SLECHTS
EEN
PEULSCHILLETJE...

Vlaams r^ionaal
Gaston Eyskens geraakt blijkbaar de gevangene van zijn door hem zelf ijverig gefokt
imago van « grote, handige politicus ». De
omstandigheden en zijn grote hardnekkigheid
— een betere zaak waardig — hebben vooral
door vele karpersprongen dit beeld van handige knaap, talentvolle koorddanser,

noem

maar op, in de hand gewerkt. Maar uiteindelijk laten steeds minder mensen zich aan dit
bedrieglijk beeld vangen.
De eerste minister geraakt niet steeds in de knel,
waaruit hij zich m e t handigheidjes poogt te redden,
door kritiek v a n de oppozitie alleen. Ook in eigen
r a n g e n weerltlinkt soms (al te zelden !) een nuchtere stem. Zelfs in zijn bloedeigen regering gaat af
en toe het gezond verstand aan het werk. De verklaringen van minister-staatssekretaris voor Streekontwikkeling Vlerick, waarbij deze de pariteit inzake kredietverdelmg aanvecht en opkomt voor een
60/40-verdeling was zo een « wanklank » waartegen
Eyskens reageerde m e t een minimalizering v a n de
cijfers. De zoveelste keer dat hij de moeilijkheden
poogt te omzeilen in plaats van ze rezoluut bij de
horens te pakken, zoals Spaak deze week in een
vrije tribune van « Le Soir » m e t betrekking tot de
regeringspolitiek inzake grondwetsherziening vaststelde.
Op de kritiek nopens de paritaire verdeling van
de kredieten voor streekontwikkeling (waartegen
de Volksunie al lang te velde trekt) antwoordde
Eyskens dat het slechts om een beperkt bedrag
ging : 6,5 miljard op een totale begroting van onge-

veer 300 miljard. W a t is dat meer d a n slechts een
miljardje per j a a r minder voor Vlaanderen. E n w a t
is een miljard of duizend miljoen ? Volgens de eerste-minister een peulschilletje ! Was het echter
m a a r dat. Daarom gaan w e even rekenen.
Dezelfde diefstal t e n nadele van Vlaanderen
wordt gepleegd bij de verdeling v a n de kuituurbegroting, W a a r 4,3 miljard praktisch paritair verdeeld worden. Aldus wordt ons jaarlijks een tweede
miljard ontstolen. Een derde miljard wordt ons
gegapt bij de verdeling van de kredieten van h e t
gemeentefonds (15 miljard per jaar in totaal) e n
een goede honderd miljoen per jaar van het provinciefonds (op een totaal v a n ca 1,5 miljard per j a a r ) .
Jaarlijks besteelt m e n ons voor drie miljard bij
het Wetenschappelijk Onderzoek, w a a r w e inderdaad van die 14 miljard per jaar minder dan 5 milj a r d ontvangen (zie hierover senatot v a n Haegendorens zwartboek). Bij de jongste kredietverdelingen voor de universitaire expansie speelden w e nog
eens enkele miljarden kwijt.
Een andere diefstal, t e n nadele van de vlaamse
gemeenschap, die een verdoken k a r a k t e r heeft
doch daarom niet minder reëel is : jaarlijks verspelen de Vlamingen een paar miljard door het feit
dat het aantal vlaamse a m b t e n a r e n slechts 50 t.h.
bedraagt, w a a r het normaal 60 t.h. zou moeten zijn,
altans volgens de nu berucht geworden « objektieve
kriteria », v e r m i t s die 50 t.h. niet in verhouding is
tot de 60 t.h. Vlamingen. Voegt m e n daarbij het
bedrag dat in het Brusselse voor ons verloren gaat
omdat er praktisch geen vlaamse gemeentebeambten zijn, dan bedraagt het totaal aan jaarlijkse loonderving bijna drie miljard.
In de sektor Openbare Werken ontvangt Vlaanderen per jaar enkele miljarden minder dan h e t
krachtens zijn bevolking recht heeft, als gevolg v a n
de paritaire kredietenverdeling toegepast door
Hertoginnedaler De Saeger. Hoe is het in het dep a r t e m e n t van ex-IJzerbedevaarder Segers gesteld ?
Een miljard per jaar gaat er voor de vlaamse gemeenschap verloren omdat er 70 t.h. hogere franstalige officieren zijn in het leger, w a a r normaal 60
t.h. van deze funkties aan vlaamse officieren zouden
moeten toekomen. Hier zijn de verhoudingen dus

omgekeerd en wordt niet eens de pariteit toegepast ! Ook in andere sektoren bereiken de Vlamingen niet eens de pariteit, een verder doorgedreven onderzoek zou zeker nog ettelijke « peulschilletjes » minder voor de Vlamingen aanwijzen.
Deze eenvoudige opsomming vermenigvuldigt
het « miljardje » van Eyskens m e t bijna vijftien !
Welke ministers zijn behalve Eyskens voor deze
aanzienlijke benadeling verantwoordelijk ? Behalve
d e Waal Harmegnies allen « Vlamingen » : Vlerick.
van Mechelen, Lefèvre, Vermeylen, De Saeger. S e gers en Bertrand : zes C.V.P.-ers en één B.S.P.-er.
Let wel : het is onder het bewind van Eyskens d a ï
m e n begonnen is met de paritaire verdeling d e r
streekkredieten, die vroeger wel volgens de 60/40verhouding ten gunste van Vlaanderen werden verdeeld. Dat deed Eyskens om toch maar de gunst
der Walen te verwerven, zoals De Saeger dat eveneens doet (hij ontvangt trouwens toch liever waalse
mandatarissen dan vlaamse « boeren »), zoals Bert r a n d (die reeds jaren verantwoordelijk is voor de
antivlaamse wantoestanden in de Sabena en de
uitdagende diskriminatie ten nadele d e r r v l a a m s e
vliegvelden) enz...
Dat een dergelijke regering, die met « peulschilletjes » knoeit dat horen en zien vergaat de randgemeenten, de Voerstreek (waar een vanden Boeyn a n t s niet durfde aan tornen) en de vlaamse demokratische meerderheid wil verkwanselen is uiteindelijk m a a r logisch : wie miljarden laat stelen laat
ook gebied ontfutselen, steunt de spekulanten e a
vervalst de demokratie.
Heeft het allemaal enig belang ? Eerste pninister
en minister blijven, dat is belangrijk De rest ' D a t
zijn allemaal — door ons peperduur betaalde —•
peulschilletjes voor deze noodlottige regering...
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ECONOMIC : bestudeerd, makkelijk aanpasbaar en snel
realizeerbaar dus géén prefab maar komfortabele goed
afgewerkte woningen.
BOUWPRIJS : slechts F 495.000,,F 100.000 A A N KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND

-nnn-

QUALITY f

L
Gebouwd door kunstenaars in hun vak, oersterke materialen die bewezen hebben degelijk te zijn efficient... én praktisch en speciaal voor U
uitgezocht. U zal fier zijn over dit werk.
BOUWPRIJS : slechts F 1.075.000,F 150.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND

HIGH QUALITY T uw prestigieuse positie schept
verplichtingen... ruime majestueuse hall, enorme
living, ruim kantoor, bar, TV-plaats, speelruimte,
grote keuken, bergplaats, dubbele garage, 5 of 6
slaapkamers, 2 badkamers, meidenkamer enz..j
Toch blijft het voordelig.
BOUWPRIJS vanaf slehts F 2.000.000,-

EERST V R A G E N .

DAN

KOPEN.«

BON

Raadpleeg nog vandaag één onzer I n f o r m a t i e c e n t r a . . . Bezoek o n ze realisaties : villa's, eensgezinswoningen, b u i t e n v e r b l i j f , appart e m e n t s g e b o u w , fabriek" .. voor Ieder v a n deze Bouwdisciplines
staat een staf van gespecialiseerde medewerkers voor U klaar o m
U m e t raad en daad b i j te staan, b ü de k e u z e v a n een geschikte
grond, het aspekt en de n u t t i g e I n d e l i n g van de w o n i n g , alsook
b i l de f i n a n c i e r i n g van d i t alles w o r d t U d e s k u n d i g een leiddraad
gegeven.
Stuur daarom vandaag nog deze bon op en morgen zal U
verbaasd o p k i i k e n naar de voordelen en m o g e l i i k h e d e n

NAAM :

^

ADRES :

...»
»

— beschik over een Bouwgrond Gemeente i
breedte :
en wens de voordelen te kennen die U mij kan biedea
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw
of half open bebouwing In volgende gemeenten •:
— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden
of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
op
te
u.
Handtekening

die w i j U bieden.

Wat U nief alleen aankunt kan « K U N N E N » voor U klaarkrijgen.
« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf.
ANTWERPEN
Meir 18
rei. (03)31.78.20

CENT
Onderbergen 43
Tel. (09)25.19.23

GENK
Winterslagstraaf 22
Tel
(011)544.42

LEUVEN
Brusselsestraat 3 3
Tel. ( 0 1 6 ) 3 3 7 . 3 5
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Hoeveel franstalige
Brusselaars ( 1 )

gegoochel
met
half miljoen
'(w.jor.) Al te weinig weerleggen de
Vlamingen brusselse cijfers, zodat sommige brusselse propagandacijfers dreigen ingang te vinden.
Franstalige Brusselaars spreken gewoonlijk over anderhalf miljoen Brusselaars. Zij sluiten dan de inwoners van
het arrondissement
Halle-Vilvoorde
[(ongeveer 400.000) en die van de 6 randgemeenten (ongeveer 60.000) zonder
meer aan. De bevolking van de brusselse agglomeratie — en dat zijn de enige
Brusselaars — vermindert tans. Er zijn
er nog 1.075.000 op dit ogenblik.
Daarvan zijn er ongeveer 175.000 buitenlanders zodat er nog 900.000 brusselse « Belgen » overschieten.
Op een enquête van de franstalige
brusselse universiteit onder leiding van
prof. Van der Eycken door de heren
Kluyt en Van der Vorst gehouden in
1969 antwoordden 27,1 % dat Nederlands hun moedertaal was. Slechts
17,6 % wilden zich echter tot de nederlandstalige gemeenschap
bekennen.
Veel waarde kunnen we aan dit « onderzoek » van franstaligen niet verlenen omdat alles uiterst vaag blijft. Anderzijds is het een feit dat de jongste
jaren de nederlandstalige inwijking de
franstalige weer overtreft (belangrijk
als men weet dat Brussel zonder inwijking uitsterft). Zowel in 1967 als in 1968
weken tussen 28.000 en 29.000 personen
in, waarvan telkens iets meer dan 52 %
nederlandstaligen. Aan deze cijfers ziet
men hoe belangrijk die inwijking is :
elk jaar meer dan 1/40 van de belgische
bevolking van Brussel.
Voor de Vlaamse Club te Brussel verklaarde Van den Boeynants een drietal
maanden geleden dat 25 % van de Brusselaars franstalig was, 15 % nederlandstalig en 60 % meer of minder tweetalig.
Deze cijfers benaderen de cijfers die in
de brosjure « Brussel, stad zonder gezicht » opgegeven werden. Zij zijn ongeveer juist. Ongeveer 3/4 van Brussel
is vlaams van afkomst en kent (nog)
Nederlands of een vlaams dialekt.
Wanneer men dus spreekt van 600 000
franstalige Brusselaars overdrijft men
reeds want men kan ook van 600.000
Vlamingen op de 900.000 spreken.
Dat de Vlamingen zo wemig aan bod
kwamen en nog komen te Brussel ligt
aan het feit dat de kadermensen te
Brussel zeer sterk vertegenwoordigd, ongeveer 15 % van de bevolking, uiterst
agressief Frans georiënteerd is en het
stadsbeeld naar buiten uit bepalen. De
demokratische volksmassa — de zwijgende meerderheid ! — komt weinig
aan bod omdat ze ook weinig aan bod
durft komen gezien haar sociale ondergeschiktheid. Zelfs de socialistische partij als het A.C.V. — de eerste meer dan
het tweede — zijn in hun kaders overwegend Frans.

Hoeveel franstalige
Brusselaars ( 2 )

slechts
een klein
half miljoen

de inwijkelingen van de jongste jaren
en als groeiende taal, als 2e taal, in het
grotere brusselse bedrijfsleven.
Naast de verdere verfransing van de
Vlaamse volkslagen is er te Brussel voor
het Nederlands winst in de hogere zakenkringen en bij de intellektuele laag.
Dit als gevolg van de groei van het aantal Vlaamse intellektuelen en van de
Vlaamse ekonomische macht in Vlaanderen. Het Nederlands te Brussel staat
nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling.
Hoe sterker de vlaamse ekonomische
macht wordt, hoe meer nederlandstalige
intellektuelen er komen en hoe meer de
taalwetten toegepast worden, des te meer
het belang van het Nederlands toe.
Met een federale inrichting van de
belgische staat en de bevolkingsregisters volgens de taal zou dit proces uiteraard nog vlugger gaan.
Hoe dan ook de Vlamingen hebben
ongelijk, met telkens opnieuw de blufcijfers van de franstalige Brusselaars
recht te zetten. Die mogen ten hoogste
praten namens een klein half miljoen
franstalige Brusselaars.
De huistaal van de meerderheid van
de Brusselaars is immers Nederlands of
Vlaams. Wat men in Vlaanderen het zif
niet weet, hetzij niet wil geloven. Teo
onrechte.

vuurpelotons schieten alleen op arbeiders-in-moeilpeden..,

bouwpromotors kregen geschenk van
100 miljoen trank
(aco) Donderdag 30 Juli heeft zich in de belgische politiek een gebeurtenis voor.
gedaan die bij ons weten uniek is : de vertegenwoordigers van de in de berichten
niet nader genoemde bouwpromotors werden ontvangen door de ministers van Financiën, van Ekonomische Zaken en van Gezin en Huisvesting. Ze praatten in een
paar uur. Toen ze buitenkwamen hadden ze 100 miljoen £r. op zak : deze grote
bouw- en grondspekulanten over hun kasmoeilijkheden heen te helpen, had de regering zich bereid verklaard gronden ter waarde van 100 miljoen fr. over te nemen. Terloops wijzen we er op, dat senator van Haegendoren over deze zaak reeds
een parlementaire vraag richtte tot de ministers van Ekonomische Zaken, Financiën en Huisvesting en Gezin.

That's all. Zo simpel is dat in België
(voor sommigen...) om in een oogwenk
100 miljoen fr te mobilizeren. Zo gewillig zijn de ministers en de direkties van
zekere parastatale instellingen om hulp
te bieden aan zeer grote immobiliënspekulanten die zich over-kocht hebben,
wier inkomsten trager binnenvloeien
dan ze in hun spekulatieve razernij verwacht hadden, en die nu de onder de
last van de tegen zware interesten verkregen bankkredieten dreigden te bezwijken.
De afgevaardigden van de banken in
kwestie hadden voordien al aan de regering laten weten dat ze het wenselijk
achten dat hun schuldenaars hulp van
overheidswege krijgen.
Het toppunt van cinisme bereikte de
regering Éyskens nadat deze onvoorstelbare bedeltocht zijn beslag gekregen
had : ze liet weten dat ze niet van plan
is versoepelingen aan te brengen aan
haar kredietrestrikties, die de kleine
man veelal verhinderen een eigendom
te verwerven. De zogeheten minister van
Gezin en Huisvesting had aan deze ijskoude uitdaging van de kleine kandidaat-eigenaars van een sociale woning
niets toe te voegen.

MISLUKTE GRONDSPEKULATIES
(w.j.) Toch gaat het « Vlaams » te
Brussel slechts traag achteruit tegenover het Frans, al verschuilt het zich
als verborgen huistaal. Het Nederlands
gaat echter vlugger vooruit, hetzij als
huistaal, hetzij als 2e taal of als taal
naast het Frans. Vandaar dat de franstaligen zoveel praten over de «vervlaamsing » van Brussel. Daardoor bedoelen ze de vooruitgang van het Nederlands : bij de hogere ambtenaren, bij

Het is een publiek geheim dat de tans
door de regering aangekochte gronden
terreinen zijn die de grote bouwpromotors verworven hadden in de gouden dagen van de spekulatie. De tijd om deze
terreinen te bebouwen was nog niet
aangebroken, maar volgens het gebruikelijke recept der spekulanten — ze
hebben er in het verleden miljarden
mee verdiend — legden ze de hand op

alle gronden die niet te heet of te zwaar
waren. Nadien zou via de stedebouwkundige diensten wel bouwtoelating
verkregen worden in een stijl en in omstandigheden die de grote promotors bij
machte zijn zelf te bepalen en op te
dringen. Welke middelen ze hierbij aanwenden in de officiële sfeer kan men
raden.
Nadat de stoutmoedigste spekulaties
van dezelfde aard miljarden hadden opgebracht — de overheid werd er toen
door de promotors niet bijgehaald ! —
ging ditmaal die vlieger echter niet
meer op. De grote promotors vonden
niet meer tijdig kopers voor hun luxeappartementen.
Er was geen evenwicht meer tussen
hun inkomsten van verkoop en verhuring eensdeels, en hun verplichtingen
jegens de banken en de aannemers anderzijds.
Voor de gronden die ze met ontleende
middelen verworven hadden, waren
geen gegadigden meer te vinden in dit
door de onroerende spekulatie afgeschuimde land.
Ziedaar waarom er in deze historische
hondsdagen een handvol hoogmoedige
spekulanten-bedelaars bij de regering is
gaan aankloppen.
Om uit te leggen waarom de regering
niets kan weigeren aan deze lieve kinderen moet men doordringen tot de
kern zelf van het kapitalistisch-liberaal
bestel.
We denken onwillekeurig aan de ümburgse mijnwerkers, aan hun bescheiden sociale wensen, aan hun wrange sociologisch-ekonomische
noodtoestand,
aan hun geduld, aan de neergeknuppelde betogers, aan onze vermoorde kameraden. Toen ging het om enkele breukdelen van een huurloon. Ze stootten
eerst op een botte weigering van de regering en vervolgens op de vuurpeletons van zogeheten orde-handhavers.

DE PARASTATALE VUILMEIDEN
We vermoeden dat dit alles slechts de
eerste faze is van een politiek-financieel maneuver waarin de parastatale
instellingen van sociale woningbouw
zullen verlaagd worden tot de rol van
vuilmeid der grote promotoren. Zij zuilen via de Nationale Maatschappij voor
Huisvesting ingeschakeld worden om de
grote bouwpromotors te ontlasten van
onroerend bezit waarvan ze de financiële lasten niet meer konden dragen.
In de dagen dat er miljardenwinsten
gemaakt werden in de immobiliere sektor, mocht geen enkel fiskaal ambtenaar
er ook maar aan denken na te gaan wat
de grote promotwen nu juist verdiend
hadden. Toen werden de gemeenschapsorganen door de bouwpromotoren behandeld zoals alleen een winstdronken
kapitalist de gemeenschap behandelt.
Maar van als de kansen gekeerd warea
en geld verloren werd, moet de gemeenschap de verliezen overnemen van spekulanten die de miljardenwinsten uifi
de betere tijden vanzelfsprekend al
lang buiten het bereik van de Staat en
van het gewone volk gebracht hebben.

REGERING MOET REKENSCHAP
GEVEN
Indien deze struikroversstreek zich zo
maar kon voltrekken zonder dat een
golf van verzet losbreekt bij de gewone
man, zouden we twijfelen aan de diepere zin van de demokratie en van de sociale bewustwording. Het mag niet zijn
dat het parlementair reces de tijd is
waarin straffeloos een van de hateliikste plundertochten ten koste van het
gemeenschappeliik belang met sukses
kan plaats hebben Het mag niet zijn
dat er geen haan meer zou kraaien over
de rooftocht der grote bouwpromotors.
De regering moet rekenschap geven
over deze schandeliike transakties en
over de onwelriekende achtergronden
ervan. Er moet uitleg en er moeten
kompensaties gegeven worden aan de
gewone kandidaat-eigenaars die reeds
jaren wachten op een bouwkrediet en
het niet kunnen krijgen omdat de geldende overheidsbeschikkingen onaangepast zijn. of omdat de kredietbeperkingen het verhinderen.

PARITEIT IS DIEFSTAL
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DOKTER
JURIS
CGPPIETERS !
Ja, het doet wat onwennig
aan,
nu voor de naam van
'Maurits Coppieters m plaats
van drs. (doctorandus)
zonder meer dr. (doctor)
te
kunnen
schrijven.
Maurits Coppieters
is al
heel zijn leven een uitstekend
advokaat
voor
de
Vlaamse zaak geweest.
Niet
ten onrechte
stelde
dezer
dagen het «Vrije Waaslandy^
vast dat zijn
bepleitende
vraktijk
vooruit liep op het
bezit van een doktorale hul.
Dat is er nu na 28 jaar doctorandus
te zijn
geweest
toch van gekomen : sedert
zaterdag
18 juli jl. voert
Maurits Coppieters naast de
titel van licentiaat
in de
wijsbegeerte
en letteren ook
de titel van dokter in de
rechten.
Hij
promoveerde
voor de centrale jury van de
universiteit
Leuven, na vijf
jaar rechtsstudie,
ondanks
een
overdruk
leven
als
Volksuniemandataris,
bezieler van het
Dosfelinstituut
en van zovele andere
kulturele
aktiviteiten.
Onlangs werd dr. Coppieters in het zonnetje
geplaatst naar aanleiding
van
zijn
vijftigste
verjaardag.
Onze Dio genes tekende —
zoals hij dat kan — een
krachtig portret van volksvertegenwoordiger
en kultuurmens
Maurits
Coppieters. Dokter in de rechten
vandaag heeft hij meer dan
ooit bij het rechte eind en
zal hij met des te groter gezag — al is hij van nature
wt een man van gezag maar
dan met sterk humane inslag, wat hij
gezagsmensen
niet altijd zo is — Vlaanderens zaak in de
Wetstraat
en waar het elders hoort bepleiten '
Aan ex-drs (toch niet in
de wijsbegeerte
en
letteren!) en dr. juris
Maurits
Coppieters
onze
bewondering en onze hartelijke
felicitaties !

KOPIJ VROEGER
Het volgend n u m m e r van ons
blad moet een dag eerder van
de pers naar aanleiding van de
feestdag van 15 augustus die dit
jaar op een zaterdag valt. Mogen we daarom onze medewerkers vriendelijk doch dringend
vragen hun kopij een dag vroeger dan gewoonlijk in te sturen,
waarvoor dank bij voorbaat.

BESTSELLERS
In de maandelijks gepubliceerde lijst van de Vereniging
t e r Bevordering van het Vlaamse Boekwezen prijken voor juni
twee werken in de meest gevraagde boeken, welke keus

meteen de gevoeligheid van h e t
lezend vlaams publiek illustreert voor de verkrachting van
het rechtsgevoel. In het literair e genre behoorde « Recht op
antwoord » van de onlangs
overleden Roger van de Velde
tot de meest gevraagde boeken.
In het populair-wetenschappelijke genre ging vooral aandacht uit naar het boek van
Karel van Isacker « De zaak
I r m a Laplasse ». De beroering,
die rond beide zaken ontstond
zal wel niet vreemd zijn aan
deze belangstelling, doch de
kern van de zaken zelf is schokkend genoeg om deze meer dan
gewone belangstelling te verklaren, in de zaak Laplasse dan
nog door de blijkbaar nog zeer
levendige herinnering aan de
anti-vlaamse ketterjacht der
vijftiger jaren en al het onmenselijke dat daarmee gepaard
ging.

BARON DER
GROOTWARENHUIZEN
In een parlementaire vraag
aan de minister van Middenstand vraagt
volksvertegenwoordiger Coppieters zich af of
de kleine middenstanders, wier
strijd met de grootwarenhuizen
steeds akuut is, de vérlening
van de baronstitel aan een leidende figuur van een ketting
grootwarenhuizen wel op prijs
zullen stellen. In bijkomende
orde vraagt het kamerlid zich
af of er ook gedacht wordt aan
een zelfde « geste » tegenover
verdienstelijke ijveraars van de
middenstand. Voor zover adeling in een moderne staat nog
zin heeft natuurlijk.

NOOIT MOE...
Ondanks de
verlofperiode
staat de V.U.-propagandamachine niet stil. Overal in Vlaanderen verschenen dezer dagen
op grote borden reuzegrote affiches m e t « genoeg geknoeid,
nu
doorzetten,
federalisme,
Volksunie». Ook kleine affiches verschenen op de m u r e n
van onze vlaamse steden en
gemeenten. Met deze affiches
wordt ook de nationale betekenis van de komende gemeenteraadsverkiezingen
onderlijnd,
na een kongres dat in het teken stond van «leefbare gemeenten in een federaal Vlaanderen »
Afzonderlijke akties van afdelingen laten ook niet,op zich
wachten Zo werden te Antwerpen balonnetjes m e t wimpels en dezelfde tekst als hierboven opgelaten tot ze in de
tramlijnen bleven hangen. Op
de Meir hing boven de hoofden
der wandelaars zoveel V.U.propaganda dat de stedelijke

MOTIE
Het partijbestuur van de Volksunie spreekt zijn voldoening uit
over het feit dat minister Vlerick de verdeling van de kredieten
voor de ekonomisehe ekspansie vraagt volgens de bevolkingscijfers : 60 % voor de nederlands- en 40 % voor de franstaligen.
Het partijbestuur van de Volksunie wijst erop dat dit steeds een
V.U.-eis geweest is. De verdeling, elk 50 %, betekent diefstal t e n
koste van de vlaamse gemeenschap. Zo de kredieten immers gelijk
moeten verdeeld worden tussen Vlamingen en franstaligen dan
zou het ook logisch zijn dat de Vlamingen in dit land slechts de
helft van de belastingen zouden betalen.
Het partijbestuur van de Volksunie wijst erop dat voor de verdeling van de kredieten voor K u i t u u r zowel als voor de verdeling
van de kredieten voor de Ekonomisehe Ekspansie de regering tot
nog toe dezelfde verkeerde politiek gevoerd heeft als in zake de
grondwetsherziening : de Vlamingen het gelag te doen betalen,
daar waar Vlaanderen op elk gebied nog steeds de eisende partij
is.
brandweer
opdracht
kreeg,
met brandladders en al de
!< hinderlijke dingen» weg t e
halen... Een wandelaar zuchtte
(bewonderend) « i s die V.U.
dan nooit eens moe...»

Maar de propaganda is g e m a a k t
en dat is het voornaamste voor
de7e moedwillige regering en
vooral voor slaper Vermeylen.

teit van van Haegendoren t e
loven. En n u m a a r wachten op
— verveelde — ministeriele antantwoord.

OPRICHTEN EN OPENEN
DEGELIJK WERK
Volksvertegenwoordiger Coppieters heeft deze laatste weken niet alleen gestudeerd en
examens afgelegd na een aktief
meegeleefd parlementair jaar,
hij heeft evenmin de lijdende
mensen in Biafra vergeten. Tot
minister P i e r r e Harmei, heeft
hij een brief gericht om de aandacht te vragen voor de onaanvaardbare toestand in Biafra.
Om te vragen dat er konkreet
iets zou gedaan worden, zo mogelijk door de Uno op vraag
van België. Over een antwoord
konden w e nog niets vernemen.
Er moest eerst een smokkelvliegtuig neerstorten voor Harmei iets te weten kwam over
de belgische wapenleveringen
aan Nigeria. Als een oppozitieparlementslid iets degelijks en
menslievends doet heeft dat
weinig waarde. Maar heel deze
vervloekte toestand neemt de
waarde van dit degelijke werk
van Maurits Coppieters niet
weg ! Integendeel.

GEEN ZOMERSLAAP
Senator
van
Haegendoren
schijnt in elk geval zijn welverdiende zomervakantie niet
te verslapen. Pas werd bekend
gemaakt dat de regering de grote heren van de bouwsektor m e t
honderd miljoen zou bijspringen of daar kwam al de vraag
van de senator hoe het normale
toezicht van het parlement zou
uitgeoefend worden. « De Standaard » die dit bericht brengt
(en dat is een goede noot !)
maakt wel een kritische bemerking over een paar bijvragen,
maar kan toch (nogmaals terecht !) niet nalaten de aktivi-

Tante Pos, zij hlijft maar ziek • En het ziet er naar uit dat ze dat nog een poosje zal blijven, want
ongeveer 7 miljoen
poststukken liggen zwaar op haarrnaag...
Deze overrompeling
is te zien m een
sorteerdienst
van de Post, afdeling «
drukwerken

Triomfantelijk w e r d verkondigd dat het koninklijk besluit
verschenen is waarbij ook dit
jaar tien nederlandstalige scholen in het brusselse worden opgericht. Zo'n bericht doet h e t
dan wel ! Zoals de C.V.P. het al
tientallen jaren « doet » en daar
zelfs onbeschaamd een verkiezingsleuze durfde v a n te maken. Want de goede en normale
en nog altijd naïeve staatsburger meent dat « oprichten » betekent « openen ». Daar is niets
van. Het besluit, hoe koninklijk
ook, verschijnt slechts vijfentwintig dagen voor het begin
van h e t volgend schooljaar.
Vraag n u m a a r eens gelijk wie
op vijfentwintig dagen een
nieuwe school in te richten, te
organizeren en zovoort ! Onmogelijk ' Het zal weer wel bii
een heel w a t kleiner aantal blijven, zoals dat trouwens tot nog
toe altijd het geval is geweest.

Wie we daar hehhen ? Onze minister van Sociale Voorzorg in
piama en kamerjas in het h'^lst
van de nacht om de luidruchtige klachten nopens hun sociale status in ontvangst
te nemen van een groep
brusselse
taximannen.
Ja, de
belgische
ninisters beleven wel eens meer
slapeloze
nachten.

OM TE DODEN
Nu al een paar j a a r geleden had ergens in Brussel, na een
bankoverval, een achtervolging plaats door de gemeentelijke
politie. De bandieten waren gewapend, m a a r toen er geen ontsnappen meer mogelijk was wierp een van de overvallers zijn
revolver weg en gaf zich over. Hij werd door een van de achtervolgende agenten (in een uitbarsting van mannelijke k r a c h t )
neer geslagen m e t de revolver. Echt als in een gangsterfilm.
Er is daartegen toen nergens enig protest van belang geweest. Misschien waren sommigen wel onder de indruk v a n
dit « flinke » optreden. Tegen dit « flinke » optreden wordt
hier nu wel, laattijdig, geprotesteerd.
Maar niemand m a g daarin enige simpatie lezen voor bf n die
banken overvallen, of andere dergelijke dingen doen ! Dat protest zou trouwens ook gelden als de bandiet een moord had bedreven. Het zou natuurlijk minder sterk zijn als die bandiet de
vader, of enig ander nauw familielid van de betrokken agent
had vermoord, of als het ging om een revolterende wreedheid !
Na het neerschieten van drie stakers in Granada door de politie die m e t stenen en bouten werd bekogeld, regende het protesten :n Europa. Er waren er echter praktisch geen toen in
gelijkende, maar zeker niet ergere dat wil zegsren voor de politiemensen gevaarlijker omstandigheden, in Limburg eveneens
drie stakers werden gedood. En er werd zeker niet mee geargum e n t e e r d om te bewijzen dat in dit land een -onaanvaardbare
d i k t a t u u r heerst.
Niemand m a g in h t . afwijzen van dit konkrete a i e u m e n t tegen het Franco-regime enige simpatie lezen voor dit regime
zelf. Maar hoe komt het dat niemand onmiddellijk heeft gedacht a a n het toch wel voor de hand liggende parallel tussen
Granada en Limburg ?
Hoe komt het dat niemand heeft gedacht aan de vergelijking
tussen gebeurtenissen die zelfs gelijktijdig zijn ? Granada en
Noord-Ierland ? Tijdens de voorbije maand zijn daar dertien
mensen gedood tijdens betogingen en woelingen. E r is niemand
van de politie of het leger bij. Waarom spreekt en schrijft m e n
hierover als het ware m e t tegenzin ? Waarom gebeurt het ook
nauwelijks ?
Waarom heeft tot nog toe niemand geschreven over het bevel,
dat de britse troepen in Noord-Ierland kregen : te schieten om
t e doden ? Die woorden, dit bevel, betekenen toch iets ' Betek e n t het niet w v e e l als in een oorlog ook de gewonden afmaken "
Ook de britse troepen hebben het elementaire recht op zelfverdediging, akkoord ! Maar geeft iedere, zelfs gevaarlijke
aanval, het recht te doden ?
En dit gebeurt niet duizende kilometers van hier, in een gebied waarover we vrijwel niets konkreets kunnen weten. Dit
gebeurt in het demokratische Europa ! Gebeurt dit misschien
omwille van het « algemeen welzijn » ?
Wie zou dan niet gaan walgen van de vele grote woorden
die ons voortdurend worden toeges'-hreeuwd ? Al honderdvijftig j a a r geleden schreef een Brit, William Blake, dit ; « Wie
zijn naaste goed wil doen. moet dat in kleine kring doen. Op
het algemeen welzijn beroepen zich de schurk, de schijnheilige
en de vleier ».
NEMROD
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SABENA : NOG SLECHTER
In de pers wordt de benoem i n g van een nederlandsonkundige direkteur-generaal de heer
Dieu, als vervanger van direkt e u r Deswarte, die m e t pensioen gaat, van nu af aan reeds
voorbereid. De stille vakantieperiode is daar goed voor !
Sinds 8 jaar is de « vlaamsgezinde » Fred Bertrand, minister
van
Verkeerswezen.
Sinds 8 jaar moet hij een koninklijk besluit uitvaardigen
over het t a a i s t a t u u t van de
Sabena. Sinds 8 jaar doet hij
dit niet om de gunst van de
franstaligen te behouden en minister te kunnen blijven. De
vlaamsgezinde onnozelaars zullen toch wel ten eeuwigen dage
geloven in de « vlaamsgezindheid » van de C.V.P.-er Bertrand. Die na 8 jaar bewind nog
steeds 180 hogere posten in de
Sabena laat bekleden
door
franstaligen tegen 40 door nederlandstaligen. En die nu de
kroon op het werk Iaat zetten
door een nederlandsonkundlge
direkteur-generaal te laten benoemen, een schaamteloosheid
te meer.

DEMOKRATIE
EN BRUGSE B.S.P.
Men kan begrijpen dat bij
de samenstelling van de lijsten
e n bij een poll de hartstochten
soms oplaaien. Zolang de kopstem niet afgeschaft
wordt
heeft het belang vooraan op de
lijst te staan, ook al kan m e n
bij de gemeenteraadsverkiezingen veel vlugger over de kop
wippen dan bij de parlementsverkiezingen.
Volgens « Het Volk » van 25
augustus worden bij de brugse
B.S.P.-ers alle rekords gebroken. De heer Verstappe, B.S.P.fraktieleider, nochtans in nuttige orde weerhouden op de
lijst, weigerde nog langer op de
B.S.P.-lijst te staan omdat, zo
verklaarde hij letterlijk in een
nota voor de pers « de metoden
van de brugse leidende B.S.P.bonzen veel gelijkenis vertonen
m e t deze in zwang in de landen van het Oostblok en deze
gangbaar onder het Hitler-regi-
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m e ». Hij wil daarom zelfs geen
lid m e e r blijven van de B.S.P. !
Het blijkt dus toch juist te zijn
dat de B.S.P. veel van Hitlers
nieuwe
orde
overgenomen
heeft, vermits iemand het zegt
die 50 jaar — asjeblief — lid
was van de B.S.P. Wij wachten
nu m e t spanning op een verklaring van Jos Van Eynde, de
afgewezen
medewerker
van
Rik de Man.

B.S.P. : AUTOKRATIE
EN KUMULS

Dit is niet n a a r de zin van
...MET ANTI-V.U.
Piet van Brabant in « Het LaatFEUILLETON
ste Nieuws », die kost wat kost
het belabberd figuur dat de
P.V.V. in heel de grondwetsherHet heet nu zelfs dat de taalziening geslagen heeft, moet
wetgrendel niet meer bestaat
goedpraten. Hij is immers de Alsof de Vlaamse P.V.V. die in
sekretaris van h e t Liberaal
de Senaat niet goedgekeurd had
Vlaams Verbond, waarvan sesamen m e t de vlaamse C.V.P.
nator van der Poorten de vooren vlaamse B.S.P. ! Evenals ze
zitter is. Om de vlaamse P.V.V.
samen de afstand van de Voert e redden is hij trouwens sinds
streek goedkeurden en de pariweken bezig een feuilleton teteit bij de ministers !
gen de Volksunie te schrijven,
Eenmaal verslagen in de Kasteeds m e t de bedoeling de Pest . m e r omdat ze geen twee derde
voor Vlaanderen wit te wassen. meerderheid kregen heeft Eys-

kens inderdaad gepoogd h u n
aftocht te dekken door te zeggen dat de taalwetgrendel kon
wegvallen. De P.S.C, heeft echter weer dadelijk laten horen
dat daar geen sprake kon van
zijn.
Zo ze morgen een paar volksvertegenwoordigers vinden die
willen teruggaan dan is de
taalwetstop er. Die volksverte^
genwoordigers zal Piet v a n
Brabant echter bij ons niet vinden. Zelfs niet m e t
zijn
« Vlaams front» (sic !) tegen d e
V.U.

De B.S.P.-fraktievoorzitter in
de gemeenteraad te Brugge
(sinds 50 jaar lid van de B.S.P
en dus goed geplaatst om d<
demokratische verwording v a n
de B.S.P. n a t e gaan) heeft h e t
tegen de autokratie in de B.S.P.
De plaatselijke idolen zijn omringd door een legertje profit e u r s die uit h u n hand eten
.'(feitelijk uit de staatsruif of
uit de ruif van ziekenfondsen)
en die hen in alles gelijk geven.
H e t ergst v a n al in de B.S.P.
zijn de kumuls. Vakbondleider,
burgemeester of schepen en
parlementslid. Het is te veel :
m e n kan geen twee, zeker geen
drie verantwoordelijke funkties
goed vervullen. Maar ja, al
deze funkties zijn dik betaald
en dus begerenswaardig.
De B S.P. is verburgerlijkt
tot en met. De tijd van de socialistische pioniers is voorgoed
voorbij
Het offer werd vervangen
door het profijt. Niet te verwonderen dat zelfs 50 jaar lidmaatschap opgegeven
wordt
omdat men het niet meer kan
kr-ppen !
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiMii

KOSTELIJK
LAATSTE NIEUWS...
Ieder objektief toeschouwer
die het jongste tv-debat « Trefp u n t » volgde, zal gezien hebben dat zelfs m e t vereende
krachten C.V.P.-minister ï i n demans en de vertegenwoordigers van de drie traditionele
partijen onze vertegenwoordiger niet in de hoek gedrumd
kregen. Integendeel senator Jorissen was meest in de aanval
en deelde rake klappen uit.

Dat het vliegveld van Deurne-Antwerpen
nog niet mag worden afgeschreven
werd de diie vorige
weken afdoende bewezen. En dat dit vliegveld ongeschikt
zou zijn voor grotere
vUegtuigtipes
werd ook in het rijk der fabeltjes terruggewezen.
Inderdaad,
naar aanleiding van de staking
der
britse dokwerkers
waren de in- en uitvoerders
van goederen voor Engeland, nu de normale
weg
via de schepen geblokkeerd
was, er als de kippen bij om regelmatige vluchten naar het britse eiland in te leggen, via de deurnese luchthaven.
Het was er dan ook een drukte van belang. Tot
verbazing van deze uitvoermaatschappijen
bleek een transport, laden en losssen inbegrepen,
heen
en weer naar Londen, op minder dan vier uur te kunnen gebeuren. En dat het niet alleen
kleine
vliegtuigen waren die de trip verzekerden,
bewijst onze foto. Onder de vleugels van een der vele
DC3's trok onze fotograaf een Hercules, die bij de start slechts een driehonderd meter nodig heeft.
Nu de britse dokwerkers
terug aan de slag zijn gegaan, blijven de exporteurs
niettemin
nog veel
gebruik
maken
van dit antwerpse
vliegveld.
« Vlaamsgezinde
» minister
Bertrand
heeft
de drukte natuurlijk
niet
gezien...

wij in nederland wij in nederland wij in nederland wij in nederiand wij in nederland wij in nederiand wij in nederlafid
(jeeveedee)
Het duurt weliswaar nog een kleine
twee maanden vooraleer — op de traditionele
derde
dinsdag van september oftewel « Prinsjesdag » —
de nederlandse
regering met haar begroting
voor
1971 op de proppen zal komen, maar zoals gewoonlijk werpt de zogeheten Miljoenen-nota
haar schaduwen ver vooruit. Er is dan ook de laatste dagen
een en ander hekend gewordea over de cijfer-opstellingen en plannen waarmee de minister van Financïèn (Witteveen)
zich bezighield alvorens
met
verlof te vertrekken.
Op één meevaller zullen de
Nederlanders
m elk geval mogen rekenen
: de
B.T.W. gaat niet omhoog. Een half jaar
geleden
werd van alle kanten, ook in het parlement,
voorspeld dat het nodig zou zijn in 1971 een flinke schep
bovenop de B T.W. te leggen. Sombere profeten zagen zelfs opnieuw de prijzen-ellenden
van het eerste B T.W.-jaar (1969) opdoemen, maar achteraf bezien hebhen ze zich voor niets bezorgd gemaakt : de
ministerraad die zopas de laatste hand legde aan de
begroting, kwam tot de konkluzie
dat
verhoging
van de B.T.W. niet nodig is.
Nu moet men dit « goede nieuws » wel met een
korreltje zout nemen, Want al eerder was men akkoord geraakt over een verhoging van de B.T.W.tarieven van 12 en 4 ten honderd, tot
respektievelijk
13 en 4,3 ten honderd. De kosten van het levensonderhoud zullen hierdoor overigens slechts met een
kwart percent stijgen, dus het betreft inderdaad een
bescheiden ingreep. Tegelijk worden de tarieven op
enkele artikelen die beschouwd mogen worden als
eerste levensbehoeften,
verlaagd, zodat op die manier een soort kompensatie
wordt verkregen.
Desondanks : dat de B.T.W. niet verhoogd wordt, is
niet waar, het is de verwachte extra-verhoging
die
er niet komt. En gezien tegen de voorspellingen
van
financieel-ekonomische
deskundigen is dat dan toch
een meevaller !
Maar er zitten ook andere kanten aan de « Operatie Rijk.sbudget ». Het is, zoals steeds, een zaak
van passen en meten, en zo kon het gebeuren dat
de afgelopen week een grote groep gemeenten
van
de regeling opdracht heeft gekregen volgend jaar

hun belastingen te verhogen. Diezelfde
gemeenten
krijgen dan voortaan een lagere uitkering van het
rijk en met de daardoor vrijgekomen
gelden
kunnen
dan weer andere begrotingsposten,
zoals bij voorbeeld onderwijs of woningbouw,
verhoogd
worden.
Het gaat hier om meer dan een kwart van de nederlandse gemeenten, waaronder alle grote steden.
Zij moeten volgend jaar hun belastingen met 4 1/2
ten honderd en hun overige tarieven met 7 ten honderd verhogen. De ministers
Witteveen
en Beernmk (Binnenlandse
Zaken) hebben in hun opdracht
aan de bewuste gemeenten heel precies
aangegeven,
welke belastingen
en heffingen
omhoog
moeten.
Een voorbeeld : de reinigingsrechten
zullen
minstens 28,25 gld. (395 fr.) moeten bedragen per vuilnisemmer bij een ophaaldienst van tioeemaal in de
week. In totaal zal het erop neerkomen dat de gemeentelijke
belastingen
in de betrokken
plaatsen
met 5 percent omhoog zullen gaan. In
sommige
gemeenten
zal dit persentage
nog hoger
liggen
doordat men met lagere tarieven werkte dan de
minister feitelijk
voorschreef.
Voor de belastingbetalers
is het bovenstaande
natuurlijk niet zulk aangenaam nieuws. Het komt er
immers op neer dat de minister van Financien de
gemeenten
gebruikt om een aanslag te doen op de
portemonnee
van de burgers. Men verwacht
dat
heel wat gemeentebesturen
bij de regering
gaan
protesteren. Ze zijn immers onder druk gezet door
« Den Haag » door de bepaling dat zij
voortaan
geen extra rijksbijdrage
meer ontvangen
wanneer
zij ter plaatse de belastingverhoging
niet doorvoeren. En het betekent ook dat in sommige
gemeenten
waar veel rijke burgers wonen, de
gemeentebesturen loel meer belasting-geld
innen, maar dat diezelfde gemeenten
er niet beter van worden.
Wat
ze volgend jaar extra gaan beuren, ontvangen
ze
niet meer van het rijk. Hiermee is het geven en
nemen, zoals dat bij de samen.stelling van de rijksbegroting steeds het geval is. wel overduidelijk
gedemonstreerd.
Het hele geval van de gemeentelijke
belastingen
en de rijksbegroting
hangt nauw samen met de
kioestie financiële
verhouding
tussen rijk en ge-

meenten, een zaak waarover al veel jaren in ambtelijke kringen wordt gediskussieerd.
Het is vooral
bescheiden plattelandsgemeenten
een doorn in het
oog dat een stad als bij voorbeeld Amsterdam
herhaaldelijk extra steun krijgt van de staat. Zo ontvangt de hoofdstad speciale gelden in verband met
het openbaar vervoer en vanwege de kulturele
funktie die Amsterdam bekleedt. Over dat vervoer wordt
« op den buiten » niet gemopperd, maar er zijn daar
wel bezwaren tegen de hoge subsidies aan toneelen muziekgezelschappen
die voorstellingen
geven
waarvan de « buitenmensen
« relden of nooit kunnen genieten.
Een dagblad uit Friesland (ae vrocincie die samen met Groningen meestal loordt weggezet
als
« het verre Noorden ») schreef terecht deze week;
« Hier gaat dat wel even anders. Hier moeten allerlei dingen voor de helsdeuren worden
loegqesleept die daar (in Amsterdam
Rotterdam en Den
Haag) zomaar op straat liggen te flonkeren.
De
burgemeesters
in Friesland hebhen aanzienlijk
minder bij te zetten dan die van de drie grote steden.
Het domme getal beslist Hier wonen net
zidke
mensen m.et net zulke behoeften en precies
zulke
renten, maar de kans dat zij binnenhalen waar zij
recht op hebben, is stukken kleiner dan in de randstad en zeker dan in de grote gemeenten
van de
randstad ».
Het is inderdaad zo dat vraagstukken
van de
kleinere plaatsen lang met dezelfde aandacht hebben van de haaqse heren als de
stadsproblemen.
Toch zou die aandacht nodig zijn. Want er mag dan,
wat de industrializatie
betref, op het platteland heet
wat gebeurd zijn. wat onderwijs en kuituur
betreft,
bliji-^en zidke « vergeten gebieden » nog maar al te
vaak achterop komen. Het is het partikuliere
initiatief waarop dan een beroep wordt gedaan. En via
ingewikkelde
subsidieregelingen
slaagt men er dan
wel eens in wat centjes in Den Haag los te maken.
Bevredigend
is dat allemaal niet en daarom zou er
aan de financiële regelingen tussen rijk en gemeenten best eens wat gedokterd mogen worden. Maar
liever niet door extra belastingen
zoals nu geschiedt !

WM
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C.V.P.-voorzitter Vandekerckhove publiceerde in de « Vrije

'Tribune » van « De Standaard » van 14-7-70 een artikel uitgesmeerd over 7 kolommen, en genummerd, als een boodschapslijstje in 9 punten. Hierin gaat de C.V.P.-voorzitter tekeer tegen de Volksunie, omdat zij de grondwetsherziening

f**

heeft gekelderd. Het V . N . V . wordt er nog aan te pas gebracht,
en met valse dreun wordt de Volksunie er nogmaals van beschuldigd het vlaams front te hebben verlaten. Reimond Matjtheyssens heeft daarop met een scherp stuk geantwoord.
Hierop is een nieuw driftig artikel van de C.V.P.-voorzitter
gevolgd. Intussen was ook in dezelfde krant een geschakeerd
betoog verschenen van de hand van prof. Verhulst, waarin
d e houding van de Volksunie inzake

grondwetsherziening

w o r d t betreurd. Onze mandataris stuurde een tweede artikel
in als antwoord op het tweede artikel van de h. Vandekerckhove en betoog van Prof. Verhulst. Ook het tweede artikel,
dat wij hier laten volgen, w e r d sportief door «De Standaard»
gepubliceerd.
W i j hebben herhaaldelijk onomwonden, en soms scherp
het standpunt van dit blad bevochten, en w e l eens verwezen
naar een andere vlaamse krant. W i j willen vandaag dan ook
wijzen op de ruiterlijke houding van « De Standaard » die zijn
« Vrije Tribune » openstelt voor mandatarissen van de Volksunie, en woordvoerders van andere gezindheden.

De redaktie.

ANTWOORD AAN
TWEE OPPONENTEN
In een opgewonden stuk waar hij de
metode van oosterse kommunisten bij te
pas brengt, antwoordt de h. Vandekerckhove (krant van 25-26 juli, De autonomie en haar gevolgen) op onze repliek (krant van 20-21 juli, Antwoord
aan de C.V.P.-voorzitter). Hij schrijft
pontifikaal dat iedereen ons nu wel
« ontzettend pretentieus » moet vinden
omdat wij geschreven hebben dat wij
door ons vertrek belet hebben de andere
Vlaamse volksvertegenwoordigers de
vijand (P.L.P., F.D.F., Persoons en Kommunisten) te versterken en diens plannen te dieneiL
Dat hebben wij evenwel nergens geschreven. Wel dat wij door ons vertrek
de grondwetsherziening hebben verhinderd en daardoor de plannen van de
voorstanders van deze herziening hebben verijdeld. Die voorstaanders konden onmogelijk de bedoeling hebben
gehad de plannen van P.L.P. enz. te dienen, want deze laatsten wilden van de
grondwetsherziening niets weten. Wij
raden onze geachte opponent dan ook
aan onze tekst eens te herlezen. Wij zijn
ervan overtuigd dat hij, net zoals iedereen, in staat moet zijn te lezen wat er
gedrukt staat, als hij maar eerst zijn
lelfbeheersing heeft teruggekregen.
De h. Vandekerckhove beweert dat de
kultuurkommissie er komt, en hiervoor
bazeert hij zich op de stemming in de
Kamerkommissie. Het kan hem toch
niet onbekend zijn dat er in de kommissie vaak anders wordt gestemd dan in
de openbare vergadering. Trouwens, onder hen die in 1963 de « carcan » hebben goedgekeurd — niet alleen Jn de
kommissie maar ook in de openbare
vergadering — zijn er nu die deze « carcan » heftig bevechten. Bovendien is de
stemmingsprocedure in de kommissie
anders dan in de openbare vergadering.
Wij hebben niet beweerd dat de kultuurraden niet over financiën zullen beschikken maar wel dat ze geen eigen
fiskale bevoegdheid hebben, en dat er
dus geen echte kultuurautonomie bestaat. Wij hebben ons hierbij beroepen
op een uitspraak van C.V.P.-fraktieleider senator Hulpiau en van de h. Vandekerckhove «elf. Zijn dat geen gezaghebbende auteurs ?

De h. Vandekerckhove slooft zich verder uit om aan te tonen hoe negativistisch wij toch zijn. Wij willen inderdaad
van de huidige unitaire staat niet weten. Wij zijn hierin even negativistisch
als de regering die deze staat afschrijft.
Wij bestrijden de grondwetsherziening,
en hierin zijn wij even negativistisch
als de Vlaamse strijdverenigingen die
deze hervorming eveneens afwijzen.
Wij zijn niet te vinden voor een schemerige « nieuwe formule die niet de
unitaire staat bestendigt en evenmin federalisme invoert ? » die de h. Vandekerckhove meent te ontwaren maar
waarin hijzelf niet bijster sterk schijnt
te geloven blijkens het voorzichtige
vraagteken dat hij er achter plaatste.
Wij zijn inderdaad tegen een aantal
dingen, nl. die dingen die het federalisme in de weg staan. Is dat negativisme ?
Dan zijn ook al de hervormers in de geschiedenis negativisten geweest. Wij
zijn ook voor iets, nl. een eerlijk konsekwent federalisme met twee. Hierover
zijn publikaties. Laten wij daarover diskussieren en verbeteren wat verkeerd
is. Is die uitnodiging tot een gesprek
ook een uiting van negativisme ?
HOFFELIJK

In een rustig betogende toon (krant
van 24 juli. Statuut en begrenzing van
Brussel blijven eerste vlaamse opdracht) schrijft Prof. Verhulst, algemeen voorzitter van het Willemsfonds,
vrijmoedig en hoffelijk dat de Volksunie standpunten heeft verdedigd waarvoor hij ook heeft gestreden, maar dat
die partij zich dit keer, door haar boycot van de grondwetsherziening, heeft
vergist. Wij zullen even vrijmoedig en
hoffelijk aantonen dat de Volksunie
zich niet heeft vergist.
Wij menen dat Prof. Verhulst het
zich toch wat te gemakkelijk maakt
door gewoon over de pariteit in de regering heen te glijden en de grendels
waardeloze prullen te noemen die de
parlementaire machine zullen blokkeren en dus onbruikbaar zullen blijken.
Gesteld dat die tezis juist is, dan ligt

het voor de hand dat men er zich zal
voor hoeden materies aan te vatten
waarop de grendels zullen spelen, en in
die materies zijn de Vlamingen de eisende partij. Wij zullen onze bezwaren
tegen grendels en pariteit niet herhalen.
Wij willen alleen verwijzen naar een
uitspraak van P.S.C.-voorzitter Servais,
die er nu toch werkelijk geen belang bij
heeft de toegevingen die hij van de Vlamingen moet bekomen op te schroeven.
Hij verklaarde dat de Vlamingen een
aanzienlijke tegemoetkoming doen.
Prof. Verhulst meent dat wij, door het
kelderen van de grondwetsherziening
een enige kans verkeken hebben om de
vlaamse eisen inzake Brussel er door te
halen. Zelfs bij de diskussie over de oprichting van de federale staat vreest hij
dat de vlaamse eisen niet haalbaar zullen zijn, en wij het paritair beheer van
Brussel zullen moeten betalen met de
uitbreiding van Brussel buiten de 19 gemeenten. Hij vraagt zich af hoe de
Volksunie de inwilliging van de vlaamse
eisen zal afdwingen op dat ogenblik.
Volgens prof. Verhulst zijn de vlaamse
eisen de volgende : de pariteit in het
agglomeratiekollege, de bescherming
van de vlaamse minderheid in de agglomeratieraad, de bevoegdheid van de
Vlaamse kultuurkommissie voor de oprichting van vlaamse peutertuinen en
scholen en vooral de begrenzing van het
tweetalig gebied en de erkenning van
het vlaams karakter van de zes randgemeenten.
VERKEERD

Het lijkt mij een verkeerde gedachte
de begrenzing van Brussel als een
Vlaamse eis voor te stellen. Dat is zij
niet, zij is een verweer tegen een bnisselse eis. Het zijn de Brusselaars die de
eisende partij zijn : zij willen een bestaande toestand, bovendien door de wet
beschermd, wijzigen. Zij moeten hiervoor de argumenten leveren en eventueel de tegenprestatie. Welke argumenten ? Dat er veel ingeweken franstaligen inwonen ? Het zijn toch niet de
ingewekenen die de horigheid van een
streek bepalen. De wens van de auto-

tochtone bevolking ? Zelfs dat niet als
het zou waar zijn. De grensgebieden behoren aan het ganse volk, en worden
ook door het ganse volk verdedigd in
tijden van gevaar. Alleen het volk als
zodanig kan beslissen over gebiedsafstand. Het vlaamse recht is hier onaantastbaar. Over de tegenprestatie of het
chantagemiddel zullen wij het verder
hebben.
Wat de randgemeenten betreft, gaat
het alleen om de erkenning van het
vlaams karakter. Het vlaams karakter
is met tal van argumenten o.a. van historische aard en wetsinterpretatie te bewijzen. De erkenin»» 'oor de franstaligen heeft geen ppa":tische waarde, zolang geen wijziging van het statuut
wordt geèist; gebeurt dit wel dan speelt
bovenstaande argumentatie.
Hoe kunnen de overige vlaamse eisen
worden bedongen ? Pariteit in het agglomeratiekollege : hiertegenover staat
pariteit in de regering. Het zal niet veel
moeite kosten zelfs de meest hardleerse
franstalige aan het verstand te brengen,
dat het paritaire beheer van een land,
een belangrijker zaak is dan het paritair beheer van een agglomeratie in dit
land. Tegenover de bescherming van de
vlaamse minderheid in de agglomeratieraad staat de paritaire senaat. Hier ook
ligt de vlaamse tegenprestatie op een
hogere schaal. De oprichting van pei|tertuinen en scholen kan m.i. geen probleem zijn. In een federale staat zal
juist de kuituur volledig autonoom zijn,
en het onderwijs onder de bevoegdheid
vallen van de deelstaat. Is het denkbaar
dat een deelstaat verhinderd wordt onderwijs in te richten voor zijn onderhorigen ? Of de deelstaat zal beslissen of
dat dit een kultuurkommissie zal zijn
of iets anders is hier bijzaak.
ONAANVECHTBAAR

Ideëel is de vlaamse pozitie onaanvechtbaar, bovendien staan de Vlamingen in de sterkste onderhandelingspozitie doordat zij meer te bieden hebben
dan te ontvangen, zodat de franstaligen
geen pariteit in het agglomeratiekollege achter de hand kunnen houden als
chantagemiddel. Ook zal het klimaat
aan de onderhandelingstafel totaal anders zijn dan in de unitaire staat, met
unitaire partijen. De Vlamingen zullen
niet onder druk staan van de franstaligen, waarvoor zij voorheen vaak bezweken zijn. Zij zullen de opdrachthouders
zijn van de vlaamse gemeenschap, en
weten dat zij ter verantwoording zullen
worden geroepen voor een vlaams parlement, dat zal hun flinkheid aardig ten
goede komen.
Het is voor mij overduidelijk dat de
unieke kans niet verkeken is zoals Prof.
Verhulst vreest, integendeel. Als wij nu
reeds pariteit en grendels toestaan, dan
kunnen wij niets meer aanbieden aan
de onderhandelingstafel. Dan spelen wij
de franstaligen, feitelijke verworvenheden in de hand, terwijl wijzelf slechts
principiële verworvenheden, zoals Prof.
Verhulst ze noemt, in de handen krijgen
gestopt.
De Vlamingen kunnen met rustige
zelfzekerheid de onderhandelingen tegemoet zien.
R. MATTHEYSSENS,
lid van
V.U.-partijbestuur.

Juist vóór en tijdens de vakantieperiode van « WIJ » zijn er
aan C.V.P.-zijde eni<ele uitspraken geweest, waarop wij menen
toch nog te móeten terugkomen. Naast een motie van het hoofd*
bestuur van de CV.P., die in «De Standaard» werd gepubliceerd on<

BESCHULDIGDE STA OP!
der de titel « lof voor de C.V.P. », bedoefen wij hier nog de open
brieven van C.V.P.-voorzitter Vandekerckhove in « De Standaard »,
in welk blad trouwens onze vriend volksvertegenwoordiger Mat*
theyssens de mechelse notaris op meesterlijke wijze van antwoord
heeft gediend en welk antwoord we deze week eveneens in dit
nummer publiceren.

Het stramien waarop aan C.V.P.-zijde steeds geborduurd is en blijft onveranderlijk hetzelfde : eerst w o r d t het
wierookvat stuk geslagen op het aangezicht van de grote C.V.P.-strategen, die
voor de zoveelste maal bezig zijn
Vlaanderen, na de « rotoplossing » van
Hertoginnedal, weer een grote overwinning te bezorgen, w a a r n a dan, en geen
klein beetje, van leer w o r d t getrokken
tegen de Volksunie, aan wie v e r w e t e n
w o r d t de « a l g e m e n e vlaamse brede
frontvorming te hebben doorbroken ».
En dan stellen wij de vraag : Welk
algemeen vlaams front ? Wanneer en
bij monde van wie heeft de C.V.P. ooit
opgeroepen tot de vorming van « een algemeen vlaams front ? » of zelfs m a a r
tot het plegen van algemeen vlaams
overleg ? J a wel, éénmaal hebben de
kleurpartijers de voeten onder de tafel
gestoken bij een socialistische bankier,
m a a r uit dat onderonsje w a s de derde
grootste partij van Vlaanderen, niet nam e de V.U. angstvallig geweerd, niet op
aandringen van de gastheer doch van
zijn gasten. En wat heeft dat etentje op
het gebied van de frontvorming opgelev e r d ? Nul komma nul.
Alleen de V.U. heeft herhaaldelijk
gepoogd de andere partijen tot een
vlaams overleg te bewegen, m a a r deze
pogingen zijn steeds gestrand op een
hooghartig en smalend stilzwijgen of
o p een krenkend veto. Het is misleidend, om niet te zeggen misdadig, n u
d e V.U. te beschuldigen de vlaamse
eenheid t e hebben ondermijnd; deze
C.V.P.-mop kan enkel bedoeld zijn om
d e eenvoudige en weinig kritisch aangelegde C.V.P.-kiezers zand in de ogen te
strooien, en de eigen ingebrekeblijvingen te bemantelen. Of is het soms niet

zó, dat enkele P.V.V.-stemmen gretig
w e r d e n afgekocht met de invoering van
supergrendels, terwijl de V.U.-amendem e n t e n tot veiligstelling van de zes
Vlaamse r a n d g e m e e n t e n
stelselmatig
door de C.V.P. w e r d e n verworpen ?
Verder w o r d t in de C.V.P.-motie nog
beweerd, dat de «Volksunie door h a a r
houding de anti-vlaamse krachen het
middel heeft verschafd om de goedkeuring van de voornaamste essentiële
Vlaamse eisen t e d w a r s b o m e n » . Ook
hier zou een weinig bescheidenheid aan
C.V.P.-zijde niet misplaatst zijn. Wie
heeft d e anti-vlaamse krachten het
middel verschaft om van het vroegere
vlaamse Brussel, van de belgische
hoofdstad, een vlaams massagraf te
m a k e n ? Is het soms de Volksunie ? Of
zijn het niet de kleurpartijen, ook de
C.V.P. en haar voorgangster, de Katolieke P a r t i j f Wie zijn de leerling-toven a r s geweest jdie de frankofone geesten
hebben opgeroepen en aangmoedigd,
die zij nu niet m e e r kunnen bedwingen ? De Hougardy's, de Persoons, de
Simonets, het F.D.F., de «carcanschreeuwers»,
de
honderdduizenden
niet-waalse frankofonen, de vlaamse
renegaten van alle slag zijn de iJrodukten v a n de onzalige verbasteringspolitiek, de te Brussel mede door de C.V.P.
is g e v o e r d ! Het is al te gemakkelijk
zijn geweten te willen sussen met zich
zelf en anderen wijs te m a k e n dat het
de sociaalekonomische toestanden zijn
die de Vlamingen te Brussel in de arm e n van de verfransing hebben gedreven; de waarheid is dat hier een veel
machtiger en gevaarlijker faktor heeft
gespeeld, m e t n a m e het politiek-administratieve machtsmisbruik dat sedeït
meer dan honderd jaar de kleine

vlaamse mens, die zich om de brode t e
Brussel moest komen vestigen, van bij
zijn eerste bezoek te gemeentehuize in
zijn vangarmen heeft gegrepen, ook katolieke v a n g a r m e n !
Welke initiatieven heeft de C.V.P. in
de gemeentehuizen van de brusselse
agglomeratie ooit genomen om in de
hoofdstad gezonde toestanden te scheppen voor de vlaamse gemeenschap ?
Geen enkel, wel integendeel! Zij heeft
overal lustig meegespeeld in het trikolore verbasteringsproces, en ook de katolieke hoeders v a n de kleine man, de
vakverenigingen en de kerkelijke overheden, hebben h e m deerlijk in de steek
gelaten.
En draagt de C.V.P. er ook niet mede
de schuld van dat onze taal op haast
alle officiële plechtgheden als Assepoester word behandeld, en dat aldus
bij hoge buitenlandse gasten steeds de
indruk wordt gewekt dat' Brussel de
franstalige hoofdstad is van een eentalig franssprekend land ?
J a waarijk, de C.V.P. zou beter doen
voor eigen deur te vegen, en ons eens
duidelijk te m a k e n w a n n e e r en hoe zij
eindelijk iets zal doen om de mede door
haar in het leven geroepen wantoestanden te saneren. De h. Vandekerckhove
vindt er een sadistisch genot in zijn venijnigste pijlen af t e schieten op de
Volksunie, m a a r hij vergeet het bijbelse gezegde « wie zonder zonden is werpt
de eerste steen». Of is hij soms reeds
vergeten dat hij, bij een vorige verkiezing, op een middagmeeting in de Magdalenezaal te Brussel, vlaamse stemmen
heeft geronseld voor
«anti-vlaamse
k r a c h t e n » , in casu oudminister Gilson,
onder wiens noodlottig bewind zoveel

vlaamse mensen aan de waalse landhonger zijn opgeofferd ?
En indien hij dan toch zo bekommerd
is o m de vorming v a n een breed
vlaams front, zou hij er dan niet beter
aan doen, in plaats van maar steeds d e
Volksunie aan te vallen, al zijn energie
en al zijn gezag in te zetten voor d e
totstandbrenging van vlaamse eenheidslijsten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in de brusselse agglomeratie. Mocht er, wat ik vrees, v a n
dergelijke eenheidslijsten niet veel i n
huis komen, niettegenstaande al de goede wil en de offervaardigheid van d e
V.U., dan zal dit in de allereerste
plaats de schuld zijn van de vlaamse
C.V.P.-ers die, alle vroegere manhaftige
verklaringen ten spijt, toch maar w e e r
schaapachtig bereid zijn mee scheep t e
gaan onder de V.D.B.-vlag, hoewel zij
weten dat de belofte van vanden Boeyn a n t s n a de vorige gemeenteraadsverkiezngen, dat de C.V.P. niet zou bijdragen tot de vorming van de schepenkolleges indien hun program niet een
strikte toepassing der taalwetten behelsde, een ijdel woord is geweest.
En waarvoor trekt de V.D.B.-groep
n u ten strijde bij de aanstaande verkiez i n g e n ? De franse tekst van zijn jongste kiesmanifest zegt het ons : voor d e
bescherming van de frankofonen van
Brussel en van Wallonië tegen een
vlaamse meerderheid in het parlement
— voor het herstel van de vrijheid v a n
het g»zinshoofd — voor de versterking
van de faciliteiten in de zes randgemeenten — voor de afschaffing van d e
« c a r c a n » . Dat is de wagen waarvoor
vlaamse C.V.P.-ers zich te Brussel
laten spannen.
De C.V.P. is nooit gewoon geweest op
eigen vlaamse vleugelen te vliegen,
noch een nationaal vlaamse politiek t e
voeren; zij is gedurende heel haar bestaan ingeschakeld geweest in een unitaire en paritair geleide staatspartij,
waarin hoofdzakelijk Brusselaars en
Walen de eerste viool hebben gespeeld.
Alle C.V.P.-moties en alle vroegere
C.V.P.-verklaringen
omtrent de onmacht van de Volksunie ten spijt, is
heel Vlaanderen nu stilaan tot het besef gekomen dat de zo lichtvaardig verguisde Volksunie er dan toch maar in
geslaagd is haar doel, nl. het verijdelen
van de grendelgrondwet, te verwezenlijken en dit tegen de verenigde krachten in van de gehele regeringsmenager i e : de trekpaarden van de vlaamse
beweging, de eierleggers, de paradijsvogel en de polderbizon.
Juist zoals het afwijzen van de Nolfbarak na de eerste wereldoorlog door
de toenmalige
vlaamsnationalistische
volksvertegenwoordigers de bazis legde
voor de totstandbrenging van een volwaardige vlaamse universiteit te Gent,
zo moet het kelderen van de grendelgrondwet beschouwd worden als een
stap n a a r een waarachtige herstrukturering van België in federale zin, als
het eigen middel om met een federale
grensafbakening het vlaamsbrabantse
platteland veilig te stellen tegen verdere brusselse anneksatiepogingen.
M.v.d.B,
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Herentals, het lichte hart van de
Kempen. Zo schreef Ernest Claes in
« Studentenkosthuis bij Fien Jans-

HET LICHTE HART VAN DE KEMP W

sens » over de stad waar hii zijn
middelbaar

onderwijs

genoot

aan

een — sedert de tv-uitzendino « De
Heren van Zichem » beroemd geworden —
Herentals

kollege.
vierde

in

1959

zijn

750-iarig bestaan zoals dat in een
land van stoeten en optochten gebruikelijk is : met een luisterrijke
historische optocht. Minder spektakulair maar blijvender is het w e r k ,
dat een Hf^rentalsenaar, stadsarchivaris Drs. J M

Goris, aan zijn va-

derstad wijdde

Zijn boek, « Een

stad maakt geschiedenis : Bijdrage
tot de aloude geschiedenis van de
stad

Herentals »

verscheen

vorig

jaar en werd onlangs nog via de televizie aan het kiikerspubliek voorgesteld. Wij hebben ons voor de geschiedkundige gegevens op dit werk
gebazeerd.

Il

De n a a m Herentals komt voor het
eerst in de archieven voor in 1150. De
archeologie heeft in de omtrek — Vorselaar, Grobbendonk — tekens ontdekt
die op prehistorische bewoners en op
romeinse en frankische nederzettingen
wijzen.
Aanvankelijk was te Herentals een
« villa» gevestigd van de reguliere kanunnikessen van het kapittel van Bergen : de eerste kern der stad, rond de
St Waltrudiskerk, was dus een allodiaal
goed van het bergense kapittel. In de
loop der 12e eeuw ontstond er echter
een tweede kern, meer in het noorden,
aan de Nete. Was de eerste kern hoofdzakelijk agrarisch, dan waren de bewoners in het noorden meer handelaars
en kooplieden De benaming « H e r e n tals » is afgeleid van « H e e r n » d.w z.
hagebeuk.
De burgers, die zich tegenover de do- maniale heren wilden bevestigen, deden daartoe een beroep op de opperheer, de hertog van Brabant. Reeds in
1204 kwam een akkoord tot stand tussen de twee partijen, waarbij de hertog
bepaalde rechten kreeg. In 1209 deed
Hendrik I van Brabant zijn naam van
stedenstichter eer aan, en stichtte op 't
domein van het kapittel een stad. een
burgesia Deze stichting paste ook in
het politiek koncept van de hertog • Herentals lag immers op het kruispunt
van de weg Brugge-Antwerpen-Keulen
en de weg Leuven (toen hoofdstad van
Brabant) en Friesland en had dus zowel een grote ekonomische als een militaire betekenis De oorspronkelïjke
« eigenares» zag haar rechten inkrimpen • deze rechten zouden mettertijd
meer en meer verschrompelen De uitbouw der stad voltrok zich in de dertiende eeuw : vóór 1253 reeds ontstond
het gasthuis en vóór 1266 het begijnhof.
Zij waren de oudste in hun soort m
heel de Kempen.
In 1303 ontving Herentals de stadskeure van hertog J a n II. Het oudste
stadszegel dateert van 1262 en is aangebracht op de verbintenis die Herentals met Leuven aanging : het vertoont
een boom zonder wortels met de latijnse tekst : «SI. Opidanorum de Herent a l s » In de loop der geschiedenis vertoonde het stadswapen en -zegel meermaals variaties : zo kwam er geruime
tijd een vrouw op voor (St Waltrudis)
met één of twee bomen Het huidige
stadswapen werd bij koninkliik besluit
in 1841 vastgelegd en vertoont een zilveren boom OP een rood veld In de veertiende eeuw zou Herentals zich meer
en meer als stad affirmeren en dit zowel ekonomisch als politiek De lakennijverheid bloeide en het herentalse laken vond afzet in heel Europa. De
lakengilde kreeg in 1360 officiële erkenning
Maar ook Dolitiek kreeg de stad meer
en meer belang De financiële moeilijkheden van de hertog dwongen hem leningen aan te gaan bij de steden, of er
toelagen van te aanvaarden in ruil voor
privilegies en medezeggingsschap De
steden namen onderling kontakt op om
tegenover de hertog en met betrekking
tot hun eigen macht tot een ge7amenlijk standnunt te komen Het verschil
met Vlaanderen en met de onderlmge
naijver tussen de steden aldaar is evident • er onstond een samenhorigheid
en een blijvende band tussen vorst en
onderdaan
In

1356 werden

alle privilegies

en

koncessies, die aan de steden gedaan
waren, samengebracht in een charter,
de «Blijde Inkomst ». Voordien reeds
in 1314, werd in de « Keure van Kortenberg» het s t a t u u t van de steden vastgelegd en de raad v a n K o r t e n b e r g
moest over de toepassing ervan waken.
In deze raad zetelde Herentals voorlopig niet, m a a r toen in 1357, tengevolge
van Wenceslas'nederlaag in de b r a b a n t se secessieoorlog, A n t w e r p e n tijdelijk
bij Vlaanderen kwam, w e r d e n de t w e e
antwerpse zetels in de raad verdeeld
tussen Lier en Herentals,
Tengevolge v a n het feit dat A n t w e r pen niet meer tot het hertogdom behoorde, werd nu ook de hoofdplaats van
het markgraafschap — dat een der zes
grote distrikten van het hertogdom
was — naar Herentals overgebracht.
Naast en onafhankelijk v a n dit markiezaat bestond er begin der 15e eeuw een
schoutschap Herentals, dat zich uitstrekte over een groot aantal omliggende plaatsen : Mol, Balen, Herenthout,
Kasterlee, Poederlee. Tongerlo, Bouwel,
Dessel, Lichtaart, Noorderwijk, Olen,
Morkhoven. Vorselaar. In de tweede
helft der 14e eeuw zou dit gebied nog
uitbreiding krijgen ; ook Arendonk,
Gierle, Lille en Wechelderzande kwamen erbij. Behalve hoofdstad van het
and van Rijen was Herentals dus ook
schoutschap

neerde, blijkt uit brieven die Oraii
Ml»
v a n u i t A n t w e r p e n n a a r het herent;:alB
magistraat zond, met de belofte van vi
veB
sterking Pas in 1584 zou Herentals tei
in spaanse handen vallen, tijdens d
veldtocht van Farnese " de stad was da
tamelijk lang onder staatsbewind
weest. Tijdens dit bewind was de S
Waltrudiskerk ook voor de hervoripd
eredienst opengesteld geworden • i
katolieke eredienst werd op het koi
gehouden De unie van Utrecht, di
voor het eerst al de nederlandse goi
w e n had bijeengebracht in de strijd ti
gen Spanje, brokkelde af onder Farnese
suksessen en de staatse troepen be£;oii
nen nu zelf zenuwachtig te worden oo
al omdat geldgebrek achterstel bij
betaling der soldij veroorzaakte. Tijden
de laatste jaren van het staats bewir
kregen de katolieken het wel te verd
ren bij zoverre dat een gezant va
Oranje n a a r Herentals k w a m om er c
gemoederen te bedaren.
L a n g na de nederlaag der staatsen f
de spaanse herbezetting, zou de piot
stantse gemeente blijven bestaan
Naast de 14e eeuw en de periods \c
d e nederlandse opstand tegen Spam
is de franse bezetting en de Bocie
krijg een derde « h o o g t e p u n t » in
geschiedenis van de stad Herent? J
weest Een tragisch hoogtepunt. w.d
voor het in 1898 opgerichte standbei
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Wanneer in het begin der vijftiende
seuw de raad van Kortenberg vervangen wordt door de Staten van Brabant,
en grote en kleine steden in de S t a t e n
opgenomen worden als vertegenwoordigers van de derde stand, behoort He(•entals wel niet tot de «groten» dat
waren de vier «hoofdsteden» Antwerpen. Leuven, Brussel en 's Hertogenbosch. Het behoort echter wél tot de
« t w e e d e kategorie» met Breda, Diest,
Aarschot. Lier, Bergen-op-Zoom e.a
De opstand der Nederlanden tegen
Spanje en de daarmee gepaard gaande
politieke troebelen en religieuse en militaire konfrontaties hadden ook h u n
weerslag op de geschiedenis v a r Herentals
De stad bleet sebpaard van de beeldenstorm in 1566; voorzorgsmaatregelen w a r e n echter genomen en w a a r d e volle kunstschatten waren uit de kerk
verwijderd en ergens veilig ondergebracht. De Norbertinessen hadden toevlucht gezocht in het klooster van Tongerlo. Of magistraat en bevolking erg
spaansgezind waren, valt echter te betwijfelen • toen in 1569 spaanse ruiterij
voor de poorten van Herentals verscheen weigerde « men » deze troepen
binnen te laten In 1576, het jaar der
?paanse furie maar ook der pacifikatie
van Gent die een ogenblik deed hopen
op heel Nederlands
eensgezindheid
tegen Spanje en op de onderlinge verdraagzaamheid, bezette Berlaymont in
naam van de raad van State de stad.
Tevoren hadden muitende spaanse soldaten de stad geteisterd, plunderend en
moordend : zelfs de
burgemeester
kwam hierbij om het leven
Het staatse garnizoen, dat zich nadien te Herentals vestigde, begon met
de verdedigingswerken der stad
daarbij moesten het oude Begijnhof en de
molen, die aan de abdij van Tongerlo
oehoorde evenals enkele partikuliere
woningen verdwijnen • een maatregel
die nadien uitgelegd werd alc protestants fanatisme
Het belang van Herentals ais strategisch knooppunt dat de Kempen domi-
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Het stadhuis

van het «fite %
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voor het stadshuis getuigt. Einde oktober 1798 werd Herentals door een
sterke afdeling van het Boerenleger bezet. Na een hevig gevecht waarbij talrijke doden vielen en de stad zware
schade leed. werden de Boeren uit de
stad verdreven op 28 oktober De leider
van de herentalse afdeling van het
Boerenleger, advokaat Heylen, zou later de eerste burgemeeser van Herentals worden, onder het belgisch bewind.
De geschiedenis van een stad bestaat
echter niet alleen uit de opeenvolging
van een aantal politieke situaties of militaire gebeurtenissen. Bij ontstaan en
evolutie spelen ook nog een groot aantal andere faktoren mee, en niet alleen
ï.i de archieven maar ook in de andere
overblijfselen uit het verleden spreekt
de h i s t o r i e ' : uit gebouwen, uit kunstwerken, uit tradities Voor Herentals'
. oudste verleden getuigt zijn begijnhof,
een der oudste uit het hele hertogdom
Brabant, getuigt het St Elisabethgasthuis, daterend van 1253 Voor Herentals' middeleeuwse bloei getuigt het
zeer mooie stadhuis uit het begin der
15e eeuw, met het belfort uit 1534 en
de beiaard rond de helft der 16e eeuw.
Voor zijn tradities en devoties getuigt
de kruisweg op de Kruisberg De oprichting ervan dateert uit de helft der
15e eeuw r nsriat de H KruiskaDel afbrandde, gaf Keizer Karel de toelating
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tot heropbouw. Maar in de loop van de
woelige geschiedenis die Herentals meem a a k t e in de 16e eeuw, zou de Kruisweg zwaar leiden. Na het herstel in
1630 werd hij een eeuw later opnieuw
zwaar geteisterd en in 1761 opnle^iw
hersteld : de huidige H. Grafkapel dateert van toen. Vernieling en v e r w a a r lozing tijdens de franse bezetting deden vrezen dat dit m o n u m e n t van
kempische volksdevotie voorgoed zou
verdwijnen, tot in 1834 met het herstel
begonnen werd en de nieuwe kruisweg
in 1837 werd ingewijd. Maar d a a r m e e
was de « kruisweg » van deze kruisweg
nog niet gedaan : tijdens een der n u t t e loze geallieerde bombardementen op
Herentals w e r d de kruisweg in 1944
zwaar beschadigd en in 1945 vernielde
een verdwaalde V-bom enkele staties.
De schade werd in 1947 volledig hersteld...
Herentals ' in de loop der geschiedenis een der jelangrijkse brabantse steden geweest : zij dankte dit niet alleen
aan h a a r ligging m a a r ook aan de ekonomische bloei. Zoals wij reeds zegden
was het herentals laken wijd en zijd
vermaard. Later zou de linnennijverheid — vooral de linnenblekerij — er
bloeien, evenals de, kantnijverheid. In
de 19e eeuw zouden deze nijverheden
nog voort bestaan, m a a r zij waren niet
meer de grote ekonomische faktor Herentals zou in de 19e eeuw het lot delen
van de meeste vlaamse gewesten en
menig Herentalsenaar moest om den
brode uitwijken. Nochtans beschikte de
stad over goede verbindingswegen Herentals was — niettegenstaande de enkele industriële ondernemingen die ^r
gevestigd waren — tot een bevoorradingscentrum voor een hoofdzakelijk
agrarische streek geworden, met een in
1837 opgerichte graan- boter- vlas- en
v e e m a r k t Pas in het begin dezer eeuw
zou in een gedeelte van de Kempen de
diamantnijverheid haar intrede doen
en het agrarisch patroon gedeeltelijk
wijzigen. Maar het is pas na de t w e e d e
wereldoorlog en na de afondige verbet e r i n g der infrastruktuur dat onder
d r u k van de vlaamse opinie de belgische
regering tot de schuchtere industrializatie van de « a r b e i d s r e z e r v a t e n » in de
K e m p e n en Limburg overging. Een industrializatie die echter nog van die
aard is dat menig Herentalsenaar en
Kempenaar uit de omgeving elders
iverk moet gaan zoeken.
Herentals heeft de laatste .laic». wel
industriële ondernemingen aangetrokken, m a a r zowel lokaal als nationaal
zou een dinamischer aanpak niet alleen
de stad zelt, maar heel de Zuiderkempen ten i^oede komen, vooral nu de situatie in de diamantnijverheid preearr
geworden is Spijts de uitwi.iking in de
19e eeuw is de bevolking van 2 8?t in
1800 tot bijna 19.000 gestegen.
Sedert 1830 heeft Herentals
onafse.
brok-en een overwegend-katoliek gemeentebestuur gekend Zou een sterke
oppozitie hier de gemeentevaderen niet
tot een tlinamischer oolitiek kunnen
dwingen o.m. op het gebied van de
werkverschaffing en de industriëlp uitbreiding ?
Herentals, het lichte hart der Kempen, zou er dan ook het bedri.jvige een
t r u m van worden ..
Tekst : R. BOSMANS

het «|ite hart der

Kempen
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Boven : hooHngang van « general Biscuit » ; viidden
onder : stemmig oinnenhoj van het Begijnhof,
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ONDER AUSPICIËN VAN DE UNIVERSITY OF MINNESOTA VERSCHIJNT BIJ DE
UNIVERSITY OF MINNESOTA P R E S S IN
MINNEAPOLIS 'N REEKS « P A M P H L E T S ».
GEWIJD AAN AMERIKAANSE AUTEURS
VAN GISTEREN EN HEDEN : VAN BENJAMIN FRANKLIN OVER WALT WHITMAN TOT SAUL BELLOW EN JOHN UPDIKE DEZE BROCHURES WORDEN DOOR
TOEDOEN VAN DE MC GRAW-HILL BOOK
COMPANY VERSPREID IN DE « HIGH
SCHOOLS » VAN DE VERENIGDE STATEN.

Zij zijn zeer degelijk en van een kwaliteit die
wedijveren mag met het beste m dit genre. De vier
brochuurtjes die wij uit de reeks genomen hebben
om voor te stellen, handelen respektievelijk over
Twain, Walt Withman, The American Short Story
en Ezra Pound.
Het boekje over Mark Twain werd geschreven
door Lewis Leary, professor in Engels aan de Columbia University en auteur van een aantal w e r k e n
over a m e n k a a n s e h t e r a t u u r . Uit dit boekje bhjkt,
dat de auteur van « Tom Sawyer » en « Huckleberr y Finn » meer was dan een humorist, maar dat
hij ook aan sociale kritiek deed en dat hij zelfs de
brave filisters shockeerde met rabeliase verhalen.
Richard Chase, auteur v a a n de studie over Walt
Withman, is eveneens professor Engels aan de Columbia University. Naast een werk over de a m e n kaanse roman en zijn traditie, schreef hij een studie
over « Walt Whitman reconsidered ». In de monografie die hij aan deze — Amerika's grootste dichter, zegt hij — wijdde, wordt Whitmans werk zowel
qua stijl als qua inhoud benaderd. Whitmans werk,
zo zegt de auteur, weerspiegelt in een radikale (zij
het onvolledige) wijze de werkelijke tegenstellingen in de a m e n k a a n s e beschaving ; om h e m te verstaan moet m e n beginnen m e t h e m te verstaan m
2ijn kontradikties, zijn innerlijke tegenstellingen.
W a n t zo is &ij « tot spreker geworden voor de neigingen en de aanleg van zijn land ».
Over de a m e n k a a n s e « short story » werd al heel
Wat geschreven : de lijst m e t w e r k e n over deze
Verhaalvorm aan het einde v a n het boekje van
Danforth Ross over « The American Short Story »
k a n zeker nog aangevuld worden. Zo schreef J a m e s
T. Farell, zelf een ijverig beoefenaar van het genre,
zijn opvattingen erover neer in de inleiding v a n
een short-story-bundel van zijn hand. En nog m e t
zolang geleden verscheen in de Reclam-reeks een
boekje m e t korte verhalen van a m e n k a a n s e auteurs, waarvoor H. Braem een verhelderende inleiding schreef. Ross begint zijn studie m e t erop te
wijzen dat « welke universele kwaliteiten ze ook bezit, de goede literatuur van elke natie drukt het
nat onale karakter uit ».
« En dit is evenzeer voor de amerikaanse literat u u r als voor gelijk welke andere waar ». Deze nationale — wij zouden bijna zeggen nationahstische
•— opvatting van de kuituur in het algemeen en de
literatuur in het bizonder wordt nog onderstreept
en kracht bijgezet door de analize van de a m e n kaanse short story van Washington I r v m g tot Jack
Kerouac : zij heeft gelijke tred gehouden met de
literaire ontwikkeling elders en tegelijkertijd haar
eigen a m e n k a a n s karakter gehandhaafd.
Ten slotte is e r het boekje van William Van 0'Connoi over Ezra Pound : een benadering van het
poëtisch oeuvre van Amerika's grootste nog levende dichter, voor zover dit mogelijk is m een brochur e van een 45-tai bladzijden. Want Pounds werk is
zo ver-grijpend in geschiedenis en ruimte, is van
een dergelijke draagwijdte dat elk facet ervan reeds
een studie op zichzelf zou vergen. Ezra Pound wordt
dit jaar 85. Voor hen die een idee willen hebben van
d e omvang en de betekenis van zijn oeuvre kan dit
boekje zeer nuttig zijn. Om zijn werk te kennen,
is er echter meer nodig dan dat : het werk zélf
dient daartoe geëxploreerd te worden. Toch is William Van O'Connors monografie een zeker meer
dan oppervlakkige kontaktmogelijkheid met een
oeuvre dat in de amerikaanse én m de wereldliter a t u u r monumentaal zal blijven. Niet zozeer door
de omvang dan door de wereld die het draagt en
die er door gedragen wordt Pound heeft, zoals Dante, zoals Goethe, zoals Voltaire, duider willen zijn
van zijn tijd en zijn wereld en hij heeft zijn taak
als dichter zeer ernstig opgenomen : dat zijn teorieen op menig gebied — zowel op politiek en sociaal als monetair, ekonomisch, kultureel — bestreden werden en nog worden, doet met af van de
grootsheid der poging, die zelfs m haar falen nog
geniale trekken bezit.
Umversity of Minnesota, Minneapolis
« Pamphlets
of American Writers >,. Prijs per deeltje : 95 cents

Je gaat een vrijstaande deur binnen, met een klopper waarop te lezen staat « Kloppen a.tt.b. » en aan de andere kant
sta je even vrij als je voor de deur stond. Maar dat is nu
eenmaal courant in deze tijd van pop art of
surrealisme
tn nagebootste
werkelijkheid.

Fernand Handtpoorter,
die zich reeds als
dichter en toneelauteur onderscheidde,
schreef
al wel verhalend proza, maar publiceerde
nu
met « De kleine God » zijn eerste roman. Het
hoek werd bekroond met de prijs der provincie West-Vlaander
en.
Het leven van een middelbare school in een
kleine provinciestad
binnen het bestek
van
één jaar, geeft de tijd en ruimte aan waarbinnen het verhaal zich afspeelt. De kontakten tussen het hoofdpersonage
en zijn omgeving brengen dan de diepte aan, geven aan
zijn figuur en die der anderen dimensie. Belangrijk in deze verhouding
van de leraar
Klaarhout met de buitenwereld
is de idylle
met de leerlinge Diane. Een idylle, die een
grijpen naar kontakt is nadat hij door de dood
van zijn vader eenzamer geworden is dan ooit,
een vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid
met
een boosaardige zelfvoldane
schooldirekteur,
gewezen verzetsman,
die zijn rancunes
uitwerkt op de leraar van de Calseyde en op
Klaarhout
zelf (wiens vader —
onderwijzer
— na de oorlog werd afgezet). Een kleine god,
die de school beschouwt als zijn eigen wereld
VMarin hij oppermachtig
heerst. De verhouding leraars-direkteur
is er dan ook naar. De
jonge Klaarhout leert zijn mede-leraars
beter
kennen en de cinische sekretaris van de Wynckel onthult hem een en ander. Het schooljaar vordert : Klaarhout krijgt opdracht
een
toneelopvoering
met de leerlingen in elkaar
te steken De repetities brengen hem in nader kontakt met de leerlinge Diana : zo ontstaat de eerst onuitgesproken
genegenheid
tussen hen, de idylle waaraan zowel het meisje als de leraar zich
vastklampen.
Klaarhout
leeft in een wereld waarin er
voor hem weinig houvasten
zijn ; weinig
waarden waaraan hij zich vasthouden
kan,
tenzij dan de binding met de vader. Na diens
dood is zijn idylle met het meisje dan ook
meer een vlucht voor de harde realiteit
van
zijn eenzaamheid
in een vijandige of onverschillige wereld, véél meer dan een
zoeken
naar menselijk kontakt. De geschiedenis
van
deze menselijke
eenzaamheid
gaat
gepaard
met een soms ironisch, wel eens naar de sa,tire zich uitbreidend
beschrijven van het milieu : de school, de kleine stad. Maar in hoofdzaak is het niet daarom te doen : wél om de
gevoelssituatie
van iemand, wiens
onvolwassenheid hem hulpeloos maakt en die hulp
zoekt bij een andere onvolioassene. « De kleine God » is een roman die in zijn
stilistische
eenvoud en zijn uiterlijke nuchterheid het bewijs levert van het talent, om langs een anekdotisch-gekonstrueerd
verhaal om, de menselijke ziel en haar gemoedsbewegingen
overtuigend weer te geven.
« De kleine God » is een roman die ons van
het verhaaltalent
van de dichter van K Te
sterven zonder vrees » heeft
overtuigd.
Fernand
j^j

Handtpoorter

blz. Desclée-De

: uDe \leine

Brouwer,

God»

Brugge,

ngeeraerl:

"jeugd en gemeentebeleid"
In de sociaal-pedagrogische reeks uitgegeven door
de « Nederlandsche Boekhandel » verscheen het
werk « Jeugd en Gemeentebeleid », dat de samenvatting is van een onderzoek dat als bazis kan dienen voor de uitstippeling van een aangepaste en
moderne vorm van jeugdbeleid in de gemeente.
Het boek bestaat uit drie delen. Vooreerst is er een
uiteenzetting over doelstellingen en metodes van
het onderzoek, dat gedaan werd in 27 gemeenten
van het vlaamse land en waarbij zowel de verantwoordelijken voor de jeugd (gemeentebestuur,
jeugdraad, jeugdleiders, onderwijzers) als de jongeren zelf (georganizeerden en niet-georganizeerden)
betrokken werden. Het onderzoek en de ondervraging zelf werden gedaan door studenten van de
tweede kandidatuur psichologie en leerlingen sociale assistenten.
Het tweede deel bevat de identifikatiegegevens
zowel van de beleidsmensen als van de jeugdigen :
aantal ondervraagden, aantal per gemeentegrootte,
verhouding werkenden en studerenden, aard van
de studie, aard van het milieu en de levensbeschouwing, aantal georganizeerden en niet-georganizeerden
Het derde deel — het belangrijkste en het omvangrijkste, omdat daarin de rezultaten van het
onderzoek opgenomen werden — bevat drie grote
artikels, elk op hun beurt in een aantal hoofdstukken verdeeld.

Artikel 1 handelt over de ontwikkeling van het
gemeentelijk jeugdbeleid : bepaling en doelstelling
ervan, levensgebieden waarop het betrekking heeft
zowel in de engere zin als in breder perspektief,
de jeugd tot welke zich het jeugdbeleid richten
moet volgens beleidsmensen én volgens jeugdigen
zelf, de inhoud die men aan het jeugdwerk in het
kader van een gemeentelijk jeugdbeleid wenst te
geven, de plaats van de jeugdorganizatie in het
perspektief van het gemeentelijk jeugdbeleid en de
eventuele moeilijkheden bij de realizatie van een
gemeentelijk jeugdbeleid.
In artikel 2 wordt de realizatie tot op heden nagegaan en het toekomstperspektief, terwijl in artikel 3 gehandeld wordt over jeugd en vrijetijdsbesteding, waarbij de meningen van beide groepen
— beleidsmensen en jeugdigen — over een aantal
aktiviteiten wordt onderzocht en naast elkaar geplaatst. In de « slotbeschouwingen » wordt getracht,
een sinteze te geven van het onderzoek.
tl. Jeugd en Gemeentebeleid » is een werk dat
vooral door hen die verantwoordelijk zijn voor het
jeugdbeleid in de gemeente met vrucht kan gelezen
worden : het bevat een aantal aanduidingen zowel
over de huidige situatie als over de toekomstmogelijkheden, die geen jeugdverantwoordelijke kan negeren of waarover hij onwetend mag blijven.
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(RSA) Zoals het plan Morg^enthau Duitsland in een pacifistische staat van tuinierende burgers moest omtoveren, zo wilde het plan Pauley van Japan een nieuw,
soortig Torremolinos maken : bezoek Japan met zijn heilige bergen, zijn boeddhistische tempels, zijn Ibikana's, zijn geisja's en zijn historische plaatsen (Nagasaki
en Hirosjima). Maar een kwarteeuw later heeft West-Duitsland de wereld met zijn
Wlrtschaftswunder verbaasd en legt Japan de hand aan een ekonomische uitdaging waarbij vergeleken de « Défi Américain » van JJSS kompleet ongevaarlijk
lijkt. Op tien jaar (1958-1968) is het neer gesmakte keizerrijk er zelfs in geslaagd
bondsrepublikeins Duitsland van zijn derde plaats op de ekonomische bestsellerlijst te verdringen en alle oude europese industriestaten te overvleugelen. Slechts
langzaam aan begint men in Europa en de VS te beseffen welke enorme metamorfoze zich op dit ogenblik in het « verre » oosten voltrekt. In « Die Japanische
Herausforderung » (1) bewijst de Zweed Hakan Hcdberg, een verbeterde editie
van wijlen Anton Zischka, een Sven Hedin van de ekonomische historiografie,
dat Japan aardig op weg is om nu ook de Sovjetunie van zijn tweede plaats te
verdringen. Zijn zwarte gordel aanspannend werpt Japan reeds een onheilspellende blik naar de top van de lijst: de USA.

EUROPA DOUAR-OF YEN-KOLONIE?
DUIZELINGWEKKENDE CIJFERS
Het boek van Hakan Hedberg kan
Europa in meer dan een opzicht doen
huiveren. Hier rukken duizeligwekkende cijfers aan, ekonomische bewegingen
grijpen in elkaar, algemene statistiek
omhelst zijn stochastisch broertje en
verder gaat zijn aandacht naar ontstellende gevolgtrekkingen, naar fascinerende barnum-investeringen, naar het
kwikzilverig dinamisme van abstrakte
grafieken. In 1975 zal het japans nationaal produkt een twreevoud zijn van het
duitse, in 1980 zal Japan de Sovjetunie
overal behalve in de militaire sektor ingelopen hebben, in 1985 heeft Japan zijn
russisohe mededinger definitief (zo
meent Hedberg) gevloerd.
Die voor Rusland fatale afloop zal een
gevolg zijn van het niets ontziend twintigjarenplan (1965-1985), dat Hedberg de
grootste
ekonomische
onderneming
noemt waarmee de wereld ooit werd
gekonfronteerd. Doel van die gigantische
onderneming : Japans nationaal produkt
tegen 1985 opvoeren tot 900 miljard dollar (142 miljard in 1962). Dit opzet zal
worden geschraagd door een stoutmoedig
investeringsplan van 1400 miljard dollar ( = twintig amerikaanse ApoUo-programma's !).
Hedberg stelt dat dit grandioze plan
beslist zal verwezenlijkt worden omdat
Japan alleen vreedzame, ekonomische
oogmerken nastreeft terwijl de amerikaanse en russische « high brow » in de
toekomst nog slechts bakteriologische
wapens en ruimteraketten zal uitbroeden. Om zijn vredelievende inzichten te
beklemtonen zou Japan zijn begroting
van defensie reeds in 1969 tot 0,83 t h .
besnoeid hebben (1,01 t.h. in 1962). Dit
laatste mag waar zijn, maar alleszins
gewaagd lijkt mij de bewering van de
auteur, dat Japan nu voorgoed de strijdbijl heeft begraven. Het verleden heeft
toch geleerd dat de verovering van de
ekonomische ruimte vaak manu militari
werd beslecht. Het nationale handelsmerk « Made in Japan » (of : made in
Germany) is al dikwijls een gevaarlijke
molotov cocktail gebleken.

KREATIEVE VERNIELING
Terecht stelt Hedberg de europese en
amerikaanse aarzeling inzake afbraak
van versleten industriematenaal aan de
kaak. In die samenhang spreekt men in
het westen inderdaad vrij vlug van kapitaalverkwisting, terwijl Japan blijkbaar met genoegen z'n verouderde staalindustrie heeft afgebroken. Vandaag
heeft Japan dan ook de best uitgeruste
staalfabrieken ter wereld en aan die
« kreatieve vernieling » dankt het ook
zijn top-situatie in de auto-industrie, de
scheepsbouw, de elektronische apparatuur, de reuzetankers e.a m. Niet alleen
produceert de Japanner zonder pauzeren
maar waar de industriële efficiency
zulks vereist spaart hij evenmin de rezultaten van zijn eigen kreativiteit. Ook
kreëert hij onder bergen schulden. Is er
geen geld meer dan drukt hij brandnieuwe Yens. Moet die monetaire lichtzinnigheid in een verder perspektief niet tot
inflatie leiden, of zullen buitenlandse
konkurrenten een revaluatie van de Yen

suggereren ? Hakan Hedberg gaat op die

vraag niet in. Hij is geboeid door de
poëzie van zijn eigen statistiek, door lawines van investeringskoëfficienten, het
koortsig dreunen van de Japanse machines, door een haast magische produktiviteit.
« WHAT A BLOODY EXPORT, FANTASTIC I» (amerikaanse zakenman)
Opvoering van de produktie veronderstelt uiteraard intensifiëring van de uitvoer. Hakan Hedberg situeert de start
van de Japanse exportboom om en bij
de wereldtentoonstelling van Osaka
waar alleszins belangrijke binnen- en
buitenlandse kontakten worden gelegd
en waar Japan meer dan de helft van de
beschikbare ruimte voor zich zelf opeiste. Maar is het niet belangrijker dat Japan in 1969 zijn automobielafzet op het
noordamerikaanse kontinent met 78,8
t.h. kon opvoeren ? (This is a Toyota!)
Dat Japan in de sektor van de elektronische apparatuur de helft van de amerikaanse import voor zijn rekening
neemt (terwijl Duitsland op diezelfde
markt van 30 t h. op 6 t.h. terugliep) ?
Zelfs in Zwitserland, een buurland van
de bondsrepubliek, klopte « Toyota »
(57.000) het verkoopscijfer van BMW,
Audi en Mercedes. Weliswaar is het stilaan vermaarde Japanse automobielmerk
nergens aan de afzetkapaciteit van
Volkswagen gewaagd, maar ook hier
moet de lezer leren denken in meetkundige reeksen.
Die Japanse opvlucht heeft trouwens
ook een ironisch aspekt. Aan Vietnam
heeft industrieel Japan een vette kluif
(1969 : een afzet van 1,5 miljard dollar
aan... de USA, Zuid-Vietnam en bondgenoten !). Maar ook met Noord-Vietnam en Noord-Korea leeft pacifistisch
Japan op vreedzame voet. Dit is dan wat
Hedberg het geheim heet van de Japanse
export-boom. De gewie"kste Japanners
trappen nl. niet in politieke kraaiepoten.
Te Peking ironizeren ze de kapitalistische politiek van hun regering en boeken op die manier eerbiedwaardige bestellingen, terwijl de kommunistische
Chinees zijn « rood » gezicht redt. Zo
slaagt Japan er ook in persona grata te
zijn in de socialistische landen van
zwart Afrika en toch de zuidafrikaanse

DEZE WEEK
IN DE WERELD
Na Egypte en Jordanië aanvaardt ook
Israël het amerikaanse bestandsvoorstel (90 dagen) of het zgn. plan Rogers. Irak, Syrië en diverse Palestijnse verzetsorganizaties verwerpen
het. Tussen Kairo en Bagdad ontstaat
een hoogop lopende ruzie, waarbij
Nasser de Irakezen verwijt, weinig
te hebben gepresteerd in de oorlog.
Moskou zou Bagdad en Damascus

klant niet voor het blanke hoofd te stoten : in Kaapstad gaat de gele Japanse
kapitalist wat graag door voor blank !
Aan de goedkope bewering van de auteur dat de Japanse kapitalist niet ideologisch, niet dogmatisch reageert stap
ik gewoon voorbij. Ik weet niet of Hakan Hedberg ooit een ideologische kapitalist heeft ontmoet. Dit zou dan wel in
Zweden moeten wezen !

« YEN OF DOLLAR ? »
Hedberg is beslist de schaduwzijden
van de Japanse opvlucht niet uit de weg
gegaan. Hij had oog voor de grote offers
en leemten waarmee dit ongeëvenaard
sukses werd bevochten. Genadeloos stelt
hij het Japans protektionisme aan de
kaak waarvoor Japan geen wederkerigheid aanvaardt. Hij tipeert de Japanse
industrieel als een patriot van ekonomische makelij en die protrettering
geldt grosso modo ook voor de Japanse
vakbondleiders, de socialistische inkluzief ! Blijkbaar is dfe europese producent
al even gespeend van ideologische bewogenheid als zijn Japanse konkurrent.
Met voorbarige geestdrift stort hij zich
in de armen van de « verre » investeerder, gaat op in de koncentrationistische
euforie : Siemens omarmt Feij, Pfaff
papt aan met Yanome, Grundig omhelst
Sonny, Thyssen trouwt zo waar met Nippon Steel. De Japanner, naar het gevoel
van Hedberg een gekwalificeerd investeerder maar een erbarmelijk verkoper
hoeft zich geen zorgen te maken. Europa verkoopt in zijn plaats. Europese
banken stellen hem het kapitaal ter beschikking voor de aankoop van europese
firma's. Europese deviezen worden tegen
Europa aangewend. Tot een definitieve
keuze tussen Yen en dollar is het tot
dusver niet gekomen maar er zijn
« koncentrationaire » voorbeelden die er
niet om liegen.

Van die optiek uit kan zijn boek de
voorafbeelding zijn van een akelige op
technologie gefundeerde, technokratie
van de toekomst. In die maatschaopij
waarin de manager de spreekwoordelijke lakens uitdeelt is aan de konsument
niet bijster veel plaats ingeruimd Hier
schaft schraal Aleitie de pot • er is
(bijna) geen geld voor weduwen, wezen
en ouden van dagen Zoals Hedberg de
de sociale implikaties van die ekonomische hoogkonjuktuur in de verf ?et
gaat het in Japan om een industriële
terreur waarvan, naast een nooit aflatende prestatie-paraatheid, lucht- en waterbezoedeling, giftstoffen. -/lektekiemon
in de voedselbereiding, overbelast wegverkeer met rekordcijfers in de ongevallenbranche, dreunende machines en
denderende buldozers de onveranderlijke eksponenten zijn. In 1980 za' drie
vierde van de iapanse bevolking tu«<:en
Tokio en Kobe wonen (randstad Holland !). Japan dat na aftrek van zijn beboste oppervlakte niet groter is dan de
helft van West-Duitsland bouwde in
1968 méér woningen dan de VS op een
heel kontinent. De Japanse mens — ook
die bestaat nog — is als een /waarsewichtbokser die moet vechten in de
ring van een vlieggewicht.

BREUK MET SOLIED
KULTUURPATROON
Dit heeft Hakan Hedberg mij alvast
geleerd (m weerwil van zijn al te statistische benadering) : in het « verre »
oosten leeft een volk wiens produktiekapaciteit, investeringswoede en ekonomische ekspansiedrang een aaneengesloten
voortdurende progressie is Maar die
vooruitgang werd nog niet geintesreerd
in een nieuw harmonisch wereldbeeld.
Hier lijkt de alomgeldigheid van de
kauzaliteit wel verbroken : een eindeloze ruimte van niet langer achterhaalbaar ekonomisch gebeuren overweldigt
ons bewustziin. Zijn er nog grenzen aan
die hoogkonjuktuur ' Die vooruitgang
lijkt me over de prikkeldraad van haar
veilige begrenzing heengekropen. in een
met landmijnen bezaaid gebied, waar 7e
wellicht bruusk zal gekonfronteerd worden met haar eigen on-af ziin. alle voeling verliezend met een soiled kuituurpatroon Dit aan te tonen was uiteraard
niet de bedoeling van de ekonomist
Hedberg. Maar aan de zuiver socio-ekonomische benadering alleen heeft de lezer al ruim genoeg.

Het boek van Hedberg is vooral interessant omdat hij toch schrijft over een
land waar de manager de toon aangeeft.

Hakan Hedberg « Die Japanische Herausforderung ». Vit het Zweeds naar
het Duits door Hans-Joachim Maas.
Verlag Hofpnann U. Campe DM 20.

aanzetten, zich te matigen en het
krakeel stop te zetten. Opluchting te
Washington en te IWoskou. Gunnar
Jarring zal namens de UNO de besprekingen leiden. Peking gooit roet
in de pap door partij te kiezen voor
de tegenstribbelende Palestijnse verzetsorganizaties. Nassers standpunt
wint geleidelijk veld.
Twee amerikaanse en een braziliaanse diplomaat in Urugay door partizanen ontvoerd.
Nieuwe onlusten te Belfast (Noordlerland) eisen 1 dode en verscheidene
gewonden. Vrouwen en kinderen betogen tegen britse militairen.
Luchtvervuilingsalarm in talrijke
wereldsteden, o.m. te New York, Tokio en Sidney. Te New York wordt
de sluiting van talrijke straten voor
het autoverkeer in overweging genomen.

48.000 britse dok werkers hervatten
na akkoord in het loongeschil het
werk.
Veerboot met 3.50 opvarenden kapseist
in de Karibische zee. Meeste opvarenden verdronken.
Minister Barber, na Mac Leod's
overlijden minister van Financien
van
Groot-Brittanni
geworden,
wordt als brits top-onderhandelaar te
Brussel opgevolgd door Geoffre' Rippon.
De belangrijkste westerse handcisnaties bewerken te Geneve een handelstop in afwachting van een GATT.
konferentie, waarop zal gepoogd
worden de japans-amerikaanse handelsgeschillen bij te leggen.
Voor de eerste keer wordt een 11 m.
lange Posseidonraket van onder water door een amerikaanse atoomduikboot met sukses afgevuurd.

INDUSTRIËLE TERREUR
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ONZE LEZER
Al wie regelmatig publiceert zit voortdurend geplaagd met de dubbele vraag :
wordt mijn proza gelezen, en zo ja, door
wie ? Die vraag houdt ons dus ook bezig,
en wij krijgen te weinig reakties van
lezers om ze aan de hand daarvan te
kunnen beantwoorden. Zonder te kunn e n zeggen waarop het steunt, zijn we
ons een beeld gaan vormen van onze
lezer, beeld dat misschien totaal verkeerd is. De mens die deze stukjes al
eens leest, stellen wij ons voor als nietsportfan, zelfs als iemand die weinig over
sport leest, en er geen behoefte aan
heeft er veel over te weten. Als iemand
voor wie de sport maar een zeer relatieve waarde heeft, die ze misschien wat
onderschat zelfs. Als iemand die kritisch
staat tegenover het sportgebeuren, en
tegenover alles wat erover geschreven
wordt. Bijgevolg ook, vermits dat samen
gaat met kritische zin, met begrip voor
falen en zwakheid. Wij meenden dit
eens te mogen zeggen, omdat het een
beetje uitlegt waarom dit sportrubriekje
is zoals het is, en waarom de echte, gulzige sportliefhebber er niet veel kan
aan hebben

THE RIGHT MAN ?
Ook de tv-uitzending gezien waarin
Louis de Lentdecker én J a n Wouters
het proces maakten van de voorbije ronde van Frankrijk ? Ook de indruk gehad
dat er een afgrond gaapt tussen de opvattingen van beide genoemde joernalisten en die van Fred de Bruyne? Langs
de ene kant de kritische instelling, de
drang naar objektiviteit, naar relative-

ring, naar verzet tegen de opfokking tot
sportkonsument. En langs de andeie
kant, die van onze tv-man, de vaste wil
ons, kijkers, verder de idiootste din<;ea
wijs te maken, ons «zo stom als 't achtereind van een varken » te houden, en ons
met alle mogelijke onnozelheden — in
de hjn der stilaan gelukkig verdwijne..de échte sportjoernalistiek — op te ledden tot trouwe velo-aanbidders ? Tenslotte ook de indruk gehad dat J a n en
Louis meenden te spreken tot wezeii.,
begaafd met rede en verstand, en Frevl
tot achterlijken en « appelaars » ? -^s
Fred de Bruyne eigenlijk nog wel « the
right man » ?

SLAPPEKENS
In drie atletiekontmoetingen te Z
rich, Serajewo en Helsinki, trachtten
europese landen hun selektie af te dwj
gen voor de finale van de Europese i
letiekbeker, volgend jaar betwist
1
Stockholm. Het inrichtend land, Zw
den, IS alvast van de partij. Vera V
plaatsten zich te Zurich Frankrijk
Rusland, te Serajewo West-Duitsland
Italië, en te Helsinki Oost-Duitsland t,»
Polen De Belgen leverden kamp (bii
manier van spreken dan) in Helsinki.
Dat zij de jongens van achter de « blaffetuur » niet konden kloppen, dat stond
al op voorhand vast. Dat ze ook door
Noorwegen, Zweden en Finland zouden
overwonnen worden — en dus laatste
eindigen — al iets minder. En dat ze in
de twintig proeven veertien keer laatste
eindigen, dat getuigt alleszins van een
zekere « slaptitude » in de belgische atletieksport. Zelfs wij hadden iets beter
verwacht.

koningen ondereen
« Den Bels » won voor de tweede keer de ronde van Frankrijk, en daarom
werd hij op 21 juli door koning Boudewijn en op 23 juli door koning Leopold ten
paleize ontvangen. Wij, gazettenlezers, werden verondersteld wild van entoeziasme te zijn voor de belangstelling
van onze vorsten voor de koereur Merckx in
hinonder en de wielersport in het algemeen. Nogal « dioeers » van aard, zijn wij
persoonlijk helemaal niet entoeziast. Integendeel
zelfs.
Wij hebben er wat tegen dat een koning populariteit
zoekt door
geflikflooi
me idolen van betwistbare waarde uit een stuk showbiz, waarvan de waarde
niet eens meer betwistbaar is. Wij, ouderwetse knul. vinden dat een koning daar
moet boven staan, ook in deze tijd met zijn eigenaardige
waardeverhoudingen,
eii zijn volksgeliefdheid
moet veriverven door degelijk werk in dienst van zijn
land. Wij hebben er ivat tegen dat sire in de persoon van Merckx openlijk
hulde
brengt en propaganda maakt voor precies die sport, die m,omenteel zoal tot de
meest korrupte moet behoren, en dat hij door zijn persoonlijke
Inzet in feite
het spelletje van de kommerciéle
wielersport — de reklame — meespeelt.
Met
eniqe slechte wil zou men kunnen gaan gewagen van de koning aller Belzen als
reklame-agent
voor itahaanse
huishoudapparaten
Als Boudewipi zo'n formidabele
bewondering
heeft voor de helden van de
velo. wat overigens zijn goed recht is, dan zou hij toch ook eens het boek van
Daele. handelend over dje helden, moeten lezen, en dan zou hij er toch beter aan
doen die idolen in stilte te omhelzen, en met met al die kouwe drukte
tentoongespreid bi] het bezoek uan. Merckx, drukte een veel betere zaak waardig.
Inderdaad, voor honderden vlaamse geleerden, kunstenaars, ekonomen,
sociale
werkers, vaak met loereldfaam, voor honderden zeer verdienstelijke
mensen,
werkzaam bij de jeugd, gehandikapten.
ouden van dagen, is de
belangstelling
van de koning nooit voldoende groot geweest om hen eens uit te nodigen voor
een bezoekje aan het paleis, laat staan voor een bezoek in aanwezigheid van een
leger fotografen. Nochtans is het loerk van al die meyisen oneindig
belangrijker,
voor de bewoners van dit land, en voor het prestige van ons land in de wereld,
dan dat van de wielrenner. En als de koning dan toch zijn interesse voor de sport
wil laten blijken, waarom dan niet de échte sportlui gevraagd, zoals bij voorbeeld degenen die onlangs nog zulke schitterende
uitslagen behaalden
tijdens
de internationale sportontmoetingen
voor gehandikapten?
Stuk voor stuk mensen
die duizend keer meer sportman (woman) zijn dan een Merckx. Door alleen deze
kommerciële
Merckx met zoveel drukte te ontvangen, devalueert de koning o.i.
•niet alleen zijn « recepties » tot een ietwat potsierlijke koffieklasj, maar zou hij
iiij sommigen met een slecht karakter wel eens de indruk kunnen wekken dat
hij de kommerciële sport beschouwt als het belangrijkste dat wij, Belgen, nodig
Mebben, en dat hij dus niet weet wat voor zijn land van belang is, ofte zijn stiel
met
kent.
Kee, wij zijn met die receptie ter ere van Merckx niet zo heel gelukkig, en
Tüi7 zijn zeker niet alleen. In heel wat bladen lazen wij min of meer scherpe
hritiek. Maar laten wij Boudewijn en Merckx hun zaakjes behartigen zoals zij
dat best vinden, en even kijken naar het kasteel van Argenteuïl, waar het echtpaar Merckx op bezoek was bij het huishouden Pol-Liliane, in bijzijn van de
familie Luc Varenne (au grand complet), van enkele « dikkoppen » van « Les
Sports » en van « Paris-Match y>, van Zjang van Buggenhout en Jean (ja.) Aerts
en nog enkele V.I.P.'s. De prinsessen kregen van Merckx een velo, de Merckx'en
kregen van Liliane een stukje eten, en er werd over koetjes en kalfjes
gepraat
in een geest van « werkelijke
» vriendschap in 't Fransoos. Gezien de samenstelling van het gezelschap, kan het niet anders. En nu kan het alweer
pietluttig
lijken, maar ook hier hebben wij bezwaren. Voor ons lijkt het er namelijk
sterk
op dat de twee vlaamse kinderen Eddy en Claudine opgevorderd werden — en er
gretig op ingingen — om de publiciteit te dienen van king Pol and his band en
« Les Sports » in het bijzonder, en van de zg. frans-brvsselse
kringen in het algemeen. Wij, Vlamingen, worden op de koop toe nog onnozel genoeg geacht, en
door sommige van onze eigen nieuwsmedia
gemaakt, om dergelijke « reception
rée'lement
amicale » (Luc Varenne) bleirend van ontroering toe te juichen
Ztf, wij krijgen dikwijls op ons brood dat wij bij het aanbidden van Merckx
niet voldoende ijver aan de dag leggen Maar laat diezelfde Merckx één gelegenheid voorbijgaan om zijn gehechtheid te betuigen aan het kliekje
franstaligen
dat altijd weer probeert de Vlamingen eronder te houdefi ' (Misschien is hij te
dom of te naïef om zelf in te zien hoe hij daarvoor ge- en misbruikt wordt, laten
wij het hopen). En wanneer heeft diezelfde Merckx al eens zijn
verbondenheid
betoond met zijn eigen volk ' Zijn gevrij met de « betere Belzen » kan ons geen
barst schelen. Maar men mag van ons niet verlangen dat lüij — en dit heeft niets
te maken met 's mans waarde als koereur. die boven elke twijfel verheven is —
zó plat zouden zijn dat wij nog gaan loeien van begeestering telkens
Merckx
ons. Vlamingen, weer eens een ferme stamp tegen de muil geeft. Zoals hij, naar
ome bescheiden mening, op Argenteuil nog deed.

Eddv

Merckx

voor de tweede

maal winnaar

van de Ronde

van

Frankrijk,

DE PRUYME

WIENS CENTEN

In zijn zeer m e r k w a a r d i g en van harte
aanbevolen werk over de wielersport
laat J a n Emiel Daele een heleboel renners aan het woord over hun stiel, over
zichzelf en over hun kollega's. De namen van de betrokken renners werden
om begrijpelijke redenen licht gewijzigd — zeer licht overigens — en zo
lezen wij dan over een ons onbekende
« De P r u y m e » : « De P r u y m e bijvoorbeeld had het ook zo in de mouw. Achter onze rug snuisterde hij in onze valiezen Dat was me een komediant. En
hij kon meer slikken en oDUiten dan wij.
J a m m e r voor hem stak hij het in zijn
hoofd de Ronde van Frankrijk de kunnen winnen Dat heeft hem nog vroeger
gekraakt Hij deed niets anders dan vallen op 't einde. Hij was er altijd op uit
relaties te krijgen met invloedrijke personen om later een gemakkelijke job
te vinden In het begin praatte hij verschrikkelijk slecht. Nu nog vergist hij
zich dikwijls en vergeet rap een naam
of de draad van een zm bijvoorbeeld.
Met drog is hij altijd een specialist geweest ». J a watte...

Ten tijde van « Boemerang » voor de
M.S.-patienten, schreven wij over Eddy
Merckx, die een royaal bedrag had geschonken voor de aktie in kwestie, h e t
volgende : « met of zonder reklame Was
zijn gebaar voor de M.S.-mensen er een
van de fijnste soort. Bravo ». Misschien
zijn wij weer wat r a p geweest met onze
loflitanie, w a n t verleden week lazen wij
in Sport 70 een soort open brief v a n
Martin Vandenbossche, en omdat de objektiviteit haar rechten heeft, met of
zonder goesting, zijn wij verplicht daaruit een p a a r zinnen over te nemen. « Tijdens de Ronde was ons bericht geworden dat Eddv Merckx zijn prijzen en
premies aan ons als extra zou verdelen.
Dit m a a k t e 14 888 frank voor elke renner. Eddy schonk 134.000 fr ten voordele
van Boemerang. Ik v e r n a m dit langs de
televizie... Mijn voormalige ploegmaats
vroegen me het woord te nemen over
het geval... Ik antwoordde op hun verzoek : Ik ben nog jongman, ik kan die
14 888 frank, die aan Boemerang w e r d e n
geschonken, gemakkelijk derven ».

PRO A.B.N.
Verleden zondag in Sportweekend een
fantastisch interview gezien, door Louis
de Pelsmaecker afgenomen van de nieuwe juniorskampioen wielrennen, Karel
Sels. Louis is zich zo stilaan aan het opwerpen als dé specialist in het stellen
van de meest onnozele vragen. En Karel
Sels lijkt ons een ernstige kans te maken om weldra de man te worden die
het schabauwelijkste « Vlaams » uit zijn
kloefen slaat van alle koereurs die dit
gezegende land rijk is. En dat wil w a t
zeggen. Wat wij wilden vragen is dit :
zouden onze tv-reporters er bij h u n
slachtoffers eens niet gaan op aandringen dat ze een beetje hun best zouden
doen om min of meer beschaafd te spreken. Wij verlangen heus niet dat die
jongens een schitterende redevoering in
vlekkeloos Nederlands zouden weggeven. Maar ze zijn allemaal toch een tijdje naar school geweest, en zoveel beschaafd Nederlands hebben ze allemaal
wel geleerd dat ze zich op een verstaanbare manier kunnen uitdrukken. Waarom doen ze het dan niet ?
Schijfwerpen
voor gehandikapten
te
Stoke-Mandeville,
(Groot-Brittannië)
:
onze landgenoten
Cornells en Dua.

WAAROM SPA ?

F.
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Biasschaat.

Wij geloven niet dat de zwemsport
in ons land financieel rendeert, en wie
bijvoorbeeld de belgische kampioenschappen orgamzeert moet, zo denken
wij, niet rekenen op veel winst Daarvoor is de belangstelling van de doorsnee Belg voor deze prima sport nog te
gering. Het lijkt ons dus verkeerd de
organizatie van de kampioenschapoen
toe te wijzen aan de meest biedende klub.
Er moesten andere normen m aanmerking worden genomen, zoals installaties,
publieke belangstelling, kwaliteit van
de organizatie e.d m. Moest men dat doen,
dan zou o.i. Brasschaat moeilijk geklopt
worden. Dat gebeurt dus niet, en zo
koint het dat de kampioenschappen zullen gezwommen worden in Spa, w a a r
men de organizatie kocht voor 100 000
knotsen. Nog komieker vinden wij het
dat het geld afkomstig zou zijn van het
mini'=terie van Franse iïultuur Om het
zacht te zeggen, daar is toch iets aan
dat wringt.

WIJ

Verwonderlijk is het niet dat als « De
Standaard » een joernalistieke stunt
kan uitlialen met een kaartje (alleen
van Europa, hoewel dat niet voldoende
is !) met een titel er onder « Belgische
regering in "ballingschap" », de politieke joernalistiek zélf ook zowat in ballingschap is.
In de bladen leeft het gewone politieke leven nog enkel voort als een vermoeide zucht na een loopkoers tijdens
een zonnewarme dag.
Daarom beginnen we uitzonderlijk dit
overzicht ook maar met het bondigste
en knapste stukje dat onze aandacht
trok : een lezersbrief als antwoord op
een andere lezersbrief. Een brief die bewijst dat er toch al heel wat niet onmondigen zijn ! Gelukkig maar !

DE GAZET V A N ANTWERPEN
« VL Kontich schrijft dat hij het extremistisch gedoe beu is. Daar is het er
wel vele franstaligen om te doen dat de
Vlamingen het reageren beu zou worden, dat de Vlaamse Beweging vermoeid en versleten zou geraken. Dat de
Vlamingen in de tijd van de ruimtevaart vechten voor het behoud van zes
randgemeenten noemt men dwaas, maar
dat de franstaligen in diezelfde ruimtevaartperiode zes randgemeenten kost
wat kost willen verfransen is natuurlijk
normaal.
T.V., Antwerpen.
DE VOLKSGAZET
De achtbare heer J. van Eynde schreef
een buitengewoon kalm gesteld stuk onder de ietwat raadselachtige titel « ongezond ». Daarin heeft hij het in feite
over de ouderdomsgrens, of leeftijdsgrens zoals hij het formuleert, voor burgemeesters en schepenen. Van Eynde
tracht een genuanceerd standpunt in te
nemen en erkent zelfs dat zij die niet
zijn mening dienen ook wel iets kunnen
zegden dat de moeite waard is. Uit dit
artikel knippen we alleen maar een beschouwing waarin hij zijn liberale tegenstanders — ons inziens terecht —
nog tamelijk zachtzinnig te lijf gaat.
Dat van Eynde zich in zijn eindbesluit onuitgesproken aandient als een
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« apostel van de waarheid », kunnen we
dan wel met een ironische glimlach als
een algemene aanbeveling aanvaarden.
« Maar wat dan te zeggen van de toestand die enkele dagen geleden aan het
licht is gekomen en waarbij het vaststaat dat liberale mandatarissen, o.w.
één die enige tijd geleden nog de euvele
moed had om een minister te interpelleren over huisvestingsbeleid, tans bij
de regering komen aanlopen om steun
te vragen voor hun eigen privé-ondernemingen en -belangen ?
» Iedereen kent, te Brussel, de naam
van de betrokkene. Elkeen weet dat hij
miljoenen heeft gesmeten in de jongste
verkiezingskampagnes van de P.V.V. Er
werden rond hem processen gevoerd tot
voor de allerhoogste gerechtelijke instanties. Er zijn ooit maatregelen getroffen om hem toch gelijk te geven
daar waar hij door de justitie afgewezen was.
» Vanzelfsprekend hebben hij en zijn
gelijken meegedaan aan hardnekkige
kampagnes tegen welkdanige staatsinmenging, subsidiëring of tegemoetkoming, zolang het niet om hun eigen zaken ging. Want dan wordt plotseling
moord en brand geschreeuwd, schermt
men met het belang van kopers en
kliëntele en moet elkeen klaar staan om
bij te springen. De politieke invloed
waarover zij, hetzij rechtstreeks, hetzij
door de partij die zij mild hebben gesteund in betere tijden, wordt dan aangewend en geëxploiteerd.
» Zou het publiek niet veel wijzer
zijn, indien het méér aandacht schonk
aan zulke ongezonde kumuls, waar de
grens tussen privé-zaak en openbaar
mandaat nauwelijks te onderscheiden
is, dan aan leeftijdsgrenzen en gelijktijdige uitoefening van openbare verkozen funkties, waarvan altans de gemeentelijke in zéér talrijke gevallen,
voor veel werk, slecht vergoed zijn.
» Wij geven ons zéér goed rekenschap
dat dit standpunt niet door iedereen
wordt gedeeld. Doch wij hebben het
nooit als onze taak beschouwd de mensen naar de mond te praten. Wij ijveren, in alle opzichten, voor de waarheid.
» En de waarheid is, dat de echte onverenigbaarheden zelden liggen daar
waar het groot, maar slecht voorgelicht
publiek ze zoekt ! ».

LE SOIR
De F.D.F.-senator Thlry geniet nogal
eens de gunst van een « vrije tribune »
in « Le Soir ». Onder de titel « Voir plus
loin » (Verder kijken !) trekt hij de
aandacht op de grote « gevaren » die in
de toekomst de franstaligen en het
Frans zelf in dit land zullen bedreigen.
Nadat hij Theo Lefèvre heeft geciteerd die, als een echte profeet ! zei :
« Het Europa van morgen zal vier entiteiten omvatten : Frankrijk, Duitsland,
Italië en de Benelux », wijst hij op dit
dreigend « gevaar ».
« Een klein feitje : Een omzendbrief
kondigt de stichting aan van een vriendenkring met een afrikaanse staat. Uitstekend. Maar met verbazing leest men
dat deze kring geplaatst werd, onder
andere, onder de hoge bescherming van
de ambassadeur van deze staat « voor
de Benelux »... Ongetwijfeld een eenvoudige vergissing vanwege de bel-

WIJ IN LIMBURG
Op zondag 6 september a.s. heeft
er in het kanton Bree een tussentijdse verkiezing plaats voor een zetel in de limburgse Provincieraad,
vrijgekomen door het { gedwongen )
ontslag van een C.V.P.-er.
De Volksunie-afdelingen van het
kanton Bree hebben na afspraak
met het arr. bestuur van TongerenMaaseik besloten aan deze verkiezing deel te nemen.
Deze beslissing werd genomen :
1. om aan C.V.P. en B.S.P., aan
A.C.V. en ABV.V. te laten voelen
hoe de Limburgers oordelen over
de uithongering van de kempense
mijnwerkens in de eerste maanden
van 1970.
2. om aan te tonen, wat men in de
Kempen denkt over de grendelgrondwet van de regering Eyskens.
3. om er op te wijzen, dat de splitsing van het kieskanton Bree-Peer,
die indertijd werd doorgevoerd, een

anti-demokratische beslissing was,
waardoor de C.V.P. de Volksunie
minstens een zetel in 1965 heeft
ontfutseld.

gische opstellers van deze omzendbrief.
Maar de vergissing is dubbel opmerkelijk. Zij toont aan dat sommige medeburgers, en niet de minst belangrijke en
niet de minst goedwillige, er toe komen
het gesimplificeerde begrip van Benelux als soevereine staat te gebruiken,
waarbij men dan een ambassade kan oprichten. Vervolgens trekt (deze vergissing) er onze aandacht op dat sommige
landen de drie geassocieerde staten van
Benelux als voldoende verenigd kunnen
beschouwen voor wat hun politiek, hun
ekonomie, hun kuituur betreft, dat het
praktisch en passend wordt er maar een
enkele diplomatieke vertegenwoordiging te hebben. Zo kan, stilaan, het ene
gebied na het andere, een assimilatie
ontstaan, die voor de Belgen die Frans
spreken, niets anders kan betekenen dan
een onderwerping aan de enorme nedferlandse en Vlaamse meerderheid en de
langzame opslorping van hun gemeenschap ».

DE STANDAARD
Onder de titel « Partijen en regime
streng beoordeeld — Belgische schooljeugd trekt zich weinig aan van politiek » brengt dit blad een samenvatting
van een onderzoek bij de « vaderlandse
schooljeugd » over politiek. Zoals elk
dergelijk onderzoek zo is ook elke samenvatting van de uitslagen van zo'n
onderzoek altijd voor kritiek vatbaar.
Toch is het mogelijk enkele belangwekkende punten uit deze samenvatting te
lichten.
Onze aandacht gaat vooral naar de
houding die men tegenover het « vaderland » enzovoort aanneemt. Er zijn elementen die wijzen op een zekere nationale bewustwording, er zijn natuurlijk
ook de onvermijdelijke onzekerheden
en onduidelijkheden in alle menselijke
inzichten en vooral in de uitspraken
van nog jongere mensen. (Met alle
voordelen maar ook nadelen die daarmee verbonden zijn).
« Meer dan de helft van de leerlingen
zijn aan hun belgische nationaliteit gehecht en 47 t.h. staat daar onverschillig
tegenover. Het verlangen om staatsburger van een groot land te zijn is niet
sterk : 67 t.h. van de uitgesproken meningen is negatief.
» Aan de vrijwaring van het nationaal
patrimonium wordt nogal veel belang
gehecht. Vooral de nederlandssprekenden zouden het betreuren indien België
« door zich in een groter geheel te integreren de waarden zou verliezen die het
door zijn geschiedenis en zijn arbeid
heeft verworven ».
» Hoewel het staatsburgerschap van
een groot land de meerderheid van de
jongeren onverschillig laat, is de wens
dat hun eigen land een grote rol zou
spelen o-p internationaal vlak klaar uitgesproken. De schooljeugd is gevoeliger
voor het prestige dat verbonden is aan
de ruimtevaart dan voor het prestige
dat België zou verwerven indien zijn
politici een belangrijke rol zouden spelen in de diplomatieke betrekkingen :
respektievelijk 17 en 28 t.h. « zonder
oordeel », maar in beide gevallen zijn
meer dan 80 t.h. van de uitgesproken
meningen pozitief.
» Dit « patriottisme » betekent echter
niet dat de schooljeugd on voorwaar de-

Teneinde deze kiesstrijd zo goed
mogelijk le kunnen voeren, vragen
de Volksunie-afdelingen van het
kanton Bree de financiële steun van
alle Vlaamsgezinden.
Bijdragen kunnen worden gestort
op P.R. 150024 van Jaak Gabriels
te Bree, met vermelding « Prov.
verkiezing ».

Vlaamse Toeristenbond

lijk in België wil blijven wonen. 65 t.h.
interesseert zich voor de levenswijze en
de problemen van andere landen en
drie kwart van de ondervraagden zoxii
den zich in het buitenland vestigen indien daar een betere betrekking en be*
tere arbeidsvoorwaarden zouden aanga*
boden worden. De terughoudendheid tegenover die mogelijkheid is groter in
het vrij onderwijs en onder de nederlandssprekenden ».

HET VOLK
Onder een bijna wrekende titel « Dat
zal de regering bekopen » schrijft J.
Claes over een dringend sociaal probleem dat de regering onopgelost liet
vooraleer in vakantie te gaan. En wie
zal ontkennen dat de kinderbijslagen
een belangrijke faktor zijn in een normaal gezinsbudget ? Als in elke tegenstelling ergens een extremist moet steken waardoor het tot geen oplossing
komt, wie is dan in dit geval de extré^
mist ? Of bestaat die boeman enkel en
alleen als men op een niet-traditioneel
kan schelden ? Maar misschien is dan
toch de regering de extremist ! Voor
ons niet gelaten, dan kunnen we dat ook
misschien nog eens zeggen in een ander
geval !
« De regering had gisteren, zonder
dat ze het zelf moest betalen, een weigekomen vakantiegeschenk kunnen bezorgen aan alle gezinnen met ten minste twee kinderen. Omwille van meningsverschillen tussen de socialistische
en de kristen-demokratische ministers
werd de beslissing verdaagd, tot grote
ontgoocheling van alle familiale organizaties.
» Op een onlangs gehouden perskonferentie van de kristelijke arbeidersbeweging werd de vraag gesteld : Wat zult
gij doen als de regering geen beslissing
neemt vóór einde juli' ?
» Tans is het ogenblik gekomen om
die vraag te beantwoorden. Het A.C.V.
zal na de grote vakantie maatregelen
nemen om voldoening te bekomen inzake de kinderbijslagen. De kristelijke
vakbonden zullen, samen met al de familiale organizaties van het A.C.V. een
aktie ontketenen, die de regering niet
zal sparen. Het is nog te vroeg om bijzonderheden over de geplande aktie bekend te maken, maar in elk geval is de
regering verwittigd, dat zij van nu af
niet meer op de welwillendheid van de
kristelijke arbeidersbeweging moet rekenen ».

DE SiMPATIEKSTE
REKLAME DIE
DENKBAAR IS..
Onze sprookjesballons bedrukt
met naam merk enz .,

De onovertrefbare reklame ..
om een artikel te lanceren
of voor
een
winkelopening
handelsfoor...
braderij
reklamestoet
open d a g , . ,
kiespropaganda ..
Zend ons onderstaande B O N toe o m a l les te w e t e n over « BALLONREKLAME
met SUKSES »
Vraag tevens ' n l i c h t i n g e r over andere
« bestsellers »
't Is kosteloos en zonder v e r p l i c h t i n g
A
VANDENBROECK
HAMME ( O - V I )
Tel

Vlaamse Automobilistenbond
V e r g u n n i n g Nr 1185 Cat

A

B O N VOOR
Graag o n t v i n g

Neerstraat
052/47924

DOKUtvlENTATIE

Ik

oer

omgaande

dokumentatie over •

gespecialiseerde boekhandel
alle a u f o p r o b l e m e n , r e i s d o k u m e n f e n
bondsreizen, privé- en zakenreizen
w a c h t op de w e g
lidmaatschap 3 5 0 f r .
Steeds w e l k o m op het sekretariaat
Sint-Jakobsmarkt 4 5 , A n t w e r p e n
Tel 0 3 / 3 1 09.95
O m onze k l i ë n t e n nog beter te d i e n e n b l i j v e n onze kantoren
de v r i j d a g open tot 20 uur.

•

reklameballonner

•

reklamespeelballen in v i n y l

•

i-eklamesponzen

•

bedrukte reklamepetjes
(jockey-model en t i r o l e r ) .

Naam :
Beroep
Adres :

rel

27

uw

WIJ

14
de Generale Bankmaatschajipij t e Aalst voor Volksunie
Niel, rekening 10/39473. Hartelijk dank bij voorbaat

bewegi
ANTWERPEN
Antwerpen ( s t a d )
DIENSTBETOON
Het sociaal dienstbetoon dat
gewoonlijk op woensdagnamiddag en donderdag van 18 tot 19
u. gehouden werd, wordt wegens de vakantie gedurende de
maanden juli en augustus opgeschort.
PROPAGANDA
Bent u eigenaar van : leegstaand huis, naakte omheining,
schutting enz., geef ons dan de
schriftelijke toelating om hierop onze verkiezingsaffiühes te
RFKLAMEBORDEN
Er worden er zoveel mogelijic
afgehuurd en dit naar gelang
onze kastoestand. Wil u aan uw
vrienden bepaald kunnen zeggen, dit of dat bord in die of
die straat heb ik aan de Volksunie geschonken, stort ons dan
de som van 5.000 F op P.C. 15.02
van Euralbank Antwerpen op
rekening nr. 2/0494 van V.U.Antwerpen Stad. We laten u dadelijk weten welk precies bord
e r voor werd gekozen.
FINANCIËLE BIJDRAGE
Maandelijks, en dit zeker tot
en met oktober, de maand der
verkiezingen, steunen vele leden en simpatizanten ons regelmatig met een vrijwillige bijdrage. Het wordt hoog tijd, dat
u uw bijdrage levert.
JONGERE MEDEWERKERS
Tot de meer aktieve propaganda, het is nu tijd. Geef uw
naam en adres op aan het sekretariaat : Wetstraat 12, Antwerpen.
Berchem
VERKIEZINGSFONDS
De komende verkiezingsstrijd
zal veel geld kosten. Wie financieel wil steunen kan kontakt
nemen met één der bestuursleden, met ons sekretariaat, Ruytenburgstraat 10 te Berchem,
of kan zijn bijdrage overschrijven op p.r. 17.11 KredietbankBerchem voor rekening 4.185
ivan V.U.-Berchem.
VERKIEZINGSSTRIJD
Leden en simpatizanten die
willen medewerken in septemb e r en oktober, kunnen hun
naam en adres mededelen aan
ons sekretariaat, RuytenburgStraat 10 te Berchem.
Borgerhout
HALFWEG
Voor velen is de vakantie
voorbij ; voor anderen net begonnen, voor die laatsten wensen wij zonnig weer.
In elk geval lag alles niet volledig stil en meer dan een bestuurslid had een taak te verrichten en in versneld tempo
gaan wij verder, want dit jaar
moet het de volledige doorbraak worden.
In elk geval herhalen wij onze vorige vraag : maakt onverwijld uw nieuw telefoonnumm e r over aan ons sekretariaat.
Tevens hopen wij op een zo
groot mogelijke opkomst voor
onze
e. k.
ledenvergadering,
waarvoor nog een uitnodiging
gezonden wordt.
Vergeet ook niet gebeurlijke
adreswijziging aan ons sekretariaat over te maken. Adres :
J u u l Dillen, Lode van Berckenlaan 184, 2200 Borgerhout, tel.
21.30.90.
WIJ JONGEREN IN EIGEN
LOKAAL
De Vlaams Nationale jeugdklub « Wij Jongeren ». kende
ook geen rust. Met vreugde
deelt het bestuur mede dat zij
tans over een eigen lokaal beschikken, gelegen aan de Zegelstraat 24 (aan Stenenbrug en
Turnhoutsebaan). Maar... het
dient nog ingericht te worden
en daarvoor zijn steeds handen
te kort. Wij doen dan ook een
beroep op allen (zowel jongeren
als ouderen) om een handje toe
t e steken. Elektriciens, schrijnwerkers, schilders, allerlei karweimannen kunnen wij best gebruiken, en zeker mogen wij de

financiële hulp niet vergeten.
Stortingen te doen op Postrekening 1502 van de Eural-Bank
Antwerpen, met vermelding :
voor rekening 01/0679 van Guido Daans, Borgerhout, Wij Jongeren.
Voor het werk, neemt onmiddellijk kontakt op m e t Eric
Beeckman, Valkenputstraat 31
of Guido Daans, Karel De Preterlei 15.
Broechem
KANDIDATEN
Op een onlangs gehouden vergadering waarop alle leden en
bijleden
waren
uitgenodigd
werd met een overgrote meerderheid van stemmen besloten
als V.U. op te komen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Politiek is niet uitsluitend
mannenwerk. In de politieke
arena kan de v r o u w beslist een
beetje meer charme brengen en
vooral wat méér hart, iets w a t
het verstand der mannen h a r d
nodig heeft om wijs te zijn.
Welnu wij zoeken een Vlaamsgezinde « dolle mina » m a a r dan
in de goede betekenis van het
woord. Wij zoeken tevens een
paar jonge mensen die bereid
zouden zijn met ons, de strijd
aan te binden op het gemeentelijk vlak. Wij zoeken inderdaad
nog een paar mensen die willen
dienen, die niet rekenen op
dankbaarheid of lof, mensen
die eerlijk en openhartig zich
totaal willen inzetten voor de
gemeenscïhap.
Voelt g'er iets voor, kom eens
praten.
KIESFONDS
De steun voor de gemeenteraadsverkiezingen kan altijd
worden overgeschreven op de
rekening van de V.U. bij de
Kredietbank of worden overhandigd aan onze penningmeester.
Mechelen
ADRESWIJZIGING
Senator Wim Jorissen verhuisde van de Astridlaan 80
n a a r de Louisastraat 31 te Mechelen. Zijn nieuw telefoonn u m m e r is (015) 43596.
Merksem
SEKRETARIAAT
Gedurende het verlof blijft
het sekretariaat open tot einde
augustus, dagelijks : St. Lutgardisstraat 56, tel. 45.57.77.
Mortsel
VERKIEZINGSFONDS
Wij wensen onze leden en lezers een aangenaam verlof, ook
wel met de hoop dat er bij uw
thuiskomst nog een bijdrage
(klein of groot) overblijft voor
ons verkiezingsfonds. Dit kan
gestort worden op ons P.C. nr.
1151.12, Volksunie p/a.
W.
Claessens, Liersesteenweg 197,
Mortsel, of afgegeven, of gezonden worden onder gesloten omslag, aan hetzelfde adres. U ontvangt in de drie gevallen een
ontvangstbewijs. Dank bij voorbaat.
GEZINSKILOMETER
Van harte feliciteren wij onze
mortselse sportieve familie Fr.
Verheyen-Geerts
(Koeisteerthof) met de behaalde 2de plaats
in de provinciale finale te Turnhout. « Wij » duimen nu reeds
voor uw komende te leveren
prestatie op « den Heizel ».
BEVLAGGING
Op 11 juli wapperden te
Mortsel honderden en honderden leeuwen aan ramen en
masten. Het was prachtig ! Er
zijn terug vaandels in voorraad
aan 195 fr. (1.50 m. / 1.35 m)
vanaf 1 augustus bij Wim
Claessens, Liersesteenweg 197
(tel. 55.39.09).

Niel
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Wie onze l'iesstrijd financieel wil steunen, kan kontakt
opnemen met één der bestuursleden of kan zijn bijdrage (klein of groot) overschrijven op postrekening 370 van

Turnhout
C.V.P. GEDOE
De 11-juli-feesten t e Turnhout zijn ontaard in een folkloristisch C.V.P.-gedoe, w a a r m e n
geen IJzerbedevaarttaal hoort !
Vorig jaar kregen Derinne te
Turnhout, Daels te Mol spreekverbod van de inrichtende k o
mitees der guldensporenviering.
Als protest deelde de V.U.T u r n h o u t op 11 juli '69 grendelpamfletten uit, betoogde m e t
spandoeken « geen grendels »
onder de feestrede in de stadsfeestzaal en sprong J. Daelem a n s op het podium achter de
mikro.
Dit jaar ging het komitee zo
ver dat en rasechte C.V.P.-er de
feestrede mag uitspreken. R.
Proost, kandidaat-burgemeester
t e Turnhout, adjunkt-kabinetchef van de minister. De V.U.T u r n h o u t protesteerde in de
plaatselijke huis-aan-huis gazet
tegen dit opzet en ontzegt elk
C.V.P.-er het recht het woord
te voeren op vlaams gebied,
voortaan monopolie van de V.U.

Brabant
Brussel ( a r r . )
ARRONDISSEMENTEEL
SEKRETARIAAT
Gedurende de maand augustus zal het arrondissementeel
sekretariaat gesloten zijn. Alle
briefwisseling kan rechtstreeks
n a a r de arr. sekret. F r a n s
Adang, Ruisbroeksestwg 109 te
St. Pieters Leeuw (1600).

Dworp
VOETBALMATCH
De uitslag van de voetbalm a c h t V.U. D w o r p - C o n s t a n t i a
Sport gaf als rezultaat 4-4.
V.U. afdelingen die belang
stellen in een match m e t onze
V.U. ploeg kunnen kontakt opnemen m e t Bogaerts Romain,
Beukenlaan 68, Dworp. Telefoon 02/56.39.81.
Kapelie op den Bos
HUWELIJK
Mia De Prins, dochter van
F r a n s en Maria De Prins-De
Mayer en Gust Geens, zoon van
Willem en Maria Geens-Vangrunderbeek treden in h e t huwelijk op donderdag 20 augustus om 10.30 u. te Kapelie op
den Bos. Onze hartelijkste gelukwensen.
Korten berg
KIESFONDS 1970
Wie het kiesfonds voor de gemeenteverkiezingen wil steunen kan storten op prk 60.51.10
van de heer David, Abdijstraat
10. Kortenberg. Vermelding :
Kiesfonds '70.
Leuven ( a r r . )
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Besloten werd in de volgende
gemeenten eigen V.U.-lijsten in
te dienen : Aarschot, Heverlee,
Hoeleden, Kessel-Lo, Kortenberg, Landen, Leuven, Tervuren, Winksele.
In een tiental andere gemeenten zullen V.U.-kandidaten op
niet-partijpolitieke lijsten opkomen.
GRONDWETSHERZIENING
Een pamflet zal in alle huizen
van het arr. verspreid worden
om de houding van de V.U. toe
te lichten.
KANTONNALE WERKING
In november zal in ieder kanton een vergadering doorgaan
voor de kaderleden. Bedoeling
is de organizatie per kanton te
s t r u k t u r e r e n en een survey t e
maken van de problemen eigen
aan ieder kanton.
PROPAGANDAPLOEG
Een
arr.
propagandaploeg
wordt opgericht. Koördinatie :
J. Vinex ; uitvoering : Wilfried
De Goeyse en Milo van Brussel.
VUJO
Kontaktadres VUJO : Lieve
Aelvoet, Volmolenlaan 45, Leuven.

St. Katharina-Lombeek
BESTUUR
Volgende raadsleden m a k e n
deel uit van het bestuur vanaf
25/6/70 : De Backer Etienne,
van Vaerenbergh Marcel, De
Pooter Jos, Bernau R e m y en
van Isterdael Oscar.
ZITTINGEN
Er werd ook vastgesteld dat
volksvertegenwoordiger E, De
Facq iedere derde dinsdag van
de m a a n d een zitting zal houden van 7 u. tot 7,30 u. bij Marcel van Vaerenbergh, Rozenstraat 14. St. Katherina-Lombeek en van 8 u. tot 8,30 u. bij
L a u r e n t De Backer, K e r k s t r a a t
26, St. Katherina-Lombeek.

Oost-Vlaanderen
Dendermonde

(arr.)

SOCIAAL DIENSTBETOON
Zitdagen ten huize van Dr De
Commer V. Volksvertegenwoordiger Grembergen-Dendermonde. (Behalve tussen 1 en 17 augustus wegens jaarlijks verlof).
Elke maandag, woensdag, v r i j dag en zaterdagvoormiddag van
8 tot 10 uur.
Zitdagen op h e t gewestelijk
sekretariaat van het « Oost
Vlaams Centrum voor Dienstbetoon » Stuifstraat 7. Appels.
Tel. 052/247.76. (Behalve tussen
15 en 30 augustus wegens jaarlijks verlof). Elke woensdag en
donderdag der week van 20 tot
22 uur.
Bij u ten huize : mits afspraak m e t de gewestelijke sekretaris Meert R.

West-Vlaanderen
leper
IN MEMORIAM
JEF LESAGE
Op de vooravond van de 43e
IJzerbedevaart overleed ons aller vriend Jef Lesage te Roesbrugge - Haringe. w a a r hij in
het « Berkennest » de gastspreker was voor de « Ernest van
der Hallenjeugdgemeenschap ».
Jef heeft ons verlaten al
strijdend voor zijn vlaamse
volk dat hij zo innig liefhad.
Hij was amper 44 jaar.
Steeds heeft hij zijn volk in
wel en wee gediend en bijgestaan. Nooit deed m e n tevergeefs een beroep op zijn groot
h a r t en blijmoedig karakter. Op
sociaal, kultureel en politiek
vlak stak hij kop en schouders
boven de anderen uit. Hij was

voor hen de loods n a a r een veilige haven.
Aan zijn echtgenote en kinderen, onze oprechte deelneming.

zoekerties
Gevraagd v o o r i n t e r i m te Gent v a n
31 aug. tot 19 september : h o o g s t u d e n t i n of andere dame, met k o m mercieel inzicht. Tel. 09/25.20.39.
T 121
Beroepschauffeur (34 jaar) zoekt
passende b e t r e k k i n g : A n t w e r p e n ,
M e c h e l e n , Brussel. Schrijven : senator W i m Jorissen, Louizastraat 31
Mechelen.
T 122
Binnenhuisarchitekte, 25 j . , zoekt
passende b e t r e k k i n g in de o m g e v i n g v a n A n t w e r p e n . Schr. of b e l l e n
provinciaal
raadslid V a n Dessel,
Z a n d v e k e n v e l d e n 8, N i j l e n . Telef.
(03)82.82.76.
T 123
Technisch i n g e n i e u r , 25 )., zoekt
goede b e t r e k k i n g , heeft e i n d o k t o ber z i j n legerdienst volbracht. Schr.
of bellen prov. raadslid V a n Dessel,
Z a n d v e k e n v e l d e n 8, N i j l e n . T e l . ;
(03)82.82.76.
T 124
J o n g e d a m e , 18 ]., zoekt b e t r e k k i n g
als laborante of als apotekers-as»istente in de o m g e v i n g v a n A n t w e r p e n of Mechelen. Schr. of b e l len
prov. raadslid V a n
Dessel,
Zandvekenvelden
8, N i j l e n . Tel.
(03)82.82.76.
T 125

f. van Overstraefen
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling voor
redaktie naar
Rotatyp, Sylvaln Dupulslaan
110
1070 Brussel.
Tel.
23.11.98
Beheer
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000
r«l.
(02)125.160.
Alia klachten voor niet ontvangen van blad op dit adra».
Jaarabonnement : 300 fr.
Halfjaarlijks : 170 fr.
Driemaandelijks : 95 fr.
AbonnemenJ buitenland
480 fr.
Steunabonnement . 820 fr.
(minimum)
Losse nummers
8 fr.
Alle stortingen voor het blad
op
postrekening
1711.39
«Wij» Vlaamt-natlonaal weeleblad.
Verantw. uitgever M r F. V a r v
der El«»
Beizegemstraat 20
Brussel 1012

MEDEGEDEELD
PATER STRACKE-MONUMENT
Begin 1970 begon het Pater Stracke-komitee zich af te vragen
w a t er dit jaar wel zou moeten geschieden, n u onze vereerde
vriend 95 zou worden.
Zijn dood op 18 februari heeft j a m m e r genoeg die plannen verijdeld, m a a r onze plicht is daarmee nog niet volbracht. We staan
nu voor een andere opdracht.
P a t e r Stracke w e r d begraven op het erepark van de begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen. Alle vrienden en vereerders
van de overledene zijn het er over eens dat op het graf van h u n
eminente voorman het groots en waardig m o n u m e n t moet geplaatst worden waarop hij recht heeft.
In een toespraak bij het graf van de b e t r e u r d e Cyriel Rousseeu
heeft Pater Stracke zelf aangeduid w a t hij een passende grafsteen
vindt : een granieten kruis met het beeld van Kristus. Zulk kruis
zullen wij dus op zijn eigen graf plaatsen.
We willen alle Vlamingen de gelegenheid geven h u n dankbaarheid voor het buitengewoon leven en streven van P a t e r Stracke
uit te drukken, door mee te helpen aan de opbouw van het grafmonument.
Zo zal dat m o n u m e n t een simbool zijn en een teken dat de
Vlamingen, dat de Nederlanders eensgezind h u n onvolprezen vader en opvoeder die laatste liefdedienst hebben willen bewijzen
en ook dat ze zijn w e r k willen voortzetten.
Men kan een bijdrage storten op postrekening 52.84.74 van Mej.
Colomba Thiel of b a n k r e k e n i n g nr. 08.930 - Kredietbank (Toren)
Antwerpen, van mej. Colomba Thiel.
Ter gelegenheid van de onthulling van het grafmonument zal
de inschrijvingslijst openbaar gemaakt worden.
Door de mildheid van de giften hoopt men een batig saldo over
te houden voor de werken van P a t e r Stracke.
Dank bij voorbaat. Namens het Stracke-komitee,
P a t e r Jansen S.J., Rektor Xaveriuskollege Borgerhout.
Mw. Dosfel, voorzitster.
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matthieu^s beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

_yf'f^'^

^

RESTAURANT

HERMES

^

\ ^

onze studiedienst
lost uw woonprolileem gratis op

Zuidlaan 54, Brussel
Volledige
sekretariaatkursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen
BOEKHOUDEN

WESTMALLE
BAAN ANTWSflPEN-TURNHOUT

waai H ifeeth /laïMy/c
MODERNE TALEN

/iunfcten ann èc/iC
410 Ima/e /i l^ij^^it

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
DAG- EN AVONDLESSEN

DEGELIJKE WIJNKELDER
CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT
319 FR
.
26.0bOm^ NATUUR
_
HELIKOPTERHAVEN

M. Lemonnierlaan 211, Brussel
TeL (02)11.00.33
DE school waar V l a m i n g e n

WALTER ROLAND

zich thuis voelen

Ce<JjpIoin«rd opticien, erkend doof
alle ^ekenfondïcn
KERKSTRAAT 58, ANTWERPFN

(Let op het huisnummer!)
OIEPVFUESTUNNELS
KAMIONKOELING

KOa.TOGEM
KOEiKAMERS
Ol6PVRlë^6R3
caVOORSUPERMARKtEM. INDUSTRIE
ETN JEURISSEN PVBA
Borgerhout/Antwèrpen

Telefoon 35 ii il

I N VOEDINGSNIJVERHEID
DeWinterstraat24

Tel.: ( 0 3 ) 36.11.35- 36.59.31
ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN

blankenberge

Voor laers v u du blad : 10 '^i koituig

141, de cmet de naeyerlaan • tel. (050} 416.37)

nmiimii

breughel

ONZE SCHOOL ?

Jollen tersi

ERASMUS

volledig pension
kamers met ontbljf
alle komfort
tnaaltr|den tegen alle prQzen
speciale voorwaarden
voor groepen en autocars
vraag tnliditlngen

natuurlijk !
Sekretariaat - Handel - Toerisme - Talen - Boek-

|

1 houding - Publiciteltstekenen - Etalag[e - Hostes- 1
1 sen - Mannequins - joernalistiek - A u t o - tech- 1
1 niek - Autoschool (erkend door de staat).

V.U.-MANDATARISSEN
H e t BESTE W A P E N in U w
KIESKAMPACNE

Lange Ridderstr. 36, Mechelen (Haen) tel. 015/173.68

na U w W E L S P R E K E N D H E I D
is de

REKLAMELUCIFER !
Schrijft nu voor inliclitingen :
« P U B L I - S P I E C E L » . Pijckestraat 5 9 • 2 0 0 0 A n t w e r p e n
Bellen na 19 u. (03)37.95.92

DEBROUWERI)

MOORTGAT

2659 BREENDONK • TEL (03)78.71.21

Bondgenotenlaan 84, Leuven

tel. 016/224.85

Priester Daensplein 2, Aalst

tel. 053/284.55

Gulden Vlieslaan 26, Brugge

tel. 050/372.75

Thonissenlaan 23, Hasselt

tel. 011/237.12

Sint-jorisstraat 33, Kortrijk

tel. 056/159.18

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING
VOOR EEN GOEDE BOUWGROND

is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADIN
Breendonk figt in Vlaanderen
dus UW streek, UW volksgenoten I

ZOPAS VERSCHENEN...
...als nummer

acht in de

reeks « W e s t - p o c k e t s » :

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN

via "GROEP DE BONDT"
Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen
Telefoon : 03/30.18.85

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen ;
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezeta
tel. 051/612.84
H. PELEMAN-MARCKX
Van Den Nestlei 16, Antwerpen
Tel. 39.19.27
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN - HERSTELLINGEN AAN HUIS
T.V. PELMAR 61 scherm.
11.995 fr. I.p.v. 16.995 fr.
Andere merken grootste korting
<t P I E T P O T »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potsiraal 4
(bii Suikerrul)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten
Bezoek « Casthof
DE V E E R M A N »
Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde

Tel. (053)332.75
Mosselen • Paling
Uitbater • Jan Brugmans
3-2-68

WIJ-LEZERS V R A G E N Elf H U N O P T I C I E N
G e n i e t van e e n
aangename
levensavond
in h e t rustoord

door
Toon v a n O v e r s t r a e t e n ,

HUIZE
LOREIN

hoofdredakteur van « W i j »
1 3 6 b i z tekst. 2 0 b i z pakkend f o t o m a t e r i a a l . 8 0 f r .

Te bestellen bij : Vlaamse Vrienden van de Westhoek, Maskenslaan 33 te De Panne, prk. 9^02.80 (met vermelding :
« West-Pocket nummer 8 »). Bij afname van vier ex. wordt
.
een vijfde gratis bijgeleverd.

PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
(nabij het Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09

ONROERENDE GOEDEREN

DOSSIER LIMBURGDE GROTE STAKING

1

Aanbevolen
Huizen

Brilmonturen
Invoerders t VANDERBRU06EN « C*. frovtnclesiraat 95, ANTWERPEN
TEL (e3)3«.12.94
Opttctana • Vfaagl hal bazoak van wa»
varlaganweoitngai

F A M I L I A L E SFEER
Paddegatstraat 1 3 3
TEL. 0 1 5 / 7 1 8 . 3 5
2 9 2 1 Nieuwenrode
15 km. van Brussel (4 km. autostrade
Brussal-Antwarpen)

Wli

16
Groepen en maatschappijen
allerhande UI
Speciaal voor U bedacht.
IEDER D O R T M U N D E R
THI^R BRA"« HOF

HEBT U REEDS
de jongste uitgave van de VOLKSUNIE-PERSDIENST

« FEDERALISTISCH VOORSTEL
VAN DE VOLKSUNIE » ?

k a n U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar m i d d a g en avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r een der beste
Oberbayern o r k e s t e n

•

Een ontontbeerlijk dokument voor w i e w i l klaar zien-in het vraagstuk van de staatshervorming in België.

•

Een klare en duidelijke uiteenzetting van het enig alternatief tegenover het huidig geknoei : het federalisme zoals de Volksunie
dit ziet en voorstelt.

Te verkrijgen op het Volksunie-Sekretariaaf, Voldersstraat 7 1 , 1000-Brussel of door storting van 15 fr op postrekening nr. 14.76.97, V Z W D Volksunie Brussel i.

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11
Tel. 016/268.69
Mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28
Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST, (Klaroen) Autoweg
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen)
HULSTE (Kortrijk), Brugsesteenweg 1
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen)
KONTICH, Mechelsesteenweg (open)
(2.400 plaatsen)
TORHOUT, steenweg Torhout-Lichtervelde
(open) 2.000 plaatsen
DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende
(open)

Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grofe tpeeialiteilen zijn • Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goelasj Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hel
spit • KrachtvleesscFiotel betet dan in
Duitsland
LEUVEN, Tervuursevest 60
Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen
ANTWERPEN, Groenplein 33
Tel. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad

AIIVGItTEEK
de

BECO

III

BECO

weekblad van het grote gezin
troonstraat 125
1050 brussel. tel. 02/13.91.70

levering van gas- en stookolie !

BECO

I

BECO

302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS
OVER HET GEHELE VLAAMSE LANO
2.100.000 VERBRUIKERS

Benzinestations I
BECO verwacht ook Uw bestelling I

p.v.b.a. BECO. KrJjgsbaan 236. ZWIINDRECHT
Tel. : (03)52.81.73 32.02.10

SUCCES-KLEDING SCHENKT ALLE «Wij» LEZERS VANDAAG
DEZE SUPER BON MET 1.500 FR.
voornaam en comfortabel
WAARDE GELDIG BIJ AANKOOP V A N GELIJK WELK

Dat er keuze is zult u wel begrijpen,
2.000 stuks in 33 verschillende maten !
Profiteer van deze enige gelegenheid om
Succes-kleding te leren kennen ! ! !
Meer keus, meer maten, meer mode en
beslist steeds een aardig stuk voordeliger ! !

HERENKOSTUUM

M A A K EVEN DE BEREKENING
OF DEZE AANBIEDING VOOR U LOONT

zo is zuiver scheerwol
gewaari>orgd
woolmam

Luxe herenkostumen in allerbeste
kwaliteiten
norm. 2995 fr. min 1500 fr. maakt 1495 fr.
norm. 3350 fr. min 1500 fr. maakt 1850 fr.
norm. 3750 fr. min 1500 fr. maakt 2250 fr.

ENKEL 1ste KWALITEITSKOSTUMEN
in zuiver Scheerwol, Trevira, Tergal,
Dioien Markant en Terlenka.

SUCCES - KLEDING MEYERS
A . De Langlestraat 4-8 - N I E L - T e l . 7 8 . 1 1 . 4 4 - 7 8 . 3 5 . 3 9
Met l.OOO m2 winkelruimte een der belangrijkste kledingszaken in Vlaanderen ! !
Eigen koffie- en bierbar ! Kunstsalon !
AARTSELAAR

BAAN 1 bis

RESTAURAMT
.LINDENBOS

BOOM,
BRUSSEL-

-ANTWERPEN

SPOORV'EG
^

^

^

^

^

St NIKLAAS
*TEMSE
BON MET 1.500 FR. W A A R D t
geldig bij aankoop van een herenkostuum — direkt afgetrokken
en uitbetaald — geldig tussen
10 augustus 1970 tot uiterlijk 15 september 1970
NAAM
STRAAT
PLAATS
BEROEP
DUIDELIJK INVULLEN A.U.B.

SUCCESKLEDIINK

MEYERS
RUIME PARKING

NIEL

Deze BON is NIET geldig op Cadeau-prijzen.
VERGEET DEZE BON NIET !
Zonder de bon kunt U van deze aanbieding niet genieten
Open alle werkdagen van 9 tot 20 u. - zaterdag tot 18 u.
Ruime parkeerplaatsen.

Zon- en feestdagen gesloten.

