. Wij zijn tegen de damescros
sen. Altijd geweest, en na de enkele tv-
beelden van zondag zeker. Wij hebben 
er niet het minste Isezwaar te^en dat de 
meisies door bos en hei huopelen, maar 
wii hebben er bezwaar tepen dat zij dat 
doen tot vermaak van het publiek De 
beelHen van het meisie dat al van bii de 
aanvang op haar boem viel. en van al 
die heren die haar zo bereidwillig gin
gen van de grond hiisen en verder on-
der«-teiinen, pn die trekkebenende meis
jes, en aan de aankomst de zowat ziel-
togend" dameties en oogetogen heer
tjes Neen- wii vinden het wemig ver
fijnd. Waarschijnlijk worden we oud. 

INSPANNING GEVRAAGD 

Te Diest werd onlangs een studiedag 
gewild aan de sportbeoefening voor 
psichisch gehandikapten. Wij achten 
onszelf helemaal niet bevoegd om ons 
over dergelijke problemen een gerecht
vaardigd oordeel te vormen en laten 
dat graag over aan specialisten terzake. 
Wanneer die echter van oordeel zijn dat 
de SDortbeoefening een weldoende in
vloed kan uitoefenen op het genezings
proces, dan geloven wii dat, en dan vin
den wij dat er dadelijk moet voor ge-

WU 

zorgd worden dat die ongelukkige men
sen de kans krijgen om sport te beoefe
nen. Vermits het uitgesloten is dat der
gelijke sport ooit kommercieel kan op
gevat worden. Hikt het ons normaal dat 
de gemeenschap, dus de staat, daarvan 
de onkosten zou dragen. Wij zouden dus 
liever zien dat de staat op dat gebied 
een serieuze inspanning zou doen, veel 
liever zelfs, dan dat hij, zoals het mi
nisterie van franse kuituur het deed, 
een hoop geld zou schenken aan de na
tionale hockeyploeg om er nog maar 
eens een reisje mee te maken. Naar 
Bombay deze keer. 

DIKKE BOEL 

Toen de internationale tennisfedera-
tie verleden jaar haar zegen g.af over de 
« open » tornooien, d.w.z. tornooien 
waaraan zowel beroepsspelers als ama
teurs mogen deelnemen, heerste in ten-
niskringen het grootste optimisme. 
Dank zij de loyale samenwerking van 
federaties en professionele promotors 
kon men nu eindelijk eens tornooien 
gaan inrichten om duimen en vingers af 

ALLEEN VOOR ZÜURKOÜSEN 
( E N PIETEN) 

Het zal wellicht best zijn, ge
achte lezer en lezeres, maar ineens 
de bladzijde om te slaan, want 
wat volgt is niets anders dan een 
slordige hoop gezeur, ontsproten 
uit een drang waaraan wij (we
gens gezwollen lever misschien) 
met konden weerstaan, gedragen 
door een emotie die we beter zou
den bewaren voor een serieuze 
zaak en gevoed door het klaterend 
spel van looorden van heren die 
door sommigen en door zichzelf 
nogal eens aangezien worden als 
de ware feniksen van deze gran
dioze sporttijd. 

Om het maar ineens boers en 
duidelijk te zeggen : toij zijn de 
franse komplimenten en de chichi 
van de brusselse sportorakels beu. 
Zo beu als kouwe pap. Kotsbeu. 
En nochtans, wij werden zelf in 
brusselse tioeetaligheid opgevoed 
en zijn aldus van kindsbeen af 
vertrouiüd met de brusselse zeden 
en dito « fafoels ». 

Wij gaan gillen als Hermes nog 
één keer voor de tv komt vertel
len hoeveel miljoenen hij — enfin, 
zijn vrienden — wel in de kas van 
de atletiekbond heeft gedeponeerd, 
de Vlamingen in dit land ten bate. 
Wij geloven het nu al wel — echt 
— dat hij in veertig jaar tijd geen 
Nederlands kon leren. Het is nu 
al mooi genoeg geweest. 

Wij gaan bleiren als wij nog 
één keer moeten lezen van de 
Brusselaar die in tranen uitbarstte 
toen « Standard » in Madrid won 
en snikkend volhield dat dit de 
"schoonste dag van zijn leven was. 
Arme man, wat moet hij een hon-
ieleven gehad hebben, als dit de 
schoonste dag was. 

De tranen komen ons in de ogen 
'oanneer wij de halve bladzijde 
'bewonderen met foto's van Eddy, 
Jacky en Bébert de Belzique, door 
een toevallig aanwezig fotograaf 
geknipt op 't ogenblik dat Merckx 
een kwak edel bloed liet aftappen. 

Wij huiveren op het bevel van 
Mon Arets met Noord en Zuid bij 
het aanschouiüen van het machtig 
epos van « Standard » zoals wij 
huiveren zullen wanneer Jacky 
uittrekt ter verovering van de we
reldtitel. Onze schoonvader hui
vert niet mee, want die kent noch 
o'tit Léon, noch Eddy, noch Jacky, 
noch Mon. Dat is maar een boer 
nt de Kempen. 

Wij luisteren met ontzag naar 
notre rédacteur en chef » Ja-

ques Lecoq en « l' ami René » 
Hoste) ivanneer die in vijf minn
en heel de problematiek van het 

wetsvoorstel Declercq, het nieuwe 
•itatuut van de speler en de be-
Ireigde belangen van de kleine 
klubs opruimen, gemakkelijkheids-
halve hun vizie voor werkelijk

heid nemend, en waanwijs onno-
zelheden als vrijheid van vereni
ging en recht op arbeid slechts 
pro memoria even vermelden. 

Wij daveren met <d'ami Jacques-» 
van verontwaardiging omdat de 
mensen van minister van Meche-
len niet direkt klaar staan met 
enkele honderden duizenden, wan
neer onze elite-troepen, de hockey
spelers, het in hun bol halen in 
januari eens rap een tornooitje te 
gaan spelen in Bombay, niet zo
zeer omdat zij misschien van oor
deel zijn dat die centen béter kun
nen gebruikt worden in een land, 
waar nog alles te doen is voor goe
de sportbeoefening, maar omdat 
zij niet kunnen uitstaan dat de 
franskiljonse stokslagers lekker 
warm zouden zitten als zij ku
chend naar kantoor sleffen. 

Wij bezwijken tenslotte bijna 
als wij de plechtstatigheid aan
schouwen waarmee een boek over 
Eddy, door een franstalige joerna-
list geschreven tussen de soep en 
de patatten, aan de pers wordt 
voorgesteld. Eddy is er met een ka-
doo voor Adamo, Adamo is er met 
een kadoo voor Eddy, de massa's 
joernalisten zijn er met grote 
dorst en de komplimenten drijven 
gewoon onder de deuren naar bui
ten. 

Maar hij al die « grandeur, es
prit, eloquence et verve » blijven 
onder onze dikke hoerenschedel 
nog altijd andere heelden opflit
sen. Honderden, duizenden kinde
ren die geen gelegenheid krijgen 
te leren zwemmen. Gemeenten die 
prachtige sportinstallaties schen
ken aan een of andere kluh. maar 
voor de « gewone » kinderen geen 
stukje wei hebben om er een put 
en, een hut te maken. Stadsjeugd 
die langs de straten slentert, ten 
volle genietend van de halve me
ter speelruimte links en rechts 
Koereurs tussen de hamer van het 
gerecht dat zegt « green pillen » en 
het aambeeld van de beroepsver
plichtingen, waarop dezelfde pil
len klaarliggen. Vrienden die in 
hun dorp willen starten met een 
soort omni-sportvereniging en om
wille van dit vreemde woord te
gengewerkt worden als mogelijke 
politieke tegenstrever van later 

Sporta, hét initiatief met het oog 
op de sport van morgen, maar voor 
« Les Sports » — ted ju toch .. — 
een « knokploeg » En onze goede 
vriend, de schoolmeester, die als 
het regent zijn « 2jumnastiekles » 
maor moet geven onder het afdak 
van de « pissijnen ». 

Willen we maar stoppen ? En 
gelukkig zijn omdat sportjoerna-
listen uit heel de wereld, Thailand 
inbegrepen, Jacques L... euh, Ed
dy Merckx uitgeroepen hebben tot 
's werelds sportman nummer één. 

te likken. Ge zijt er wel mee. Er is nog 
geen jaar voorbij, of het is al ruzie dat 
het klettert. Promotors en federaties 
willen allebei het laatste woord — en 
dito cent — bij de organizatie van tor
nooien, en dat gaat niet naar het 
schijnt. Nu verwacht men weer alle heil 
van een nieuwe kommissie, als men 
maar eens wist hoe men ze moet samen
stellen. Voor ons, met onze simpele ge-
dachtengang, ligt het ware probleem 
daarin dat de federatie door eigen kort
zichtigheid de zaak der vedetten uit 
handen heeft gegeven, en de oplossing 
in de mate waarin men de profs weer 
onder de vleugels der federaties kan 
krijgen. 

PUBLIEKE OPINIE 

« Les Sports » beklaagt er zich over 
dat de senaatskommissie van arbeid en 
sociale voorzorg, die het wetsvoorstel 
Declerck moest herzien' zich niet eens 
de moeite heeft getroost even het dos
sier in te kijken, dat de voetbalbond 
met zoveel zorg ter harer stichting had 
klaargemaakt. Het gaat hier, aldus de 
krant, om het lot van honderden sport
beoefenaars, en om de toekomst van ve
le klubs, en men doet niet de minste in
spanning om te weten te komen waar 
het eigenlijk om gaat. De krant heeft 
gelijk. Dat zou niet mogen zijn, zomin 
in deze nog betrekkelijk onbelangrijke 
zaak als in veel gewichtiger aangele
genheden, waar dat waarschijnlijk ook 
gebeurt op die manier. De krant vergist 
zich o.i. nochtans waar zij denkt dat dit 
de publieke opinie zal beroeren. Wij 
kennen nog klubbesturen, waar men 
nog nooit over het wetsvoorstel De
clerck hoorde en waar men zelfs nog 
niet weet dat er zoiets als het nieuwe 
statuut van de speler hangende is. Wat 
zou de man in de straat zich dan zorgen 
maken. 

Mijnheer Eddy Merckx doet ooi- riin 
rondjes op de piste om zo de • • . -'iters 

ook iets te laten verdienen... 

|^iW""«*.Htt, 

*-*-

^. 

De skieën worden weer onder de voe
ten gebonden. Heel voorzichtig moeten 
de eerste passen gezet want alles moet 
weer aangeleerd worden. En vallen is 

zo gauw gebeurd... 

Te Weiteren trok Albert Van Damme 
voor de vijfde maal de trikolore trui om 
de schouders en wuifde met de bloe-
men naar zijn supporters die hem 
waarschijnlijk ook te Zolder op het 

podium willen toejuichen. 

CROSS MET HINDERNISSEN 

Albert van Damme werd te Wetteren 
voor de vijfde maal kampioen van Bel
gië veldrijden. Het is voor de mannen 
van Wetteren waarschijnlijk veel moei
lijker geweest om hun kampioenschap 
van de grond te krijgen, dan voor Al
bert om het te winnen, want zij hebben 
wel enkele hindernissen moeten nemen. 
Er was eerst het forfait van Erik de 
yiaeminck, lang aangekondigd en uit
eindelijk onvermijdelijk door zijn sleu
telbeenbreuk. Er was de « reklamatie » 
van broer Roger, die niet zou starten 
als de omloop niet lichter werd ge
maakt, en die van Albert van Damme, 
die evenmin wou starten, als de omloop 
niet terug verzwaard werd. En er was 
natuurlijk ook nog het kwart-miljoen 
dat aan de bond dient afgedokt. Maar 
kom, men is er blijkbaar in gelukt ^e 
omloop tegelijk te verlichten en te ver
zwaren en er was nogal volk. Het valt 
allemaal wel mee, zowel voor de inrich
ters als voor Albert van Damme. 

SHOW, HIHI... 

De grote dirigenten van basketbal-
klub Royal IV hebben zich laten « schu
ren » lijk kleine kinderen. Doodgesla
gen met ronkende titels en geweldige 
namen hadden zij een kontrakt afgeslo
ten met de « Harlem Jokers » om hier 
in Brussel eens een spektakulaire bas-
ketshow te komen geven. Met zo'n 
naam, herinnerend aan de Harlem Glo
betrotters- kon het niet anders of het 
moest een uniek festijn worden. Op de 
gestelde datum kwamen hier inderdaad 
doodgemoederd vier toffe zwarte jon
gens aangewaaid, waarbij zich een 
coach aansloot. Ze waren dus met vijf, 
genoeg om een ploeg te vormen. Daar
mee was de kous echter af, want heel 
de show bestond erin een duchtige toe-
feling te krijgen van de Brusselaars. En 
de toeschouwers maar reklameren, en 
maar hun kop wegsteken achter hun 
programma, om niet te laten zien dat 
zij zich ook hadden laten beetnemen. 
« Sportmagazine » lachte zich haast een 
kramp om de « show ». De waalse TV 
wist nog enige lof op te brengen voor 
Royal IV. Die willen wellicht meer van 
dat. 

KLUBLIEFDE 

Ge vraagt u dikwijls af waar mensen 
als Merckx hun populariteit vandaan 
halen, terwijl anderen, die nochtans 
evengrote prestaties leveren, nooit 
volksgeliefd worden. Wij geloven dat 
dit dikwijls van onnozele kleinigheden 
afhangt. Voorbeeld ? Merckx is zoals al
le koereurs lid van een wielerklub, Eve-
re Kerkboek Sportief. Een klub zoals er 
honderden zijn in hun land, bestaande 
uit een ijverig bestuur, veel leden die 
het allemaal wel geloven, een paar ren
ners die wel eens een prijs rijden en 
een stel beginnelingen, die « het » mis
schien eens zullen worden, maar waar* 
schijnlijk niet. Ge zoudt u afvragen wat 
een vedette als Merckx nog te maken 
heeft met dergelijk klubje en denken 
dat men hem daar nooit ziet. Dat is dan 
een vergissing. Hij was, met zijn kolle
ga's beginnelingen, op de jaarvergade
ring Normaal ? Inderdaad, maar de 
meesten doen het niet. En dat Merckx 
niet kwam voor de vaas die hij kadoo 
kreeg voor zijn overwinning in de ron

de, dat geven wij u op een briefje. 
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U W KIND IS BETER SPEELGOED WAARD ! 

Een onui tput te l i jke voorraad merltspeelgoed en hobby, overzichtel i jk 

aangeboden in onze ruime toonzaal met v r i je toegang. 

Honderden gezelschapsspelen voor jong en oud . Speelgoed in pluche, 

poppen, poppenwagens, poppenkasten. Duizend model len miniatuurau

to's. Trapauto's, minif ietsjes, voetbalspel len. Zorro- en ru imtepakken. 

Mode lbouw en autoracebanen van de beste merken. Tuinschommels, 

plonsbaden, sport er\ spel. Geen gelegenheidsverkoop maar standing, 

voor l icht ing en dienstbetoon. Vakkund ige reparatiedienst. 

C O R T V R I E N D T 
DIEPESTRAAT 29, 

ANTWERPEN 
Tel. 32.44.30 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Kijksweg Gent-Kortrijk 

ASTENE - DEINZE 

's Maandags gesloten 

^meester • 
y^ kleermaker 

Y VERMFFSCH g^^ 

STEENaoUWERSVEST 58*, 
ANTWERPEN 

T- Tel. 31.35.83 • 

UW 

zo'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN 

c 5-;' 

3-a 

5-B 
Q-m 

7f 
8-a 
9 * 

1 0 * 
l l - l 
12-fl 
13« 
1 4 * 

isi 
1 6 * 
1 7 * 
18-B 
I 9 « 
2aa 

Het vlaamsnationaal studiecen
trum voor provincie- en gemeen
temandatarissen stelt ter Uwer 

beschikking 

Vlaams 

Cemeenf-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 GEMEENTEV/ET 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. 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie i 

BECO BECO 
benzinestations I 

BECO verwacht ook Uw bestelling I 

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236. ZWI|NDRECHT 

Tel.: (03)52.81.73 -32.02.10 

HET KOLONIALISME 

IN VLAANDEREN 

door de Wi t te Kaproenen 

• Sintese van de ganse sociaal-
ekonomische, politieke en 
kulturele problematiek van 
het huidige Vlaanderen. 

• Uitstippeling van een strate
gie. 

• W im jorissen, Paul Daels, 
Jan Olsen e.a. schreven een 
« ten geleide ». 

• « Een boek dat ieder politiek 
geïnteresseerde vlaamsge-
zinde moet lezen, ook al zal 
hij hier en daar eens door 
mekaar geschud worden ». 
(W, Jorissen in « WIJ » van 
7 juni 1969). 

Verkrijgbaar bij de erkende 
boekhandels of door storting van 
70 fr. op giron 45.51.00. A. 
V\/olfs, Van Loenoutstr. 33. 

Deurne 

GEEN GRENDEL 

Ondanks het verzet van de 
vlaamse kultuurverenigin-
gen en drukkingsgroepen 
trachten de regering en de 
« traditionele » partijen nog 
steeds ons de fatale grendels 
te doen slikken. 

De C.V.P. noemde het zelfs 
een « overwinning » Sedert 
Hertoginnedal kennen we 
echter voldoende dit soort 
overwinningen. 

Wenst u ons standpunt te 
kennen ? Stort dan nog he
den 13 fr op gironummer 
1476.97 van Volksunie vzw 
Brussel 1, met vermelding 
op de strook van de reden 
der betaling, of zendt ons 
13 fr in postzegels en u 
ontvangt per kerende post 
de brosjure «Geen Grendel», 
uitgegeven door de Volksu
nie persdienst. 

HERMES 
wmoj 

Zuidlaan 54, Brussel 
Volledige 

secretariaatcursussen 
STENO- an DACTYLOGRAFIE 

in v ier •alen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDEPTTIE 
E N i 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

WIST U... 
dat na de Kersf- en Nieuwjaarsperiode ook 
WINTERPRET in groep kan beleefd worden 

te : 

SAAS-ALMAGEL (Zwitserland) op 23 en 30 ianuari 

op 6 en 13 februari 

SCUOL (Zwitserland) op 6 februari 

VENT (Oostenrijk) op 6 februari 

SULDEN (Italië) - INNICHEN (Italië) regelmatig 

iedere vrijdag van 2 januari tot 6 maart. 

Dit alles georganizeerd door U W reisafdeling 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 S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
(nab i j het Sint-Jansplein) 

Stnt-Jans-Molenbeek . Brussel 8 
Telefoon • (02)28.87.09 

Aanbouw . KEUKENS 

Specialist : H . D O X p.v.b.« 

Carnotstraat 135, An twe rpe r 

te l . 35,17.14 

Standaard en Maatwerk Mi lmC 
Zeyher Keukens — Elektrische 
toestellen tegen groothandelspr i is 

Manége < VOLMOLEN » 
Opoeteren ( L ) 

Paardenpensior Rijlessen 
Wandel ingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

FEL (011)648.34 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

te l . 015/714.47 
Vochtbestanc \/uurvas1 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

OE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezete 

tel . 051/612.84 

H. PELMAN-MARCKX, 
Van Den Nestlei 16, An twerpen 

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

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

11.995 f r . i.p.v. 16.995 f r . 
Andere merken grootste kor t ing 

« PIET POT )> 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potstraat 4 

{bif Suikerru l ) 
Open \^anaf 3 uur 's avonds 

Maandag en d insdag g e s l o t m 

HOME 
Eigentijdse wooninr ich t ing 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon (011)741.96 

Bezoek << Gasthof 
DE VEERMAN ^ 

Kaa) 26, St.-Amands a.a ' iche ld* 
TeL (053)332.7J 

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

- 3-2-68 

Tapiften CASPER^ 
Mechanische er Perzische 

Tapi j ter Vlcierbel<ied'ngef» 
Gentsestraat 6. AALST 

Tel. (053)291.89 
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KOPIJ VROEGER 
A.U.B. 

We verzoeken alle 
korrespondenten van 
de bewegingswijzer er 
rekening te willen mee 
houden, dat onze vol
gende nummers tel
kens een dag vroeger 
moeten klaar komen 
naar aanleiding van de 
kerst- en nieuwjaars
feestdagen. Daarom 
vragen we, alle kopij 
zo vlug mogelijk in te 
sturen zodat ze te
gen maandagn-'ddag 
hier op de reda vie is. 
Dank bij voorbêat. No
teer ook ons postnum
mer : 1070 Brussel. 

ANTWERPEN 

Antwerpen (stad) 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 21 dec. met 
radiowagen in het zuidelijke 
gedeelte der stad. Vertrek aan 
de ingang van de feestzaal 
Kielpark om 10 u. 
VERHUIS 

Het sekretariaat der afdeling 
verhuisde naar de Wetstr. 12 te 
Antwerpen met als nieuw te
lefoonnummer 36.84 65 
« WIJ IN ANTWERPEN » 

Het nieuwe propagandisti
sche blad van de afdeling zal 
m de loop van de maand de
cember weer in alle bussen van 
de stad gebust worden. 80.000 
ex. We vragen de leden en sim-
patizanten ons te verwittigen 
wanneer ze het blad niet in hun 
bus vonden. 
ZITDAG SOCIAAL DIENST
BETOON SENATOR 
DR H. BALLET 

Maandag 22 december van 
18u.30 tot 19u30 bij hem aan 
huis. Jan v. Rijswijcklaan 74 
Antwerpen of na telefonische 
aispraak. 

Borgerhout 
ALLE GOEDE DINGEN 

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 
GROTE OPKOMST 

Onze maandelijkse ledenver
gadering kende een grote op
komst. Volksvertegenwoordi
ger De Facq, docr dringende fa
miliale omstandigheden weer
houden, werd vervangen door 
Ward Hermans. Spreker han
delde over zijn geliefkoosd te-
ma • « De geschiedenis zoals ze 
niet geschreven is». En het 
was beslist geen heruitgave 
van zijn vorige spreekbeurt. 

Op duidelijke wijze werd on
derstreept dat de kollaboratie 
slechts het gevolg is van de 
oorzaak, de belgische staats-
struktuur. Terloops wees spre
ker op het feit dat Berten Fer-
mont geen dienstweigeraar 
werd uit gewetensbezwaren 
kortweg, doch wel zoals een 
Lode Bonte, dienst weigerde uit 
vlaams-nationale overtuiging. 
Spreker werd met een verdiend 
applaus beloond. 
ZEER BELANGRIJK VOOR 
LEDEN EN LEZERS 

De postnummers van de ge
meenten treden vanaf heden in 
voege. Voor Borgerhout is dat 
m het algemeen 2200, dus na 

de straat, nu vermelden 2200 
Borgerhout. 

Nochtans zijn er grensgeval
len, b.v. zij die door een post
bode die Antwerpen, Berchem 
of Deurne aandoet bedeeld 
worden. Intussen ontving prak
tisch ieder bericht van de post
diensten. 

Wij verzoeken ten zeerste on
ze leden en abonnenten, die het 
kennummer 2200 niet hebben, 
dit onverwijld mee te delen 
aan ons sekretariaat : Juul Dil
len, Lode Van Berckenlaan 184 
- 2200 Borgerhout. Dat zal de 
bestelling van Ü3 poststukken 
bespoediger. Dank. 

AMNESTIEAKTIES 
Door het Algemeen Komitee 

voor Amnestie en Were Di wer
den twee afzonderlijke akties 
voor Amnestie op touw gezet. 
Wij beperken ons tot de gege-
venr in verband met onze afde
ling. 

Voor de hongerstaking van 
Were Di, die, heden zaterdag 20 
dec. te 15 u. begint staat de tent 
opgesteld op de gedempte Zui-
derdokken (Vlaamse en Waalse 
Kaai) . Morgen zondag 21 dec. 
te 20u30 fakkeltocht van de 
Harmonie-Warande naar het 
stadscentrum. Eveneens mor
gen zondag, s termars van de 
stadsrand naar het stadscen
t rum (naar st. Augustinuskerk, 
Kammenst raa t ) . Borgerhout 
ver t rekt in twee groepen : In-
tra-muros (het oude gedeelte) 
ver t rekt te 10u30, op het Laar. 
Extra-muros (het nieuwe ge
deelte) verzamelt op hetzelfde 
uur op de Bikschotelaan (aan 
Gitschotelhof). Te 12ul5 mis in 
de St Augustinuskerk, met kan
selrede door pater Bouquillon. 

Voor de Amnestie Kerstaktie 
van het Algemeen Komitee, 
volgen de nadere gegevens : 
vrijdag 26' dec. vertrek aan de 
Groenplaats te 8 u. 's morgens, 
voor de driedaagse voettocht; 
zondag 28 dec. rond 14u30 ver
wachten wij onze t rekkers aan 
de voetgangerstunnel om 15 u. 
slotmeeting in de zaal «Thier-
brau » Groenplaats, waar onder 
voorzitterschap van Adiel De-
beuckelaere, mr H. Borginon en 
prof. Derine zullen spreken. 

Hang raambiljetten uit, nog 
steeds te verkrijgen bij J. de 
Bois, Paardenmarkt 31 - 2020 
Antwerpen, of telefonisch : 
53.66.26. 

Bij onze welgemeende wen
sen voor een zalig en vrolijk 
Kerstfeest, vragen wij tevens 
uw volledige medewerking 
voor de Amnestie-aktio. 

Berchem 
BAL 

Ons bal van 6 december werd 
een overweldigend sukses. Het 
ontmoetingscentrum « ' t Oud 
Kapelleke » was te klein, tien
tallen vonden werkelijk geen 
plaats meer. Wij kwamen nog 
veel inkomkaarten te kort. 

Sinterklaas die zaterdag 
reeds zoveel stralende gezich
ten had gezien kon niet nalaten 
ook hier even een bezoek te 
brengen. 

Wij danken alle aanwezigen 
en schenkers van prijzen voor 
onze tombola (200). Een bij
zonder woord van dank voor 
alle medewerkers. 

LEDEN 
Niet alleen ons bal, ook de 

ledenwerving bevestigt ons op
timisme. Reeds meer dan vijf
tig nieuwe leden ingeschreven 
voor 1970! Ons wachtwoord : 
« Ieder lid maakt een nieuw 
lid ». 

Boechout 
UW ABONNEMENT 
VERNIEUWD ? 

Hebt u via de postbode uw 
abonnement op « W I J » ver
nieuwd ? Dank u. Was u afwe
z ig? De postbode komt geen 
tweede keer. Richt u dan voor 
vernieuwing nu tot het cen
traal sekretariaat : Flor van 
Praet. Malpertuus, Provincie
steenweg 363, Boechout, tel. : 
55.41.90 
HERNIEUWING LIDMAAT-
SCHAPSKAARTEf 

Ziekte heeft lelijk huis ge
houden bij onze propagandis

ten. Maar nu zijn ze weer op 
weg. Hou uw lidgeld klaar. 

EN KIJK EENS ROND... 

In uw vrienden- en kennis
senkring zitten zeker personen 
die lid wensen te worden of 
een abonnement op « WIJ » wil
len. Spreek ze aan. Geef hun 
naam en adres op aan boven
genoemd sekretariaat. Denkt u 
dat het niet helpt ? Twee man 
hebben samen reeds zes nieu
we leden ingeschreven. Daar 
blijft het niet bij. U kunt het 
ook Doe het NU. 

AMNESTIE-AKTIE 

Alle leden en « WIJ «-lezers 
ontvingen deze week een be
richt met alle inlichtingen over 
de «Amnestie-aktie Kerstmis 
1969 ». Wie enigszins kan, neme 
eraan deel! 

Edeqem 
DIENSTBETOON 

Met alle problemen van so
ciale, administratieve en finan
ciële aard, kunt u terecht bij 
onze « raadsman voor dienstbe
toon » Ludo van Huffelen, ge
meenteraadslid. Baron de Cel
leslaan 32, tel. 49.43.11. Voor de 
kommissie van openbare on
derstand bij Renaat Dekeyser, 
onze voorzitter en lid van de 
kommissie. Graaf de Fiennes-
laan 47 tel. 49.64.89. 

LEDENWERVING 

Wij danken onze wijkmees-
ters voor de spoedige hernieu
wing van de ledenkaarten voor 
1970. Het streefcijfer voor 
maar t '70 is 100 nieuwe leden. 
Het zou een gevoelige verlich
t ing voor het bestuur beteke
nen, indien alle leden hun me
dewerking wilden verlenen : 
het ingevuld formulier in het 
kontaktblad, met het ontvangen 
lidgeld dienen bezorgd bij Wim 
De Gueldre, Ernest Staesstraat 
13 te Edegem of geef uw lid of 
abonnement op « W I J » telefo
nisch door op het nr. 49.21.03. 
(Dienst voor Centralizatie). Le
den 60 fr, biileden 25 fr., abon
nement 300 fr. 

Hoboken 
FIJN DANSFEEST 

Het 8ste V.U.-Bal, (13 decem
ber jl.) werd opnieuw een ge
zellige avond met Vlamingen 
ondereen. Ook de tombola ken
de een reuze verloop. 

Senator dr. Roosens, volks
vertegenwoordiger dr. Goe-
nians en schepen Ward Rolus 
deelden in de feestvreugde. 

Hartelijk dank aan allen, die 
bijdroegen tot dit geslaagd 
feest! 

TOEGANGSKAARTEN 

Volgende nummers winnen 
een verrassingsprijs : 628 - 738 -
818 - 904 - 537 - 619 - 760 - 871 -
912 - 779 - 571 - 623. Deze pr i j -
zen kunnen tot 31 januari af
gehaald worden bij J. Van den 
Nieuwenhof, Sint-Bernardse-
steenweg 793, Hoboken. 

Merksem 
TUL HEROPEND 

Talrijke vrienden en mede
standers stelden er prijs op 
door hun opkomst en de vele 
blijken van simpatie onder de 
vorm van mooie planten en 
bloemstukken en andere sier-
s tukken van de heropening van 
het Vlaams Huis T:J1 te Merk
sem, een onvergetelijke gebeur
tenis te maken. 

De ouwe goeie Tijl s taat daar 
nu in het volle licht, in he t 
nieuw gestoken te pronken en 
verwacht van u allen nu een 
of meer bezoeken. 

Aan Monique en Theo, de 
nieuwe ui tbaters wensen wij 
veel sukses toe. 

Uitgezonderd de dinsdag, we
kelijkse rustdag, zal Tijl in de 
toekomst alle dagen van 10 uur 
's morgens geopend zijn. 

LIDMAATSCHAPS-
KAARTEN 

Onze wijkleiders zijn op ron
de met het innen van de lid
gelden voor 1970. Indien u veel 
afwezig zijt of om andere rede
nen moeilijk te bereiken, breng 
dan zelf uw lidgeld op het se
kretar iaat of in «Ti j l» . Denk 
er aan uw huisgenoten, die 16 
jaar geworden zijn, te laten in
schrijven als bijleden tegen 25 
fr. 

KERSTMIS 1969 . 
AMNESTIE-AKTIE 

Op 27 oktober 1968 s tar t te 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
t rekt 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-
t ivi tei ten voorzien zijn. Zondag 
gaat he t 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 talr i jk mogelijk 
de slotmeeting bij te wonen. In
schrijvingen voor de voettocht 
op het sekretar iaat bij J. de 
Bois, Paa rdenmark t 31 te Ant
werpen. Alle steun, ook in na
tura (onbederfelijke voedings
waren) voor de marseerders en 
de organizatie, is welkom op dit 
sekretar iaat of door stort ing 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 maafschappi jen 
al lerhande ! I ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op v r i jdag , 
zaterdag of zondagavond 

in een gezell ige sfeer. 

Nadien k r i j g t U grat is gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 

Middag- «n avondmaal In groep 

gezalllg, fUn, goed an goadkoop. 

De grote specialiteiten zijn i Ochten-
sciiwanzsuppe • Hongaarse goelasj • 
Eisbein mit Sauerlcraut • Kip aan hel 
spit • Kraclitvleesschotel, beter dan Ut 

Duitsland. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven . Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel. (053^22853 
THIER BRAU HOF 

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

De vrouwenafdeling bereidt 
tans het jaarlijlcs Kerstfeest 
voor van de kinderen van onze 
leden. Dringend gevraagd : dat 
de kinderen die iets zullen 
voorbrengen (dans, zang, mu
ziek of voordracht) zich tiidig 
willen laten opschrijven op het 
sekretariaa* of bij een be
stuurslid 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
I'edere 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 
V "̂^ VIEUWS-MORTSEL 

"'raditiegetrouw bracht ons 
afdelingblad « V.U.-nieuws-
Mortsel», deze week onze 
kerst- en nieuwjaarsboodschap 
!n ruim 900 vlaamse gezinnen 
t e Mortsel. Deze frisse en net te 
ui tgave werpt daarbij een klei
ne terugblik op ons afdelings-
ieven en werking van het jaar 
1969 

R-^^KLAIVIATIE 
N^aar aanleiding van het door 

de posterijen niet bestelde 
« WIJ » nr. 49 van 6 dz. te Mort-
eel, kwamen verschillende re-
klamatie 's van onze lezers bin
nen op ons centraal adres (W. 
Claessens). Noch de verzen-
dingsdienst van « WIJ », noch 
he t postkantoor van Oude-God 
treft hier schuld. 

''Veerom, zoals reeds al te dik-
wi ' ' s gebeurde in de loop van 
dit jaar, dienden wij hier de 
onregelmatige werking van het 
belgisch postwezen vast te stel
len. Hiervoor, geachte lezer 
ïes ) , onze verontschuldiging. 

Stabroek 
WINNENDE NUMMERS 

Volgende nrs van inkomkaar-
kaar ten van het V.U.-bal win
nen een prijs : 251 - 228 - 173 -
297 - 142 - 229 - 146 - 085 - 074 
en 230. 

Wester io ( k a n t o n ) 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 21 december 
kantonnale kolportages te 
Vorst-Kempen. Bijeenkomst te 
10 uur stipt aan de kerk van 
Klein Vorst. 

Nog een paar afdelingen blij
ven steeds afwezig. Mogen tans 
oök van hen een paar medewer
kers verwacht worden ? 

Zwijndrecht 
SINTERKLAAS 

Tradit iegetrouw organizeer-
de de plaatselijke Volksunie
afdeling haar jaarlijkse Sint 
Niklaas rondgang. Ofschoon 
vele heilige huisjes ook in 
Vlaanderen niet meer stand 
houden, werden de Sint en zijn 
t rouwe knecht nog niet op pen
sioen gesteld. Meer dan twee 
honderd vijftig kinderen wer
den in eigen midden bezocht, 
waardoor vreugde en geluk 
werd gebracht in vele kinder
har ten. Een initiatief dat door 
de ouders zeer gewaardeerd 
WDrdt, maar dat slechts moge-
lifk is dank zij de toewijding 
en de onbaatzuchtige inzet van 
de V.U.-kaderleden. 

het sekretar iaat de eerste affi
ches verkri jgbaar : paalaffiches 
met de tekst Randgemeenten 
= Vlaams. Andere affiches vol
gen. Er komen nog werpweg-
vignetten, pamfletten, waarvan 
er rechtstreeks in de betrokken 
randgemeenten, andere aan de 
brusselse stations- aan de pen
delaars zullen uitgedeeld wor
den. Het hoogtepunt wordt 
voorzien tegen einde februari 
met een grote volksvergadering 
in een der randgemeenten In
lichtingen op het arr. sekreta
riaat Brussel, Dupontstr. 27 te 
Schaarbeek 1030. Tel. 17.92 18 
Financiële steun voor deze ak-
tie op de frontlijn op PCR. : 
8654.50 van de Volksunie Brus
sel te Brussel. Beste dank. 

ARR. BESTUUR 
Van januar i af zullen de ver

gaderingen van het arr. bestuur 
gesplitst worden in : de verga
dering van de 2de donderdag : 
politieke problemen, en de 4de 
donderdag : organizatorische 
problemen en planning. 

LEDENHERNIEUWING 

De afdelingen Kampenhout 
en Dilbeek volgden het voor
beeld van Weerde en zijn reeds 
klaar met hun ledenvernieu
wing voor 1970. Wie volgt ? 

GEMEENTERAADSVER
KIEZINGEN TE KAPELLE 

Op de jongste bestuursverga-
ring hechtte het bestuur zijn 
goedkeuring aan de afdeling 
Kapelle op den Bos om bij de 
volgende gemeenteraadsverkie
zingen onder de naam Volks
unie op te komen. 

BRABANTSE 
PROVINCIERAAD 

Het arr. bestuur Brussel 
wenst zijn provincieraadsleden 
geluk met hun werking en op
t reden gedurende de gewone 
zittijd van de brabantse pro
vincieraad. Al zijn ze er slechts 
met zeven, verrichten zij meer 
werk dan belangrijkere frak-
ties, en overklassen ze ver hun 
kollega's van het F D F vooral. 
Proficiat en doe zo voor t ! 

S3CIAAL DIENSTBETOON 
ARR. SEKRETARIAAT 

Adres : Dupontstraat 27 te 
Schaerbeek, Brussel 3. 1030. Ie
dereen kan elke weekdag te
recht van 18u30 tot 21u30 op dit 
sekretariaat. 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 
met 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 1^" fnnqnd december nog 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
RANDGEMEENTEN VLAAMS 

Gedurende de v o l g e n d e 
maanden zal er nationaal een 
Intensieve aktie gevoerd wor
den voor de Brusselse Randge
meenten. Aldus zijn reeds op 

BRUSSEL JAMAIS I 
Echte fonoplaat 33 toeren — 
waarop het probleem Brussel 
behandeld wordt met o.a. de 
stem van Maurits Coppieters — 
prijs 25 fr. - 7 platen voor 150 
fr. Te bestellen door storting 
of overschrijving op P.R. 
6169.99 van Herman RIMBAUT 
te St-Niklaas. Plaat wordt nage-
stuurd. Voorraad beperkt. 

een stand van de abonnemen
tenslag, en de klassering der 
afdelingen Iiierin, laten ver
schijnen. Dat geen enkele afde
ling op deze lijst ontbreke. 
LEDENSLAG 
EN HERNIEUWING 

Het bestuur vraagt de afde
lingsbesturen, de reeds ver
nieuwde leden voor 1970 nog 
voor Kerstmis door te geven. 
Wacht niet op de laatste paar 
te vernieuwen leden. Ook nieu
we leden worden best onmid
delijk doorgezonden aan het 
arr. sekretariaat . Frans Adang. 
Dupontstraat 27 te Schaarbeek, 
Brussel. Postnummer : 10,30. 

Betekom 

NAGALM VOLKSUNIEBAL 
Spijts het ongunstige weder, 

het teerfeest der plaatselijke 
fanfare «Voorui tgang» en de 
examens der jongelui is ons 
Eerste Volksuniebal goed ver
lopen. 

Er werd een omhaling in een 
spleet-varkentje gedaan, be
stemd voor de bouw van neder-
landstalige scholen te Brussel 
(de heer Szondi) en de Vrien
denkring Zwartberg-Limburg 
uit Hasselt verkocht steun-
kaarten voor een bedrag van 
2630 fr. voor steunverlening aan 
de gekwetsten van Zwartberg 
in 1966. 

De slachtoffers van de grote 
mi jnramp te Marcinelle, waar
van er verscheidene te Bete
kom, Baal en Tremelo hun laat
ste rustplaats vonden, werden 
eveneens in memorie gebracht. 

Dilbeek-ltterbeek 

DEBAT MET 
SENATOR CLAES 

In het kader van een voor
drachtenreeks ingericht door 
de Dilbeekse kulturele vereni
gingen heeft op donderdag 15 
januari om 20 u in de Raadzaal 
van het gemeentehuis te Dil
beek een debatavond plaats 
over «Welstand en nationalis
me » met de medewerking van 
V.U.-senator Lode Claes en dr 
L. Dierickx van de V.U.B. 

SUKSESRIJKE 
LEDENWERVING 

De geplande ledenwerving 
kent reeds sukses. In een 
maand tijd werden 24 nieuwe 
leden ingeschreven door de be
stuursleden. Alle leden kunnen 
aan deze werving meedoen door 
in hun omgeving een persoon 
lid te maken en zijn adres en 
bijdrage door te geven aan het 
afdelingssekretariaat. 

Begin februari wordt een al
gemene ledenvergadering ge
houden in tegenwoordigheid 
van een V.U.-parlementair. Er 
zal vooral gehandeld worden 
over de gemeenteraadsverkie
zingen. 

letfe 
AMNESTIE 

In verband met de amnestie
hongerstaking richt Were-Di 
Jong Brussel, het V.B.V. Brus
sel, VUJO-Jet te met de officië
le 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. 

Landen 

DANSAVOND 
Op oudejaarsavond richt de 

afdeling van Landen haar eer
ste dansavond in de zaal Capri 
in. Slachthuisplein 1 te Lan
den. Tel. nr 011.82478. 

Lucky Will's showband speelt 
ten dans vanaf 21 uur. Plaatsen 
worden gratis voorbehouden 
tot 23 uur. 

Wolvertem ( k a n t o n ) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Van 20 december tot 1 janua
ri 1970 zal dhr Peeters Paul, 
provinciaal raadslid, afwezig 
zijn. Hij zal in deze periode 
geen zitdagen houden. Dringen
de gevallen kunnen behandeld 
worden via het arrondissemen
teel sekretariaat, Dupontstraat 
27, 1030 Brussel, tel. : 02/179218 
's avonds tussen 18 en 21 uur. 

Buixinsten-HuiTingen 
DF LANGSTE NACHT 

De olaatselijke V.U.-afdeling 
richt in de nacht van 1969 op 
1970 een breughels eindejaars-
feest in. Zaal « De Welkom » te 
Buizingen. 
AMNESTIE 

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

OOST-VUANDEREN 

Aalst 
AMNESTIE 

Morgen zondag 21 december 
richten Were-Di, Vujo, en VNJ 
een autokaravaan in naar de 
Stermars voor amnestie inge
richt door Were-Di te Antwer
pen. Vertrek aan het lokaal De 
Vriendschap om 8 u stipt. 

Burst 
KERSTFEEST 

Op Kerstdag 25-12 gaat ons 
kerstfeest door voor de kinde
ren van onze leden. Begin 15 
uur in het lokaal bij Frans 
Geers, Nieuwstraat Burst. 

Dendermonde (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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 

r. van Overstraeten 

Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 
110 Brussel 7 Tel 23.11.98 

Beheer 
Voldersstraat 71, Brussel 1 
Tel. (02)125.160. 

Alle klachten voor niet ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement • 300 fr. 
Halfjaarlijks t 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland t 

480 fr. 
Steunabonnement • 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39. 
* Wi) « Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw uitgever Mr F Van 
der Eist Beizegemstreaf 20. 

Brussel 12. 

22u (voorbehouden aan leden 
ziekenfonds Flandria) en elke 
zaterdag van 14 to'. 15 u. 

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

zoekertjes 
Wordt govr. voor Brussel 2 neder* 
landstalige sekretaressen met per^ 
fekte kennis Frans - Engels strekt tol 
aanbeveling. Ook 2 monteurs elek^ 
tromekaniekers. Inl. A Geens, tel. » 
09-702 268 of 02-174.145. T 155 

Student 3e dokt rechten, lic. krimU 
nologie, zoekt passende bijbetrek-* 
king, liefst omgeving Antwerpen, 

T 164 

WEEKBLAD . WIJ . ZOEKT TIPO* 
GRAAF DIE LINOTIPIST WIL WORJ 
DEN GEEN PLOEGWERK. AANGE
NAME WERKKRING. SCHRIJVEN 
BUREEL BLAD OF ZICH AANBIEDEN 
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 -
Antwerpen - Mechelen. Schrijven of 
opbellen • Senator Jorissen, Meche
len. Tel (015)19944 T 170 

Op sekr. V.U. Voldersstraat 7 1 , Brus^ 
sel 1 , verkrijgbaar : VL- en leeu
wenvignetten om aan te brengen op 
de wagens. Prijs • 15 fr.. voor mlrv 
10 : 12 fr. stuk 

Wordt gevr. voor bedrijf in Antw. 
Kempen : handelslicent. of ingen in 
handelwetenschappen, energiek en 
liefst met ervaring Schr. : sen W . 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen. 

T 172 

Juffr. 20 ]. techn. humaniora, dakt. 
Ned -Frans zoekt passende betrekk. 
liefst in Antwerpse. Schr. of tel.-
naar W Jorissen, tel. 015-19944. 

T 174 

Arbeider uit het Mechelse - 44 jaar 
zoekt licht werk als nachtwaker of 
magazijnier - Schrijven of opbellen 
W Jorissen Mechelen. Telefoon ï 
(015)19994 T 176 

Diamantbewerker, 42 jaar, zoekt 
plaats als magazijnier of gelijkaar
dig werk. Schr. of opbellen : sena
tor BOUWENS, Eeuwfeestlaan 163. 
Lier (03)70.11.52. T 177 

Diamantbewerker, werkloos, 55 jaar 
zoekt werk als magazijnier. Schr of 
opbellen : senator BOUWENS, 
Eeuwfeestl. 163, Lier (03)70 1152 . 

T 178 

Vennootschap werkzaam In bouw^ 
sektor in de streek van Gent-Dein-
ze, vraagt ernstig en geschoold 
boekhouder. Schrijven met curricu
lum vitae en referenties aan bu
reau blad f 179 

Dosfel-Instituut, Tribunestraat 14» 
Brussel verzoekt dringend degenen, 
die hun eksemplaar « Zwartboek 
over de achterstand wetenschappe
lijk onderzoek » kunnen missen te 
schenken aan het Instituut. T 180 

COSTA DEL SOL - PRACHT. GRON
DEN. Rechtstreeks v. eigen. volU 
vertr. - zicht op zee, vanaf 20 fr; 
per m2 - kl. per. vanaf 45.000 fr. J 
T. 0 3 / 4 9 56 27. T 186 

Bedrijf Antwerpen zoekt burgerlijk 
ingenieur met ervaring. Schrijven : 
senator M. Van Haegendoren, G. 
Gezellelaan 63, Heverlee. T 183 

Huis te huur (appartementje) 4 
plaatsen, dorp Ternat, tel. 's voor-
middags 02-522.370. T 181_ 

Samenstelling van de wemmelse be
volking volgens geboortestreek -
13 biz. stencil. Verkrijgbaar door 
storting van 30 fr. op p.c. nr. 
31.48.35, Jan Van Dooren, Moei -
straat 28, St-Martens-Latem. T 182 

22 jarige : hurÉianiora zoekt betrek^ 
king als bediende : Antwerpen^ 
Brussel, Mechelen of Leuven. SchrlH 
ven of telefoneren : W. Jorisserv 
Astridlaan 80 Mechelen - Telefoon ! 
015-199.94. T 184 

Lic. in politieke en sociale wetend 
schappen zoekt p>assende betrek
king (sociaal geval) Schrijven of 
opbellen : senator Wim Jorissen -
Tel. 015-19994. T 183 

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

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

Telefoon : 03 /30 .18 .85 
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Gent (arr.) 

ARTEVELDEBAL 
Het bestuur van het arron

dissement Gent-Eeklo en de 
mandatarissen van Kamer, Se
naa t en Provincie zullen U 
graag welkom heten op het 
Arteveldebal op zaterdag 31-01-
70, zaal Riva te Deurle. Het ar
rondissementeel bal staat in 
he t teken van de gemeentever
kiezingen. Kaarten te verkr i j 
gen bij alle afdelingsbesturen. 

Gent (stad) 

HERZIENING 
KIEZERSLIJSTEN 

Het kollege van burgemees
te r en schepenen der stad Gent 
deelt mede dat de aanvullende 
lijst der nieuw ingeschreven en 
der geschrapte kiezers, samen 
me t de voorlopige kiezerslijs
ten, ter inzage liggen tijdens de 
kantooruren op de 6e direktie 
Bevolkingsdienst, Kromme Wal 
3. alsook op de politiebureaus 
en op het arrondissementskom-
missariaat Gent-Eeklo, Prof. 
Laurentplein, 5, van 15 det^em-
ber 1969 tot 10 februari 1970. 

Eventuele verhalen bij het 
Beroepshof moeten ingediend 
worden op het kantoor van de 
arrondissementskommissaris te
gen uiterlijk 10 januari 1970. 

GANTOISE-STANDARD 28-12 

Naar aanleiding van deze 
belangrijke voetbalwedstrijd 
wordt aan de ingang van het 
veld van «La Gantoise» een 
arrondissementele kolportage 
gehouden. Er worden voor deze 
wedstrijd 30.000 toeschouwers 
verwacht. Met voldoende kol-
porteurs moeten wij daar 1000 
nummers van « W I J » kunnen 
aan de man (vrouw) brengen. 
Er wordt een afvaardiging van 
alle afdelingen, zeker de afde
lingen uit het Gentse, ver
wacht. 

Verzamelen om 12u45 : Roe
land of Rubenshof (in beide lo
kalen zal een verantwoorde
lijke zijn) of om 13 uur : ter
rein « La Gantoise ». 

Gentbrugge-Ledeberg 

WELDRA AFZONDERLIJKE 
V.U.-AFDELING TE LEDE-
BERG 

Op 2 december werd een uit
gebreide bestuursvergadering 
gehouden, waarop door een 
tiental bestuurs- en andere le
den van de werkgroep Gent
brugge, aangevuld met even
veel leden van Ledeberg, van 
gedachte werd gewisseld over 
de splitsing van de afdeling. 

Unaniem waren de aanwezi
gen van oordeel dat deze split
sing noodzakelijk werd wegens 
het stijgend ledenaantal, de 
groeiende oplage van onze 
« Weergalm », waardoor het bij
houden /an adressen enz. moei
lijker wordt en de gemeente
raadsverkiezingen 1970. Aange
zien er in beide gemeenten 
eigen V.U.-kandidaten zullen 
voorgedragen worden, is^ het 
voor de degelijke voorberei
ding van de verkiezingsaktie 
noodzakelijk, dat beide ge
meenten over een volwaardig 
afdelingsbestuur beschikken. 
Als streefdatum voor de split
sing wordt 15 februari voorop
gezet 

De leden van Ledeberg zullen 
tijdig verwittigd worden, eerste 
kontakt-adressen in verband 
met ledenwerving, inlichtingen 
e d.m. : mevr. De Caster, Pa rk 
63 en de heren Bracke Dirk, 
Brusselse steenweg 67, Troch 
Armand, Hundelgemse steen
weg 288 en Haegeman J.P., 
Hf^pfijzerstraat 47. 

Het spreekt vanzelf dat beide 
afdelingen verder nauw zullen 
samenwerken en elkaar zullen 
steunen. 

Heusden 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Op initiatief van de Volks
unie werd, met enkele niet-
Volksunieleden onlangs een ak
koord bereikt, tot het vormen 
van een pluralistische vlaamse 
lijst met het doel te streven 
naar een progressief vlaams 
gemeentebeleid. 

Deze open en vooruitstreven
de lijst draagt de naam van 
« Vlaamse Volksbelangen ». 

Kandidaten (vanaf 21 jaar) 
kunnen zich melden bij Koen 
Van Meenen (Nederbroekstraat 
1, Heusden). 

AAN ONZE ABONNENTEN 
Wanneer u uw weekblad 

« WIJ » gelezen hebt en u bent 
geen verzamelaar van week
bladen, geef het dan aan een 
vriend. 

Wanneer je kandidaat-abon-
nenten kent, geef ons hun 
adres. Wij doen de rest. 

Onze adressen : Koen Van 
Meenen, Nederbroekstraat, 1; 
Josette De Pauw, Park ter Hei
de, 23; Gery De Witte. Zandak-
kerlaan, 12; Gabriel De Vos, 
Tramstraat , 44; Lieve De 
Francq, Kalverbosstr., 5, allen 
Heusden. 

Kalleen 

HEERLIJK 
SINTERKLAASFEEST 

Zondag 30 november 1969, 
mocht sinterklaas in de zaal 
«De P lu im» een schitterend 
kinderfeest voorzitten. Het 
poppenteater « Tijl » uit Aalst 
voerde een mooi kinderver
haaltje op voor 160 glunderen
de gezichtjes. Daarna zaten kin
deren en ouders (302 aanwezi
gen in 't totaal!) aan een lek
kere koffietafel aan. Elk kind 
ontving tenslotte uit de handen 
van de Sint een mooi geschen
ken- en snoeppakket. Echt, 
V.U.-Kalken doet het beter dan 
ooit te voren ! Provincieraads
lid Theo De Kegel, voorzitter 
Jozef Bracke en het hele be
stuur t immeren ijverig verder 
aan deze «Volksunie-burcht» 
van het arrondissement Den-
dermonde! 

Melle 

DRIEKONINGEN 
Voor de eerste maal zal de 

afdeling Melle in navolging 
van Merelbeke met een drie-
koningsfeest uitpakken. T.V. 
kindervriend Nonkel Bob komt 
op bezoek op zaterdag 3 jan. 
om 14u30 zaal Flormanic aan 
het Station te Melle. Inkom : 
10 fr voor drie uur spektakel 
plus verrassing. 

Merelbeke 
PETERSCHAP 

De afdeling wil geenzins het 
belang van de vlaamse ont-
voogdingsstrijd in he Brussel
se onderschatten. Om met de 
daad een helpende hand toe te 
steken heeft de afdeling Me
relbeke dan ook het peterschap 
over de V.U.-afdeling Ander-
lecht op zich genomen. Wie 
meer weten wil over de ander-
lechtse kameraden en hun 
strijd en wie terzelfdertijd ook 
helpt, neemt een abonnement 
op hun maandblad «Vlaamse 
Belangen », door overschrijven 
van 100 fr op de postrekening 
3612 Kredietbank Brussel reke
ning nr. 11.781 van Vlaamse Be
langen Men kan ook terecht 
bij de afdelingsbestuursleden 
van Merelbeke. 

DRIEKONINGSFEEST 
Nog enkele weken en voor de 

zoveelste maal heeft ons jaar
lijks kinderfeest plaats. Deze 
keer komen « Suske en Wiske 
met Lambik. tante Sidonie en 
J e rom» op bezoek, en wel op 
zaterdag 10 jan. 1970 in de kino 
« Vierwegen » Hundelgemse-
stw 482, stipt om 14u30. Rond 
17u30 keren zij huiswaarts. De 
afdeling nodigt alle kinderen 
uit, groot en klein, voor wie zij 
nog een verrassing in petto 
heeft. Deelname in de onkosten 
10 fr. 

Oudenaarde 

UITSLAG KOLPORTAGE 
Zondag jl. werd te Oudenaar

de gekolporteerd. Op 2 uren 
tijd werden in een bittere kou
de 237 nummers verkocht. Har
telijk dank aan de propagandis
ten : Raoul, Frans, Hugo en 
Hans (afd. Oudenaarde); Pol en 
Denis (afd. Horebeke), Nor-
bert (afd. Nukerke); Annemie 
en Gies (afd. Wortegem). Op
rechte dank ook aan Kamiel 
Van Damme die met enkele 
van zijn mannen een handje 
kwam toesteken. 

St Niklaas 
NACHT VAN EUROPA 

Na de daverende « Nacht van 
Europa», verleden jaar met 
1.200 aanwezigen; op zaterdag 
17 januari 1970, « 2de Nacht van 
Europa » met als tema : « Brus

sel europese hoofdstad, maar 
vóóral ónze hoofdstad ». 
2 orkesten : Ronny Clark en 
Buddy Heyninck zang, Louis 
Neefs; kleinkunst : Miei Cools; 
prezentatie : Koen Van Mee
nen. 

Toegang 90 fr. Kaar ten bij 
J.P. Maes, Verdurmenstraat 6, 
St Niklaas, tel. 76.51.30 en bij de 
leden. Geen rezervaties. 

Zulte 
VERGADERING 

Maandagavond besprak dr. 
Leo Wouters voor een aandach
tig gehoor met een fijne en ge
smaakte vertelkunst de vlaam
se beweging en de meest aktue-
le nroblemen in dit verband. 

Het had de vergadering zo 
geboeid dat de oproep tot leden
werving door Kris Versvck 
spontaan door viiftien aanwe-
zieen werd beantwoord. Ook 
waren verscheidenen bereid om 
onmiddelUik de werving van 
nieuwe leden voort te zetten 
oorlat beffin volgend jaar de af
deling Zulte-Olsene-Machelen 
opnieuw haar plaats zou kun
nen innemen in de rangen van 
dp Volksunie. 

Ver>ieusend was de aanwe-
zî ^Vieid van enkele mensen uit 
Olsene ai=;ook Bob Ryckbos, ar
rondissementsafgevaardigde. 

WEST-VUANDEREN 

B ' a n k e n b e r a e 
ONTSPANNING 

Morgen zondag 21 december 
geeft de VUJO een kerstkoffie
tafel, waarna ontspanning en 
dansavond. Dit allemaal in 
Hotel Breugel, De Smet de 
Naeyerlaan AJ. Blankenberge. 
Nadere inlichtingen bij André 
Dubois, Koninginnelaan 11 
Blankenberge, Nicole Raes, Nij-
tenmanslaan en E. Persijn, De 
Smet de Naeyerlaan 100. 
BESTUURSWIJZIGING 

Na het eervol ontslag van de 
drie bestuursleden, de heren 
Julien Van Parijs, Karel Pon-
jaert en Hugo Persijn, werd 
het bestuur uitgebreid op de 
ledenvergadering van 8-12-69, 
met nieuwe bestuursleden. Het 
bestuur ziet er tans uit als 
volgt : o-voorzitter : Maurice 
Dobbelaere; sekretaris : Jul ien 
Tersi; Penninsmeester : An
dré Dubois; organizatie : Hilai-
re Sabbe; propaganda : Erik 
Persijn en sociale dienst : me
vrouw Rika Buyse. 

Bij deze nieuwe star t doet 
het nieuwe bestuur een drin
gende oproep tot zijn leden tot 
aktieve medewerking om aktie-
ve medewerking in de komen
de gemeenteliike strijd. Wij 
maakten ons 130ste lid in de 
afdeling en streven nu naar de 
150. 

De Haan 
IN MEMORIAM 

Onlangs overleed ons t rouw 
lid en tevens een oud vlaams
nationalist de heer Ar thur 
Duynslaeger. Onze afdeling 
biedt haar innige deelneming 
aan 
BESTUUR 

Er is een plaats te begeven in 
het bestuur van onze afdeling. 
Eventuele k a n d i d a t e n uit 
Klemskerke of Vlissegem kun
nen hiertoe hun kandidatuur 
stellen tegen uiterlijk 3 janua
ri aanstaande bij de voorzitter 
M. Barzeele, Molenstraat 10, 
Klemskerke. 

leper-Zonnebeke 
VUJO 

De kleinkunstavond op za
terdag jl. werd een daverend 
sukses voor allen. Volhouden 
jongens! Proficiat voor de ori
ginele dekors, Stefaan! 
KERSTMIS 

Een zalig kerstfeest aan allen 
« van GOEDE wil ». 
ABONNEMENTEN 

Nog is het niet te laat. 
Schrijf nu in bij één van onze 
bestuursleden! Zo helpt u ons 
en « W I J » . 

Kortrijk (Arr.) 41134 
KOLPORTAGE 

Op 28 dec. gaat de kolportage 
door te Harelbeke. De deelne

mers uit Kuurne, Lendelede en 
Harelbeke verzamelen om 9 uur 
aan de hoofdkerk te Harelbeke. 

ARR. RAAD 

Op 6 dec. kwam de arrondis
sementele raad bijeen. Voor de 
eerste maal werd de nieuwe 
dagorde toegepast waardoor 
aan deze bijeenkomsten een 
ruimer politiek karakter gege
ven wordt. Na een geanimeerd 
gesprek waren alle aanwezi
gen akkoord dat deze vernieu
wing na een zekere aanpas
singsperiode, bevorderlijk zal 
zijn voor elke doorstroming 
afdeling, arrondissement, par
tijraad, dus ook op het vlak 
van de politieke oriëntatie van 
de part i j . 

LAUWE 

Het afdelingsbal op 13 dec. 
werd een groots sukses en zal, 
in het kader van de gemeente
verkiezingen wellicht enkele 
slapeloze nachten bezorgd heb
ben aan zekere gemeenteraads
leden ! 

TIEGEM 

Het Kerstfeest voor alle kin
deren uit onze gemeente werd 
een onverwacht sukses: 250 kin
deren kwamen genieten van 
het schouwspel gebracht door 
Tante Terry en gingen voldaan 
naar huis met hun geschenk. 
Ook te Tiegem heeft de Volks
unie haar plaats veroverd. 
Kï^RSTFEEST 

De volgende kinderfeesten 
gaan door op 20 december te 
Marke en 28 dec te Kortri jk. 
De leden werden verwit t igd 
per post. 

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. 

MEDEGEDEELD 
Amnestie 

Protesthongerstaking 

PROGRAMMA 

Zaterdag 20 december 
te 15 u. : perskonferentie in he t 
«Gouden Pa l e t» (Antwerpen) , 
waarop de hongerstakers aan
wezig zijn. 
te 20u30 : stille fakkeltocht van 
« H a r m o n i e » (kruispunt Bel-
gielei-Mechelse stwg) naar 
plaats van de hongerstaking. 
Zondag 21 december 
te 10u30 : ver t rek van kleine 
groepen (één vereniging of 
s t reek vertegenwoordigende) 
in s termars naar St Augusti-
nuskerk, Kammenst raa t 73. 
te 12ul5 : mis in St Augustinus-
kerk door e.p. Bouquillon, Do-
minikaan, te r nagedachtenis 
van alle slachtoffers van twee
de wereldoorlog. 
Woensdag 24 december 

Er werd door de hongersta
kers een audiëntie aangevraagd 
bij de kardinaal en de minis
ter van Justi t ie, 
te 15 u. : einde hongerstaking. 

Deze aktie vormt chronolo
gisch en propagandistsch één 
geheel met de voettochten op 
26, 27 en 28 december, ingericht 
door het antwerps provinciaal 
amnest iekomitee! 
Hoe kan u best de hongersta
kers steunen 

Door begeleidende (22 en 23 
dec.) plaatselijke amnestieak-
ties. 

Door deel te nemen met een 
groep aan de s termars op 21 
december. 

Door het organizeren van be
zoeken aan de hongerstakers. 

Door het storten van uw 
steunbijdrage op p.r. 166.488 
(Were Di /Antwerpen) . Vermel
den op strookje : hongerstaking. 

De hongerstakers wensen 
hierdoor enerzijds de amnes-

Oostende (arr.) 

LEDENSLAG 

Als tweede afdeling die vol
ledig klaar is met de hernieu
wing van de l idmaatschappen 
1970 kwam De Haan aan de 
beurt . Proficiat, ook met h e t 
pak nieuwe leden. 

We her inneren ale afdelings-
sekretarisen eraan dat de her
nieuwingen op uiterlijk en in-
kluzief 28 december in Oosten
de moeten zijn, om in aanmer
king te komen voor de arron
dissementele premie. 

Oostende (stad) 

OPEX 

Er is nog een plaats vakan t 
in het afdelingsbestuur. Liefst 
zouden wij hiervoor iemand u i t 
de wijk Opex zien. Kandidaten 
voor deze job — want dat is 
het — kunnen zich hiervoor 
melden bij een der bestuursle
den, of bij de sekretaris P r in 
senlaan, 48, Oostende. 

WALTER LUYTEN 

Trots mist, vorst en derhalve 
gladde wegen, alsmede t ro t s 
het TV-debat over Brussel, was 
er toch een behoorlijke op
komst toen W. LujH:en vorige 
woensdag in de «Noordzee» 
sprak over « Kerk en Vlaamse 
Beweging». Alleszins kregen 
de aanwezigen waar voor hun 
moeite en hadden de afwezigen 
pech ! 

Oudenburg-Ettelgem 

EIGEN AFDELING 

In januar i zal overgegaan 
worden tot de stichting van de 
nieuwe afdeling Oudenburg, 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot Jeroen Storme, 
Kweker i js t raat 13. Oudenburg. 

t ieaktie te s t imuleren en an
derzijds door hun geweldloze 
akt ie een beroep te doen op 
ha r t én verstand van alle ge
zagsdragers in dit land — doch 
ook in Nederland en héél Eu
ropa. 

Deze akt ie gaat door in over
leg en samenwerking met h e t 
Provinciaal Komitee voor Am
nestie, dat onder voorzit ter
schap staat van Dr F . Goemans. 

Deze aktie vormt dus één ge
heel met de driedaagse voet
tocht op 26, 27, 28 december, ge-
organizeerd door het Algemeen 
Komitee voor Amnestie. 

De hongerstaking ^ at door 
in tenten, geplaatst c^ de te r 
reinen van de nu gedempte 
Zuiderdokken aan de Schelde-
5traat, voor het hofje. Dit met 
toelating van de stedelijke au
toriteiten. 

Het initiatief van deze hon
gerstaking gaat uit van de Jon
gerenwerking van Were-Di 
onder voorzitterschap van Pol 
van Caeneghem, die t rouwens 
zelf aan de hongerstaking deel
neemt. Onder de deelnemers 
zijn er handarbeiders en le
raars, s tudenten en een han
delsreiziger. Tevens zal een er
kend weers tander deelnemen 
aan de hongerstaking. 

Bij het A.N.Z. 

De raad der deelgenoten van 
h e t Algemeen Nederlands 
Zangverbond v.z.w. vergaderde 
te Antwerpen. Na het In 
Memoriam Renaat Veremans 
door dr. jur Valeer Portier, al
gemeen voorzitter werden de 
volgende problemen onderzocht 
en besproken : het Vlaams Na
tionaal Zangfees'' 1 juni 1969 «n 
31 mei 1970; de planning van de 
in 1970 georganizeerde aktivi-
teiten; de provinciale zangfees
ten en «Vlaams Muziektijd
schrift », nieuw tiidschrift van 
het A.N.Z 

Als nieuwe beheerders wer
den verkozen • Rudi Pauwels , 
Walter Buyssens en Jan An-
dries. Tot nieuwe deelgenoten 
werden Miei Cools. Remi Van 
Duyn en Clem De Ridder be
noemd. 
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MEESTERLIJK EN FEESTELIJK WONEN 

daarvoor zorgen wij 

6 0 0 arbeiders = 1001 mogelijkheden 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel.: (03)31.78.20 

GENT 
Onderbergen 43 

Tel.: (09)25.19.23(09)25.94.69 

GENK 
Winterslagstraaf 22 

Tel.: (011)544.42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
TeL: (016)337.35 

•mr 
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ONGET f̂ELD 
Nederlandse reuzentanker in twee 
gescheurd 

Hollands glo-rie 

P.S.C, nog niet U.D.E.C. 

Geen Persoonsnaamverandering 

Biafra wil onderhandelen 

Ojoekwoede gemilderd 

Politie te Brussel hardhandig 

Schouwburgers beurs geklopt 

Minister schiet jager in been 
Bertrhandig 

Italië in rep en roer... 

...omwille van Milaanslagen 

Smrkovsky neemt ontslag 

Parlemendlösung 

Alkohol helpt tegen geelzucht 

Goddank, gedaan met de geelont-
houderij ! 

^^£^&S^ 

MASSALE WIJNVERKOOP 
UIT DEPOT 

NAAR AANLEIDING VAN DE 
EINDEjAARSFEESTEN 

De verkoop gaat door ter plaatse 

CASH AND CAIIIIY' ETnl 
irpnrr? miwxmx 

Noordkustlaan 1 0 — 1720 Groot-Bijgaarden 
(oprit autobaan Brussel-Oostende) ingang Zelliksesteenweg, 

eerste laan links (Nieuwelaan - Noordkustlaan) 

Kontante verkoop zonder kosten 

IEDERE DAG VAN DE WEEK VAN 
9 U. 'S MORGENS TOT 18 U. 
BEHALVE 'S VRIJDAGS VAN 
9 U . 'S MORGENS TOT 21 U. 

EN 'S ZATERDAGS VAN 9 TOT 13 U. 

AANDACHT : 

Grote keuxe van likeuren - slechts gekende merken - buitenge
wone prijzen. 

Benedictine - Grand Marnier - Martell - Cointreau - Cinzano 
- Whisky - Advokaat - Calvados - Triple Sec - Elixir - Schiedam 

Gratis degustatie 

BOURGOGNE ROOD 

Gewone Knal-
prijs pril» 

Maison M. Duperray-Pontanevoux 
Beaujolais A.C 1966 39 28 
Beaujolais A.C. (vieux) 47 33 
Beaujolais A.C. 1966 (médaille d'or) 49 38 
Beaujolais Village A.C. 1964 55 42 
Moulin è Vent 1966 72 63 
Macon A.C. 1966 36 33 
Bourgogne A.C. 1964 59 42 
Maison Javouhey • Nultt St. Oeorges 
Gevrey Chambertin 1966 130 104 
Nuits St. Georges 1964 135 109 
Pommard 1964 150 115 

BOURGOGNE WIT 
Maison Javouhey • Nultt St. George* 
Pouilly Fulssé 1964 75 59 
Blanc de Blanc sec 35 29 
Chablis A.C. 1966 75 65 
Meursault 1964 A C . 89 75 

WIJNEN VAN DE RHONE 
Maison du VIgneau - Bonnleux • Avignon 
ChSteauneuf-du-Papo 1966 80 57 
Ch8teauneuf-du-Pape Supérieur '64 95 71 
C6ta du Rhone 1966 39 31 
C6te de Provence St. Troper 59 45 

Gewone Knal-

BORDEAUX ROOD 
A.C. Maison Duval . St. Emillon 
Chateau Paulln 
Chateau de Parenchère 1964 A.C. 
St Emilion Chateau Viramont A.C. '64 
Medoc A.C Chateau Bressane 1964 
St. Estephe A.C 1964 
Pommerol AC. 1964 

BORDEAUX WIT 

prijs 

32 
38 
51 
51 
82 
78 

pril» 

25 
32 
38 
42 
65 
60 

A.C. Maison Clouet Frères-Bommes Sautemet 
Entre-deux-MersAC. Chêteau Bonet '66 
Monbazillac Chateau Le Septy '64 
Sauternes Chateau 1'Arieste '64 
MISE AU CHATEAU 
(houten kist met 12 flessen 
Cru Bellevue Medoc '64 
La Tour Mont d'Or St. Emilion '64 
Chateau Calon Montagne St Emilion '59 
Chateau Calon Montagne St. Emilion '55 
Chateau Calon Montagne St. Emilion '53 
Chateau Grandes Nauves 1960 
Chateau Paradis Parsac 1964 
RIJN EN MOESELWIJN 
Maison Spira (Zotzenhelm) • 
Maison RItter (Brüttig) 
Riesling Sylvaner 
Silber Perlant brut 
Silber Perlant demi-sec 
Liebfraumiich 1966 

39 
45 
82 

119 
114 
175 
189 
199 
122 
122 

39 
43 
42 
55 

31 
38 
68 

81 
95 

139 
159 
169 
85 
85 

32 
33 
31 
42 

WIJNEN VAN DE LOIRE / VINS DE LA LOIRE 
Maison Dubois - St. Georges sur Cher 
Rosé d'An jou moelleux 1964 42 34 
Rosé d'Anjou Cabernet 49 39 

(Médaille d'Or 1966 - Premier Prix de Paris) 

SCHUIMWIJN EN CHAMPAGNE 
Champagne Jacques Faval (Epernay) 230 189 
Mousseux René de Saint Maurin 

brut en demi-sec 115 84 
APERITIEF - MUSCAT 
Ital. Vermouth «El Toreno» rood of wit 78 53 
Muscat d'origine « Cordoba » 36 27 

i 


