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zo ziet de CVP de uitbreiding van Brussel (zie p. 9 ) 

de enorme veranf-woordelijkheid 

van de cvp 

Er hangt de Vlamingen 
weer oens iets boven het 
hoofd. '>Vjor de derde keer 
zijn dezt week de brusselse 
franstalige socialisten gaan 
praten met de eerste-minis-
ter. Het gaat nog altijd 
« maar » om gedachtenwis-
selingen, zegt Eyskens. niet 
om onderhandelingen. Een 
van de Brusselaars verdui
delijkte dat aan de regering 
voorstellen werden gedaan, 
en dat de sfeer « konstruk-
tief » was. 

Het zegt allemaal niet zo 
veel, maar we kunnen er ze
ker van zijn dat koortsach
tig gezocht wordt naar de 
Vlaamse « geste » die Simo-
net moet toelaten de rege
ring te vervoegen Om er 
dan samen, in een vlug tem
po, de Waalse grondwet door 
te drukken. Er bestaan al
lerlei teorieën over de « gro
te mancevers » die de BSP 
momenteel onderneemt met 
het doel — op vrij korte ter 
mijn — de regeringsleiding 
in handen te krijgen. De 
BSP wil mordikus naar voor 
komen als de sterkste bel-
gische part i j , als de part i i 
tevens die — malgré tout — 
haar eenheid wist te bewa
ren in het hele kommunau-
taire moerlemeie. Slaagt zij 
erin de brusselse socialisten 
weer in de pas en in de re
gering te brengen, dan kan 
ze in het voorjaar van 1971 
met slaande trom naar de 
verkiezingen trekken. « Pré-
parez vos panneaux électo-
reaux » zei onlangs de toe
komstige BSP-voorzitter Le-
burton. 

Wat kan het de socialisten 
schelen dat een nieuwe ope
rat ie - grondwetsherziening 
nieuwe vlaamse toegevingen 
eist. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat zij vlaamse be
langen opofferen, wanneer 
het in hun politieke kraam 
van pas komt. Bovendien 
weten zij opperbest dat voor 
een zoveelste toegevendheid 
van de Brusselaars vooral 
de CVP in Vlaanderen de 
rekening zal geprezenteerd 
krijgen. Mijn liefje, wat wil 
je nog meer. 

De vraag is nu wat zal 
de CVP doen. Het werd al 

zo vaak gezegd en geschre
ven dat deze parti j zich geen 
enkele verdere toegeving 
meer kan permit teren. Dat 
dit ha31- politieke dood zou 
betekenen. Toch doet het 
meer dan verdacht aan dat 
het CVP-hoofdbestuur op 
korte tijd verschillende ke
ren aangedrongen heeft bij 
de eerste-minister om er 
tóch maar de grondwetsher
ziening door te drukken. En 
zij weten verdomd goed dat 
dit slechts kan mits bijko
mende vlaamse toegevingen 
in het Brusselse ! Vandaar 
hun geroep over de « ver
antwoordelijkheid van de 
Volksunie, die de afbake
ning van Brussel verhin
derde ». 

Kijk eens aan, straks heb
ben wij het nog gedaan, zijn 
wij de grote schuldigen voor ' 
de verfransing van Brussel. 
Denkt de CVP werkelijk dat 
het geheugen van de Vla
mingen zo kort is ? Dat zij 
het hele CVP-verleden vol 
lamenadige toegevingen aan 
de fransdolle imperialisten, 
haar zovele gemiste kansen, 
haar mooie woorden over fa
ciliteiten en andere onthaal-
regimes, haar eeuwige toe
geeflijkheid aan de PSC to
taal vergeten zijn ? Dat zij 
niet meer weten dat zij er 
moeten toe gedwongen wor
den iets voor Vlaanderen te 
doen, door de buiten-parle-
mentaire vlaamse beweging 
°n door dp Volksunie. 

Haar verantwoordelijkheid 
voor wat van Brussel is te
recht gekomen is verplette
rend. Zij die « het doet », 
heeft steeds nagelaten te 
doen wat zij moest voor de 
Vlamingen in het Brusselse 
Vandaag eist heel het be
wuste Vlaanderen : maak 
een einde aan het geleuter 
met die ellendige grondwets
herziening, aan het zenuw
slopende gepruts met « han
dige formules ». Gooi het 
over een andere boeg, opteer 
rezoluut voor een eerlijk 
tweeledig federalisme en 
help Brussel ontmantelen 
Ontneem de brusselse impe
rialisten definitief elke hoop 
en geef Vlaanderen — ein
delijk — zijn kans ' 

Brussel is het kwalijke produkt van de sinds 
1830 stelselmatig gevoerde vert'ransingspolitiek. 
Alle regeringen hebben daartoe bijgedragen, al
le zogenaamde « nationale » parti jen zijn er de 
schuld van. Vandaag willen zij zich in Vlaande
ren een Vlaamsbewust imago aanmeten en zij 
steken solidair een beschuldigende vinger naar 
de Volksunie. Want zij heeft het gedaan, en zij 
alleen... 

Denken de motie's publicerende CVP-ers, de 
brullende BSP-ers en de lamenadige PVV-ers 
dan werkelijk dat het geheugen van de bewuste 
Vlamingen zo kort is ? 

In 1830 werd de bra bants-vlaamse stad Brussel 
de hoofdstad van de kunstmatige dwergstaat 
België. In deze kurieuze konstruktie zou het 
Frans de overheersende taal worden, want dit 
was de taal van de liberale en katolieke bour
geois die het voor het zeggen hadden. Het volk 
telde niet mee, en dat zou de ganse 19e eeuw zo 
blijven. In de opeenvolgende regeringen zwaai
den de voorlopers van onze huidige PVV-ers en 
CVP-ers de plak. Zij hebben van de «hoofdstad» 
gemaakt, wat zij nu geworden is : een bastaard
stad zonder gezicht, een kerkhof voor al wat 
Vlaams is. 

Later zijn er de socialisten bijgekomen, maar 
ook deze beroeps-demokraten hebben zich nooit 
enige moeite gegeven om het schandalige ver-
fransingsproces van de Vlamingen te Brussel 
ongedaan te maken. Wel integendeel, zij hebben 
er steeds aan meegeholpen, en ze doen het van
daag nog. Honderddrieëndertig jaar na het ont
staan van deze onnoemelijke staatskonstruktie. 
in 1963 — na het eerloos « vergelijk » van Her-
toginnedal — moest het weekblad « Links » nog 
schriiven : « Wat ons tegen de borst stuit is dat 
de BSP dit spel meespeelt. Dat zij. in plaats van 
de rechtmatige vlaamse belangen te verdedigen, 

aanpassing betekende, zich grondig laten ver-
fransen. De duivelse machine was op gang ge
bracht, en de nationale partijen, zij vonden he t 
goed zo. 

Vandaag zitten wij met de rezultaten van deze 
jarenlange « politiek » opgescheept. De vlaamse 
stad Brussel is een vlaamshatend bolwerk ge-
worden in het hart van Vlaanderen. Te Brussel 
is de geplande en stelselmatig uitgevoerde ver-
fransingspolitiek geslaagd. Zeven tot achthon
derdduizend grinnikende beulemansen kijken 
vandaag uitdagend naar een Vlaanderen, dat e r 
wèl in geslaagd is zijn ziel te behouden. 

Wij gaan onvermijdelijk naar de grote en de
finitieve konfrontatie. 

De schuldigen, de verwekkers van deze kan
ker in het vlaamse lichaam, de « traditionele na
tionale » partijen spelen nog immer verder hun 
misdadig spel. Zoals in het verleden noemen zij 
al wie zich wil verzetten — op een effektiev,e 
wijze — tegen deze schandalige gang van zaken 
j n het Brusselse een fanatikus, een extremist , 
een slechte Belg, die de grondslagen van he t 
« vaderland » in gevaar wil brengen. Ach ja, 
voor het front van het bewustgeworden Vlaan
deren zwaaien zij vandaag wel met de leeuwe-
vlag. Maar de wil van de bastaarden uit de 
« hoofdstad » blijft hun politiek evangelie. Zij 
iweigereji de mestvaalt op te ruimen, waarop de 
gif zwam van de vlamingenhaat zo welig t ier t . 

Nooit hebben zij er echt werk Van gemaakt 
dat de taalwetten in het Brusselse zouden toege
past worden door hun geachte partijgenoten, 
nooit hebben zij ernstig overwogen het mes t e 
zetten in de grondkwaal van Brussel. Die grond-
kwaal is de centralizatie, het unitaire sisteem, 
dat van Brussel een vraatzuchtige paraziet heeft 
gemaakt op de levende krachten van het ganse 
land, en vooral van Vlaanderen. 

BRUSSEL 

O N T M A N T E L E N 
de bestaande wantoestanden en misbruiken in 
en rond Brussel helpt in stand houden. Dat zij, 
in plaats van aan haar eigen kiesbelangen te 
denken vooral bekommerd is om de kiesbelan
gen van de bru:r e BSP-federatie. Een federa
tie die door en door franskiljons is, die de voor
oordelen van de grote en kleine bourgeois van 
Brussel vleit om er elektorale munt uit te 
slaan ». 

En vandaag onderhandelen diezelfde brusselse 
« socialisten » weer met de regering, niet om de 
belangen van de verdrukte vlaamse mensen in 
Brussel te verdedigen, maar weer eens om de 
pretenties van de fransdolle grote en kleine 
bourgeois te ondersteunen 

Minder dan een eeuw geleden was heel Brus
sel en omgeving nog door en door Vlaams. 
Slechts in de burgerwijken van de bovenstad 
werd ook Frans gesproken. Dit was een erfenis 
van de politiek der opeenvolgende vreemde be
zettingen, en niet het minst van de twintigjarige 
franse bezetting. De kollaborateurs van toen 
kregen na 1830 de macht in de nieuwe staat, zij 
hebben hun meesters in Parijs goed gediend. 

Brussel groeide weldra buiten alle verhoudin
gen omdat letterlijk alle macht en invloed in de 
nieuwe « hoofdstad » werd gecentralizeerd. Brus
sel werd het Mekka van de belgische politieke, 
administratieve, financiële, sociaal-ekonomische 
en mili taire macht. In Brussel werd voor het ge
hele land het goede en het slechte weer gemaakt. 
Al wie enigszins mee wou spelen moest in Brus
sel een voetje in huis hebben. En wie zijn brood 
behoorlijk wilde verdienen moest naar Brussel, 
en daar kon hij alleen terecht « met zijn Frans » 
Gevolg : honderdduizenden inwijkelingen heb
ben zich in al die jaren aan het sisteem daar aan
gepast. Voor de Vlamingen was er geen keuze : 

De Vlaamse Volksbeweging heeft overschot 
van gelijk wanneer zij zegt dat de enige oplos
sing is : de stelselmatige ontmanteling van Brus
sel. 

Brussel is een waterhoofd geworden in het 
dwergstaatje België, precies door de honderd
veertig jaar lang stelselmatig gevoerde centrali-
zatiepolitiek. Alle ministeries, alle centrale dien
sten van nijverheids- en handelsinstellingen, al
le hoofdbesturen van socio-ekonomische organis
men zijn hier gevestigd. En om deze moloch te 
voeden pendelt elke dag een leger Walen en 
vooral Vlamingen naar de pretentieuze stad 

Welnu, laten wij , dat gezwel eindelijk eens 
doeltreffend behandelen. Laten wij stelselmatig 
de ministeries overbrengen naar Vlaanderan en 
Wallonië. Laten wij er de grote ekonomische 
groepen toe verplichten hun hoofdzetel te vesti- „ 
gen waar hun belangrijkste aktiviteit ligt. La
ten wij een situatie scheppen waarbij Vlamin
gen en Walen niet langer voor alles en nog wat 
langs Brussel om moeten. Laten wij Brussel her
leiden tot wat Brussel is : een stad als een an
dere. Ilet is nu toch zonneklaar gebleken da t 
deze stad zonder gezicht de taak van « hoofd
stad » van een tweetalig land niet aankan. Waar
om zouden Vlamingen en Walen haar nog ver
der het statuut van « verwend kind van België » 
laten behouden ? Is het ogenblik niet gekomen 
om samen daarover ernstig te gaan praten ? 
Liever dan nog verder tijd te verknoeien met t e 
luisteren naar het grillige geleuter van de beu
lemansen. 

En dit hoeft lang niet te betekenen dat de 
brusselse Vlamingen worden in de steek gela
ten. Wij altans zullen dit nooit doen. Maar het 
moet nu eens uit zijn met het brussels imperia
lisme ! 



me kunstmensen niet nodeloos 
op kosten en op de stang jagen 
en dan zullen de muzea en kul-
tuurcentra ook veelzij diger ver
sierd zijn. 

B.D. te A. 

de verkiezingen 

De Volksunie heeft zich duch
tig geweerd, zelfs winst ge
boekt, die zich op sommige 
plaatsen zeer sterk voordeed, 
ondanks de samengebundelde 
haatkampagnes van al de kleur-
partijen (die zelfs zoals de CVP 
uitpakken met « bemint uw 
evennaaste « !). Er werd zelfs 
door deze partijen laag en vuil 
werk geleverd tegenover het 
vlaams bewustzijn in 't alge
meen. Waarom waren voor hen 
zulke slijkmetoden goed ? Om
dat hun Ie en gevaarlijke vij
and steeds de Volksunie blijft, 
die moed en durf ten toon stelt 
om de Vlaamse waarheid te ver
dedigen, ledereen moet nu toch 
duidelijk zien wat de overlo
pers van de BSP met de FDF 
aan 't beraden en uitsteken zijn, 
Zó erg dat J. van Eynde in de 
Volksgazet niet de juiste 
schimpwoorden kan vinden om 
dat verraad tegenover de 
Vlaamse BSP uit te drukken. 
Van je vrienden moet je't heb
ben !!! Wij kunnen Brussel mis
sen, maar Brussel ons niet ! 

J.S. te M. 

bedroevende tv 

Een programma als « kort 
geknipt », zondagavond op de 
BRT, is weer een zoveelste be
wijs van het ontzettend laag 
peil waarop de vlaamse televi-
zie zich bevindt. 

Moordscènes die overlopen 
van een onverbloemd seksueel 
sadisme horen thuis in een of 
andere bioskoopzaal waar een 
bepaalde kategorie er zich dan 
kan aan verlustigen. Maar 
daarom hoeven die scènes nog 
niet opgedrongen te worden 
aan heel tv-kijkend Vlaande
ren. Moordpartijen, variërend 
van banaal tot gerafineerd, plus 

aartsidiote en inhoudloze 
« shows » : dat zijn zowat de 
hoofdschotels geworden van de 
tv-programma's op de BRT. 

Naast het beestachtig afma
ken van een naakte vrouw 
werd het publiek ook nog ver
gast op wat een eksperiment -
een innovatie heet te zijn ; een 
volslagen kwart ier lang mag de 
belastingbetaler zitten staren 
op een deur, jawel, een deur. 
Begeleid met doorlopend tele-
foongerinkel. Je moet er heel 
wat in zien, begrijp je. Anders 
ben je totaal achterlijk en kon-
servatief... 

Het intelligentiekwotiënt van 
de Vlamingen wordt blijkbaar 
erg onderschat, dunkt me. 

De ideeën van de zeer kleine 
minderheid — voor zover men 
bij dekadente lui van ideeën 
kan spreken — worden tegen 
wil en dank aan honderddui
zenden kijkers opgedrongen. 

Informatie, volksopvoeding, 
ontspanning : allemaal fraaie 
bewoordingen die in de prak
tijk neerkomen op geknoei en 
banaliteit. Maar van een instel
ling die eerder met politieke 
benoemingen dan met bekwa
me mensen volgepropt zit kan 
men eigenlijk niets mèèr ver
wachten. 

P.D. te H. 

mode-diktatuur 

Momenteel kunnen we drie, 
vier soorten modestijlen « be
wonderen » : lang, halflang, 
kort en tussendoor (vooral bij 
de oudere vrouwen) de mode 
die feitelijk al jaren standhoudt 
en uiteindelijk nog het mo
dernst (en vooral het meest 
praktisch) aandoet, zonder een 
precieze naam te hebben. 

De lyouwen eisen — terecht 
— inspraak. Bij de jongste ge
meenteraadsverkiezingen stel
den we een begin van de vrou
welijke inspraak in de politiek 
vast. Ook in het maatschappe
lijk leven verwerft de vrouw 
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meer en meer inspraak. Alleen 
in de mode schijnt ze niet te 
denken aan inspraak : slaafs 
volgt ze de richtlijnen van de 
modekiezers en van de tekstiel-
fabrikanten. Wanneer eist de 
vrouw ook inspraak wat haar 
klederdracht betreft ? Wat den
ken de inspraak-bewuste vrou
wen daarvan ? 

CR. te B. 

officiële 
kunstaankopen 

De kommissies, belast met 
het advizeren van aankoop van 
kunstvoorwerpen door het Rijk 
(aldus de ambtelijke taal voor 
dit soort bedrijvigheid) hebben 
weer hun ronde gedaan. Uit op
gevangen echo's in kunstenaars
kringen blijkt dat deze kom
missies het nog steeds op de 
abstrakte richtingen voorzien 
hebben en dat de figuratieven 
en neo-figuratieven in de kou 
blijven staan. Nu is een aan
koop « door het Rijk » nog he
lemaal geen criterium, maar 
het is wel een steun en een aan
moediging. Zou de bevoegde 
minister ook niet eens op zijn 
beurt een selektie in de be
trokken kommissies kunnen 
doorvoeren, zodanig dat er in 
de toekomst evenwichtiger 
wordt gekozen ? Dan zal men 
ettelijke gevestigde of bekwa-

stuur hem een kaartje 

Met dit schrijven ben ik zo 
vri.i u te vragen of het niet 
mogelijk zou zijn in uw week
blad « Wij » een kleine oproep 
te laten verschijnen. 

Het gaat namelijk om de 
wens van een man die reeds 
20 iaar verlamde MS-patient is. 

Hij vraagt een verjaardags
kaart je uit gans Vlaanderen. 

Zijn adres is : Frans Kempe-
naers. Gillis de Pelicylei 18, 
2232 's Gravenwezel. 

L.V.d.C. te D. 

nieuwe motor 

Hebt u de vlaamse wagen 
1971 al gezien ? Hij heeft een 
tamelijk modern koetswerk, al
hoewel nog dunne plaat. . . Hij 
is « binnen en buiten » ver
sierd met vlaamse kulturele 
tierlantijntjes. Toch is hier nog 
veel franse invloed, en sinds 
enkele jaren ook sterke engelse 
en amerikaanse invloed merk
baar. Vooral de ingebouwde ra
dio en tv geeft meer exotische 
dan inheemse programma's, zo
dat men nog niet kan spreken 
van een eigen « image » bij de
ze wagen. 

Hij is van binnen gegarnierd 
met twee voorzetels, die ver
wisselbaar gebouwd zijn. Zij 
worden bezet door de families 
CVP en BSP die om beur ten 
hun zetel aan het s tuur mogen 
plaatsen. Op de achterbank zit 
gewoonlijk juffrouw PVV. Zij 
heeft t rouwens nog een glaasje 
op van de vorige verkiezingen. 

Laat ons eens onder de mo
torkap gaan kijken. Daar wacht 

ons een verrassing. Want men 
zou bij zulk behoorlijk uiter
lijk toch een up-to-date motor 
verwachten. Maar niets daar
van. Men gebruikt nog steeds 
een motor bouwjaar 1940 of 
daaromtrent van het unitaire 
type. De kleppen rammelen om 
het hardst en de olie moet na 
elke rit vervangen worden. 
Scheuren in het motorblok 
maken het rijden levensgevaar» 
lijk. Het is schandalig dat zulk 
lapwerk nog gebruikt wordt 
anno 1971. 

Intussen is de konkurrent ie 
op de proppen gekomen met een 
ultra-snelle race-wagen die bij 
de eerste rit reeds een formida
bele voorsprong heeft genomen. 
Deze wagen is van het franko-
fone tipe en heeft een FDF-mo-
tor met geforceerde aandri j 
ving. 

Het wordt hoog tijd dat men 
in de vlaamse konstrukt ie gaat 
uitzien naar een nieuwe motor, 
want het onding dat er nu in 
staat te prut te len en ter plaatse 
te stampen, kan elk ogenblik 
uitvallen. 

Er is wel een nieuwe motor 
uitgekiend door de brain-trust 
van een jonge maatschappij , de 
VU. Deze motor van het fede
rale tipe werd echter al afge
keurd voordat men hem wilde 
proberen. De enige reden voor 
deze weigering : hij werd niet 
ontworpen door de besturende 
families ! Nochtans kan alléén 
deze motor genoeg pk ontwik
kelen om de FDF-wagen voor
bij te steken en hem de weg af 
te snijden ! Bovendien is de 
federale motor zuiniger in ver
bruik, krachtiger in optrekken 
en gaat jaren langer mee. 

Laat ons niet langer wachten, 
jongens, steek een VU-motor in 
de vlaamse wagen ! 

J.G. te M. 

De redaïctie AraxiQt geen vev 
antwoordelijkheid voor de iiir 
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

Brussel, 28 oktober 1970. 

Betr.t abonnementenslag. 

Morgen begint <3e maand november en dat i s voor 

onze prooagandisten de t radi t ionele datum, waar

op ze aan de abonnementenslag voor WIJ begin

nen. Ook d i t jaar zal dat zo zi jn, ondanks de in 

spanningen die ze leverden voor de pas voorbije 

Iciesstrijd. Inspanningen die een schitterend r e -

zultaat opleverden en er oorzaak van zijn dat reeds 

verscheidene afdelingen met de abonnementenslag 

zijn begonnen! We kunnen er deze onvermoeibaren 

slechts om fe l i c i t e ren . 

De losse lezer kunnen we slechts de raad geven, 

niet op de komst van onze propagandisten te wachten 

om zelf een abonnement te nemen: iedere WIJ-abon

nee is een versterkend element in de zware s t r i jd 

die ons nog te wachten s taa t , versterking en ver

betering van WIJ, nog steeds ons scherpste wapen. 

Wanneer nu eens elke WIJ-abonnee één enkele abon

nee zou bijwinnen'^ Zet dan üw kandidaiat-abonnee 

aan tot s tort ing van 300 f r . op prk 1711.39 er 

hij ontvEuigt ons blad to t einde 1971. \\ji\. 



het leefmilieu 

Dank zij een alerte pers, ra
dio en tv is er in dit « Europees 
Natuurbeschermingsjaar » een 
gunstige opiniestroming op 
gang gekomen ten bate van een 
menswaardig leefmilieu. Het is 
gemeengoed geworden dat 
« welvaart » het « welzijn » 
niet mag bederven. 

De politici en de grote heren 
van de industrie voelen van 
waar de wind komt, en span
nen zich in om het publiek er
van te overtuigen dat « zij » 
om het leefmilieu bekommerd 
zijn. Het spektakel is niet al
tijd zo fraai : het exhibitionis
tisch gedoe van sommige pro
minenten bij de boomplantak-
tie, het leefmilieu-gezwam in 
verkiezingsliteratuur, bepaalde 
reklame-slogans van grote pe
troleumfirma's. Menen zij het 
werkelijk, dan wordt van hen 
verwacht dat ze nog wat an
ders doen dan een bepaald jar
gon napraten. Komt de strijd 
tegen de vervuiling ook in ons 
land eindelijk op gang ? 

In de Senaat kwam een wets
ontwerp tegen de vervuiling 
der oppervlaktewateren aan de 
orde. Wij zijn niet onverdeeld 
gelukkig met een aantal bepa
lingen daarin, maar kom : be
ter één vogel in de hand. Maar 
als de uitvoeringsbesluiten 
straks weer even lang op zich 
zullen laten wachten als die 
van de wet in 1950, dan staan 
wij eens te moer voor een gran
dioze fopspeen. Minister Lefè-
vre liet weten dat België, als 
pilootland van de Navo, werk 
zal gaan maken met de studie 
van de zeevervuiling en die van 
de rivieren. Goed zo, beter laat 
dan nooit. « Wij moeten pre

cies kunnen weten welke de 
oorzaken en gevolgen zijn van 
de pollutie » zei hij, en niet 
voorbarig aan demagogie doen. 
A la la... waarom worden dan 
ongestoord verder lozingsver
gunningen aan grote bedrijven 
verleend, als men niet weet 
welke de gevolgen van die 
smeerpoezerij zijn ? Dit was 
kennelijk een vervelende vraag. 
« Als wij bepaalde dingen 
streng beteugelen, en de buur
landen doen het niet, dan zul
len de industriëlen zich elders 
gaan vestigen waar « het » wel 
mag... ». 

Waarmee nog maar eens aan
getoond wordt hoe het de groot
industrie is die uiteindelijk be

paalt of wij al dan niet gezond 
zullen kunnen blijven leven. 
De winstmarges gaan nu een
maal voor... Daarbij betreuren 
dat er spijtig genoeg nog altijd 
geen europees politiek gezag 's 
dat streng reglementerend in 
heel industrieel Europa kan op
treden, is toch maar een zwak 
argument voor de opvallende 
passiviteit van de overheid in 
België. Zij kon ten minste be
ginnen, in de bestrijding van 
de vervuiling, met te trachten 
op het niveau te komen van 
sommige buurlanden. Die heb
ben ook niet gewacht tot Ver
enigd Europa tot stand kwam. 

De Kredietbank heeft nu ook 
al een « Stichting Leefmilieu ji 
in het leven geroepen, met aka-
demische zitting, receptie, mooi 
drukwerk en al. De stichting 
heeft niet de bedoeling kritiek 
te oefenen op het beleid van de 
openbare besturen, verduide
lijkte voorzitter CoUin. Alsof 
er ooit iets zal veranderen als 
een bewustgeworden publieke 
opinie niet voortdurend tegen 
de schenen schopt van de al te 
gemakzuchtige overheid. 

in geen geval mon derine 

Eerlang zullen er in het Davidsfonds ver\lezmgen worden 
gehouden voor de aanduiding van de nationale voorzitter. Wij 
vernemen dat er momenteel drie nieuwe \andidaturen zouden 
zijn voor deze belangrijke functie : de hh. van Outrijve, Hey-^ 
man en oo\... Mon Derine, CVP-schepen van de stad Antwerp 
fen. 

De \andidatuur van Derine verwondert ons. Acht die man 
het wer\elij\ oirbaar het voorzitterschap van een zo belangrij\e 
Vlaamse dru\l(ingsgroep als het Davidsfonds te Cumuleren met 
een politie\ mandaat ? Wil hij misschien hetzelfde spelletje 
gaan spelen met het Davidsfonds als Frans van Mechelen met 
die andere eerbiedwaardige grote 'vereniging die « Bond van 
Grote en fonge Gezinnen » heet ? 

Wij hopen dat de Davidsfondsers daar tijdig een stokje zullen 
voor steken. Hoezeer de slagkracht van een vereniging \an ver-
lamd worden door de aanwezigheid van een partijgebonden 
politi\us, \unnen zij bij hogervernoemde « Bond » wel even 
vernemen. Het zou een biezonder gevoelige kjap betekenen 
voor het prestige van het Davidsfonds mocht een Derine erin 
slagen de voorzitterspost te bezetten. 

Dat deze hooggeachte professor, naast de verdiensten die hij 
zeker heeft, niet aarzelt om bij gelegenheid de gedienstige te 
spelen ten bate van de CVP-lobby heeft met name het Davids-^ 
fonds toch wel kjinnen ondervinden in de voorbereidingen van 
de « mars op Antwerpen » {november ig6^). Wat die man 
toen gedaan heeft om te verhinderen dat het een betoging voor, 
federalisme zou worden I Dit paste immers niet in het CVP-
partij\raam. Zijn intriges toen vielen wonderwel samen met 
een georkestreerde zware perskampanje tegen het « Vlaams 
aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens », dat toen de voorhoede 
was van de zeer strijdbare vlaamse buitenparlementaire oppo-
zttie. Zijn serviliteit aan de CVP heeft hem trouwens geen 
windeieren gelegd... 

Wij willen er terloops even op wijzen dat de h. Derine 'zich 
in de voorbije Verkiezingsstrijd te Antwerpen allesbehalve fraai 
heeft aangesteld. 

Wij willen maar dit zeggen : mochten de Davidsfondsers de 
h. Derine .als hun voorzitter aanvaarden, dan plaatsen zij met
een hun verenShging'*in een welbepaald vakje. Het zou de 
vlaamse geloofwaardigheid, ze\er na de jongste tribulaties. 
i.v.m. de grondwetsherziening met ten goede k^^men. 

vermeerdering, 

vermindering... 

Komt er een vierde week va
kantie met loon ? En duikt de 40-
urenweek op aan de kim van de 
welvaartstaat ? Er is in elk geval 
al geruime tijd sprake \an in sin-
dikale kringen en beide prijken 
als belangrijke voorstellen in het 
eisendossier dat zowel ACV als 
ABVV binnen een paar weken 
zullen voorleggen aan de regering 
en de werkgevers. Er staat im
mers een nieuwe sociale program
matic op het getouw, die telkens 
voor de duur van twee jaar gel
dig is (wanneer de vakbonden 
zich aan de afspraak houden wel 
te verstaan, wat al eens niet ge
beurt, vooral wanneer ze om ge
leden prestigeverlies uitpakken 
met « paradeprogramma's » zoals 
vóór het groot verlof). 

Maar nu blijkt het toch ernst te 
worden, vermits men reeds de 
taktiek kan onderkennen die de 
twee vakbonden waarschijnlijk 
zullen toepassen. Beide belangrij
ke eisen ineens inwilligen zal wel 
niet gaan. Waarschijnlijk zullen 
ze — voorlopig — de eis van de 
40-urenweek laten vallen om dan 
in ruil voor de « toegeving » met 
klem de vierde vakantieweek te 
eisen. Het is de taktiek die ook 
onze frankofone broeders in de 
kommunautaire vraagstukken zo 
nauw aan het hart ligt en in wel
ke valstrik onze kleurpartijen tel
kens weer trappen, veel vlugger 
dan de patroons dat tegenover de 
vakbonden doen. De vierde va

kantieweek lijkt gemakkelijker te 
verwezenlijken dan een nieuwe 
(zij het geleidelijke) werktijdver
korting, des te meer daar in een 
zeker aantal sektoren van het be
drijfsleven men nog niet eens toe 
is aan een volledige toepassing 
van de 45-urenweek (bedienden). 
Het is een feit dat de algemene 
vakbondsleidingen rekening moe
ten houden met de vakcentrales, 
die reeds geruime tijd aandringen 
op de 40-urenweek. Men zou deze 
klip dan kunnen omzeilen door 
genoegen te nemen met een be

verhoging. Ook het ABVV steunt 
deze eis, die tegemoet komt aan 
het sinds lang levende sindikaal 
verlangen, het rechtstreekse loon 
te verhogen. Later zouden de pa
troons ook de totaliteit van de 
bijdragen voor ziekteverzekering 
voor hun rekening moeten nemen. 
Daardoor zouden lonen en wed
den in hun quazi-volledige om
vang rechtstreeks aan de werk
nemers ten goede komen. 

Deze derde schuif uit het sindi
kaal eisendossier is voor de ko
mende diskussle met regering en 

beroepshalve bekeken 
ginselakkoord vanwege het patro
naat. Er dient ook gewezen op het 
feit dat men in zekere sektoren 
reeds naar de 40-urenweek evolu
eert. 

hoger rechtstreeks 

loon 

Dit is echter niet alles. Een der
de belangrijke eis, eveneens door 
beide vakbonden onderschreven, 
is hun verlangen om de sociale 
lasten geleidelijk en uitsluitend 
over te hevelen naar de werkge
ver. Het ACV begint bescheiden 
met de kosten van vervoer naar 
en van het werk en met de bijdra
gen voor werkloosheidsvergoe
ding. Indien beide ten laste vallen 
van de werkgever ontstaat daar
uit volgens de vakbond een loons-

werkgevers zeker de belangrijkste 
en voor de vakbonden ook de 
meest hachelijke. Maar de vak
bonden zijn het in de gegeven om
standigheden aan zich zelf ver
plicht, met deze drie zware eisen 
voor de dag te komen. Heel wat 
sociale konflikten van de laatste 
jaren werden als het ware buiten 
hen om uitgevochten omdat ze 
door hun logge burokratie en door 
de kloof met de bazis steeds min
der aanvoelen wat er in de ar
beidersmassa leeft en woelt. En 
niet het minst omdat ze weigeren 
de regionale noden te erkennen. 
Door dergelijke eisen, als hierbo
ven omschreven, te stellen willen 
ze dit verlies voor zichzelf goed
maken waarbij ze van het feit 
profiteren dat zelfs de scherpste 
sindikale kontestatie nog steeds 
niet aanstuurt op hun vervanging 
door nieuwe vakbonden doch er 
integendeel telkens weer de na

druk op legt, dat ook zij het 
voortbestaan van de vakbonden 
wenst. Wel willen ze als druk-
kingsgroepen fungeren om de 
vakbonden tot een nieuwe en ak-
tiever sindikale refleks aan te 
zetten, om de vakbonden los te 
maken van het sociaal-ekono-
misch establishment, waarmee ze 
mede door hun partijpolitieke bin
dingen al te veel verstrengeld 
zijn geraakt. 

De soep zal wel weer niet zo 
heet opgelepeld worden als ze 
wordt opgediend. Het verloop van 
de vorige sociaal-ekonomische 
konferentie heeft dat duidelijk 
aangetoond. 

Intussen missen we eens te meer 
in dit eisendossier ook maar de 
geringste belangstelling voor 
kwesties als decentralizaties de 
menselijke betrekkingen in het 
bedrijfsleven met als voor ons 
land bijzonder element de taal (er 
is nochtans kortgeleden een sta
king uitgebroken in een vlaams 
bedrijf omdat de hogere brusselse 
direktie het bestond, een neder
landsonkundig werkleider op te 
dringen), de diskriminatie waar
van duizenden vlaamse bedienden 
van lagere rang in de brusselse 
ministeries nog steeds het slacht
offer zijn en zoveel andere as-
pekten nog, die de sociale en men
selijke verhoudingen in diensten 
en in bedrijfsleven vertekenen op 
grond van het ons maar al te be
kende frankofoon taalimperialis-
me. Kan men dat echter wel ver 
wachten van organizaties die ge
leid worden door een Debunne en 
een Houthuys. die op dit vlak 
even konservatief zijn als de eer
ste beste brusselse unitarist ? 
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— WIJ 

de visser en de leeuw 

Te Oostende huizen een stel 
doorwinterde flaminganten, 
dat is nog eens gebleken ter ge
legenheid van de gemeente
raadsverkiezingen : de VU 
bracht er haar vertegenwoordi
ging in de gemeenteraad zo
maar ineens van 1 zetel op 5. 
En het hoeft geen verwonde
ring te wekken dat vooral het 
vissersvolk niet houdt van 
franse komplimenten. 

De schipper van de 0.198 
« Juhel » steekt zijn vlaamse 
overtuiging ook op zee niet op 
zak. En dies hees hij de leeuw-
evlag op de grote mast van 
zijn vaartuig. Terwijl hij aan 
het korren was onder de engel
se kust, moet een franskiljonse 

azijnpisser op een of andere — 
uiteraard belgische — kargo dit 
gezien hebben. Hij bracht het 
waterschoutambt te Oostende 
van deze « overtreding » op de 
hoogte, en daar werd een of 
andere apparatsjiek bereid ge
vonden om daar eens even ge
daan mee te maken. Met of 
tegen zijn zin, de schipper van 
de 0.198 zou die vlag daar weg
nemen, want zij strookte met 
met het zeevaartreglement... 

leeuwevlag erkende vlag ? 

Onze oostendse senator Leo 
van de Weghe heeft het daar
bij niet gelaten. Hij wil nu wel 
eens van de minister van Ver
keerswezen, de limburgse ex-

mijnwerker Bertrand, verne
men op welke wet de water
schout zich voor zo'n verbod 
kan beroepen. Of het dan niet 
toegelaten is buiten de territo
riale wateren de leeuwevlag 
te hijsen naast de nationale 
driekleur. Hij wil vooral weten 
of de leeuweslag dan voor de 
regering geen erkende vlag is, 
en waarom. Wij zijn benieuwd 
in welke bochten Fredje Ber
trand zich weer eens zal kron
kelen om uit te leggen dat on
ze leeuw inderdaad door de 
regering nog altijd niet wordt 
erkend. Zoals het vlaamse 
volk zelf nog altijd niet wordt 
erkend. Officieel bestaan er im
mers geen Vlamingen. Enkel 
Belgen. En de zuiversten van 
dat kurieuze ras wonen te 
Brussel. 

de koning en de wet 

In enkele gemeenten van de 
brusselse agglomeratie zullen 
dus FDF-ers als burgemeester 
worden voorgedragen. Wij zijn 
nu eens echt benieuwd of sire 
de koning zijn eerbiedwaardige 
handtekening zal willen plaat
sen onder de aanstelling van 
deze franstalige individuen. 
Hij heeft dat in het verleden 
wel eens meer geweigerd voor 
Vlamingen die in de ogen van 
het unitaire establishment niet 
« vaderlandslievend » genoeg 
waren geweest. Maar of die 
stelregel ook zal toegepast 
worden op de fransdolle inci-
vieken uit de « hoofdstad ? De 
koning kan toch geen lieden 
tot burgemeester aanstellen, 
die openlijk verklaren dat zij 
feestelijk hun voeten zullen 
vegen aan de (taal)wetten van 
het belgisch volk ? Of ziin dat 
geen wetten ? Wij zijn erg be
nieuwd. 

welnu vlerick ? 

Zelfs in Wallonië wordt 
ronduit toegegeven dat de re
geringen in de laatste jaren 
biezonder tegemoetkomend 
zijn geweest voor de Walen. 
Kwestie van een losprijs te be
talen — ook met onze centen 
— om de verwende kinderen 
van dit land af te brengen van 
hun federalistische verzuch-
tigingen. Ook vlaamse minis
ters — en o.m de achtbare 
heer De Saeger — hebben daar 
meer dan het hunne toe bijge
dragen. Staatssteun kan aller
lei vormen aannemen • subsi
dies in allerlei vormen, maar 

ook een voorkeursbehandeling 
bij de vestiging van buiten
landse bedrijven Zo kreeg 
Wallonië van de amerikaanse 
investeringen in 1969 — in 
Henegouwen en Luik alleen — 
ruim 9 miljard en 1535 nieuwe 
arbeidsplaatsen. Brabant terzij
de gelaten kregen de vier 
vlaamse pro^ajicies 1 miljard 

173 miljoen en 1026 nieuwe 
arbeidsplaatsen. Leburton zei 
het onlangs nog brutaal tegen 
Vlerick : ik ben minister van 
Ekonomische Zaken. En of ! 
Blijft het probleem : waar ha
len de Walen nu de arbeiders 
voor die fabrieken ? Ant
woord : in Vlaanderen natuur
lijk. 

de schepenkolleges 

Het is nauwelijks doenbaar een betrouwbaar overzicht te bren
gen van de vorming der schepenkolleges. Op vele plaatsen zijn 
nog onderhandelingen bezig, op andere plaatsen worden reeds 
gesloten overeenkomsten verbroken en nieuwe gesloten. Zo te 
te Diksmuide, waar de VU te slotte uit het kollege zou gewipt 
zijn. Te Aalst daarentegen zou onze partij er nu wél bij zijn. 
Dit zou ook het geval zijn, om nog even in Oost-Vlaanderen te 
blijven, in Ertvelde, Mariakerke-Gent, Lebbeke, Zele, Melsele-
Waas, Aspelare, St. Denijs-Westrem en wellicht ook te Wondel-
gem. Vanzelfsprekend blijft volksvertegenwoordiger Wannijn bur
gemeester te Nevele. In West-Vlaanderen zou de VU er nu ook 
te Harelbeke bij zijn Verder vernamen wij uit deze provincie 
vooralsnog weinig nieuws, buiten de reeds vernoemde gevallen 
in vorige nummers van « Wij ». 

zij doen het 

In de kamer moest minister Vranckx vorige dinsdag toegeven 
dat er bij het Hof van Kassatie 22 raadsleden zijn met een frans 
diploma tegenover slechts 4 met een nederlands diploma, dat is 
89 % tegen 11 %. Dat er 11 advokaten zijn met een frans tegen 
drie met een nederlands diploma, verhouding 79 % tegenover 
21 '7' • En dat acht van de tien parketmagistraten franstaligen zijn. 

Diezelfde dag gaf minister van landsverdediging Segers in de 
Senaat toe dat er in de legertop 190 franstalige kolonels zijn 
(76 %) tegen 60 nederlandstalige (24 %). En 12 vlaamse gene
raals (24 %) tegenover 38 franstalige (76 %). 

De vlaamse gelijkberechtiging vordert kennelijk met reuzel-
schreden ! Daarom wil de regering via de grondwetsherziening 
elke verdere vlaamse vooruitgang afgrendelen. Het is nu al wel
letjes, vindt ze. Eén vierde van de generaals voor méér dan 
60 % miliciens is al meer dan behoorlijk, vind je niet ? 

de financiële schandalen 

wat doet de overheid ? 

(aco) — We beleven een tijd van financiële schandalen, schre
ven we al meermaals. De reeks gaat voort. In Antwerpen kwamen 
liefst twee financiële misdrijven aan het licht in enkele dagen 
tijd. Eerst een zaak van deviezenzwendel, waarvan het Belgisch 
Instituut voor de Wissel het slachtoffer is. Vorige week zaterdag 
kwam dan een nieuwe zaak aan het rollen, nadat twee beheerders 
aangehouden waren. 

In het tweede geval gaat het 
over een paar maatschappijen 
(« Avefi », « Bouw en Beheer») 
die bedrijvig waren in de 
bouwnijverheid (zonder zelf te 
bouwen), de hipoteekmarkt, fi
nancieringen en inzameling van 
spaarmiddelen. Nadat ze ver
liezen hadden geleden, slaag
den deze firma's erin méér dan 
normale hulp te krijgen van 
twee bankin.stellingen : de So
ciale Bank (Brussel) en Belgi
sche Bank voor Handel (Sint-
Truiden). Eén van de aange
houdenen is trouwens beheer
der van de Sociale Bank. Dat 
kan zijn operaties vergemakke
lijkt hebben. 

Het is ons ditmaal alleen te 
doen om de vraag waarom de 
officiële kontrole niet vroeger 
de scheefgetrokken toestand op 
het spoor is gekomen. 

Die vraag wordt door hon
derdduizenden in de jongste 
maanden met steeds meer aan
drang gesteld. Is de wetgeving 
die in de dertiger jaren uitge
werkt werd ter bescherming 
van de spaarmiddelen van de 
gemeenschap nog doelmatig ? 
Hoe komt het dat de Bankkom-
missie ook ditmaal laattijdig op 
de hoogte werd gesteld ? En in 
hoever kunnen we rekenen op 
instellingen als het Centraal 
Bureau voor Kleine Spaarders? 

Het toezicht van de Bank-
kommissie gebeurt door de in
schakeling van bankrevizoren. 
Naar het schijnt hebben de re-
vizoren in kwestie op zeker 
ogenblik vastgesteld dat beide 
banken een abnormaal groot 
deel van hun middelen ter be^ 
schikking gesteld hadden van 

de in nood verkerende groepen 
« Avefi », « Bouw en Beheer » 
en konsoorten. Slechts dan 
werd alarm geslagen, wat ten 
slotte geleid heeft tot het op
treden van het parket. 

Hoe is het mogelijk dat beide 
revizoren zo laattijdig bemerkt 
hebben dat er iets mis liep ? 
Tot de dokumenten die elke 
maand door de revizoren van 
de banken moeten nagezien 
worden, behoort een lijst van 
debiteuren van de bank wier 
schuld groter is dan 10 miljoen 
fr. Ook indien dit voorschrift 
niet bestond, behoort het on
derzoek van de omvang, de 
spreiding en de veiligheid van 
de toegestane kredieten tot de 
elementairste kontroletaken, 
zoals ook de kontrole van de 
likwiditeitsgraad. 

De enige verontschuldiging 
waarop de revizoren zich mis
schien kunnen beroepen zou 
desgevallend de schriftverval
sing zijn, waarop gezinspeeld 
werd in de krantenberichten. 

Ook dan blijft de vraag open 
of we langer genoegen moeten 
nemen met de wettelijk georga-
nizeerde openbare kontrole op 
de financiële instellingen en op 
het spaarwezen. 

Er zijn vele aktuele haperin
gen in ons maatschappelijk be
stel waaraan de overheid kan 
verhelpen zonder dat er revo
lutionaire maatregelen voor 
vereist zijn. Een ietwat doel
matige oriëntering van het po
litieke leven en van de openba
re belangstelling zou meestal 
volstaan om vele misbruiken 
uit te roeien. Waarom gebeurt 
het niet ? 

Naar aanleiding van deze zaak stelde senator van Haegendoren 
aan de minister van Financiën de vraag : « hoe het komt dat 
de bankkommissie deze moeilijkheden slechts ontdekt als het 
te Iaat is, en of de bankkommissie niet gewapend is om preven
tief onverantwoorde kredietverleningen in het oog te hou
den ? » 
En aan de minister van.het Gezin en de Huisvesting vroeg 
hij : « daar de re'èering naar het schijnt overweegt om een ge
kend brussels grootbedrijf, dat zich bezighoudt met spekula-
tieve verrichtingen in immobiliën, uit de nood te helpen wou 
ik vernemen of zulks eveneens overwogen wordt t.a.v. de bij de
ze zaak betrokken zaken. En of de regering er een regel wenst 
van te maken om spekulatieve kapitaalverrichtingen in nood 
gemeenschapsmiddelen te verschaffen ». 

jean rey : politiek en financiën 

(aco) — Tijdens de vele jaren dat Jean Rey lid, en daarna voor
zitter was van de Kommissie van de Europese Ekonomische Ge
meenschap, liet hij zich een imago opbouwen van de europese 
olimpiër en staatsman die losstond van alle parti.jpolitiek, een 
vestaalse « maagd » van Europa, vrij van financiële en andere 
smetten, mijlen ver verwijderd van de pressure groups en de 
aardse belangengemeenschappen. 

Pas was Jean Rey — tot zijn 
onbeschrijflijk verdriet — in 
de EEG-kommissie vervangen, 
of hij bleek een sterveling te 
zijn zoals vele anderen. 

Zijn vroegere bindingen met 
de PVV — hij was destijds mi
nister van Ekonomie — nam hij 
weer op zonder enige schroom : 
hij werd voorzitter van de 
Paul Hymans-stichting, die een 
integrerend deel van de libera
le partij uitmaakt. 

Ergerlijker was de wijze 
waarop hij, kort na zijn ont
slag uit de EEG-kommissie, 
ostentatief beheerdersposten 
van zeer grote vennootschap
pen aanvaardde. Zo pas is er 
een beheerdersmandaat bijge
komen dat de laatste twijfels 
wegneemt : hij werd vorige 
week beheerder van Sofina, en 
zal van één januari af voorzit
ter worden van deze zeer grote 
financiële trust, 

Jean Rey was door zijn af
komst stevig geworteld in de 
hoogste regionen van de Socié-
té Générale. Max-Léo Gérard 
was zijn oom. Rey's loopbaan 
in de belgische politiek werd in 
hoge mate bevorderd door deze 
familiale en financiële steun
punten. 

Als lid van de kleine maar 
invloedrijke protestantse ge
meenschap van België loste hij 
zijn canère-vraagstukken op 

met een opvallend gemak. Dat 
hij als krijgsgevangen rezerve-
officier in 1940 een zwak mo
ment had en bij de duitse in
stanties z'n vrijlating aanvroeg 
in termen die men aan anderen 
zeer kwalijk zou nemen, willen 
wij niet eens tegen hem inroe
pen. De krijgsgevangenschap is 
hard om dragen. 

We laten dit verleden liefst 
rusten, heden en de toekomst 
stellen vraagstukken genoeg. 

Is het passend dat een gewe
zen europees topfunktionaris 
zich zo opzichtig bindt met de 
Société Générale ? 

Men kan er nog aan toevo.e-
gen dat Sofina zelf nu juist een 
van die probleemgeladen maat
schappijen is. Ze speelt sedert 
verscheidene jaren de aktieve 
rol niet die men ervan zou 
mogen verwachten op grond 
van haar aanzienlijke wer
kingsmiddelen. 

De passiviteit van Sofina is 
herhaaldelijk tegen haar inge
roepen. Max Nokin, goeverneur 
van de Société Générale, heeft 
destijds beloofd dat het zou 
veranderen. Tot nog toe is er 
niets van te bespeuren, maar in 
de jongste tijd is er enige 
beursspekulatie rond Sofipa 
losgekomen. Het zou ons niet 
verlsazen indien Rey's benoe
ming tot voorzitter zekere 
beursverrichtingen zal stimule
ren. 



abonnementenslag 

Begin november : 

de abonnementenslag ! 

Jaar na jaar vragen we aan onze pro
pagandisten en kaderleden een weken
lange inspanning voor de verru iming 
van ons lezerspubliek. De groei van een 
parti j , de verspreiding van een gedachte 
kan op gezette tijden wellicht afgelezen 
worden uit de rezultaten van een ver
kiezing of van een opiniepeiling. Maar 
het is slechts uit de statistiek van de 
leden- en abonnementenwerving dat 
kan opgemaakt worden, of die part i j en 
deze gedachte er ook in geslaagd zijn, 
definitieve stellingen te bet rekken 

De abonnementenslag blijft dus een 
werk van allereerste noodzaak. En ze
ker in dit verkiezingsjaar 1970. Zopas 
heeft de Volksunie voor het eerst op 
grote schaal haar plaatselijke s t ruktu-
ren elektoraal bevestigd. Het zestigtal 
gemeenteraadsleden van 1964 is uitge
groeid tot een indrukwekkende groep 
van plaatselijke verkozenen, die tien
maal zo sterk is. In een belangrijk aan-

""'^^e. 
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tal steden en gemeenten heeft de Volks
unie bestuursverantwoordeli jkheid ge
kregen. Nog nooit was het terrein zo 
goed voorbereid voor een massale en 
suksesrijke abonnementenslag. 

We hebben als steekproef een aantal 
Volksunie-kandidatenlijsten gekontro-
leerd op het aantal abonnementen. En 
we kwamen daarbij tot de bevinding, 
dat ruim de helft van deze Volksunie
kandidaten nog in aanmerking komt 
voor het nemen van een abonnement. 
Alleen reeds op dit zeer beperkte ter
rein van mensen, die met naam en 
adres op onze lijsten getuigd hebben 
voor hun opvatting, zijn er over gans 
het Vlaamse land een vijftienhonderd 
nieuwe abonnementen te boeken. Deze 
steekproef heeft er ons van overtuigd, 
dat de aktie nog lang niet de grenzen 
van haar mogelijkheden heeft bereikt 
en dat we inzake lezersaantal nog zeer 
ver verwijderd zijn van het verzadi
gingspunt. 

Tegen begm van volgende week zul
len alle kaderleden in het bezit zijn van 
de nodige instrukties en dokumenten 

Hoe belangrijk ook een aantal andere 
taken in deee eindejaarsperiode zijn, zlJ 
mogen nooit gaan ten koste van de 
abonnementenwerving. Het werk aan de 
bazis, het wellicht moeizame werk van 
huis tot huis is nog altijd de meest on
ontbeerlijke schakel in de keten van he t 
sukses. 

. We durven dan ook rekenen op ieder
een, die op enigerlei wijze verantwoor
delijkheid draagt tegenover onze orga-
nizatie en onze gedachte. 

voor de abonnementenslag. Dadelijk 
daarop kunnen ze zonder meer aan het 
werk. En indien ieder van hen zich 
kwijt van de minieme inspanning die 
we hen persoonlijk vragen, dan sprin
gen we meteen een reuze-eind in de 
r ichting van een schitterend eindrezul-
taat . We rekenen daarenboven op onze 
oude ver t rouwde wervers, de kampioe
nen van de abonnementenslag, voor wie 
deze eindejaarsperiode telkens weer de 
gelegenheid is om te bewijzen, wat een 
paar mensen eigenlijk aan werk en in
spanningen kunnen verzetten. 

We zullen dit jaar meer dan de vorige 
jaren ,het verloop van de abonnemen
tenslag volgen in ons blad. We gaan ons 
niet beperken tot het wekelijks of veer
tiendaags erelijstje, maar we zijn zin
nens om do dingen van zeer dichtbij te 
volgen : de mensen, de afdelingen en de 

arrondissementen die voorop gaan in 
de abonnementenslag, krijgen ditmaal 
een flinke redaktionele beurt. En de 
achterblijvers zullen we desnoods een 
tikkeltje op de tenen trappen. 

Het zal wel overbodig zijn, nogmaals 
op het belang van ons blad te wijzen. 
Toch willen we nog maar eens herhalen, 
dat dit blad ons belangrijkste nieuws-
en propapanda-medium is, dat de groei 
van onze parti j naar de meer dan een 
half miljoen kiezers gewoonweg on
denkbaar zou geweest zijn zonder de 
groei van dit blad. We willen nog maar 
eens herhalen, dat alleen dit blad er 
voor zorgt dat er week na week onder
ling kontakt is tussen tienduizenden, 
dat alleen via « Wij » de zo noodzake
lijke organizatorische band kan worden 
gelegd 

We willen dit jaar al onze verkoze
nen — zowel onze parlementsleden als 
onze provincie- en gemeenteraadsleden 
— wijzen op hun persoonlijke verant
woordelijkheid inzake de abonnemen
tenslag. Zij beschikken over het aanzien 
en het gezag van een mandaat dat zij 
goeddeels dank zij de partij-organizatie 
bekleden Het is aan hen, dit aanzien en 
gezag te gebruiken ten eerste voor de 
direkte werving en vervolgens voor het 
aktiveren en st imuleren van de abonne
mentenslag in hun omgeving, in hun af
deling of arrondissement. 

het grote spel 
We slaan « in een belangrijke vlaamse krant van de hoofdstad » — 

zoals radio en tv hem noemen — zelden de rubriek « kleinbeeld » van 
Gaston Diirnez over. We houden van Durnez' ietwat weemoedige humor 
des te meer, omdat hij afgedrukt wordt op een bladzijde die maar al te 
vaak van iedere andere lichtvoetigheid gespeend blijft. 

Zo is ons dinsdag niet ontgaan, dat een zoon van Durnez met zijn jeugd
groep een stadsspel had gespeeld, een jeugdbewegingsoorlogje met — 
blijkens het verslag in « kleinbeeld » — aan de ene kant de Guerilleros en 
de Westerse Ontwikkelingshulp tegen aan de andere kant de Regerings
troepen. 

» •> 

Daar wijzelf over geen zonen meer beschikken die in de jeugdbeweging 
staan, kijken wij altijd met grote belangstelling uit naar de ervaringen 
van andere vaders. Zélf uit de jeugdbeweging stammende, hebben we al
tijd een half oog gericht gehouden op wat de generaties na ons er van 
gemaakt hebben. 

Zo weten we sinds verledwi dinstlag, dat alles dan toch maar weer in 
het oude vertrouwde spoor is gekomen. De Grote Spelen bestaan nog 
steeds en de tematiek ervan wordt nog altijd ontleend aan De Gebeurte
nissen Die De Wereld Schokken. Toen mijn eigen zoon zijn zondagen sleet 
met spoorzoeken en dassenroof, was dat niet het geval. De Grote Spelen 
werden wel gespeeld, maar ergens toch was de echte inspiratie zoek, het 
aanknopingspunt met aktuele tematiek. Alhoewel de masters of de hop-
lieden of de banleiders (of hoe ze het ook heten mochten in de jeugdbe
wegingsjaren van mijn zoon) de hun toevertrouwde knapen steevast op
deelden in twee kanmpen die het met mekaar moesten aflappen, vermeden 
ze daarbij iedere zinspeling op wat er elders in de wereld stond te gebeu
ren. Het waren de jaren van twijfel en onzekerheid. De Muur werd wel 
gebouwd, maar de oude vijand nummer één was desondanks het mes van 
tussen de tanden ietwat kwijtgeraakt. Het aggiornamento was nog niet 
helemaal af, maar voor het oude geloof werd er zelfs in de jeugdbewe 
gingen niet meer gesneuveld op een zondagnamiddag. Omdat Karl May uit 
de mode was geraakt én omdat iedere zweem van racisme moest vermeden, 
werd er zelfs niet meer gesproken van cowboys en Indianen. Mijn zoon 
roofde dassen, m.irsjeerde in nachtoefeningen, werd gedropt voor overle-
vingsproeven. doch kweet zich van al die bezigheden zonder achter een 
duidelijk vaandel te staan. 

De tijden van twijfel blijken dus definitief voorbij te zijn en uit de 
chaos van gisteren zijn de krachtlijnen voor de Grote Spelen der jeugdbe
weging zich weer duidelijk gaan aftekenen. Er zijn weer Goeden die een 
naam hebben en Slechten die niet langer in de anonimiteit kunnen ver
dwijnen. De Guerilleros tegen de Regeringstroepen. Baden Powell zaliger, 
die het Grote Spel begonnen was met de re,geringstroepen tegen de gueril
leros, zal er wel even van opkijken onder zijn kroontje. 

De orde hersteld zijnde, de vijanden weer gekend zijnde, wordt het 
Grote Spel na de jaren van twijfel terug gespeeld volgens de geijkte pa
tronen die wi.jzelf nog kennen uit de eigen jeugdbewegingsjaren. Dat is 
al een heel tijdeke geleden, we zongen van eviva pio duodecimo op een 
vrij martiaal marsjri tme. De Goeden vochten onder het teken des kruises. 
want toen gold nog dat in hoc signo vinces. En de Slechten bedienden zich 
van de werktuigen des duivels, de goddeloze Hamer en Sikkel. 

In een kollege dat we gekend hebben — en dat we ooit nog wel eens 
hopen uitvoeriger te beschrijven — was het hoogtepunt van het kerke 
lijk jaar de patroondag van een der stichters van de sociëteit die zich ge 
lastte met de vorming van onze geesten en karakters. Op die hoogdae 
werd het « schildspel « gespeeld, door het kruim van de studentenschap 
steevast « blauw ogen smijten » genaamd. Het spel bestond er in dat d» 
kollegejeugd, zoals het boort verdeeld in twee duidelijke ideologische kam
pen, mekaar een paar uur bekogelde met keiharde kaatsballetjes. De 
verdere gevechtsuitrusting bestond uit een metalen schild per strijder 
waarbij de Goeden een groot kruisteken op de voorkant van het schild 
hadden en de Slechten een sikkel en hamer. Omdat wij geen al te volgza
me kwekelingen der sociëteit waren, hadden wijzelf altijd een heimelijke 
persoonlijke voorkeur voor het « slechte » schild, tot grote woede van de 
pref, 

Hoe dan ook, enkele jaren later lagen verschillende van onze spelge 
noten van destijds onder zestig centimeter russische aarde en nog eens de 
dubbele hoogte sneeuw. 

Het is maar, dat de proosten en de hoplicden of banleiders of hoe z< 
vandaag ook mogen heten, nog steeds schijnen te zweren bij de karakter-
vormende waarde van de oorlog en bij de overtuiging, dat hij dus van 
kindsbeen af zo écht mogelijk moet worden aangeleerd. 

dio Genes 
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het schandaal van remersdaol 

naar Limburg overgeheveld. 
Te Remersdaal is « men » het 
daarmee niet eens Reaktie : 
de klas van de Vlaamse onder-
wiizeres (Ie 2e en 3^ leeriaar) 
wordt op slag verf ranst De 
leerkracht valt zonder kmde-
ren De n 'euw benoemde frans-
talige onderwijzeres kan niet 
door het n i k worden bezoldigd, 
taak die « Grand-Liège » dan 
wei even op zich neemt De 
limburgse deputatie verniet igt 
vanrelfsprekend haar benoe-
m ' n g 

OP taalinsoekteurs Rumes en 
Boursaux leveren de minister 
van Nationale Opvoedmg to
taal verschillende tegenstrndi-
ge rapporten af De Vlaming Ru-
mes bevindt dat de leerlingen 
v?n de Ie 2e en 3e leeriaren 
Vlaamse kinderen znn, dat die 
van het 4e leerjaar Ijhikbaar 
nog geen tiid gehad hebben 
om te verfransen en dat die 
van "̂ e en 6e leenaren een 
mondTevol Frans kennen Zijn 
kollega de Waal Bourgaux 
schermt m zijn verslas met 
ekonomische beweegredenen, 
zodat de waalse minister Jan-
ne de boel op zi]n beloop laat. 
Een direkteur-generaal van 
ziin departement heeft meer 
respekt voor de wet en t rekt 
de toelage van schoolhoofd 
Cravat te in Maar Janne ver
breekt deze wettelijke beslis
sing drie dagen later Onder
tussen is te Remersdaal ook 
een privé-franstahge kleuter
klas uit de grond serezen 
eveneens gefinancierd door 
« Grand-Liège » Men wil daar
mee de verfransm? bespoedi
gen en vergemakkelijken. Van 

dit ogenblik wordt te Remers
daal franstahg onderwijs ver
schaft in kleuter- en lagere 
school, er is in deze vlaamse 
Voergemeente geen nederlands-
talig onderwijs meer ' 

Het dossier-Remersdaal blijft 
in de Wetstraat zorgvuldig ge
sloten Geen enkele van de op
volgers van Janne (Dehousse, 
Grootjans en « rode leeuw » 
Vermevlen) toont zich mans 
genoeg om een einde te stellen 
aan de onwettelijkheid t e 
Remersdaal Een onbegrijpelij
ke, doch voor de franskiljons 
van Remersdaal welgekomen 
houding, daar de verfransing 
ongestoord kan worden ver
der gezet 

Zegt minister Vermeylen 
o m in 1969 op par lementa i re 
vragen van volksvertegen
woordigers Wirickx en Raskin: 
« Waarom z'ch druk maken om 
een schooltje te Remersdaal, 
a^s m Vlaanderen zulke grote 
problemen op een nr>inssing 
war'hten ' » 

Aan de lakse houding van de 
opeenvolgende ministers van 
Nationale Oovoedmg is, het t e 
danken dat de taahnspekteurs 
m 1968 te Remersdaal voldoen
de franssprekende kinderen 
hebben kunnen ontdekken En 
meteen staat de deur open voor 
officiële subsidiering ' Zelfs 
met de nederlandsonkundig-
heid van de leerkrachten van 
?e en 3e graad is tot nog toe 
geen reken mg gehouden De 
wet beoaalt nochtans dat in 
een franse school van de Voer-
streek tot 10 uur Nederlands 
dient gegeven te worden 

In de vlaamse Voergemeente bestaat sinds 1963 geen enkele 
vorm van nederlandstalig onderwijs meer. Daar hebben de plaat
selijke franskiljons voor gezorgd, met de steun van imperialis
tische Luikenaars («Grand Liège») en de schuldige medeplich
tigheid van de opeenvolgende ministers van nationale opvoeding. 

De « Vereniging van Vlaamse Leerkrachten », afdeling Limburg, 
heeft daarover nu een nota gestuurd naar alle fraktievoorzitters 
en naar de bestendige deputatie van de limburgse provincieraad. 
De VVL zal later tot de aktfe overgaan, zo schrijft sekretaris 
J aak Gabriels, maar wil eerst de zekerheid dat de provincie Lim
burg achter haar staat. Ach, wat maken die jongens zich i l luzies: 
weten zij dan niet dat hooggeplaatste Limburgers al jarenlang 
naar een geschikt middeltje aan het zoeken zijn om « op een pro
pere manier van die lastige Voerstreek af te geraken ? ». Eyskens 
zal hen daarbij s traks wel een handje toesteken .. 

Wij geven hieronder de essentie uit de VVL-nota. Wij felicite
ren de vlaamse leerkrachten alvast met hqn initatief. Het bewijst 
da t zij altans de Voerstreek niet in de steek willen laten. 

In 1954 krijgt schoolhoofd 
Cravat te van de gemeente-
School van Remersdaal plots 
een inval. Deze geboren plat-
dietser uit Sippenaken, drager 
van een duitstalig onderwij
zersdiploma stelt -öan de ge
meenteraad voor het Frans als 
onderwijstaal in te voeren in 
zijn eigen klas waarin de 4e 
5e en 6e leerjaren samenzitten 
Zijn wens wordt met spoed 

vervuld, doch even snel door 
de deputatie van Luik verwor
pen omdat hij formeel in stri jd 
is met de wet. Maar de peda
gogische inspekteur, een neder-
landsonkundige Waal ziet he t 
geval glimlachend door de 
vingers, zodat Cravat te toch 
verder bezoldigd blijft, hoewel 
hij in volle onwettelijkheid 
verder les geeft in het Frans . 

In 1962 wordt de Voerstreek 
foto VanuoIseTTi, 

zoeklicht 

op het 

lager 

onderwijs 

Met deze belangwekkende 
studie van Jaak Vandemeu-
lebroucke (Oostende), l i c 
geschiedenis en dinamisch 
algemeen sekretaris van de 
Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten (VVL), ligt 
meteen het eerste nummer 
van een nieuw en fris initi-
tief op onze werktafel. 

In 1971 wordt de vernieu-
wine; of de herziening van 
het schoolpakt (1958) wel
licht het •zwaarstwegend po
litiek feit. 

Aan algemene beschou
wingen over het Schoolpakt 
en over de wenselijke her
ziening heeft het in de 
vlaamse tijdschriften van 
de laatst*- maanden niet ont
broken 

Terwiil het Katoliek On 
derwijs niet onder stoelen 
of banken steekt dat de 
scholenbouw en het onder
houd der gebouwen on
draaglijke tasten meebren
gen en dan ook een herzie
ning v^n het Schoolnakt 
ter^Tkp wenst hebben de 
CVP-iongeren ' r een ge-
durf'1 manifpst een gans 
nieuw ondorwiisbeleid uit-
gestinneld dat de verzuiling 
moet «loorbreken in de rich
ting van n'uralisti'^che on
derwijsvormen en -instel
lingen Ook in andere jonge
renkringen en bij vele voor
standers van een humanis
tisch officieel onderwijs 

won deze gedachte veld zo
als o.m blijkt uit het tijd
schrift « Persoon en Gie-
meenschap ». 

Ook de Volksunie opteer
de in haar kongressen voor 
een nieuw onderwijsbeleid 

Tot op heden werd het 
Schoolpakt al te weinig be
studeerd vanuit zijn kon-
krete gevolgen. De eer dit 
te hebben beproefd — en 
met sukses ~ voor het be
perkt gebied van het lager 
onderwijs komt toe aan 
Jaak Vandemeulebroucke. 

Na een beknopte maar 
zeer heldere terugblik op de 
« Evolutie van het onder
wijsbeleid tot 1958 » (hoofd
stuk l ) geeft de auteur al de 
rezoluties van het School
nakt die on het lager oider-
wüs hetrekking hebben 

Het statistisch materiaal, 
verzamel»! en verfrelijkend 
opgesteld in hoofdstuk 3, is 
zeer relevant <^Hier dient 
speciaal vermeld dat de au
teur een enauete on touw 
zette bil meer dan 160 ge
meentelijke lagere scholen, 
waarvan 141 werden Hoant-
woord ') 

Het meest opiiiei-heliike 
gedeelte van dit document 
is besteed aan het Riiksla-
ger onderwijs sinds 1959 
Zeer genuanceerd en door 
feitenmateriaal srestaafd. 
oefent de auteur kritiek uit 
op de wijze waarop de scho

lenbouw voor het Rijkslager 
onderwijs werd doorgedre
ven. Vast staat dat de Rijks 
inplantingen niet altijd ver 
antwoord waren, en dat he 
lemaal geen rekenmg werd 
gehouden met reeds be
staande Rijksinstellingen 
(Een speciale vermelding 
voor de vernuftige kaar ten) 

De auteur komt tot de 
overtuigende konkluzie dat 
niet alleen op lichtzinnige 
wijze het gemeentelijk la
ger onderwijs werd ge
schaad en dikwijls teniet ge
daan, maar dat vele Rijks-
lagere scholen elkaar strijd 
moeten aandoen om 'portin 
gen te rekruteren 

De vele voorstanders van 
het gemeentelijk lager on
derwijs kriigen stof tot na
denken bij de Ie/ing van de 
paraerafen, gewild aan de 
gemfpntesehool Hel lijdt 
geen twijfel dat de gemeen 
tesehool — reeds historisch 
gehandikapt — dupe is ge
worden van de onderwiisvo-
litiek sinds het Schoolnakt 
Hoewel de Rüksschoo' i l s 
de gemeenteschool allebei 
officiële scholen zün voeren 
deze laatste een strlid met 
ongelüke wanens wer^ns de 
financiële d i s i r im 'na t ie we 
gens het teerli-"!'<»nvervoer, 
wegens de ons-el'ike s^lit-
singsnormen en de ««"'ile 
voordelen 

De auteur is er met voor 

teruggedeinsd in zijn 4de 
hootdstu.^ ooh K̂  toe .omst 
te bekijken « Waarheen 
met het lager onderwiis ? ». 
Hij bepleit moedig en toch 
realistisch een open onder
wijsbeleid op lokaal, regio
nal en nationaal vlak Hij 
bepleit een mentaliteitsver
andering, samenwerking, 
rationalizatie nlann»"" en 
koördinatie 

Nu de gemeenteraadsver-
kieyingen ons nog fris in 
het geheng^°'i liggen durf 
ik de aandacht van alle 
mandatarissen en zelfs van 
kandidaten vestigen op de 
laatste h 'a ' l r i iden van dit 
eerste VVL-Dokument ge-
wüd aan de « herwmr- 'pr ing 
van het gemeentelük onder
wijs » • een verantwoord 
n r o T a m m a voor c-r-uoolbe-
leid 

Wii beamen nan ook 
geestdriftig de konklusie 
van de auteur • « onder deze 
voorwaarden wordt bet ge-
mecnteljik onderwiis Mven-
dien het bazi«nndp'-w-'" van 
d e toi»'fO'^st » ' 

dr >Taurits Coone te r s 
VVL-f/o!v-umenten nr 1 : 

« Zoekhchf ov het Inger on-
óerwns » 60 hlz Bestellen 
door '^tortiuQ op Drfc 8965 94 
van VVL Anteherenlaan, 
' 5 8400 Oostende Leden 
?0 fr, met-leden 45 ir Bij 
bes^elhnq van 5 eksempla-
ren een 6de gratis. 
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b r a b a n t een t w e e d e brussel? 

Vanzelfsprekend werden de zittingen van de brabantse pro
vincieraad ditmaal behoorlijk « kommunautair » gekleurd. Daar 
zorgden de overmoedige FDF-raadsleden dan wel voor. Onze VÜ-
provincieraadsleden lieten zich echter niet onbetuigd. Eens te 
meer echter was er het lamentabele schouwspel te beleven dat de 
« Vlamingen » uit de traditionele partijen nog liever meeheulen 
met de vlaamshatende FDF dan dat ze aan hetzelfde vlaamse 
zeel zouden trekken met de federalisten vaa de Volksunie. Wat 
een onnoemelijke schade dit reeds heeft berokkend aan de Vlaam
se zaak valt niet bij benadering te schatten. VU-provincieraadslid 
Theo Pauwels stuurde ons over de zittingen van de brabantse 
provincieraad een uitgebreid verslag, waarvan wij hieronder de 
essentie weergeven. 

een tegen allen 

Vóór de behandeling van de 
begroting zou v/orden overge
gaan tot de verkiezing van een 
ondervoorzitter en van kwesto-
ren. Er was overeengekomen 
dat ook de VU een afgevaar
digde als kwestor zou mogen 
aanduiden. Wanneer dit punt 
ter sprake kwam stelde het 
FDF echter plots een tegenkan
didaat voor, zodat een stem
ming noodzakelijk werd. Het 
werd een schandelijke verto
ning. Tegen alle afspraken in 
kreeg VU-kandidaat van Droo-
genbroeck enkel de steun van... 
de Volksunie. Alle andere pro
vincieraadsleden, de Vlaamse 
BSP-ers, CVP-ers en PVV-ers 
brachten hun stem uit op de 
FDF-kandidaat. Van vlaamse 
samenwerking gesproken ! 

Straks kunnen zij het dan 
weer zo uitleggen dat de VU 
het « vlaamse front » heeft ver
laten. Het « vlaamse front » 
van de kleurpartijen als logis
tieke steun voor het FDF, waar
tegen zij in hun kranten zo te 
keer gaan. Maar het zijn niet 
de woorden die tellen. 

goochelen 
met miljoenen 

De begroting werd in een re-
kordtempo « afgehandeld ». De 
m e e s t e raadsleden hadden 
blijkbaar zoveel energie ver
speeld in de gemeenteraads
verkiezingen, dat ze nauwelijks 
nog aandacht konden opbren
gen voor het bestuderen van de 
begroting. Voor de socialisten 
is er een bijkomende reden die 
hun makheid kan verklaren : 
zij azen op de twee zetels van 
bestendig afgevaardigde, die 
eerlang wellicht zullen vrijko
men. Het komt er voor hen dus 

op aan de meerderheid momen
teel niet te erg te mishagen. 

Een voornaam punt was ook 
de gerechtelijke uitspraak te
gen twee bestendig afgevaar
digden van de P W (Rowie en 
Courtoy) die wegens ernstige 
onregelmatigheden ten nadele 
van de provincie Brabant wer
den veroordeeld. In een brief, 
ondertekend door de voorzitter 
en alle fraktieleiders, werden 
deze « heren » dringend ver
zocht ontslag te nemen. 

imperialistisch brussel 

Bij de opening van de gewo
ne zitting kwam de FDF-frak-
tieleider een hoge borst opzet
ten over de (brusselse) gemeen
teraadsverkiezingen. Hoe de 
voorzitter er hem ook op wees 
dat uitslagen van gemeente
raadsverkiezingen niets te ma
ken hebben met de provinciale 
begrottng, de'rcian ging onge
stoord door met zijn imperialis
tisch gedaas. 

Daarop repliceerde de VU-
fraktieleider dat het sukses van 
het FDF het rezultaat was van 
de jarenlange sabotage van de 
taalwetten en van een schaam
teloze druk op al wat Vlaams is 
in de a hoofdstad » van een 
land waarin de meerderheid 
uit Vlamingen bestaat. Het zijn 
de fransdollen uit de traditio
nele partijen die onderling aan 
mekaars prestige knagen, al
dus spreker. Ze maken Brussel 
onmogelijk als hoofdstad van 
een tweetalig land. Maar Brus
sel is ook de hoofdstad van de 
provincie Brabant. Wat daar 
gebeurt valt dus ook onder de 
verantwoordelijkheid van het 
provinciaal bestuur en van elk 
provinciaal mandataris. 

Zijn wij bereid heel Brabant 
dezelfde weg te laten opgaan 
als Brussel ? Indien niet, dan 
wordt het de hoogste tijd naar 
middelen te zoeken om de on
dergang van deze provincie t e ' 

voorkomen. Maar in de huidige 
begroting is daarvan niets te 
bespeuren. 

vervelende 
rechtvaardigheid 

De h. van Droogenbroeck 
toonde aan dat er geen recht
vaardige verdeling is van de 
provinciale middelen volgens 
de normen der bevolkingsdicht
heid. Zie maar het schandaal 
van het Openbaar Onderwijs. 
Heel wat meer miljoenen gaan 
naar scholen die in Waals Bra
bant gevestigd zijn dan naar 
scholen gelegen in het vlaam
se gedeelte van de provincie en 
dit ondanks het feit dat de be
volking in Vlaams Brabant 3 Vz 
maal talrijker is. In het arron
dissement Halle-Vi Ivoor de is er 
geen enkele vorm van provin
ciaal onderwijs. Wat de COOVI 
te Anderlecht betreft drong 
spreker aan op een volledige 
ontdubbeling opdat iedere af
deling zich naar eigen goed
dunken zou kunnen organize-
ren. Ook andere onrechtvaardi
ge toestanden haalde hij aan 
o.a. voor de verdeling in de 
sektoren Openbare Onderstand 
en Maatschappelijke Voorzorg, 
Higiëne en Openbare Gezond
heid, Wegen en Openbare Wer
ken, Ekonomie, Schone Kun

sten en Volksopleiding. De hui
dige politieke evolutie die ons 
regelrecht naar nieuwe otaats-
strukturen leidt toont de nood
zakelijkheid aan van een klare 
ventilatie. Wij moeten kunnen 
bepalen in welke mate de pro
vinciale middelêh w o r d ^ aan
gewend voor Vlaams Brabant, 
Waals Brabant en voor Brussel 
en bij hoogdringendheid de no
dige maatregelen treffen opdat 
rechtvaardigheid zou geschie
den ten opzichte, van alle Bra
banders. ' ' 

federale grondslag 

Voor de h. van Droogen
broeck is het duidelijk dat het 
unitaire regime zijn einde na
dert. Daarom dringt een herin
richting op federale grondslag 
zich op, ook in de strukturen 
van Brabant. Die moeten zoda
nig worden aangepast dat de 
brabantse bevolking zich zon
der moeite zal kunnen integre
ren in de toekomstige federale 
staatsstruktuur. 

Het FDF, dat ook « federalis
tisch » heet te zijn, wil voor
dien kennelijk eerst nog een 
goed stuk van Vlaams-Brabant 
verbrusselen. Vandaar het 
voorstel om volksraadplegingen 
(in feite tellingen van het aan
tal ingeweken franstalige brus-
selaars) te organizer en in de 

zes randgemeenten, in nog eea 
aantal andere vlaamse randge
meenten en in sommige vlaam
se wijken dichtbij Brussel. 
Over dit voorstel ontspon zich 
een hevig debat, waaruit nog 
maar eens bleek dat de frans
talige vleugels van de unitaire 
traditionele partijen in feite 
hetzelfde willen als het FDP, 
Toch kon het voorstel worden 
verworpen. 

minderheid 
telt niet mee 

De vele voorstellen, ingediend 
door de VU-raadsleden, vonden 
zoals gewoonlijk geen genade 
in de ogen van de o zo demo-
kratische BSP-ers, CVP-ers en 
PVV-ers. Om de voornaamste 
even te vernoemen : de verho
ging en juistere verdeling van 
de toelagen aan de Ekono-
mische Raden (Peeters) de ont
dubbeling van het « Institut 
Medico-pédagogique » te Wa
terloo en het overbrengen van 
de daar ingeschreven neder-
landstalige leerlingen naar een 
instelling in Vlaams Brabant of 
in de brusselse omgeving (Pau
wels), aanvraag tot toelage aan 
het Vlaams Hoofdstedelijk Li-
risch Toneel (van Droogen
broeck), verhoging van toelage 
aan de volksbiblioteken en op
richting van een provinciale 
jeugdraad (van Besien). 

nemrod 

hoost 

je 
niet 

Toegegeven, deze titel is 
inderdaad gewoonweg een 
uitdaging. Wie zou het van
daag nog aandurven een pro
gramma voor het komende 
wereldparadijs voor te stel
len, als hij tegelijk zou moe
ten aankondigen dat het nog 
wel tot overmorgen duren 
kan, voordat dat paradijs er 
komt. Ook als zijn program
ma volledig wordt aangeno
men. Natuurlijk wordt dit 
vrijwel nooit zo scherp ge
steld, maar eigenlijk zit dat 
toch wel in elk programma 
dat zichzelf aanbiedt als het 
enig goede, en als dé oplos
sing, als die maar eens zou 
worden aangenomen. Het zit 
heel zeker in al die ideolo
gieën die steunen op een zo
gezegde onontkoombare ont
wikkeling. 

Vele jaren geleden al 
maakte een jonge man eens 
een heel puntige opmerking 
na de les van een van zijn 
professoren. De zeer geleer
de man had nog maar eens 
« duidelijk » gemaakt dat 
teorie en praktijk behoren 
samen te vallen. Dat teorie, 

in dat geval dan het inzicht 
dat het handelen van de 
mensen behoort te leiden, 
en praktijk, datgene wat de 
mensen als gevolg daarvan 
dan doen, eigenlijk samen
vallen. Die jonge man zei : 
« dat is waar, in teerie, maar 
niet in de praktijk ! ». 

Een der onaantastbare go
den van onze tijd is de 
« snelheid ». Wij beweren 
wel dat wij pas de gebon
denheid van de mens aan de 
ontwikkeling in de tijd zou
den ontdekt hebben, maar 
tegelijk schijnen we elk écht 
aanvaarden van deze gebon
denheid aan de tijd verloren 
te hebben. Wat we wensen, 
moet gebeuren, vandaag, of 
zoals dat nog scherper wordt 
uitgedrukt : nü ! 

Ook in de voorbije eeu
wen, ook in de tientallen ja
ren waarover wij meer we
ten dan enkele grote lijnen, 
hebben mensen naar het an
dere en het betere verlangt. 
Zij waren niet minder mens 
dan wij, misschien niet slim
mer, maar wellicht ook niet 

dommer. Maar ze leefden 
nog in het ritme van de na
tuur. Wij leven tussen de 
motoren, die altijd maar 
sneller draaien, die steeds 
maar grotere snelheden be
reiken. Wij doen, bewust en 
gewild, of onnadenkend, in 
alle menselijke dingen ver
metele pogingen om ook 
daarin diezelfde snelheid te 
bereiken. 

Wie zou het vandaag nog 
aandurven deze gedachte 
van de dichter Rilke in zijn 
levensinzicht op te nemen : 
« Soviel Dinge, des Unter-
gangs wert, kommen am 
besten zu ihrem Ende, wenn 
man sie gewahren laszt. Sie 
sind ja ohnnehin immerfort 
dabei, sich ab-zuleben » ? 
(« Zoveel dingen die verdie
nen ten onder te gaan, be
reiken het best hun einde 
als men ze niet hindert. Ze 
zijn toch in elk geval voort
durend bezig met te ster
ven » — in een brief van 17 
maart 1922) 

Misschien kunnen alleen 
de dichters dit nog. De 
steeds zeldzamer wordende 

dichters die ons in het da
gelijkse leven nog bereiken. 
Of zij die nog, hoe dan ook, 
een poëtisch aanvoelen van 
het leven hebben bewaard. 
Die gevoeligheid, die moto
ren niet hebben, en even
min zij die uitsluitend met 
motoren leven. 

Jevtoesjenko publiceerde 
in 1956 « Station Zima », een 
autobiografisch dichtwerk 
zoals dat in het Westen nau
welijks nog in een droom 
kan ontstaan. Uit het heel 
merkwaardige slot enkele 
verzen : « Ik dacht na over 
wat echt en over wat vals 
is,/Ook daarover, hoe het 
echte vals wordt./ » — « Wij 
hebben in onze korte dagen/ 
Zoveel late smart moeten 
dragen,/Dat wij tans geen 
blinde liefde meer behoe-
ven,/Veeleer de dehkende 
de helder bewuste» En voor
al deze laatste verzen 
« Maar jij wilt op alles tege
lijk een antwoord hebben./ 
Wij zullen alles leren begrij 
pen te zijner tijd./Wij zul
len nog heel lang moeten na-
denken./Haast ie niet » 
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Er was slechts één parlementair werk-
dagje deze week m de Kamer, en op de 
agenda stonden alleen maar interpella
ties, en één stemming. Een stemming 
over voorlopige kredieten, dat betekent 
da t de regering op het eind van het be-
grotmgsjaar nog voorschotten moet vra
gen omdat er nog begrotingen zijn die 
nog niet werden besproken ! Een kra
kend protest van de PVV hiertegen 
maakte geen indruk omdat de PVV 
vroeger, toen zij deel ui tmaakte van de 
regering, op dezelfde manier heeft ge-
Btumperd. 

De brusselse kommunist Moulin in-
terpelleerde de eerste-minister over de 
noodzakelijke gevolgen van de gemeen
teraadsverkiezingen op de grondwets
herziening. Eigenlijk komt het hierop 
neer dat hij de verbrusseling voorstaat 
van de randgemeenten. Hij kwam op 
voor de vrijheid van de père de familie 
in Brussel, dus voor de verdere ver-
fransing van Brussel En dat allemaal 
uit naam van de demokratie. Moulin is 
geen dwaas en hij beschikt bovendien 
over een radde welbespraaktheid en een 
onbeschaamdheid die de tegenstander 
kan verrassen. Hij overtuigt echter 
nooit, zomin als de andere kommunisten 
die minder goed toegerust zijn voor het 
debat Dat komt in hoofdzaak doordat 
de kommunisten het aksent van de 
waarachtigheid missen. Zij beroepen 
zich steeds op de demokratie in dit land, 
terwii l zii een ideologie en een staats-
s t ruktuur aankleven die anti-denriokra-
tisch zijn. Bovendien proberen zij hun 
toehoorders kinderachtige simplismen 
jn het hoofd te praten : het kapitalisme 
heeft aan alles schuld, en de « werkers » 

staan steeds in de verdrukking. Voor de 
gelegenheid zijn het nu de brusselse 
werkers. Dit keer, ein Mal ist kein Mal, 
heeft het nationalisme er schuld aan 
dat de boel in Brussel misloopt Niet 
het imperialisme van de Brusselaar, 
maar het verderfelijk nationalisme van 
de Vlamingen heeft tot de brusselse 
kwaal geleid ! Moulin bepleit een fede
ralisme van de drie gemeenschappen, 
niet dat van de Volksunie, dat hij met 
demokratisch vmdt Die stelling bezorg
de hem een hagel sarkastische onder--* 
brekingen van op de Volksuniebanken. 

De onvermijdelijke Mundeleer, de 
PVV-er die uit de « oasis francophone » 
stamt, voerde ook zijn nummer op Hij 
pakte Eyskens aan omdat deze gezegd 
heeft dat Brussel anti-vlaams gestemd 
heeft. Hij probeerde aan te tonen dat er 
van anti-vlaamsheid bij de Brusselaars 
geen spoor te vinden is. De Brusselaars, 
zo betoogde hij , hebben uit vrijheidslief-
de tegen de regeringsvoorstellen ge
stemd. Hij verwijt Eyskens dat hij 
steeds een ekstremist geweest is en nu 
nog een ekstremist is geworden van een 
veel gevaarlijker soort En dan volgt een 
onzinnig verhaal : Eyskens heeft de 
reaktie van de franstalige Brusselaars 
gewild en uitgelokt. Eyskens wil daar
mee nog een heviger reaktie van de 
Vlamingen uitlokken, met de bedoeling 
de band tussen de verschillende rege
ringspartners te versterken. Eyskens 
het deze baarlijke onzin over zich heen 
gaan, en keek onverschillig een andere 
kant uit. Hij keek achterom, met ver
achtelijk opgetrokken neusvleugels : 
« wat een delsat » ', riep hij m de rich
ting van minister Héger 

Defosset, een van de nieuwe FDF-
burgemeesters uit het Brusselse, was on
gewoon rustig op de tribune. In het 
rumoer na de stemming ging zijn een
tonig gestommel in de volste onverschil
ligheid volledig verloren Als het la
waai wat was verminderd, doordat de 
meesten de vergaderzaal hadden ver
laten, kon men nog wat van Defosset's 
praatje opvangen Hij ook kwam ver

tellen dat de Brusselaars niet anti
vlaams hebben gestemd. De forse reak
tie, die zij uit Vlaanderen vrezen, heeft 
hen bang gemaakt De Vlamingen moch
ten eens de zetels van de grote bedri j
ven uit Brussel weghalen en ze bij de 
fabriek in Vlaanderen plaatsen, waar 
zij thuishoren, en de reeds gesplitste mi
nisteries naar Vlaanderen overhevelen ! 
Het is verre van denkbeeldig dat een 
hoop Walen ook dergelijke boze plannen 
koesteren. En dan begint de ontmante
ling van Brussel, dat zich reeds tot eu
ropese hoofdstad heeft opgeblazen. Vi-
ce-premier Cools maakte de fout in te 
haken op de pr ietpraat van Defosset 
waardoor de toon ging stijgen Defos
set, gevleid door deze ministeriële on
derbreking, kaatste niet onhandig terug 
en het debat verplaatste zich naar de 
zaal Er volgde dan een over en weer 
geroep tussen FDF-ers en PLP-ers ener
zijds en socialisten anderzijds. Van Eyn-
de, die op de hogere banken was gaan 
buurten bij Mathilde Schroyens, meen
de dat er een paar flamingantische pun
ten te skoren waren en brulde herhaal
delijk dat de franssprekenden zich maar 
moeten aanpassen. 

Eyskens, hooghartig en professoraal 
en met teatrale gebaren liet aan Mun
deleer weten dat hij niet zo macchiave-
listisch is als hij wel denkt. Hij deed 
nog maar eens zijn praatje over van 
voor de vakantie en plaatste opnieuw 
een oproep om de grondwetsherziening 
aan te nemen. 

Hugo Schiltz interpelleerde Vranckx 
scherp over diens laatste benoemingen 
bij het hof van Verbreking. De inter-
pellant betoogde dat de benoeming van 
twee franstalige raadsheren en slechts 
één nederandstalige een belediging is 
voor de Vlamingen. Hij kloeg de ver
houding aan in de top van de gerechte
lijke macht (20 franssprekenden en 3 
raadsleden met nederlands diploma) en 
verweet de minister de gelegenheid t e 
hebben verkeken om deze scheve toe
stand (lichtjes) recht te trekken. Te
meer daar de Senaat 2 nederlandstalige 

en één franstalige heeft voorgedragen. 
Minister Vranckx zei eerst bits daarna 
vaderlijk dat er nog twee benoemingen 
zullen volgen, maar dat kon de interpel-
lant niet weten, verklaarde hij verzoe
nend. Deze twee nieuwe raadsheren zul
len Vlamingen zijn. 

Nik Claes. 

in 

de 

senaat 

De agenda van de Senaat was weinig 
gestoffeerd De twee begrotingen voor* 
1970 (asjeblief) die nog dienen bespro
ken te worden komen door het stelsel 
van de beurtrol dit jaar eerst in de Ka
mer aan de orde De Senaat zal dus de 
vertoning beleven van twee begrotingen 
(Nationale Opvoeding en Kuituur) die 
zullen bespioken worden en goedge
keurd nadat ^e haast volledig verbruik» 
zullen zijn 

De Senaat zetelde dus niet woensdao 
en donderdag Dinsdag stond hoofdza

kelijk het ontwerp van wet over de han
delspraktijken op de agenda. De huidige 
wet terzake dateert van vóór de oorlog 
en is volledig verouderd. Toch vonden 
de socialisten, met inbegrip van minis
ter Leburton, het nodig andermaal de 
bespreking van de amendementen o.m 
van senator Baert te verdagen tot over 
drie weken. De CVP-senatoren prote
steerden wel, doch waren toch akkoord 
Ook dat is een gewoonte bij hen De 
Volksunie stemde tegen de verdaging. 

In de late namiddag was er de pikan
te interpellatie van de RW-er Bologne 
over de aanstelling van luitenant-kolo
nel Segers, zoon van de minister, tot 
hootd van het regiment van de para-
kommando's. 

De interpellatie was in zover interes
sant dat minister Segers met de bescha
mende ciiferverhouding nederlandstali-
gen-franstaligen bij de hogere legeroffi
cieren diende voor de dag te komen. De 
Vlamingen zijn nog niet verder geraakt 
dan 24 % aan de top, daar waar ze 60 % 

uitmaken aan de bazis en dit nadat de 
taalwet terzake reeds in 1935 goedge
keurd werd, of juist 35 jaar geleden, 
wat senator Jorissen toeliet te onder
breken om spottend vast te stellen dat 
de Vlaamse ministers flink werk ver
richt hadden 

Volgende week, eerste week van de 
maand, zal er ook geen openbare se
naatszitt ing zijn omdat de eerste week 
van de maand zowel de namiddag als de 
voormiddag besteed worden aan kom
missievergaderingen. ' 

onze 
parlementairen 
staan 
hun man 
• Een wetsvoorstel van kamerl id Cop-

pieters tot bestri jding van het lawaai 
werd door de Kamer in overweging 
genomen. 

• Kamerl id Schiltz interpelleerde de 
minister van Just i t ie over de taal-
wantoestanden in het Hof van Ver
breking en beet in een repliek scherp 
van zich af. 

• Senator Jorissen stelde bij de stem
ming over de amendementen bij het 
wetsontwerp op de bescherming van 
het oppervlaktewater de benadeling 
van Vlaanderen aan de kaak. 

• Senator Elaut lichtte de s temming 
van zijn fraktie over het wetsont
werp betreffende het Waarborgfonds 
nader toe. 

• Senator Lode Claes kwam uitvoerig 
tussenbeide bij de bespreking van he t 
wetsontwerp betreffende de handels
prakt i jken en kondigde namens zijn 
fraktie verscheidene amendementen 
aan. Hij verzette zich tegen de terug
zending van het ontwerp naar de 
kommissie. 

• Senator Jorissen diende een wets
voorstel in tot wijziging van het kies-
wetboek ten einde de kermisreizigers 
te machtigen, per brief te s temmen. 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door senatoren van Haegendoren, 
Baert, Persyn en L. Claes en door 
kamerleden Vansteenkiste, Mattheys-
sens, Raskin, Coppieters en Babyion. 

De Volksuniesenaatsfraktie kant zich scherp tegen de inhoud van de 
besprekingen die de eerste minister voert met de socialistische vertegen
woordigers van het franstalig brussels imperialisme, met als onderwerp : 
in 10 randgemeenten een onthaalregime in te voeren en in het agglomera
tiekollege van hoofdstad Brussel de vlaamse vertegenwoordiging te be
perken tot een derde. 

De Volksuniesenaatsfraktie eist dat niet alleen de vlaamse meerderheid 
niet zou worden prijsgegeven, maar dat ze eindelijk zou worden gebruikt 
om het franstalig brussels imperialisme definitief de pas af te snijden 
door : 

• de oprichting van het eentalig kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, met 
inbegrip van de 6 randgemeenten ; 

• de decentralizering van de ministeriële depar tementen naar Vlaande
ren en Wallonië ; 

• de goedkeuring van het wetsvoorstel-Philippart om de maatschappelij
ke zetel van de bedrijven te doen samenvallen met hun eksploitatie-
zetel ; 

• de fuzie van de 19 brusselse gemeenten en het plaatsen ervan onder 
pari tair beheer. 

Dit als eerste stappen in de richting van een volwaardig tweeledig fede
ralisme, de enige formule die voor België nog aanvaardbaar is. 

Het bureau van de VU-senaatsfraktie heeft kennis genomen van de 
cijfers die de minister van Landsverdediging in de senaat verstrekt heeft 
over de taaiverhoudingen in het hogere legerkader 

Het stelt vast dat bij de landstri jdkrachten 5 zuivere vlaamse korpsen 
en 18 van de 25 naar taal gemengde korpsen onder franstalige leiding 
staan naast 13 van de 15 gemengde korpsen van de Luchtmacht en 2 van de 
3 gemengde korpsen van de Zeemacht. 

Anderzijds zijn er, steeds volgens de minister, 60 nederlandstalige kolo
nels tegen 190 franstalige en 12 nederlandstalige generaals tegen 38 frans
talige. 

Het bureau van de Vü-senaatsfraktie her inner t eraan dat reeds de taal
wet van 1935 een binijk taalevenwicht bij de hogere legerofficieren voor
stond en dat de regeringsverklaring van 1968 de taalgelijkheid bij de 
generaals vooropstelde. Het bureau van de VlI-senaatsfraktie stelt ander
zijds vast dat sinds 1954 het merendeel van de ministers van Landsverde
diging Vlamingen waren en dat o.m. de huidige minister het departement 
meer dan 7 jaar onder zijn beheer had 

Het bureau van de VU-senaatsfraktie kan bijgevolg slechts de laksheid 
de onwil en het onvermogen van de tradit ionele parti jen vastellen wat 
betreft de toepassing van de taalwet ten in het leger. 



Seder maanden was het 
bekend dat minister De 
Saeger een uitbreiding 
van Brussel voorziet in 
stervorm of beter gezegd 
in de vorm van een inkt
vis die zijn tentakels tot 
voorbij Aalst en Leuven 
uitstrekt. Het oude plan 
« Alfa » is reeds lang op
geborgen. Het is een zgz. 
Vlaamse instelling : de 
beruchte groep « Mens en 
Ruimte » die voor dit 
plan-De Saeger de ver
antwoordelijkheid aan
vaardt. 

« Mens en Ruimte » is 
inderdaad een vlaamse 
groep, maar in feite een 
organisme van de CVP. 
Terwille van de samen
horigheid van vlaamsge
zinden hebben wij tot nu 
toe gemeend « Mens en 
Ruimte » niet openlijk in 
het gedrang te mogen 
brengen. « Mens en Ruim
te » is een van de para-
politieke studiegroepen 
die tot opdracht heeft 
« wetenschappelijk » waar 
te maken wat vooraf po
litiek bekokstoofd werd. 

In het jongste nummer 
van « Doorbraak » van 
de Vlaamse Volksbewe
ging (16 oktober 1970) 
werd de ballon doorge
prikt. Wij zien dan ook 
niet in waarom het volle 
licht niet zou mogen schij
nen op de manipulaties 
van en rond « Mens en 
Ruimte ». De openbare 
mening in Vlaanderen 

in feite 

een 

organisme 

van 

de 

CVP 

moet weten welke de juis
te persoonlijke en andere 
relaties zijn tussen « Mens 
en Ruimte (overvloedig 
gesubsidieerd door het 
Ministerie van Openbare 
Werken), de Christelijke 
Centrale voor Huisves
ting, bepaalde architek-
tenbureaus en privatim 
prof. dr. F. van Meche-
len. V i a plaatselijke 
« maatschappijen » voor 
huisvesting zorgt de 
Christelijke Arbeidersbe
weging ervoor dat men 
slechts met een lidkaart 
bepaalde sociale wonin
gen verkrijgt. In hoeverre 
wordt de « studie » van 
« Mens en Ruimte » ge-
inspireerd door de elekto-
rale belangen van de 
CVP ? Kan het daarbij 
ook zijn dan de baten de
zelfde « richting » uit
gaan ? 

Waar ligt de grens tus
sen politieke hand- en 
spandiensten en korrup-
tie ? 

Het plan van « Mens en 
Ruimte » om de brusselse 
olievlek stelselmatig uit 
te breiden steekt schril af 
tegen de schijnheilige be
wering van de CVP, de 
brusselse agglomeratie in 
ieder geval tot de 19 ge
meenten te beperken, 
« Mens en Ruimte » zou 
er goed aan doen, als 
vlaamse organizatie, aan 
te tonen waarom de eis 
van de groene gordel rond 
Brussel werd genegeerd. 

Zijn er geen vlaamse 
planologen en deskundi
gen te vinden, die het be-
nediktijnenwerk willen 
verrichten, aan de hand 
van de kadasterplans na 
te gaan waar de grondbe-
langen liggen, niet alleen 
van kapitalistische maar 
maar ook van bepaalde 
sociale organizaties ? 

de inktvis van "mens en ruimte" 

Het planmodel van het gewest Halle-Vilvoorde werd publiek 
gemaakt in de pers. Wij weten nu welke ruimtelijke ontwikkeling 
Brussel wordt toebedacht, welk lot de omwonende Vlamingen be
schoren is. 

Brussel verschijnt op de kaart van dit plan als het middelste 
gedeelte van een enorme inktvis. Vanuit Brussel vertrekken zeven 
lange, dikke gestreepte vangarmen : een naar Mechelen, een naar 
Leuven, een naar Overijse, een naar Nijvel, een naar Halle, een 
naar Aalst (eindigend in een driehoek met Ninove en Asse) en 
een naar Kapelle-op-den-Bos. 

Wat betekenen deze gestreepte lijnen ? Volgens de opstellers 
van het plan : « ontwikkelingsassen », m.a.w. stroken waar nijver
heid en woningbouw zullen samengetrokken worden. 

Daarbij wordt derhalve helemaal niet meer gedacht aan een 
« groene gordel » die en urbanistisch voor de Brusselaars en 
staatkundig voor de vlaamse gemeenschap de meest logische en 
efficiënte oplossing zou zijn, gepaard gaande met daarbuiten dan 
een aantal flink uitgebouwde satelietsteden, die ekonomisch ver
antwoorde verzorgingskernen zouden uitmaken. Integendeel 
wordt essentieel geopteerd voor een rechtstreekse uitbreiding 
van de olievlek, in een vrij dubbelzinnig geplande stervorm. 

vlaams brabant 

opgeofferd ? 

Duidelijker gezegd : Brussel 
zal mogen uitbreiden, niet meer 
— zoals tot op heden gebeurde 
— op ordeloze, verbrokkelde 
wijze, met lint- en morsbebou-
wing in alle richtingen, maar 
alleen via de aangeduide kana
len. Nog duidelijker • Brussel 
mag een stervormig uitgerok-
ken stad worden, gaande van 
Aalst naar Leuven en van de 
mechelse omgeving tot over de 
taalgrens. 

Er worden weliswaar groene 
wiggen in het landschap uitge
spaard, zodat de stedelingen 
nooit ver van den buiten zullen 
wonen. Moeten wij hier aan toe
voegen dat in zulk toekomst-
perspektief de hele sterstad on
der eenzelfde politiek en admi
nistratief gezag zal moeten val
len, om behoorlijk bestuurd te 
kuffi-ien wcsrden ? Wat meer is: 
aangezien de tussenliggende 
groene zones in dienst gedacht 
worden van de bebouwde, zul
len ook zij logischerwijze on
der het gezag van Groot-Brus
sel moeten komen. 

Zonder omwegen gezegd : de 
huidige overheid bereidt de in
palming van het grootste ge
deelte van Vlaams Brabant 
door Brussel planmatig voor. 

Als men weet hoe de situatie 
van de Vlamingen er uit ziet te 
Brussel en zelfs reeds in de 
randgemeenten, dan mogen wij 
zonder overdrijving beweren 
dat het gewestplan Halle-Vil-
voorde voor de toekomst van 
de vlaamse broeders zoniet voor 
de Vlamingen er weinig roos
kleurig uitziet. 

uitgangspunt verkeerd 

Zulk een stervormige ontwik
keling is, met het oog op de 
groenvoorziening van de stede
lingen, een goede vondst, indien 
het gaat om een stad die men 
wil (laten) uitbreiden. Maar 
dit is juist het fundamentele 
verkeerde uitgangspunt ! 

Is het denkbaar dat de plan
nenmakers aan deze bijzonder
heid niet gedacht hebben ? Dat 
zij een amerikaans experiment 
zo maar op Brussel hebben toe
gepast zonder te beseffen wat 
de uitbreiding van Brussel voor 
de vlaamse gemeenschap en 
voor de belgische politiek aan 
nasleep meebrengt ? 

Men neme ons niet voor al te 
naïef. De groep «Mens en Ruim
te », die voor dit plan verant
woordelijk tekent, is altijd 
doorgegaan voor vlaamsgezind 
(welke banden heeft zij nog 
met minister van Mechelen een 
der stichters ?). Zij weet dus 
goed waar het rond Brussel om 
te doen is. Zij weet dat de 
vlaamse strijd zich toespitst op 
Brussel. En niet anders gewon
nen kan worden dan door Brus
sel te beletten, nog verder uit 
te breiden. Zovelen werken al 
zo lang en met zoveel moeite 
om Brussel wettelijk (tot in de 

grondwet toe) te beperken tot 
de 19 gemeenten, om de facili
teiten in de randgemeenten af 
te schaffen of toch niet uit te 
breiden. Hun strijd is verre van 
beslecht. Men kan zich afvra
gen of er bij de strijders geen 
zijn die enkel voor het oog van 
de flaminganten strijden. 

Want ondertussen wordt al
vast door « Mens en Ruimte », 
onder de politieke verantwoor
delijkheid van de h. De Saeger, 
minister van Openbare Wer
ken, de eventuele overwinning 
op voorhand uitgehold. Wat is 
immers de waarde van voor
schriften op papier ? Uiteinde
lijk zal het gezag van Brussel 
zich toch moeten uitstrekken 
over het hele gebied dat socio
logisch en stedebouwkundig 
Brussel uitmaakt. Op de feite
lijke bezetting, verstedelijking 
van de brabantse landstreek 
komt het aan. Die gaat niet al
leen ongestoord verder zij 
wordt gepland ! 

Dat ze ons gerust laten met 
hun gordel van smaragd. Dat ze 
in alle talen zwijgen over een 
groene gordel. In de plaats van 
een gordel komt er een rad ; 
voor onze ogen. 

brussel insluiten 

Men zou nog kunnen aan
vaard hebben dat die gordel 
door de lijn Halle-Mechelen 
even doorbroken wordt. En ook 
die inbreuk zou men zo smal 
mogelijk houden en mettertijd 
zelfs versmallen. Maar niets in 
dat hele plan wijst op een gor

del. Integendeel, er komen nog 
vijf andere uitvalsbanen bij, 
waarvan sommige (b.v. naar 
Kapelle-op-den-Bos) vrijwel 
landelijke gebieden moeten 
verstedelijken. 

Dat er voor groen gezorgd 
wordt tot dicht bij de stads
kern ? Dat is een mooi ding, 
maar dat heeft niets te maken 
met de politiek-strategische rol 
die alle vlaamsgezinden aan de 
groene gordel steeds toebedacht 
hebben : een werkelijk keurs
lijf (niet het denkbeeldige, 
waar de Brusselaars het altijd 
over hebben), een landelijk ge
bied dat het stedelijk Brussel 
in de werkelijkheid, op het ter
rein, duidelijk afscheidt van al 
wat er rond ligt. Een landelijke 
gordel die breed genoeg is om 
uitbreiding te stuiten en waar
binnen er weliswaar enkele 
grotere « verzorgingskernen » 
(Zaventem, Overijse) en zelfs 
gewestelijke centra (Halle, As-
se) tot — bescheiden — ontwik
keling mogen komen. 

Decentralizeert men Brussel 
werkelijk (en niet alleen met 
regeringsverklaringen), dan zal 
deze stad al veel van haar uit
breidingskracht verliezen. En 
blijft die neiging toch bestaan, 
dan late men — ver genoeg 
verwijderd om aaneengroei te 
beletten — steden als Aalst, 
Mechelen. Leuven en Ottignies 
tot satellieten uitgroeien. 

Wie zuivere toestanden wil 
rond Brussel, bedenke dat taal
grenzen alleen daar vastliggen, 
waar zij doqr een soort nie
mandsland lopen tussen de be
bouwde kommen door Overal 
elders ontstaan er gemengde 
gebieden (Moeskroen, Edingen, 
Brussel), d.i. twistpunten en 
voor ons steeds verlies. 

Missen de ver an twsRDr delijken 
de moed om dit door te drij
ven (blijkbaar is dit het geval 
met de makers van het gewest
plan), dan verliest Vlaanderen 
op min of meer lange termijn 
onverbiddelijk het grootste en 
belangrijkste deel van Brabant; 
dan wordt de politieke macht 
van Brussel definitief uitge
bouwd ; dan beschikt Brussel 
over een voldoende hinterland 
om binnen onze petieterige bel
gische verhoudingen een «Drit-
te im Bunde » te worden in een 
eventueel federalistische herin
richting van België. 

Of de plannenmakers het uit
drukkelijk zo bedoelen dan wel 

of ze zich alleen maar « met de 
dood in het hart », bij een onaf
wendbaar geachte ontwikke
ling neerleggen, heeft weinig 
belang. In feite gedragen zij 
zich als gangmakers van de 
derde macht groot-Brussel. 

zwakke voorhoede 

Veel weerstand mag men te
gen dit rampspoedig plan he
laas niet verwachten. De mees
te Vlamingen (zelfs vlaamsge
zinden) rond Brussel zullen er 
zich om verheugen want, als de 
bouw gaat, gaat alles (omhoog): 
bouwgronden, aannemersbe
drijven, loodgieterij, schilder
werken, enz. en daarbij de hele 
tertiaire sektor. Hun geweten 
sussen zij wel met de gedachte 
« dat dit toch niet tegen te hou
den is ». Een eerste illustratie 
van dit kwade vermoeden vin
den wij in het persbericht dat 
de Intercommunale HAVIBA 
op 30 mei 11. de wereld inzond. 
Deze HAVIBA die de provincie 
Brabant en 99 van de 100 ge
meenten uit het arrondisse
ment Brussel plus het bijzon
der arondissement groepeert, 
heeft de kans gekregen minis
ter De Saeger adviezen te ver
strekken over het gewestplan 
voor Halle-Vilvoorde. 

Na vier vergaderingen heeft 
het advieskomitee een zoge
naamd principieel advies uitge
bracht, waarin het stelt dat het 
beoogde doel niet haalbaar is, 
tenzij acht « principes » ge
volgd worden. 

Met geen woord wordt gerept 
over de verwerpelijkheid van 
het principe zelf van Brussels 
fantastische, zij het gekanali-
zeerde uitbreiding. Integendeel, 
hun 8 « principes » bepleiten 
verdere inbreuken op de groe
ne zones en leggen alleen na
druk op financiële regelingen. 
En in dat komitee zetelen o.m. 
mensen van de Ekonomische 
Raad Vlaams-Brabant ! 

De strijd tegen de brusselse 
inktvis zal blijkbaar vooral 
door niet-brabantse Vlamingen 
moeten gevoerd worden. Tenzij 
ook dezen niet zouden inzien 
dat Vlaanderen Brussel niet los 
mag laten, niet als een geliefd 
wezen dat zij niet willen ver
liezen, doch als een gladde vij
and die zij stevig in hun wor-
stelgreep moeten krijgen. 
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'(RSA) De kanadese krizis is zo oud als Kanada zelf. Het separatisme bestaat 
sinds 1759. Dat jaar versloegen engelse troepen het franse leger in de buurt van 
Ouébec. Tot dan toe waren franse pioniers en soldaten de meesters geweest in 
dit onmetelijk land met Indianen in het hinterland van de rivieren. Twee eeu
wen lang hadden ze naar bestvermogen gekolonizeerd. Zij waren streng katoliek 
en hadden een niet geringe dunk over hun zending als dragers van geloof en be
schaving. Toch versmaadden ze de meer aardse genoegens niet. In dit land dat 
barst van grondstoffen en natuurlijke rijkdommen, waren zij pelsjagers en goud-
delvers. De Indianen lieten zich gewillig dopen en leerden Frans. De franse bleek, 
gezichten betaalden met koperen muntstukken, met verroeste spijkers en kruis-
vlaggen. « Die goeie oude tijd ! » 

vive Ie québec libre... 

Maar de engelse overwinnaar van 
1759 — hij voegde Kanada bij het Bri
tish Empire — kende geen Frans. Boven
dien was hij streng protestants. Meteen 
•was de grondslag gelegd voor het kom-
munautai r probleem : Engels tegen 
Frans, puri tems protestants tegen puri
teins katoliek. De Frans-Kanadees, die 
nooit zijn militaire nederlaag had ver
teerd, werd nu plots gekonfronteerd 
met een vijand die niet alleen zijn taal 
en godsdienst verachtte, maar hem ook 
getalsmatig in een minderheidspozitie 
drong. Uit die drievoudige omstandig
heid groeiden het frans-kanadees min-
derwaardigheidskomplex en een ver
betenheid die zich vaak in gewelddadig 
verzet ging ontladen. Bovendien was 
nog voor het einde van de negentiende 
eeuw de sociale ongelijkheid de reeds 
bestaande tegenstellingen komen ver
sterken : nu werd Engels ook sinoniem 
voor welvarend, Frans daarentegen 
voor berooid en arm ! Na sociale woe
lingen (1885) werd Maurice Riel wegens 
moord en rebellie door de Engelsen te
rechtgesteld. Hij is de held van separa
tistisch Kanada gebleven. 

Het is niet gemakkelijk de franse ach
terstand op sociaal niveau te verklaren. 
Hierbij hebben faktoren van geocrafi-
Eche vestiging en spreiding gespeeld en 
er ontstond algauw kommerciële wed
ijver tussen engels- en franstaligen, 
waarbij de nieuwkomer zijn rivaal on
veranderli jk overtrof. Ten slotte heeft 
de amerikaanse investeringspolitiek 
niet weinig Frans-Kanadezen naar de 
engelse leefwereld overgeheveld. 7clfs 
in Montreal, na Parijs de grootste frans-
sprekende stad ter wereld, rees op de 
duur een ivoren toren van engelstalige 
bedrijvigheid Dus ook waar de frans
taligen een verpletterende numm<>ke 
meerderheid zijn, bestaat een taaimuur 
die, zoals overal elders, tegelijk een so
ciale muur is .. 

oberammergau 
Even gerust stellen : het gaat niet om een vergissing. 

Het gaat hier niet om toerisme, om toneel, of kuituur in 
het algemeen. De titel « Oberammergau » is evenzeer als 
dit altijd enigszins in deze stukjes gebeurt, aanleiding 
tot inlichtingen die nuttig kunnen zijn bij het beoordelen 
van nu niet precies brandend aktuele problemen. En wel, 
om het maar onmiddellijk heel duidelijk te stellen : het 
gaat om het toetsen van de informatie die ons uit het 
buitenland en over bediskuteerde feiten en vragen be
reikt. 

Vrijwel iedereen weet dat de naam Oberammergau 
verbonden is met de Passiespelen die daar zo nu en dan 
plaats grijpen. Al evenzeer is bekend dat naar aanleiding 
van de opvoeringen van dit jaar de beschuldiging ruim 
werd verspreid dat deze Passiespelen « antisemitische » 
smetten zouden vertonen. 

Oberammergau is maar een klein stadje dat volgens 
de telling van 1967 slechts vijfduizend en honderd inwo
ners had. Het ligt in Oberbayern, in het Ammergebergte 
en bovendien nog aan het riviertje de Ammer, de naam 
is dus wel heel goed gekozen. Er is een vakschool voor 
houtsnijkunst en een muzeum van dit handwerk. Verder 
is Oberammergau zowel in de winter als in de zomer een 
kuuroord. De oudste vermelding van het stadje die be
kend is dateert van het jaar 900. 

Het beroemde Passiespel ontstond door een belofte in 
1634 naar aanleiding van het toen levensvernietigend 
pestgevaar en wordt om de tien jaar gehouden. Er zijn 
meer dan duizend uitvoerders en de oudste bekende 
tekst dateert van 1662. Maar over dit alles is in de dag
bladpers uitvoerig geschreven bij gelegenheid van de 
diskussie rond de nu gebruikte tekst en ook bij het lan-

Het lijkt wel een gril of een paradoks 
van de geschiedenis dat het antagonis
me uitgerekend tijdens het bewind van 
Trudeau moest toegespitst worden. 
Premier Trudeau, zelf een Frans-Kana
dees, zou toch de bedreigde federatie uit 
het slop helpen ! Hij zou de kulturele en 
sociale verschillen weer r ech t t r ekken ' 
Zijn eigen liberale partij had hij zelfs 
tweetalig uitgebouwd. Achteraf lijkt het 
wel of de kordate eerste-minister al te 
hoge verwachtingen heeft gewekt, ver
wachtingen die hij tijdens een legisla
tuur van amper twee jaar uiteraard niet 
kon waar maken. In Québec is de ont
goocheling dan ook zeer groot. Van die 
enorme teleurstelling kon de gematigde 
maar separatistische PARTI QUEBE-
COIS bij de provinciale verkiezingen 
van april slechts matig profiteren, voor
al als men rekening houdt met de op
ruiende taal van de Gaulle in 1967, en 
de bergen hoop die hij met prezidentië-
le welsprekendheid had gewekt. Wel 
haalde de partj 24 % van de uitgebrach
te stemmen, maar door de anomalie van 
een meerderheidsstelsel kon zij slechts 
7 zetels bemachtigen Haar leider is 
René Lévesaue Reeds vóór de moord 
on minister Laoorte had hii zich van het 
Front de la Liberation du Québec gedis-
tancieerd Lévesque rekruteert hoofdza-
keliik uit de franstalige burgeri j . Toch 
brachten ook heel wat arbeiders hun 
stem uit op de lijsten van de Parti Qué-
becois uit Maar dit was meer een onte-
vredenheidsreaktie op de anti-mflatie-
maatregelen van de regering, waarvan 
zij rechtstreeks het slachtoffer waren. 

'Kanada's links-radikale FLQ werd in 
1962 gesticht Het is een groeüering van 
onomkoopbare doordrijvers. Volgens de 

ceren van de boycot om Oherawmprefau te dwingen tot 
« aanpassing » 

Merkwaardig is wel dat bij de oeidt vorige, naoorlogse 
uitvoeringen die kritiek niet los kwam De kritische lezer 
zal zich daarover wel de nodige vragen stellen ' 

Belangrijker is hoe die boycot is uitgevallen. Al sinds 
enkele weken liggen de gegevens daarover gereed, maar 
we hebben gewacht om zoveel mogelijk te zien of er 
geen rechtzetting of zelfs maar kritiek over gepubliceerd 
werd. Dat is, zover wij weten, niet gebeurd. 

Deze boycotbeweging en -propaganda is vooral in de 
Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk zeer 
intensief geweest en ook de duitse Lufthansa heeft er 
zich aan onderworpen. Het rezultaat was negatief : uit 
beide landen kwam een rekordaantal bezoekers : 185.000 
samen, waarmee het aantal bezoekers uit de Bondsrenu-
bliek zelf, 150.000, ruim overtroffen werd ' Ook het totale 
aantal bezoekers was een hoogtepunt • 530.000 Als 
wetenswaardigheid : uit de Sovjetunie kwamen drie be
zoekers. Oberammergau ontving als toegangsgelden voor 
het Passiespel alleen twintig miljoen Deutsche Mark. 

Even belangrijk is het volgende : Oberammergau wilde 
weten wat de bezoekers over het Passiespel dachten. Er 
werden vragenlijsten in meerdere talen uitgedeeld Hier
van werden er 70.000 ingevuld. En die waren voor 99 % 
gunstig en slechts voor 1 % kritisch. De uitspraak van 
het geheel van deze gegevens is toch allerduidelijkst. 

Misschien is er hier of daar wel een heel klein bericht
je verschenen : zoveel tijd aan het uitpluizen van kran
ten kunnen we niet besteden. Maar over deze toch demo-
kratische uitspraak zijn zeker geen vergelijkbaar grote 
titels verschenen als bij de boycotbeweging ! Daarom 
dit stukje hier : «informatie» is vaak slechts propaganda ! 

kanadese politie zou zij amper uit 130 
leden bestaan, die optreden vanuit een 
twintigtal over de provincie verspreide 
cellen. Men schat haar simpatizanten op 
ongeveer 3000. Toch lijkt het niet moge
lijk haar kwanti tat ieve betekenis nauw
keurig te ramen. Het FLQ is alvast 
meer anarchistisch dan nationalistisch 
ingesteld, meer georiënteerd op revolu
tie dan op evolutie. In die samenhang 
heeft het de separatistische bewogen
heid, die binnen de Par t i Québecois 
meer op nationalistische motieven 
speelt, een nieuwe, anarcho-kommunis-
tische dimensie gegeven. Leden en sim
patizanten, meestal s tudenten en intel-
lektuelen, beogen een socialistische re
publiek Québec, een volksdemokratisch 
regiem van maoïstische inspiratie. De 
groep kan rekenen op advokaat Le-
mieux. die tijdens de onderhandelingen 
over de vrijlating van Laporte en 
Cross voor het FLQ bemiddelde. Maar 
leider van het Front is ex-student 
Charles Cagnon (31), die reeds meer 
dan drie jaar «gezeten» heeft en on
voorwaardelijk achter het extreem
linkse standpunt staat. 

Zeker zal het separatisme van beide 
tendenzen onontkoombaar de gevolgen 
dragen van de in alle talen geschand
vlekte moord op minister Laporte Maar 
het separatisme van Kanada is ouder 
dan de federale s taatsstrukturen van 
Kanada. Het heeft zijn wortels in fran
se en engelse onverenigbaarheid, een 
onverenigbaarheid die ook na de hon
derdjarige oorlog bleef voortbestaan, die 
een in twee wereldorlogen bezegelde al
liantie niet ongedaan kon maken, en die 
in Kanada door kulturele, religieuze en 
sociaal-ekonomische implikaties wordt 
doorkruist. Zelfs in de kanadese federa
tie is Québec altijd een vreemd lichaam 
geweest, dat zich weerbarstig tegen in
tegratie heeft verzet. Trudeau, die beter 
heeft verdiend, kan de krijgswet afkon
digen. Maar ook dat is een tweesnij
dend zwaard dat op de duur, en zeker 
in een demokratisch land, tegen het ge
vestigd gezag kan werken. 

deze week 
in de wereld 

Na de officiële herdenking van het 
25-.1arig bestaan van de UNO vat de 
algemene vergadering voor het eerst 
sinds 1967 opnieuw de bespreking aan 
van de krizis in het Midden Oosten. 
Touwtjes trekken door de antagonis
ten over het al dan niet verlengen 
va-n het bestand. Premier Golda Meir 
van Israël op korte tijd voor een 
tweede keer in de Verenigde Staten, 
die hun militaire hulp aan Israël 
blijken op te voeren, na een nieuwe 
serie klachten wegens bestandsschen
dingen tegen Egypte. 
Frankrijk zal op aandringen van de 
in Europa rondreizende zambiaanse 
prezident Kaunda geen lichte wa
pens aan Zuid-Afrika meer leve
ren, lerwijl de britse regering 
Heath zinnens is de wapenleverin-
gen aan Pretoria wel te hervatten. 

Zambia en Tanzania huldigen de 
aan van gs werken van de met chine
se hulp aan te leggen spoorverbin
ding Dar Es Salam-Kapiri Mnosti-
Loesaka in. Beide landen zullen in 
ruil meer invoeren uit Mao-China. 
Na de Aswanstuw is deze spoorweg
verbinding (Tanzam) het tweede 
grootste projekt in Afrika sinds de 
tweede wereldoorlog. 
De heer Drapeaux, uittredend burge
meester van Montreal, die zich tegen 
elk separatisme had uitgesproken, 
behaalt bij de gemeenteraadsverkie
zingen de quazi-volstrekte meerder
heid in de raad : 92 t.h. van de uitge
brachte stemmen bij een stijgende 
kiezersdeelneming (van 33 t.h. in 
1969 tot 45 t.h. in 1970) en grotere 
jeugddeelneming ingevolge verla
ging van de kiesgerechtigde leeftijd. 
Deze uitslag wordt uiteraard geïn
terpreteerd als een afkeuring van de 
door het bevrijdingsfront van Qué
bec begane ontvoeringen resp. moord 
op de gegijzelde liiinister Laporte. 

Verkozen prezident AUende van Chi
li door het parlement als staatshoofd 
aangesteld. Uiterst rechtse kringen 
of rivaliteit tussen militairen voor 
de dood van generaal Schneider, 
overleden na een aanslag, verant
woordelijk ? 
Washington dringt te Moskou op re
patriëring van twee amerikaanse ge
neraals aan. die per vliegtuig vanuit 
Turkije na een noodlanding in het 
zuiden van de Sovjetunie terecht 
kwamen. 
In uitvoering van het op 13 oktober 
gesloten jordaans-palestijns akkoord 
wordt Amman hoofdzetel van de 
verenigde oalestijnse verzetsorgani-
zaties. 
Besprekingen te Moskou tussen rus-
sische en amerikaanse ruimtevaart
deskundigen over nauwere samen
werking op gebied van ruimtevaart. 
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wereld 
in 
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af
beeld 

prijsstop 

Dat het in het « paradijs » Zweden ook niet hele
maal dat is bleek enkele maanden geleden door de 
wilde stakingen, en nog onlangs door de uitslagen 
van de verkiezingen. Ten minste voor wie in elk 
geval, ook als dat ingaat tegen de part i j die zijn 
voorkeur heeft, het demokratische beslissingsrecht 
van het volk aanvaardt . Zweden moest de beslis
sing nemen tot een prijsstop, wat misschien een 
nut t ig en verantwoord, maar in elk geval ongewoon 
ingrijpen is. Na Zweden is nu ook Denemarken 
gevolgd : de prijsstop, voor de voornaamste voe-
dmgsmiddelen zal voorlopig duren tot 1 maar t 1971. 
Maar dat niet alleen ontwikkelingslanden moeilijk
heden hebben, is eigenlijk toch geen groot nieuws. 

propaganda schieten 

De grenswachters van Ulbricht hebben een nieu
we opdracht gekregen. Niet dat hun voornaamste, 
schieten op vluchtelingen, vervallen is ! In de buur t 

De Azurenkust, simbool iian toerisme en vakantie, maar ook hopen vuilnis tussen de wegen en de rand van de 
dennenbossen. 

van Coburg, op beiers gebied hebben deze grens
wachters meer dan elf duizend strooibiljetten tegen 
de leidende politiekers van de CDU-CSÜ en ook te
gen de NPD over de grens geschoten Misschien 
meent Ulbricht dat het Westen even afgesloten 
leeft als zijn eigen gebied, wat natuurlijk een gron
dige vergissing is. Een vergissing echter die zeker 
niet onmogelijk is als men zich herinnert dat vroe
ger Mikojan, iemand die heel wat over het buiten
land wist, meende in Berlijn over het arbeiders-

Anwar Sadat. rechts, de opvolger van Nasser in gesprek met Kadaffi. de voorzitter van de lihische verzetsraad. 

pensioen te kunnen spreken als over een kommtl--
nistische « uitvinding » ' Maar hoe dan ook : liever 
strooibiljetten dan kogels ! 

parkinson in Italië 

Kort samengevat betekent de wet van Parkin
son dat alle burokraten en elke burokratie er naar 
streeft zichzelf m stand te houden en uit te breiden, 
er moet altijd meer personeel bij komen om hen 
die er zijn in « waarde » te doen stijgen. Deze we t 
geldt ten zeerste m Italië. Er zouden ongeveer zes
enveertig duizend (géén fout !> staatsinstellingen 
en gedeeltelijke staatsinstellingen zijn m dit land. 
Zo ijestaat er een dienst voor « de schadevergoeding 
van hen die bij de opstanden van 1848-49 en bij de 
bevrijding van het koninkrijk van beide Sicilies m 
1860 geleden hebben ». De uitleg "^ Wel. de erfgena
men komen ook in aanmerking Er i"? ook een « in
st i tuut voor de erewacht bij de koningsgraven in het 
Pantheon » en zoverder Negen duizend van deze 
diensten zouden volledig overbodig zijn geworden. 
En een jurist beweerde zelfs dat als er geen inval 
van de Longobarden was geweest er waarschünlijk 
nog een dienst zou bestaan voor het « liquideren 
van het eigendom van de vestaalse maagden ». 

Uitzuiveringen 

In Tsjecho-Slovakije is al een hele tijd een gron
dige uitzuivering bezig in de kommunistische par
ti j Na 1945 groeide het ledenaantal van die part i j 
natuurl i jk ontzaglijk snel : in september 1948 was 
dalf aantai^ vijtenzeventig keer groter dan bi,i de 
bevrijding Heel spoedig al in oktober van hetzelf
de jaar volgde een eerste uitzuivering De metode 
•was toen al gevonden : het gebeurde bij de om
wisseling van dokumenten. De zuivering van dit 
j aa r is echter de grootste die ooit werd opgezet. 
Van het s tandpunt van deze rechtgelovige kommu-
nisten is dit wel vanzelfsprekend en onvermijde
lijk Dit belet echter niet dat ook zij we! weten dat 
er gevaren mee verbonden zijn • wat zullen de 
« uitgezuiverden » nu gaan denken, en misschien 
ook, hoe onwaarschijnlijk het ook is. gaan doen ? 

a n w a r s a d a t 

(Argos) De leemte die Nassers dood aan de egyptische top heeft nagela
ten werd, altans naar buiten, verrassend vlug gevuld. Anwar Sadat, die 
eerst door het bureau van de Arabische Socialistische Unie (ASU), later 
door de Nationale Vergadering tot waarnemend prezident werd aange
wezen, is bij de donderdag 15 oktober gehouden volksstemming tot op
volger van Nasser gekozen. Hij haalde precies 90,04 pet van de stemmen. 
De 711.252 Egyptenaren die tegenstemden konden alleen maar de schijn 
van politieke vrijheid redden. Zaterdag 17 oktober werd Sadat dan ook in 
prezidentiële waardigheid beëdigd. Op dit ogenblik werd hij toegejuicht 
door miljoenen Egyptenaren die geen boodschap hebben aan vrije ver
kiezingen naar westers model Met zijn beëdiging is evenwel de strijd om 
de toekomstige macht in Egypte niet beslecht. 

Anwar Sadat (52) is niet de 
sterke persoonlijkheid van wie 
men nu de forse aanpak mag ver
wachten. Hij is meer de kandidaat 
van een kompromis tussen links 
en rechts binnen de fluktuaties 
van de ASU. Toen het politiek 
bureau van die part i j de kandi
datuur van Sadat steunde was dit 
meer een poging om naar buiten 
een indruk van eenheid te beves
tigen. Toch is de politieke loop
baan van de nieuwe prezident, in 
de egyptische kontekst, niet zon
der meer onbelangrijk geweest. 
Zijn leven lang was hij een over
tuigd en toegewijd Nasserist. 
Reeds als 34-jarige officier was 
hij betrokken bij Nassers putsch 
tegen playboy Faroek (19.52). Tij
dens WO II liep hij in de kijker 

wegens uitgesproken simpatieën 
voor de As-mogendheden. Sadat 
iiad niet enkel een grenzeloze be
wondering voor Erwin Rommel, 
maar hij zag de veldmaarschalk 
reeds te Kaïro na een triomfan
telijke intocht van de duitse 
woestijnratten. Hij werd dan ook 
in 1943 als kollaborateur gearres
teerd (hij was met een Duitse 
getrouwd !) en na zijn vrijlating, 
een .jaar later, uit het egvptisch 
leger ontslagen 

Zijn politiek sukses, vandaag 
door zijn prezidentschap beves
tigd, dankt Sadat vrijwel uitslui
tend aan Nasser, die zijn bescher
meling onmiddellijk na 19.56 met 
diverse opdrachten gelastte Zo 
moest Sadat het officiële dagblad 
« El Goemhoeria » oprichten en te

gelijk het sekretariaat van de ASU 
waarnemen. Op die post is het 
hem nooit gelukt de parti j tot een 
machtsinstrument uit te bouwen. 
In weerwil van het eenpartij-sis-
teem is Nassers parti j (6 miljoen 
leden !) met haar vaag-socialisti
sche programmatic nooit meer 
dan een element van politieke 
aanwezigheid geweest. 

De strijd om Nassers opvolging 
flakkerde met de dood van de 
Rais met vernieuwde hevigheid 
op. Bij zijn haast « mistieke » 
maar chaotische staatsbegrafenis 
van 1 oktober kwam het tot on
verwachte « reakties » . Anwar 
Sadat en Ali Sabri twee kansheb
bers voor het prezidentschap 
moesten wegens een hartaanval 
naar een kliniek van de hoofdstad 
worden overgebracht Het luid
ruchtig misbaar van de rouwende 
Egyptenaren werd overstemd 
door de loeiende sirenes van de 
ambulanciewagens die overi
gens niet alleen voor de twee pro
minente politici moe«ten aanruk
ken. Zonder Heikal, minister van 
Nationale Voorlichting, zou geen 
Egyptenaar geweten hebben dat 
uitgerekend de twee voornaamste 
kandidaten voor de prezidentiële 
vakatuur aan een hartkwaal toe 
waren. iMaar Heikal tegelijk 
hoofdredakteur van het officieuze 
en invloedrijke «Al Ahram». ver
sloeg het tweevoudig hartinfrakt 
onder een headline op de voorpa
gina van Egvpte's meest gelezen 
krant De «nmmiere portret ter ing 
van Sadat werd aangevuld met 
de term « wankele gezondheid », 
terwijl een vroegere hartaanval 

van Ali Sabri, in 1967, voor de ge
legenheid nog eens speciaal in de 
joernalistieke verf werd gezet. 
Dit was alvast een vreemde ma
nier om mee te bouwen aan de 
stabiliteit van kandidaten voor 's 
lands hoogste funktie 

De waarheid is dat Heikal. 
« Nassers man in de schaduw » 
een andere kandidaat wilde steu
nen • Sakaria "Moehieddin Dat 
de minister van Voorlichting uit
eindelijk toch ziin zin niet kreeg 
is te wijten aan de rechter P " r ro -
wpsterse oriëntatie van ziir" be
schermeling terwii! \h Sabri 
door de partil en dp Nationale 
Vergadpfine afaewezen werd we 
gens ziin extreem-linkse inge 
steldheid De oolit 'eke verant
woordelijken hehhen dus gekozen 
voor Anwar Sadat de meest 
kleurloze kandidaat de man met 
het zwakste politiek profiel en 
zodoende ook voor de veilige mid 
delmatigheid 

Waarschijnli.jk /.al Anwar Sa-
dai opteren voor een soort kollek-
tief leiderschap, een houding die 
strookt met zijn politieke vaag
heid Het is immers moeiliik een 
man te vervangen die zoals Ga-
mal Abdcl Nasser de dimensie 
van het politieke leiderschap had 
doorbroken en door miljoenen 
Arabieren en have-nots van de 
« derde wereld » als « apostel van 
de revolutie ' was aanvaard 
Maar Anwar Sadat de nieuwe 
nrezident, kan om diverse rede
nen gemakkelijk vervangen wor
den Die omstandigheid is voorze
ker fireen waarborg voor politieke 
stabiliteit. 

J 
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Van 31 oktober tot en met 11 november qaat in de antwerpse stedelijke feestzaal de 

Boekenbeurs voor Vlaanderen door, de 34e in de reeks. Het bij die gelegenheid ver-

schiinende « Boek in Vlaanderen » zal het 39e zijn De inrichtster, de Vereniging ter 

Bevordering van het Vlaamse Boekwezen en haar jaarboek zijn namelijk enkele jaren 

ouder dan ^e boekenbeurs zelf. 

De lonqste laren werd OD elke boekenbeurs een tema, een aspekt van boek en boek

handel speciaal onderstreept ( bijvoorbeeld het kinderboek) Dit jaar werd « het boek 

en de techniek » tot onderwerp gekozen Een speciale stand, op een der gaanderijen 

van de feestzaal zal hieraan gewijd zijn Het begrip techniek wordt hierbij in zijn 

breedst mogelijke betekenis genomen : van woonkunst over informatie en kommuni-

katie tot elektronika. 

De jaarlijkse « boekenweek » beperkt 7-irh echter niet tot een drukbezochte boeken-

tentoonsteiling in de antwerpse feestzaal Dok de boekhandels doen aan deze «week» 

mee en in tairiike olaatsen worden door kuttuurverenigingen biblioteken of plaatse

lijke instanties initiatieven genomen in verband met het boek en zijn verspreiding. 

bij de 34^ boekenbeurs voor 

lof 

van het 

,,' |i . ..' r 4 I 

leermeester en vriend 

Het boek is een leermeester en een vriend. Leer
meester, omdat het ons de ervaring van anderen 
gemakkelijk en binnen een kort tijdsbestek mee
delen kan — waarbij wij vanzelfsprekend even
tuele konkluzies aan ons eigen kritisch inzicht moe
ten toetsen. En met ervaring bedoelen wij dan niet 
slechts de wetenschappelijke of historische, die 
ons de dingen der natuur en de handelingen der 
mensen tot eigen ervaringsverrijking meedeelt. 
WIJ geloven ook in de didaktische waarde van het 
niet als zodanig bedoelde boek, van het meer este-
tische en literaire genre, van de roman en het 
gedicht. 

Het boek is ook een vriend : het verschaft niet 
alleen een materiële kennis, verrijk niet alleen 
door zijn inhoud (Plinius zei al dat er geen boek 
zo slecht kan zijn of er is altijd nog wel wat uit te 
leren) maar het brengt ons, op zijn minst, verpo
zing en schenkt ons, in menig geval en wanneer 
WIJ er ons hebben leren voor openstellen, een este-
tisch genot, een vreugde die dieper is dan die welke 
Wij bij menig ander «tijdverdrijf» kunnen genie
ten .. 

Het boek is ook een weldaad en een gebaar. Wij 
willen met beweren dat het boek de mens ten 
goede of t5i_ kwade verandert, hoewel wij zijn 
invloed niet onderschatten. Ook zonder het boek 
heeft de mensheid goed en kwaad gekend en alle 
geloof m de veranderbaarheid van de mens, alle 
wetenschappelijke en technische vooruitgang en 
verbetering van ekonomische en sociale pozities 
*^n spijt, blijft de menselijke natuur onveranderd. 
Maar het boek kan wel in de mens. in vele mensen, 
bepaalde goede of kwade aspekten tevoorschijn 
roepen, en ze in maatschappelijk verband naar vo
ren brengen. Voorbeelden? Er is in de eerste 

plaats het «boek der boeken», dat niettegenstaan
de de geringe verspreiding omwille van het feit 
dat alles met de hand moest geschreven worden, de 
hele westerse beschaving en kuituur heeft geïm
pregneerd en nieuwe begrippen in de menselijke 
relaties ingevoerd heeft, die tot op de huidige dag 
nog als algemeen-geldend worden erkend. Er is de 
invloed geweest van de franse enciclopedisten en 
Rousseau, via hun werk. Er zijn tenslotte de gees
telijke vaders geweest der grote moderne stromin
gen. 

Wij kunnen slechts bij benadering de invloed 
schatten, die door de uitvinding van de boekdruk
kunst werd uitgeoefend op het verder verloop van 
onze geschiedenis. Heel de technische suprematie 
die het Westen heeft gekend en de daaruitvolgende 
politieke macht in de wereld, zijn mede een gevolg 
geweest van « demokratizering », een spreiding van 
en een gemakkelijker toegang tot de wetenschap 
voor velen, in vele landen. Wat vroeger in kleme 
kring en in een bepaald land bleef kon nu uitzwer
men en aangevuld en verrijkt worden .. 

Het grootste deel der mensheid heeft in de loop 
der eeuwen niet kunnen schrijven of lezen en nu 
nog heeft ongeveer de helft der aardbewoners geen 
mogelijkheid tot kontakt met en door het boek... 
De plaats die het boek in een maatschappij be
kleedt, de waarde die eraan gehecht wordt en de 
wijze waarop het ontvangen en verspreid wordt 
zijn nog steeds een goede indikatie voor kultureel 
en beschavingspeil van een gemeenschap Dat zelfs 
binnen zogenaamde «hoge» beschavingen en kui
turen het boek geen gemeengoed is en dat dus 
slechts een deel dezer gemeenschap in deze kuituur 
zelf een aktief of passief aandeel heeft zien wij 
o.m. uit cijfers die voor enkele jaren in' Frankrijk 
gepubliceerd werden Het Syndicat National des 
Editeurs stelde in 1967 bij een enquête vast dat 57 
% der Fransen nooit een boek lazen ! In 1968 gaf 

het franse instituut voor wetenschappelijk onder
zoek slechts een cijfer van ca. 37 % niet-lezenden, 
maar wij veronderstellen dat hier een vergissing 
moet gebeurd zijn. Hoewel mirakels niet uit de 
wereld zijn, geloven wij niet aan een zo plotse 
stijging van het kultuurpeil der frankofonen... 

het boek in Vlaanderen 

Of onze toekomst, gemeten aan belangstelling 
voor en spreiding van het boek dan zo rooskleurig 
is ' Er valt voorzeker nog heel wat te doen voor
aleer, zelfs bij de hogere kategorièn arbeiders en 
bedienden het boek een vaste plaats heeft in het 
uitgavenbudget der familie (de cijfers verzameld 
door het Nationaal Instituut voor de Statistiek om
trent het maandbudget in een aantal tipe-families 
zouden hier misschien revelerend kunnen zijn). 
Maar zowel wat « produktie » als wat de afname 
betreft is er toch reeds één zaak vast te stellen : 
dat wij er met reuzenschreden zijn op vooruitge
gaan Volgens Snellaerts «Vlaemsche Bibilogra-
phie» verschenen er tussen 1830 en 1837 (jaar 
waarin Consciences «Leeuw van Vlaanderen» uit
kwam») amper een vijftiental publikaties hoofd
zakelijk religieuze lekteur. De doorbraak der 
Vlaamse beweging betekende dan ook een door
braak naar kulturele en daarmee verbonden ekono
mische en sociale opgang Omgekeerd hadden de 
verbetering van de levensstandaard, de ekonomi
sche ontsluiting van een verwaarloosd gebied de 
uitbreiding der mogelijkheden voor middelbaar en 
hoger onderwijs een stijgende kulturele belangstel
ling tengevolge. 

Toen wij als jong student op een klein rek tegen 
de muur de aanwinsten die wij met ons schamel 
zondagsgeld hadden aangeschaft met trots over-
schouwden, was de huisbiblioteei^ in Vlaand-eren 
nog een zeldzaamheid bij de — zelfs gegoede — 
burgers. Nu beschikt menig jong gezin reeds over 
een —• zij het beperkte — huisbiblioteek. Tussen de 
twee wereldoorlogen hebben verenigingen als Da-
vidsfonds en Willemsfonds en uitgeverijen als de 
Feniks en Die Poorte met hun reeksen er veel toe 
bijgedragen, om het boek in de vlaamse huiskamer 
te brengen. 

— Er zijn natuurlijk de biblioteken .. 
Maar zoals Annie Salomons in een lezing over 

« de wonderbare kunst van het lezen » na de eerste 
wereldoorlog reeds zegde : « Het is natuurlijk heer
lijk, dat die inrichtingen waar iedereen boeken kan 
krijgen bestaan, maar niemand zal ontkennen dat 
het lezen op korte termijn veel afraffelen, veel slor
dig lezen in de hand werkt. Een boek dat we zelf 
bezitten, waar we in aanstrepen wat we mooi vin
den, waar we telkens toe terugkeren, wordt iets 
heel anders voor ons dan een neutraal grijs bandje 
uit een biblioteek dat eens even komt logeren... 
Ik ben ervan overtuigd dat men met minder scha
de voor zijn geestelijke stand kan bezuinigen op 
zijn sigaren, op haar taartjes, op nieuwe gordijnen 
of een nieuw karpet dan op het voedsel van onze 
ziel, onze boeken .. Maar het is meestal niet eens 
omdat ze zo buitengewoon zuinig moeten leven, 
dat vele mensen geen boeken kopen Het is een
voudig omdat ze niet de gewoonte hebben het te 
doen. Ze ' ouden zich schamen tafelzilver of een 
mantel te lenen van hun beste vrienden maar het 
lenen van een boek gaat dikwijls over vele schij
ven.. 

Annie Salomons duidt daar een der voorname fak-
toren aan, waarom mensen boeken wel of niet ko
pen : de gewoonte. Jaren terug was het bezit van 
een auto een teken van « standing ». De auto heeft 
echter als statussimbool sedert geruime tijd afge
daan. De biblioteek, als teken van geestelijke stan
ding, heeft echter nog niet die algemene erken
ning gekregen, en het eigen boekbezit niet die 
waarde, die zij zouden moeten hebben. Wij willen 
hiermee geen nieuw «statussimbool» scheppen; 
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het zou trouwens waarschijnlijk ook niet gaan, 
vermits de statuszoekers meestal mmder waarde-
r m g voor het geestehjke kunnen opbrengen en 
zich meer naar het uiterlijke richten 

Toch is er een kentering ten goede, vooral bn de 
jeugd 

Blijkens een recent onderzoek zijn de bezoekers 
in de boekhandels voor 70 % onder de veertig jaar 
Dit wijst alleszins op een verheugende belangstel
ling bij de jongeren en op een sezonde bari"? voor 
de toekomst van het boek in Vlaanderen Trou
wens • dit verschijnsel doet zich ook voor m de 
openbare biblioteken het aantal bezoekers is aan
zienlijk gestegen en het percentage jongeren is 
zeer groot men hoeft bijvoorbeeld maar eens m de 
uitleenbiblioteek der stad Antwerpen op een zater
dag- of zondagmorgen te komen en te vergelnken 
met de toestand van voor een viiftiental laren 

en het vlaamse boek... ? 

De belangstelling voor het boek is er dus Hoe 
wordt in die belangstelling voo rz i en ' Er is een 
tamelijk-grote import uit andere taalgebieden Zo 
is voor het duitse boek België na Nederland de 
grootste afnemer der niet-duitse taalgebieden Het 
leeuwenaandeel wordt echter vanzelfsprekend door 
het nederlandstalige boek geleverd De eigen uitge
versbedrijven, die een opgang gekend hebben in 
omvang én in kwaliteit der uitgaven voorzien 
nochtans slechts voor amper 25 % in onze behoef
ten 75 % wordt dus geïmporteerd uit Nederland 
een import die niettegen'ïtaande de uitbouw der 
eigen uitgeverij zich tijdene: de laatste dertig jaar 
met 50 vermenigvuldigd heef t ! 

Wanneer dan ook door sommige Vlamingen 
tegenover Noordnederlanders beweerd wordt, dat 
er hier geen belangstelling bestaan zou voor het 
boek uit het Noorden, dan wordt zulke bewering 
door de cijfers duidelijk weerlegd Er zijn mensen 
die elke gelegenheid aangrijpen om de Vlamingen 
in het Noorden als een hoop achterlijken en be
krompenen éi te schilderen Deze mentaliteit , 
samen met de noordnederlandse (liever ; kleinhol-
landse) eigendunk zijn er de oorzaak van, dat het 
Vlaamse boek in het noorden zo weinig doordringt. 
Géén vierde van onze eigen produktie kunnen wij 
afzetten in het enige grote afzetgebied buiten 
Vlaanderen • En hier gelden niet prijs of kwaliteit, 
maar uitsluitend mentaliteit als voornaamste hin
derpaal. 

Vergelijken wij met het duitse taalgebied • daar 
zijn de verhoudingen tussen Bondsrepubliek ener
zijds en duits Zwitserland en Oostenrijk anderzijds 
niet 2 tege'" 1 zoals in het onze, maar 10 tegen 1 en 
6 tegen 1. Toch dringen belangrijke Zwitserse en 
Oostenrijkse uitgeverijen door in heel het duitse 
taalgebied (Artemis, Styria ..) Moeten wij hieruit 
besluiten dat de «Her renmenta l i t a t» in Kleinhol-
land groter is dan m Westduitsland ? 

— Wij zegden hierboven reeds dat de plaats van 
het boek in een maatschappij een indikatie geeft 
omtrent het kultureel niveau dier gemeenschap. 
Bij uitbreiding neemt men ook het papierverbruik 
aan als een belangrijke indikatie voor dit niveau. 
Nu zien wij dat volgens de jongste cijfers Neder
land in Westeuropa het grootste papierverbruik 
kent In dit verbruik snelen boek en tijdschrift een 
voorname rol Wij dienen derhalve rekening t e 
houden ' "^ t de éénrichtingsstroom die uit het 
Noorden naar Vlaanderen vloeit om de nederland-
se pozitie in Westeuropa te interpreteren. . . Wij 

zijn niet afgunstig op deze — teoietische - pozitie. 
Maar wij zouden van Nederland — en vanwege 
diegenen die verantwoordelijk zijn voor onze kul-
turele relaties — een herziening wensen van deze 
eenzijdige verhouding en de nodige maatregelen 
om een situatie en een mentaliteii, at te bouwen, 
die elke blijvende grootnederlandse integratie in 
de weg zullen staan, en die in Vlaanderen alleen 
maar een anti-hollandisme (geen anti-nederlands 
gevoel) kunnen voeden, dat een antwoord is op een 
door niets gerechtvaardigd superioriteitsgevoel. 

— De belgische gezagdragers hebben tot plicht, 
dit probleem (dat c k gepaard gaat met de finan
ciële pozitie van een niet te verwaarlozen tak van 
onze ekonomie) ter tafel te brengen Het Noorden 
heeft tot plicht, alles te laten wat door kleinering 
of kultureel-onverantwoord protektionisme, he t 
doordringen van de vlaamse publikaties in Neder
land kan verhinderen. . . 

Komen wij nog even terug op de boekenbeurs. 
Het is ons onmogelijk om zelfs maar de belangrijk
ste werken te vernoemen, en evenmin kunnen wij 
in dit bestek een overzicht geven Van alle voor
drachten, die ingericht worden tijdens de boeken
beurs. 

Vernoemen wij slechts de spreekbeurt van Wal
ter Geerts op zaterdag 31 oktober om 16u30 over 
zijn nieuw boek « Binza 10 », en daaropvolgend 
de voordracht over de vlaamse poëzie met o m Nic 
van Bruggen, Frans de Peuter, Robin Hannelore. 
Op zondag 1 november om 18u gaat een «Hulde 
aan de frans-vlaamse dichter Emmanuel Loten » 
door, en op vrijdag 6 november om 14u30 spreekt 
dr. Marcel Janssen met Rose Gronon en Maria Ros-
seels over hun jongste werk Verdere informatie 
vindt u op de boekenbeurs zelf waar wij u, 
geachte lezer (zij het incognito), hopen te ontmoe
ten.. . 

Er is weer B O E K E N W E E K 

livan 31 oktober t o t /me t 11 november) 

BOEKENWEEK 

SI okt. l l noK 

•it In alle erkende boekhandels in het vlaam
se land. 

-ff Tijdens de « Boekenweek » : in de erken
de boekhandels een exemplaar van « Het 
Boek in Vlaanderen 1970/1971 » grati« 
bij aankoop voor ten minste 200 fr. aan 
boeken. 

•fr En er is ook weer « Boekenbeurs voor 
Vlaanderen » in de Stedelijke Feestzaal, 
Meir, Antwerpen. Ook van 31/10 tof/mef 
1 1 / 1 1 , telkens van 10 tot 19 uur (boeken 
uit ca. 400 uitgeversfondsen, 15.000 ne
derlandstalige titels, 40 voordrachten en 
lezingen. 

Tijdens de « boekenweek » : 
ten minste één bezoek 
aan een (erkende) boekhandel ! 

VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET VLAAMSE 
BOEKWEZEN - ANTWERPEN 
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Overal m het land doen 
vrouwen hun intrede in de 
gemeenteraden. Hoewel 
reeds een grote stap in de 
goede richting, betekenen de 
gemeenteraadsverkiezingen 
1970 nog altijd niet de 
doorbraak van de vrouw. In 
vele gemeentehuizen 
is de vrouw 
vertegenwoordigd, maar in 
de meeste ontbreekt zij 
of heeft zij geen kans 
gekregen. Een 
verheugend voorbeeld is 
altans Groot-Brugge. Een 
voorbeeld dat wi j niet genoeg 
in de schijnwerper 
kunnen zetten. Iedereen 
heeft er trouwens over 
gesproken als een 
enig feit. Het brugse 
volk heeft zeven vrouwen in 
de gemeenteraad gestemd, 
van wie de meesten op 
« onverkiesbare » plaatsen 
stonden 
Onze eigen Josiane van 
Vlaanderen-Tuyaerts, 
derde kandidate op de 
VU-lijst, behoort tot de 
gekozenen. Over het waarom 
van deze voor velen 
verrassende 
verkiezingsuitslag is 
iedereen het eens • de 
vrouwenorganizaties 
en vooral de Pluralistische 
Aktiegroep hebben 
onafgebroken gewerkt aan de 
bewustwording van 
de vrouw zowel als van de 
man Het rezultaat liegt 
er niet om 
Het is duidelijk dat niet 
alleen bewuste vrouwen, 
maar ook mannen voor deze 
zeven dames gestemd 
hebben Ook over hun 
toekomstplannen zijn deze 
vrouwen het eens 
Over de parti|en heen zullen 
deze dames front vormen 
en solidair optreden. 
Zo zullen zij om te beginnen 
een vrouweli|ke schepene 
eisen Eventuele 
mannelijke onwil of 
onbegrip zal botsen tegen 
een vrouwenfront dat niet 
zal te onderschatten zijn. 
Deze zeven dames geven 
alleszins hun mannelijke 
politieke kollega's 

vroywen 

in de gemeent-eraad 

een fameuze veeg uit de pan. 
Indien men te Brussel 
eveneens over de partijen 
heen front zou kunnen 
vormen tegen het 
frankofone offensief zouden 
wi j er heel wat beter 
aan toe zijn. 
Te St Niklaas werd 
vanzelfsprekend ons aller 
Nelly Maes verkozen 
met meer dan 1300 
voorkeurstemmen. Hiermede 
bereikt zij als vrouw een 
rekord dat weinigen zullen 
vestigen. Bravo Nelly ! 
Te Antwerpen krijgen wi j 
benevens Anita Viaene 

— reeds in het daglicht 
gesteld — Gerda De Rijck in 
de gemeenteraad. 
Wij hebben niet de 
gelegenheid 
gehad laatstgenoemde in 
« Haar eigen wijsje » voor 
te stellen. Deze dames 
behaalden een groot aantal 
voorkeurstemmen. Wilri jk zag 
zijn vrouwelijke 
gemeenteraadsleden van 
twee tot vijf stijgen. Edegem 
verdubbelt zijn VU-zetels. 
Twee ervan zijn 
voor dames. Te Roeselare 
doet Annie Pottie glorierijk 
haar intrede Te Leuven, 
Ledeberg en nog andere 
gemeenten zijn het 
onze vrouwelijke 
lijsttrekkers. Zoals reeds 
vermeld krijgen wi j te 
Middelkerke een vrouwelijke 
VU-schepene. Hoewei wi j nog 
niet alle gegevens in 
handen hebben, krijgen wi j 
de sterke indruk dat 

— indien men van doorbraak 
van de vrouw kan spreken — 
deze doorbraak in 
West-Vlaanderen gesitueerd 
is. Bravo voor deze provincie! 
Het is vanzelfsprekend 
niet mogelijk alle 
gemeenten te vermelden. 
Wij wil len alleen even 
de aandacht vestigen op de 
meest in het oog springende 
feiten. 
En vergeet het niet : 
wat te Brugge kan, kan elders 
ook weze het dan met 
enige vertraging ! 

Hilda U. 
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Van Skandinavië tot Polen beklagen de in
stituten voor Natuurwetenschappen zich over het 
feit dat de studie van de trek van de zangvogels 
m Belgiè eindigt Inderdaad, prof. dr. W. Ryds-
wensky, van het instituut van Wroclaw (Polen) 
— woordvoerder van de interantionale wetenschap-
pelijke organizatie « Eilring » (wetenschapelijk 
rinqwerk van de europese vogels) — heeft zich in 
september laatstleden, tijdens het Wereldkongres 
voor Vogelbescherming te Texel beklaagd over het 
feit dat dè belgische voqelvangst de ornitologische 
studies in Europa verhindert. Prof. dr. Rydwensky 
heeft de aktiviteiten van de vogelvangers aange
klaagd, die niet alleen reusachtige aantallen gering
de vogels vangen afkomstig van Oost-Europa en 
Skandinavië. maar buitendien een menigte onjuiste 
gegevens verstrekken over de benaming, de ouder
dom en het geslacht van de gevangen vogels. An-

de belgische vogeiyangst 
hinderpaal 

voor hef- wetenschappelijk 
onderzoek 

derzijds zijn deze nochtans interessante terugvang
sten katastrofaal in België, aangezien de geringde 
vogels gedood worden, zoniet in kooien opgesloten, 
in plaats van deze onmiddellijk na de vangst ter 
plaatse los te laten. Derwijze wordt een eind ge
steld aan de studie van trekverplaatsingen 

Het betreft hier hoofdzakelijk in het buitenland 
geringde zangvogels die een zekere waarde ver
tegenwoordigen voor de vogelvangers zoals distel
vinken, goudvinken, sijsjes, enz 

Niettegenstaande de Vogelvangersfederaties veel 
gerucht maken over hun « ringwerk », dat geleid 
wordt door een landbouwer uit Lichtaardt, wordt 
deze aktiviteit (uiteraard bespottelijk o a daar zij 
slechts 1,5 vogels per vanger en per jaar vertegen
woordigt) niet erkend door het centrum « Euring », 
die iedere wetenschappelijke waarde ontzegt aan 
deze groepering. 

Hij is teruggekomen, de schilder van spotvogels en blin
den die de blinden wegwi.jzen. Hij heeft een nieuw mees
terwerk geschilderd, in zes weken tijd kleur en glans 
gegeven. Zijn « Dorpspolitiek » is nu al klassiek en re-
produkties ervan over heel ons vlaamse land verspreid 
tot vreugde van alle grote kinderen. 
In 't midden van het schilderij bewonderen wij_ een 
allegorische figuur, samengesteld uit een reusachtige 
stapel papier. Tussen de bladen komen links en rechts 
en overal grote vuiltongen kijken : hij houdt een weeg
schaal in de hand. die altijd langs één kant overhelt en 
hij weegt kleine mensjes, die hij dan verkoopt mèt kat
ten in zakken als premie aan een massa figuurtjes rond 
hem. Dat zijn de kandidaten van lijst 1, 2, 3, 4, 5 tot 
tien Zij reikhalzen allemaal en hebben een grote mond 
en grijpgrage handen. 

Wij zien de schilder ontzet voor zijn doek zitten en den
ken aan de nieuwe inkwizitie : de dorpspolitiek Hij 
scb'idt het hoofd en schildert verder 
Hi ' heeft altijd van huisjes gehouden en daarom pen-
see't hij er nu weer : nee, niet met strodaken van de 
zestiende eeuw, wel de bakstenen huizen van alle moge-

breugeliana 

lijke afmetingen, met grote of kleine dode vensterogen. 
Hij kan er geen bomen meer bij tekenen, want er is geen 
plaats meer op het doek, met moeite plaatst hij dus een 
grassprietje hier en daar maar een bloem wil er niet 
meer groeien. 
Wel plaatst hij een modderpoel vooraan, en hij laat er 
een paar van die reikhalzers intuimelen : een artiest mag 
toch zijn lol hebben ? 
Alleen heeft hij angst voor de brandstapel, die hij achter 
de huizen heeft getekend en waar het idealisme wordt 
verbrand. 
Of hij weer zal moeten vluchten ? 
Eigenlijk wel, want in zijn geliefd Brussel is Alva weer 
op stap, klaar om de Vlamingen weer een kopje kleiner 
te maken. 

Hij vindt het een somber schilderij en legt ontmoedigd 
de penselen neer 
Naast hem is echter een man in lange klerusgewaden 
komen staan, en die klopt hem vriendelijk op de schou
der. Hij lacht even sardonisch en zegt : « Kom nou, je 
zoveelste moord in Betlehem ? Ruim nu maar de baan, 
ik wil mijn eeuwige Lof der Zotheid schrijven » 

Huguet te D.B. 
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Maya betekent in de hindoe
ïstische levensleer « zintuige-
lijke schijn » Brengt men het 
woord echter in verband met 
de Maya kuituur van Midden-
Amerika dan staat men voor 
een even schitterende als intri
gerende werkeliikheid, een 
veruitwendigmg van een we
reld waarvan men tot op heden 
de zin niet heeft achterhaald, 
zo dat het wel zou kunnen dat 
deze Maya-kunst ergens iets 
anders betekent dan men er nu 
meent m te zien 

Momenteel is deze « sublie
me schijn » te bewonderen in 
het brusselse paleis voor scho
ne kunsten, deze keer wel de
gelijk een paleis omdat de na
genoeg driehonderd stukken 
die er werden bijeengebracht 
bijna allemaal vorstelijke ge
tuigen zijn van de « kunst der 
Maya's uit Guatemala » zoals 
de officiële titel luidt van deze 
tot 15 november lopende ten
toonstelling, sinds 6 oktober 
nog aangevuld met Maya-
skulpturen en keramiek uit 
Mexiko uit de verzameling Ma
nuel Barabachano Ponde Er 
is trouwens nog een derde 
« toemaatje » nl de tentoon
stelling « Indian Art » (70 
stuks) in de galerij Veranne-
man op de Louisalaan te Brus
sel, die geografisch de hele in
diaanse ruimte van Amerika 
overspant Men kan dus wat 
de indiaanse kunst betreft de
zer dagen zeker terecht te 
Brussel ! 

Het gebied der Maya's — die 
in tegenstelling tot de Azteken 
geen staatkundige eenheid be
zaten, wat niet belet dat ze 
een verbluffende kulturele 
eenheid vertonen, en dat eeu
wen lang ! — omvatte de hui
dige Yucatan, Mexiko, Guate
mala Brits Honduras en El 
Salvador Waar precies de oor
sprong ervan te situeren is 

weid nog niet uitgemaakt 
doch zeker gaat ze terug tot 
1000 jaar vóór Kristus, met een 
bloeiperiode van de laaglandse 
Maya-kultuur tussen de vierde 
en de negende eeuw na Kris
tus, vooral in Guatemala De 
klassieke Maya-kultuurperio-
de eindigt vrij plots om dan 
een renaissance te beleven tot 
ongeveer onze middeleeuwen 
waarna het verval intreedt, zo
dat de Spaanse conquistadores 
weinig kans kregen haar te 
vernietigen... 

Voor het zeer hoge bescha-
vmgspeil getuigen de stede
bouw van de Maya's, hun as
tronomische waarnemingen, 
hun kalendersisteem (nauw
keuriger dan de in 1582 inge
voerde gregoriaanse tijdreke
ning), hun getalstelsel, hun 
landbouwmetodes, hun potten
bakkerskunst en niet het minst 
hun juwelen, aardewerk bas-
reliefs en beeldhouwwerken. 
Driehonderd eerster an gswer-
ken zijn tans te bezichtigen in 
een zeer vlot overzicht, in een 
helemaal niet-muzeumachtige 
opstelling terwijl het didak-
tische element niet werd ver
waarloosd Deze Maya-tentoon
stelling — ook mogelijk ge
maakt door het partikulier 
mecenaat — mag zeker tot de 
topprestaties van de direktie 
van het PSK te Brussel gere-
kexid worden Kleurendia's en 
filmprojekties vullen dit unie
ke panorama aan Meteen ont
dekken we — voor zover we 
dat al niet vroeger hebben ge
daan — daj ook de Maya-kunst 
inspiratief heeft ingewerkt op 
de moderne westerse kunst, 
zoals dat ook het geval is met 
de etruskische kuituur, oud-
aziatische kultuurstromingen 
en zelfs afrikaanse stijlen. 
Waarbij dan toch de beden
king kan gemaakt worden dat 
niets boven het originele gaat. 

• In « Roman House », Bosstraat te Vloes-
herg stelt kunstschilder Juliaan van Acker 
uit Zele ten toon. Inrichters zijn : de Vrien
den van D'Hêfipe • 

• Van 6 tot 29 november stelt Alhers « In
teraction of colour » ten toon in het hrusselse 
Paleis voor Schone Kunsten. Dagelijks van 
12 tot 20 u • 

• De Vereniging voor Artistieke Werking en 
Kulturele Verspreiding (VACV) stelt op 
maandag 30 november en dinsdag 1 december 
1970 telkens te 20 30 u. in het Paleis voor 
Schone Kunsten « Opus 4 » van het kabaret 
« Pepijn » voor. Dit nederlands kabaret treedt 
hiermee voor de eerste maal in ons land op. 
Naast het optreden van Liselore Gerritsen, 
Ferdinand Hugas en Rob van Kreveld zal de 
verrassing van deze voorstellingen een vijftig 
minuten durende one-man-show van Paul van 
Vliet zijn. 

Plaatsrezervatie dagelijks via tel. 18 05 29 
van het inlichtingskantoor van Brussel of in 
het Paleis voor Schone Kunsten zelf, tel : 
12 50.45, uitgenomen 's zondags. Prijzen der 
plaatsen 75, 125 en 200 ir • 

• De stichting Lodewijk de Raet is de jong
ste tijd zeer bedrijvig, uiteraard ook in de 
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kulturele sektor. Op 7-8, 12-22 en 28-29 no
vember hebben te Gent drie weekeinden 
plaats voor mensen die in groepsverband naar 
muziek wilen (leren) luisteren en kennia 
wensen te maken met nieuwe ontwikkelingen. 
Eveneens te Gent wordt op 2 en 3 november 
een « kleine konferentie moedertaalonder^ 
wijs » ingericht met als tema « Hoe leren we 
ze in vredesnaam spreken ? ». Bij deze gele
genheid wordt onderzocht of een vereniging 
voor het onderwijs in de moedertaal kan wor-
den opgericht. 

Ten slotte vestigen we nog uw aandacht op 
het studieweekeind « School, boek en biblio-
tee?c » op zaterdag 14 en zondag 15 november 
in het sociaal centrum. Grauwe Torenwal te 
Bree. De bedoeling is, mensen te leren oro' 
gaan met boek en informatie als wezenlijke 
opdracht voor de school. 

Nadere inlichtingen over deze drie LDR-
initiatieven worden graag verstrekt op het 
sekretariaat van de Stichting, Marie There-
siastraat 55, 1045 Brussel, tel. 02/1929 33 • 

• Op de boekenbeurs te Antwerpen is er da
gelijks heel wat te doen. We noteerden voor 
vandaag 31 okt. te 10.30 u. de prezentatie van 
7 literaire tijdschriften ; te 14 u. spreken Dirk 
De Witte en sportdeskundige Vanden Eynde 
over « Literatuur en sport »; te 15.15 u. «Rönt
genfoto van het tijdschrift Vlaanderen » 5 
konfrontatie van de hoofdredakteur met de 
hoofdredakteurs van jongerentijdschriften ; 
te 17 45ii. Nic van Bruggen over « De kritieke 
situatie van de vlaamse poëzie in het uitge
versbedrijf ». Morgen zondag om 14 u. : au
teurs op de rooster : Hubert Lamvo, Hannelo-
re. Armand Boni, Herman Vos, Frans Depeu-
ter. Dries Janssens, Walter Vanden Broeck 
en Jan Berghmans ; 15.15 u. • 100 jaar Winkler 
Prins : Vlaanderen en de WP-Enciklopedie ; 
16.30 u. « Brief rond liefde en dood » Jef Ge-
raerts ; 18 u. Hulde Emmanuel Looten. Maan
dag 2 november te 10 30 u. de vlaamse ban
ketbakker-schrijver Gaston van den Bossche 
over zijn boek « Gedenk o Marteke » ,• 15.15 «. 
« Te bed met Sinterklaas » : kolder met Paul 
Va7j,haeverbeke en Julien van Remoortere ; 
dinsdag 3 nov. te 14 30 u. Bert de Bois over 
« Peuters leren praten, kleuters leren spreken, 
kinderen leren akteren » : 16 u. prof. dr. 
Renaer over « medisch en etisch denken ». 
Woensdag 4 nov. te 14 u. W. Vereist stelt een 
nieuwe reeks handboeken over geschiedenis 
vo&t' ; 1515 u. Nieuwe lesmetode voor de la-
fjere school door J. Briels, M. De Blaes, J. De 
Bruyn en J. Smets : Donderdag 5 nov. te 16 u. 
voordracht over de haven van Antwerpen 
nav. de verschijning van het boek « Ant
werpen de haven » Vrijdag 6 november te 
14 30 u dr. Marcel Jan-isens spreekt met Rose 
Gronon en Maria Rosseels over hun jongste 
romans • 

ENIGE, LAATSTE KANS ! 
Op verzoek van duizenden belang
stellenden werd besloten tot een 
eenmalige goedkopere heruitgave 
van het standaardwerk van 

Dr. H.J. ELIAS 

GESCHIEDENIS 
VAN DE 

VLAAMSE 
GEDACHTE 

1780-1914 

Verschijnt nu in de succe'^reeks 
MENS EN TIJD 

in 4 delen - totaal 1 800 biz 
per deel ing. 275 fr. - geb. 335 fr. 

(vroeger 1 950 fr ) 

BEKROOND MET DE 
PRIIS VAN DE 

VLAAMSE PROVINCIËN 

Wat U ook niet mag missen ! 

Dr. H.J. ELIAS 

GESCHIEDENIS 
VAN DE 

VLAAMSE 
BEWEGING 

1914-1939 

4 delen - totaal 950 bIz 
per deel ing. 255 fr. 

Eindelijk krijgt nu ook de jeugd 
een ongecensureerd beeld van een 

keiharde strijd 
Uitgaven van 

DE NEDERLAND<:CHE BOEKHANDEL 

222, Kapelsestraat - 7.080 Kapellen 

(Ook verkrijgbaar in de erkende boekhandel) 
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Dit jaar wordt het tweede eeuwfeest gevierd van Ludwig van 
Beethoven's geboorte (i6 december lyjo te Bonn, huidige 
hoofdstad van de DBR). Hi] was van vlaamse stam, want zijn 
grootvader, Lodewij\ van Beethoven, woonde aa7ivan\elij1{ te 
Mechelen. In / / j j weel{ hij uit naar Bonn, waar hij hofmuzi-
{us en later kapelmeester werd bij de aartsbisschop-keurvorst 
aldaar. Zijn zoon fohan \wam als tenorzunger eveneens bij 
deze hoogwaardigheidsbekleder in dienst. Hij was gehuwd met 
Maria Keverich, een duitse vrouw uiteraard, en dus zal de jonge 
Ludwig van Beethoven wel in de taal van zijn moeder opge
voed zijn. Maar in menig opzicht bleef zijn karakter en ook 
dit van zijn werk, opmerkelijk vlaams. Zijn afstamming, zijn 
naam waarm het nederlandse « van » geen dutts « von » werd, 
komen zo wondergoed overeen met tal van facetten uit zijn 
oeuvre, waarover een \enner van de nederlandse k^nstziel ^fl« 
zeggen : dit is niet duits, maar vlaams I 

Die geweldige uitbarstingen 
van kopers en slagwerk in zijn 
orkestrale kompozities, weer
spiegelen als het ware het zwa
re wolkenspel van bij ons. Een 
voorbeeld onder de vele : de 
« Scène bij de beek » en het 
« Onweer » uit de Zesde Simfo-
nie (Pastorale) zijn als ver
klankingen van Rubens «lan
delijke taferelen » 

Het vlaams karakter van 
Beethoven's oeuvre wordt ver
volledigd door de quazi-reli-
gieuze bezonkenheid van het 
eerste deel uit het vierde en 
het middengedeelte uit het vijf
de Pianokoncert, door de 
smachtende ingekeerdheid van 
sommige strijkkwartetten en 
pianosonates... 

Waar een Duitser in zijn be
zadigdheid meestal zwaaropde-
hands en moeilijker genietbaar 
wordt, is bij Beethoven van 
dergelijke saaiheid niets te be
speuren. Dat heeft hij van de 
levenslust en de levensdrang, 
eigen aan onze nederlandse 
stam. ^ 

levensstr i jd om de 

v reugde 

De vader van Beethoven was, 
afgezien van zijn muzikale 
aanleg, een alles behalve bril
jante figuur. Reeds vroeg ge
raakte hij aan de drank en 
verkeerde voortdurend in geld
nood. 

Toch ontdekte hij de onge
wone begaafdheid van de klei
ne Ludwig toen deze pas vier 
jaar oud was. Hij gaf zelf zijn 
zoon muziekles en wilde hem 
zelfs uitbuiten als een wonder
kind, een tweede Mozart. Maar 
het harde bestaan van de jon
ge Beethoven ontbeerde de 
warmte van de huiselijke 
haard waarin, zeer vroeg reeds, 
Mozart's verrukkelijke kompo
zities ontstonden. 

Op zijn dertiende jaar is 
Beethoven niettemin r^eds or
ganist. Vier jaar later sterft 
zijn moeder. Nu moet hij in
staan voor de opvoeding van 
zijn beide broers : zijn vader 
is er moreel en financieel niet 
bekwaam toe. 

Beethoven studeert duitse 
letteren aan de universiteit te 
Bonn wanneer in 1789 de fran
se revolutie uitbreekt. In 1792 
trekt hij naar Wenen, de muzi
kale metropool bij uitstek, 
waar hij eerst Mozart, later 
Haydn leert kennen. 

Vóór 1800 reeds wordt hij 
verrast door de eerste simpto-
nen van de kwaal die hem 
heel zijn later leven tot een 
hel zal maken : de doofheid, 
die steeds erger wordt en rond 
1820 volledig zal zijn. 

Hij kent vlagen van melan
cholie en moedeloosheid. Een 
dubbel^ eenzaamheid maakt 
zich stilaan van hem meester. 
Hij schuwt de mensen om zijn 
gebrek niet te laten merken, 
zijn eigen muziek kan hij nog 
nauwelijks horen. 

Zijn eerste grote simfonie 

ons erfdeel 
Wij ontvingen het knappe eerste nummer van Ons Erfdeel's 

14e jaargang. Wat Jozef De Leu en zijn medewerkers in al die 
jaren — en met biezonder geringe middelen — van dit tijdschrift 
hebben weten te maken is een unikum In deze lage landen. Warm 
aanbevolen aan ieder vlaams-nationalist. 

Het nummer bevat o.m. volgende artikelen : 
• Ontwikkelingen in de nederlandse dagbladpers (J. van den 
Berg) • Het jeugdproza van Maurice Gilliams (pr. dr. M. de 
Jong - met vertalingen) • Que représente Ie Benelux pour les 
pays voisins ? (dr. H. Riemens) • Lucebert : schrijver en schil
der (Erik Slagter) • The Flemish question : an English view 
(Frank E. Huguett) • Jan Walravens en het existentialisme (dr. 
E. van Itterbeek) • L'institut néerlandais de Paris (Sadi de Gor
ter) • Het nederlands taalgebied in duitse schoolboeken (Hans 
Combecher) • Waalse beweging : frankofoon verweer (Herman 
Todts) • Nous, les Flamands de France (Jacques Fermaut, Joseph 
Tillie e.a.) • Bibliografie van het Nederlandstalige boek in ver-
tahng (E. van Raan e.a.). 

Daarnaast een ruime kulturele kroniek en een goed gestoffeer
de bijdrage waarin de belangrijkste aktualiteiten i.v.m. een neder
landse taal- en kultuurpolitiek door deskundigen worden behan
del. 

Elk nummer van «Ons Erfdeel» is een waardevol boek van bijna 
200 blz. De 4 nummers per jaar kosten 200 fr. (prk 132.59 van 
Kredietbank te Rekkem, voor rekening nr 6674/12052 van Stichting 
Ons Erfdeel vzw). 

dateert van 1800. In 1804 
schrijft hij zijn derde, de 
« Eroica » en wil haar aan Na
poleon opdragen. Nochtans, 
wanneer hij verneemt dat deze 
zichzelf tot keizer heeft ge
kroond, verscheurt hij de op
dracht en draagt haar over 
« aan de nagedachtenis van een 
groot man». Onder invloed 
van de revolutie was Beetho
ven immers republikein ge
worden. 

Een andere anekdote die 
Beethoven's nonkonformisme 
op politiek en ook op sociaal 
gebied illustreert, is het ver
haal van de wandeling met 
Goethe. Beide grote tijdgeno
ten hadden elkaar bij toeval 
leren kennen en voelde zich 
tot mekaar aangetrokken hoe
wel zij qua karakter en opvat
tingen niet te best met elkaar 
konden opschieten. Toch had 
Beethoven grote bewondering 
voor het werk van de weimar-
se filozoof. 

Beide kunstenaars deden op 
een bepaalde dag aan footing 
in de buurt van Wenen. Zeker 
ogenblik zien ze van ver de 
keizerlijke familie aankomen. 
Als een schicht gaat Goethe 
aan de rand van de weg staan 
met de hoed in de hand. Beet
hoven duwt zijn hoed nog wat 
vaster op het hoofd en handen 
op de rug «lanceert» hij zich 
vooruit, midden de keizerlijke 
hoogheden. die... zelf de haag 
vormen voor hem — omstreeks 
1810 is de komponist reeds be
roemd en geëerd — en hem de 
hand komen drukken. Wat la
ter defileert de groep voor 
Goethe die nog steeds diep ge
bogen aan de rand van de weg 
staat. 

Deze harde les in trots heeft 
de dichter Beethoven nooit ver
geven... 

Kennen zijn kompozities suk-
ses, van materieel en moreel 
leed wordt Beethoven niet ge
spaard. Hij wordt nu ook nog 
bijziende en lijdt aan de maag. 
Soms is hij de wanhoop nabij, 
maar zijn titanenwil zweept 
hem voort. Zijn enig houvast 
is de muziek, die hijzelf slechts 
in verbeelding kan horen. 

In 1815 neemt Beethoven de 
voogdij op zich van de zoon 
van zijn overleden broer Karl. 
Het wordt een ontgoocheling 
te meer. De jongen, die hij als 
zijn eigen kind beschouwt en 
op wie hij al de toewijding van 
zijn eenzaam naar genegen
heid snakkend hart overdraagt, 
is oppervlakkig en spilzuchtig. 
Hij wordt een voortdurende 
bron van allerlei zorg en last 
voor zijn oom. 

In dergelijke mizerabele om
standigheden houdt alleen 
Beethoven's onverzettelijke wil 
nog stand. Zijn muzikaal oeu
vre, dat een onuitputtelijke 
verkwikking voor de strijden
de mens zal worden, wil hij be
kronen met een loflied op de 
vreugde... 

Vanaf 1793 reeds droomde hij 
ervan, steeds aarzelend en zoe
kend naar de gepaste vorm. Hij 
was er als door bezeten; hij 
bad er om. 

In 1823 komponeert hij aan 
zijn «Negende». In de finale 
verwerkt hij op geniale wijze 
het koor op Schiller's « Ode an 
die Freude». Het wordt de 
meest pakkende interpretatie 
van het eeuwige hunkeren der 
mensheid naar broederschap in 
de vreugde. 

Na dit meest suggestieve tes
tament dat een artiest de ge
meenschap kan nalaten, kon 
Beethoven rustig sterven, al 
had hij nog tal van plannen. 
Hij overleed op een stormach
tige sneeuwdag, 26 maart 1827. 
Zijn neef was afwezig. Een. 
vreemde hand sloot hem voor
goed de ogen. 

Onder de liederen en toneel
muziek spreekt ons Vlamingen 
vooral « Egmont» aan, de par
tituur die Beethoven schreef 
bij het drama van Goethe. De 
ouverture is een meesterstuk. 
Daar waar hij de vrijheidsheld 
in de gevangenis beschrijft, 
vertwijfeling, zijn verlaten
heid, de vragen waarmee hij 
zijn eigen ziel bestormt, de 
antwoorden waarmee hijzelf 
deze twijfels wil wegnemen, 
bereikt Beethoven een drama
tisch hoogtepunt, dat Goethe's 
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meesterlijke woordkunst op 
zijn minst evenaart en zelfs in 
de schaduw stelt. 

Deze muziek is de volle eks-
pressie van Beethoven's karak
ter, gekenmerkt door een ster
ke vrijheidsdrang. Hier is de 
revolutionair, de nonkonfor-
mist, de opstandeling aan het 
woord in een meeslepende be
vestiging van zijn on-duitse 
eigenschappen! 

M . V a n d a m m e . 

U krifgt méÉr 
mageliikheden 

met dE grote 
UUinkler Prins 
Een groot Elsevier-onderzoek heeft dit overduidelijk bewezen : het 
is tussen kadermensen en echte self-made-men uit alleriel bedrij
ven dat men het meeste bezitters van de Winkler Prins Encyclo
pedie treft. 
Het zijn mensen die het ver geschopt hebben omdat zij weten wat 
het betekent « in » zijn. Mensen die onmiddellijke en grondige infor
matie graag bij de hand hebben. 
Zij zegden dat voor hun zelf, hun werk, hun kindereneen Winkler 
Prins Encyclopedie onmisbaar is. 
Wenst U ook ooit uw woordje mee te praten ' 
Informeer dan vandaag nog naarde nieuwe Winkler Pti.is U geeft 
alvast U zelf meer kans, meer mogelijkheden 

De grote W înkler Prins is de enige 
volledige encyclopedie van eigen 
bodem. Met 100 laar ervaring en 
moderne aanpak van de informatie
verwerking zoals U die vandaag nodig 
hebt 

— 20 luxe delen in banden met rood 
(ectit) leder. 

— geheel op fraai kunstdrukpapier. 
— met duizenden foto's en tekenin

gen, grotendeels in prachtige 
kleuren. 

— 100 veelal uitslaande kaarten in 
kleur 

LEER DE GROTE WINKLER PRINS KENNEN DOOR ONDERSTAANDE 
BON NU IN TE STUREN. ELSEVIER - Mercelissiraat 74 -1050 Brussel 

nis u echt 
üooruit 
üiil: 
DlllSUItt 
Kfins I 

Tijdelijk met 2 voordelen 
1. Vóórintekenprijs, wie snel beslist, verdient 1.550 F 
2. Het prachtige Winkler Prins Woordenboek in twee 

delen, totaal gratis. 

1 

I 

Gaarne ontvang ik gratis en zonder enige verplichting nadere 
inlichtingen over de nieuwe GROTE VI/INKLER PRINS met H 
twee voordelen 
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ontslag 

De heer Born heeft ontslag ingediend 
als voorzitter van de raad van beheer 
van de RTB. Over dit ontslag doen al
lerlei geruchten de ronde. Om te begin
nen staat die raad vai^ beheer — zoals 
trouwens ook die van de BRT — aan 
een hoop (gewettigde) kritiek bloot. 

Daarnaast zullen de recente interne 
RTB-moeihjkheden wel het ontslag heb
ben bespoedigd. Officieel heet het dat 
de heer Bom zich volledig wil inzetten 
voor zijn advokatenpraktijk die wat be
gon te slabakken. 

Hoe dan ook voor de RTB (en voor 
de BRT) zou het een goede zaak zijn 
als men uiteindelijk eens beheerders 
zou benoemen die ook iets van radio en 
televizie afweten. Wij wachten met 
spanning. 

Hjl 

Heel lang geleden bestond er een 
plan. De BRT zou in ko-produktie met 
een nederiandse 7uil, Tijl van Claus 
in beeld brengen m een realizatie van 
Mark Liebrecht. Helaas, onze nederland-
se broeders waren na de poppenfilm De 
passie van ons Heer de mening toege
daan dat de heer Liebrecht een voor
aanstaand antisemiet was. Want, zo 
dacht men boven de Moerdijk, al die 
grote neuzen bij die poppen dat is toch 
maar je reinste racisme 

Boze (?) tongen fluisterden toen dat 
de aanstookster van alle herrie niemand 
minder was dan Myriam Zoete, in illo 
tempore perschef van de BRT. Sedert 
enkele maanden geniet deze dame van 
een pensioen. Nu heeft de BRT beslist 
helemaal alleen Tijl de produceren. Met 
Mark Liebrecht als realizator Benieuwd 
wanneer de NOS deze uitzending zal 
overnemen... 

FRANCESCO Dl ASSISI eerste deel van een tv-film over Franciskus door de ki-
neaste Liliana Cavam voor de RAI gedraaid Zeker een zware opdracht daar het 
leven van Franciskus in het verleden reeds vaak de aanleiding was tot het schrij
ven van sentimentele romans en het draaien van romantische films. De kmeaste 
heeft er naar gestreefd zo sober mogelijk en zo historisch juist dit leven weer te 
geven. Maandag 1 nov., 21 u. 30 op BRT. (Het tweede deel dinsdag 3 nov, om 

20 u. 35). 

moetuzien • zaterdag 31 oktober Ne
derland I 21 u 40 : En nu 
de moraal van dit lied, een 
overzicht van 75 jaar neder-
lands kabaret. 

• zondag 1 nov. RTB 12 u : 
Face a la presse 

• maandag 2 nov. Frank
rijk II 21 u 05 : Moord in 
de katedraal, drama van 
TS. Eiiot. 

• dinsdag 3 nov. BRT 21 u 
30 : De slag om Capitol Hil l , 
reportage over de ameri-
kaanse verkiezingen. 

• woensdag 4 nov. BRT 
21 u 25 : Panorama 

• donderdag 5 nov. BRT 
21 u 15 : De geschreven 
pers, de krant en de pers
vri jheid. 

• vrijdag 6 nov BRT 20 u 
25 : Het uur van de 
ontbranding, dokumentaire 
over het neo-kapitalisme. 
BRT 21 u 50 : Magesien. 

\ . 

& 

GEZIEN 
^ # 

geldig 

Dinsdagavond op de vlaamse tv geke
ken naar de dokumentaire reportage 
Geldige portretten over de financiële ge
dragingen van de Belg Zonder te bewe-
ren dat dit een uitzending was die 
torenhoog boven de middelmaat uit
steekt kunnen wij toch rustig aannemen 
dat dit programma kan gekatalogeerd 
worden bij de betere produkten. 

Ekonomie is een moeilijk onderwerp 
er financiën worden doorgaans behan
deld in termen die alleen voor notoire 
bankiers begrijpelijk zijn. Het was 
alleszins een grote verdienste van joer-
nalist Willy Frangois dat hij bevatte
lijk heeft aangetoond wat er zoal met 
ons geld gebeurt, hoe wij het besteden 
en in hoeverre sparen eigenlijk nog 
zinvol is. Zonder sentimenteel te wor
den was deze zakelijke reportage af en 
toe diep menselijk, zo bijvoorbeeld het 
feesprek met de heer Verbeeck vader 
van 11 kinderen. 

De filmbeelden bij sommige bind-
teksten waren verrassend fris gekozen. 
Zeker de slotbeelden van de akrobaat 
hoog in de lucht sloegen in Wel hadden 
wij graag gezien dat Francois een beet
je dieper op sommige problemen was 
blijven doorhameren. 

Het is ons na deze uitzending nog niet 
heel duidelijk in hoeverre de groot
industrie nu al dan niet met de vette 
winsten wegloopt bij het sparen van de 
kleine man 

Geldige portretten was op de eerste 
plaats een menselijke dokumentaire. 
Bij een onmenselijk onderwerp als geld 
is dit toch een verdienste. 

vreemd 

Maandagavond gaf de RTB een pro
gramma over de onverkwikkehjke Etri-
mo-affarie. Dat behoort m de huidige 
omstandigheden wel degelijk tot de 
funktie van een nationale zender Maar 
dat er m dezelfde uitzending handig 
gebruik werd gemaakt van reeds ver
jaarde uitspraken van ex-minister van 
Offelen is op zijn minst vreemd Zeker 
als deze uitspraken erg dubieus geïn
terpreteerd worden. 

misselijk 

Ron Davis die in de canzonissima-
ploeg zit, heeft vorige week in Oostende 
een zeer zwaar verkeersongeluk gehad. 
Er zal wel niemand beweren dat Ron 
onze beste vlaamse zanger is maar iede
reen die ook maar iets met de show-
wereld heeft te maken zal wel volmon
dig toegeven dat hij een uitermate 
simpatieke jongen is en een zanger die 
als vakman uiterst kollegiaal is. Het is 
dan ook om te kotsen als men verneemt 
dat onmiddellijk na het ongeval de 
sektie ontspanning bestormd werd door 
allerlei mindere goden in de showbiz 
die op staande voet Ron's plaats in can-
zonissima wilden innemen. Om misse
lijk bij te worden. 

HET ZEVENDE ZEGEL, 
een jilm als een rots ho
ven water in de wereld 
van de zevende kunst De 
titel werd ontleend lan 
een fragment uit de 4po-
kalipse. Het verhaal van 
een van de kruistochten 
weergekeerde ndder op 
zoek naar God. De afkeer 
van de ridder voor de ver
woestingen en de pest ts 
Bergmans afkeer voor 
oorlog en atoombom De 
ridder is omgeven van 
een heel stel markante fi
guren zoals de kunsten
makers, de schildknaap 
enz. Een prent die u ze
ker niet mag missen. 
Maandag 2 nov., 20 u. 25 
op BRT. 



kop 

11 n n 
Wij hebben met onze natio

nale Mon (Goethals) te doen. 
Dat is nu al jaren en jaren dat 
h i j van het ene stadion naar 
he t andere draaft, op zoek naar 
goede spelers voor zijn nationa-
fe ploeg en goede whisky om te 
Örinken Het eerste heeft hij ze
ker en vast nog niet gevonden, 
irermits hij al «eeuwen» met 
dezelfde «vedet ten» op de 
«narkt verschijnt. En alsof dat 
Allemaal nog niet genoeg was 
Voor één mens, moet hij nu ook 
nog de « alte kameraden » uit 
JKongo klaarstomen voor de be
t e r van Afrika. Ze zijn er zo
waar helemaal uit Kongo naar 
ferecht voor gekomen en het is 
i iun dus menens. Wij kunnen 
è r ook niet aan verhelpen dat 
avij zo'n rot karakter hebben, 
«n dat ergens in ons achter-
h o o f d een onrechtvaardig 
vraagje kriebelt. Als wij zien 

• da t dé « arme zwartekens » een 
paar dozijn mensen voor een 
hele poos naar «den Belzik» 
kunnen sturen, alleen voor wat 
voetbalgepruts, dan vragen wi] 
ons of dat wel allemaal «zjust» 
is dat van 11 11 11 en zo. 

lastig qeval 

De inrichters van de grote 
'(autom' biel) prijs van België 
zullen >̂ et ook volgend ja,ar 
niet onder de markt hebben om 
hun koer<; op gang te krijgen. 
De eerste kontakten hebben al 
een en a i d e r aan het licht ge
bracht De piloten willen dat 
heel de omloop van Francor-
champs "-oorzien wordt van 
vangrails, wat betekent dat 
men ze nog over een afstand 
van een slordige twintig kilo
meter moet plaatsen Verder 
willen zii een «soort garantie 
dat de C-'P toch zou doorgaan, 
elde'-s in België, aU de omloop 
van Fr^ncorchamps niet bruik
baar 7,ou blijken Men zou dan 
naar Zolder moeten en de sim-
patie kennende van de Royal 
Automrbile Club de Belgique 
voor '7"'dère Ook de kon-
struk^'""-^; hebber "pn paar be
scheid"" wensen Zo o.m. dat 
het bf^^'-ia aan pnizen zou ver
hoogd " nrden met een slordig 
miljoentip A1 met al ziet het 
er dus naar uit dat het met de 

inrichting van onze GP de B 
niet op wieltjes zal lopen. 

remedie 

« Z e » willen in Frankri jk 
ook eens wat gaan doen aan 
hun koereurs, want met het 
stelletje waarover ze nu nog 
beschikken is het niet veel 
zaaks. Volgens de ingewijden 
moet men als een der voor
naamste oorzaken van die droe
vige toestand beschouwen het 
feit dat het zeer duur is om 
koereur te worden. Een liefheb
ber zou immers meer dan twin
tigduizend frank moeten afdok-
ken eer hij kan beginnen te 
rijden Een oplossing zou dus, 
volgens dezelfde ingewijden, , 
kunnen gezocht worden in de 
verlaging van die prijzen. Wi] 
zullen het niet betwisten, want 
wij weten het niet. Maar wi] 
denken dat dit er toch ook voor 
iets tussenzit • dat de franse 
jeugd zo stillekensaan de buik 
vol krijgt '••an de praktijkles 
die in het velosportje schering 
en inslag zijn, en dat men eerst 
de velosport zou moeten sane
ren er men met kans op sukses 
aan een grote propagandatocht 
kan beginnen. 

« stoemelings » 

Het was zondagavond aan de 
verschrikte blik van Daniel 
Mortier te zien dat er iets 
« wreeds » gebeurd was, en dat 
was het ook. Standard had in 
de wedstrijd tegen Antwerp 
vier vreemdelingen opgesteld, 
waar er maar drie tpegelaten 
zijn, en zou dus normaal die 
wedstrijd moeten verliezen met 
5-0 Iedereen vraagt zich af hoe 
zoiets mogelijk is. Wij weten 
het ook niet, maar onze achter
dochtige aard acht het niet uit
gesloten dat het wetens en wil
lens gebeurde, met de kans dat 
Standard na een fikse diskus-
sie (er stonden nooit vier 
vreemdelingen tegelijk op het 
veldl, ondanks alle reglemen
ten, toch de twee punten zou 
behouden, ofwel, zij het met 
verlies van die punten, gedaan 
krijgen dat dit reglement zou 
worden gewijzigd, en dat het 
voortaan zoveel vreemdelingen 

De US army-haskethalploeg is op bezoek in België. Het team is 
de kern van de amerikaanse ploeg voor het wereldkampioenschap. 
Er waren reeds een aantal matchen o.a. tegen de ploeg Dan An-

derlecht (de foto). , 

zou kunnen opstellen als he t 
wil In één woord, dat boss Pe
tit een precedent heeft willen 
scheppen dat via wat herrie tot 
rezultaat kan leiden. Afwach
ten dus maar. 

triestig 

In de afgelopen week werden 
twee ex-beroepsrenners zwaar 
gestraft door de rechtbank. Eén 

van de twee was eens een 
« god », de andere een krabber . , 
De ene had gezondigd tegen 
wat men noemt de « goede ze
den », de andere tegen de eer
lijkheid. Het is triestig en wij 
zouden er beter over zwijgen. 
Maar het is anderzijds een goe
de gelegenheid om er nog eens 
op te wijzen — wij vinden dat 
belangrijk — dat de slogan die 
men ons al zo lang in het hoofd 
hamert , dat de sport de mens 
veredelt, niets meer is dan.. . 
een slogan Ach. de sport kan 
niet verantwoordelijk gesteld 
worden wellicht voor het ont
sporen van de twee mannen, 
maar helemaal vrijuit gaat ze 
toch ook niet. Het schijnwe-
reldie dat ze schept is, denken 
wij . niet de ideale voorberei
ding tot het échte leven, dat 
voor de sportvedette begint als 
zijn karrière is afgelopen. En 
dit omdat de weelde «een 
kwaaie beest» is, en de ledig
heid het oorkussen van de dui
vel 

hij komt terug 

Daarmee heeft Brussel dus weer zijn wielerha 
vrienden) heeft meneer Viaene, gehuisd in Charl 
dat het een heel « nationaal •» (maar dan alleen i 
u-orden Onze « nasjonale » Zjang zal onze « nasjo 
keren den volke « tonen », en Zjang en Edd?y zuil 
Viaene zal er misschien ook nog wel iets overhli] 
om aan die nationale kassa onze vlaamse cente 
koereurs van het zoveelste knoopsgat zullen we 
van « den hels » te onderstrepen Wij zijn echt ge 

an In Forêt-National (werkelijk onvertaalbaar 
erox. zi]n kiosk opgebouwd Het ziet er naar uit 
n 't Frans, zoals wij dat gewoon zim) geval zal 
nale» Eddy in Foret-National het nodige aantal 
en de centen loel binnenrijven, en voor meneer' 
ven. Wij zullen wel in dichte drommen aanrukken 
n neer te tellen, en Warre .Janssens en andere 
l gratis mogen gaan rijden om de superioriteit 
lukkig om die nieuwe wielerbaan. 

Tussen het schrijven van dit 
stukje en het lezen ervan is een 
belangrijk feit gebeurd : het 
wederoptreden als bokser van 
« K i n g » Cassius Clay. Men 
kent de «s tory» . Van I960 tot 
1967 leverde Clay dertig kam
pen, zonder één keer de neder
laag te lijden. In 1967 moest hi] 
soldaat worden, maar dat wei
gerde hij prompt. Op grond 
daarvan werd hem zijn boks-
vergunning ontnomen en werd 
de wereldtitel vakant ver
klaard Clay, die altijd zijn pu
bliciteit goed had weten te ver
zorgen, ging daarmee ook na 
zijn schorsing verder. Hij trad 
toe tot de Black Moslims, en 
als « prediker » trok hij de Sta
tes door, tot in de universitei
ten toe. Nu de openbare opinie 
in de Verenigde Staten tot an
dere inzichten komt in verband 
met de oorlog in Vietnam, heb
ben zijn advokaten het gedaan 
«ekregen dat Clay weer mag 
boksen Wordt hij weer wereld
kampioen ' Slechts één man 
heeft dat ooit klaargespeeld, 
maar wii ^'onken toch : king 
comes back. 

Wij, die hard moeten werken 
om in deze tijd van welvaart 
enige welvaart te kennen, wij 
hebben veel respekt voor men
sen die er door eigen kunde en 
eigen werk in slagen veel cen
ten te verdienen. Dat is zo hal-
vehngs normaal, en wij pein
zen dat er onder onze lezers 
ook veel zijn die er zo over 
denken. Zo bekeken « langen » 
toij dus van harte onze klak af 
voor ene meneer Merckx, die 
er wel het handje van weg 
heeft om op korte tijd stinkend 
^nk te worden. 

De Italianen hebben nu bere
kend hoeveel diezelfde Merckx 
waard is, en dat blijkt te zijn : 
CPU miljard lire p e r jaar. In hel-
^'sche knotsen is dat maar (?) 
f'OTiderd miljoen,^ maar het is 
tn-^h nog altijd dat. 

Hoe hebhen de Italianen hun 
^•"'•c-ning gemaakt ? Wel, zij 
'-"bhen simpel-weg uitgerekend 
rlr>f de Italiaanse tv tijdens het 
1 ''npJopen seizoen gedurende 
-" *ia UUT beelden van wieler-
7/""^ strijden heeft uitgezonden 
(arme Italianen), en dat Merckx 
ran die zestig uren precies één 
uur in beeld is geweest, « ge-
nnVeerd » met de firmanaam. 
Htj heeft dus zestig minuten tv-
rpklame gemaakt voor zijn fir-
vm Vermits 1 minuut reklarne 
m de Italiaanse televizie 11 mil-
ioen lire kost, is het gemakke-
l'ifc uit te rekenen dat den Bels 
•^^oor zijn haas al voor 660 mil-
men lirr reklarne heeft ge-
m^ifct ir de RAI alléén. 

Verder hebhen de mannen 
: 'vnder achter » uitefecijferd 
' • * de reklarne die Merckx voor 

' " n firma maakt, door mét haar 
""fim zoveel keren in de pers 
f" verschijnen mag geraamd 
snorden op minsten 350 miljoen 
' ' re Dat maakt dus samen meer 
rinv één miljard. 

Hoeveel dat nu zou zijn als 
np daar nog eens de reklame 
hijtelt die hij maakt voor de 
hehiische. nederlandse, duitse 
pn nog zoveel andere tv-zen-
riprf. waarop zijn aanminnig 
aelaat regelmatig verschijnt, 
daar hebben wij geen idee van, 
maar laat er ons een slag in 
slaan, en zeggen : nog een keer 
zoveel, dus in totaal 2 miljard 
lire. En voegen wij daar nog 
eens alle europese gazetten bij, 
« Wij » mbesf7-epen, dan doen 
wij Merckx voor niet minder 
dan een kwart miljoen harde 
helze franken van de hand. 

Dat hij daarbij voor nauwe
lijks twintig miljoen frank per 
jaar moet werken — zo horen 
wij tenminste — is een echtig-
en-techtig schandaal. 

Dit becijferd hebbende zijn 
wij voor de spiegel gaan zitten 
en de triestige mens voor ons 
hebhen wij huiverend maar 
moedig gevraagd • en gij, jong, 
hoeveel zxjt gij zoal waard^ ? 

Het woord van onze haas in
dachtig, dat wij al blij mogen 
zijn dat wij van hem zo'n « dik
ke pree krijgen », want dat hij 
in feite aan ons verliest, was de 
som rap gemaakt. Waarde: nop-
pes. Wij zijn rap naar de Cha-
rel gelopen om een « zjat » 
troost, maar daar heerste een 
echte hegrafenisstemming, want 
toen de vrienden dezelfde sorn 
hadden gemaakt, verkregen zij 
ook dezelfde uitkomst. 

Nonkel Georges moest ermee 
lachen. « Ziet ze daar zitten, 
zij hij, de geleerde bollen, de 
filozofen, de jaloerse bokken, 
de triestige planten, de waar
deloze stumperds. Jaloers dat 
die mens een pree verdient en 
een zogezegde waarde heeft die 
het doet duizelen, en die zij 
zelf hebben mogelijk gemaakt 
door liever voor hun lichtbak 
te zitten dan een pint te komen 
drinken, en door « perfors » te 
willen geloven dat de « sorcis-
sen » van Multatuli, of hoe heet 
dat merk, heter zijn dan die 
van Jef den Beenhouwer hier 
rechtover. Verstade gijlie nu 
niet, sukkelaars, dat die miljar
den niet de waarde zijn van 
Merckx of zijn reklame. maar 
de waarde uan uw onnozel
heid ? ». 

Wilt ge geloven dat we bijna 
gelukkig waren met onze on
nozelheid ' Mis.schien zat de 
voortreffelijke geuze van de 
Charel er ook voor iets tussen, 
maar in 't laat begonnen, wij 
het verdorie al wreed te vinden 
dat Merckx. met zijn « waar
de », met zijn miljoenen en zijn 
komplimenten een prijs op zijn 
kop had .s-taan. bijno gelijk er 
een prijs stond op de « kop _» 
in Jef den Beenhouwer zijn vi
trine Ge zoudt bijna blij gaan 
zijn een mens zonder waarde 
te zijn. 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

kan U op leder ogenblik van 
de dag van het |aar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 

Middag- en avondmaal in groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop 

De grote specialiteiten zijn Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj -
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotel beter 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 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 
Tel 016/268.69 

Mooiste kelder van Europa 

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 2 0 0 plaatsen) 

KONTICH Mechelsesteenweg (open) 
(2 400 plaatsen) 

TORHOUT steenweg Torhout-Lichtervelde 
(open) 2 000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

BRUSSEL Nieuwbrugstraat 28 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
BECO verwacht ook Uw bestelling ! 

BECO verwacht ook Uw bestelling I 

p.v.b.a. BECO, K r i j gsbaan 2 3 6 , Z W I J N D R E C H T 

Te l , : ( 0 3 ) 5 2 . 8 1 . 7 3 - 3 2 . 0 2 . 1 0 

WALTER ROLAND 
Ccdiplomecrd optiacn erkend door 

ailc z ekenfondieii 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer 1} 
Telefoon 55 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor lezers van du blad 10 Vt kort ng 

Totale verkoop 
DEKENS - LAKENS 

BEDSPREIEN 
aan WEGGEEFPRIJZEN 

S c h u t t - e r s h o f s t r a a t 4 0 
ANTWERPEN 

5 % korting V.U. 
Alle dagen open van 10 - 17u. 

Zondag v^n 9 tot 12 u. 

' il 

Aanbevolen 

Huizen 
P A P Y R U S 

Boek en Papierhandel 
Zaakvoerder Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabi) het Sint Jansplein) 

Sint-Jans-Molenbeek Brussel 
Telefoon (02)28 87 09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel 015 714 47 
Vochtbestana Vuurvast 

Matige pri|i 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136 Zwevezele 

tel 051 612 84 

H PELMAN MARCKX 
Van Den Nestlei 16 Antwerpen 

Tel 39 19 27 

r V RADIO ALLE ELfcKTRl 
SCHE TOESTELLEN HERSTEL 

LINGEN AAN HUIS 
r V PELMAR 61 scherm 

11 995 fr i.p V 16 995 fr 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT ,-
Antwerpen s gezelligste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potsiraat 4 

{bi| Soikerrui) 
Open vanaf 8 uur s avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek » Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26 St Amands a d Schelde 
Mosselen Paling 
Tel (052)332 75 

Uitbate' Jan Bruginans 
3 2 68 

Bezoek 

CASTHOF Lir4DENHOVE 
Koud en warm buffel 

Lauwereys De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687 40 

VLAMINGEN 

BOUWEN TE CALPE 

(Alicante - Spanje) 

App. 2 sipk, 370 000 fr. 
App. 3 sIpk 429 000 fr. 

j mooi terras 
Autobox - 50 m v/zee 

terreinen villas 

Naverkoopdiensf 
1 0 % interest gegarandeerd. 

Promocion Moulart, Lindenl 5 
Gr -Bijgaarden - T 02 /65 10 12 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 

TEL. 015.718.35 
2921 Nieuwenrode 

15 km van Brussel (4 km au
tostrade Brussel Antwerpen) 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT" 
Coremansstraat 22, Berchcm-Antwerpeü 

Telefoon : 03/30.18.85 

voor de aankoop 

van een 

luxe-appartement 

wendt u 

in volle vertrouwen 

tot 

TWEE VERTEGENWOORDIGERS 

gevraagd voor Groothandel en 
Reprezentaties in Woningteks-
tiel (gordijnen, overgordijnen, 
tapijten, enz.) 

Zelfstandig werken of met be-
diendenkontrakt, naar keuze. 
Bestaand klienteel. Kennis Ne 
derlands en voldoende Frans 
vereist. Min. leeftijd 25 jaar. 
Liefst rond Brussel woonach-
tig of in of bij Henegouwen. 
Aanbieding, via kantoor blad 
onder T 155. 

bouwbedrijf 

amelinck n.v. 
Dambruggestraaf 306-308 

2000 ANTWERPEN - Tel. 31.49.80 (6 lijnen) 

ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM — ANTWERPEN 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
perskonferenties, ver
talingen, tekeningen, 
enz 

Publiciteitsagent voor 

« WIJ » VLAAMS-NATIONAAL 

Tel. (03)30.48.99 

DE BROUWERIJ M O O R T G A T 
2659 BREENDONK - TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus U W streek, U W volksgenoten ! 

Depot Gent - Tel. 09/22.45.62 

ELKE V.U.-AFDELING 
X3IIM 90N XI 

msijHif 
VORST 

IK BEN LID 

HAAR EIGEN LUCIFERS! 

((PUiü-SPIEOEL» 
16, Belegstraat 

2 000 ANTWERPEN 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 



20 
WIJ 

PERS 

Een politiek vlaams eenheidsfront is 
er (nog ?) niet. Van een gezamelijke be
toging, zoals de Bruxellois dit wel kon
den is er geen sprake. Maar de Vlamin
gen (de kulturele, niet de politieke) 
zijn dan toch al bijeengekomen m 
een Overlegcentrum. Nu valt nog te 
bezien hoe ver hun stem draagt. Het 
Simonetvisje, dat werd uitgeworpen, 
heeft nog geen vlaamse snoek kunnen 
verleiden om de zelfmoordbeet te doen, 
hoewel de onbetaalbare van Eynde er 
toch al toe aanspoort... 

gazet van antwerpen 

Stelt de vraag hoe het degelijk pro
gramma, dat de vlaamse verenigingen 
hebben opgesteld, kan worden waar ge
maakt. Zijn zij bereid hun politieke 
geestesverwanten onder druk te zetten? 
De socialistische hoek is op het ogen
blik de meest onbetromobare. luat al
leen nog niet schijnt doorgedrongen tot 
de hersenen van een aantal CVP-ers, 
die voortgaan zich met huid en haar in 
de armen te gooien van de rode mak
kers. 

« De vraag is nu op welke wijze dit 
urgentieprogramma kan worden gerea-
lizeerd. Eisen stellen volstaat niet. Ver
mits het Overlegcentrum bestaat uit 
organizaties, die elk ideologisch aanleu
nen bij diverse politieke partijen, is het 
de taak van die organizaties om het ur-
gentieprogamma te doen aanvaarden 
door alle partijen. Waarna overleg tus
sen de vlaamse mandatarissen ons on
misbaar lijkt. Ook hier zou het initia
tief van het Overlegcentrum zelf moe
ten uitgaan, omdat er anders toch niets 
van komt. 

» Het is een poging die dringend ge
waagd moet worden, nu de tijd nadert 
waarop op regeringsvlak beslissingen 
zullen worden getroffen Zelfs al weet 
iedereen dat overleg tussen de partijen 
rrc^ilijk oo gang zal komen, omdat be-
pppld de vlaamse socialiste' er niet van 
willen weten, moet de pogin" gedaan 
worden en verwachten wij van de 
vlaamse verenigingen dat de nodige 
d»'uk zal worden uitgeoefend Anders 
blijven de eisen, vervat in het urgentie
programma, woorden in de wind. » 

d e s t a n d a a r d 

Het door Collard en van Eyvde gedi
rigeerde maneuver van de briLsselse so
cialisten is al té doorzichtige partijpoli
tiek De brusselse eisen liggen te hoog. 
M. Ruys dreigt opnieuw, en suggereert 
zacht loat reeds lang een slogan in de 
vlaamse beweging moest zijn : « Zon
der een duidelijk afgelijnde rol in een 
federaal België, mag Brussel nooit euro
pese hoofdstad worden », 

« Wel kan worden vastgesteld, dat de 
inzet van de onderhandelingen niet ge
ring is. Komt het tot een krizis, dan zal 
— zoals Collard schrijft — de vizie van 
de belgische toekomst niet meer dezelf
de zijn als die van de huidige regering 
Nieuwe hervormingsvoorstellen zullen 
sterker federaal getint zijn. Of Brussel 
daaruit groot profijt zal halen, is twij
felachtig. Deze stad bevindt zich in een 
vrii onzekere situatie. Zij is nog steeds 
niet de definitieve hoofdstad van de 
Europese Gemeenschap. Frankrijk 
poogt de zetel nabij Parijs te krijgen. 
Een verdere verwijdering tussen Brus
sel en de Vlamingen zou in het voor
deel van het franse standpunt kunnen 
spelen. 

»Tot nog toe hebben Vlaanderen en 
Wallonië hard meegeholpen aan de 
rijkdom en de expansie van de hoofd
stad. Maar wanneer Brussel de nationa
le verstandhouding verder blijft versto
ren, is een fundamentele omzwaai niet 
ondenkbaar. » 

het volk 

De schrik voor de Volksunie is het 
meest heilzame wapen bij de normaal 
weinig moedige CVP-ers. Dat blijkt uit 
de reaktie van deze CV P-spreekbuis op 
r' "i-^en wan de brusselse socialisten. 

«In feite komt het voorstel Simonet 
hier op neer dat alle grenzen, bestuur
lijke taalkundige en ekonomische rond 
de tweetalige brusselse agglomeratie 
zouden moeten worden opgeblazen, dat 
Brussel het hele arrondissement zou mo
gen overspoelen en dat dit arrondisse
ment voortaan tweetalig zou worden, 
bestuurd door een arrondissementele 
raad (die alle essentiële bevoegdheden, 
naar zich zou t rekken) , raad die uitei--
aard tweetalig zou zijn vermits Cudell 
en konsoorten er in hun oneindige goed
heid de taaipariteit aan de Vlamingen 
zouden toestaan... 

» Indien het socialistisch parti jbureau 
het initiatief van Simonet en konsoorten 
voor zijn rekening neemt — wat we 
nog altijd zo vrij zijn te betwijfelen — 
en van oordeel is dat het ogenblik gun
stig is om wetgevende verkiezingen uit 
te lokken, dan kan niemand de breuk 
verhinderen. De socialisten moeten ech
ter begrijpen, dat het in die voorwaar
den, vanwege de CVP wel bijzonder 
naïef en dom zou zijn aan de brusselse 
slokop nog enkele grove toegevingen te 
doen, alvorens voor de vlaamse kiezers 
te verschijnen. Zo dom is de CVP-lei-
ding nu eenmaal niet. Daar kunnen de 
socialisten vast op aan. Er gebeure in de 
Wetstraat wat wil .» 

Ie soir 

Na de ziüijgtijd, nodig voor alle grote 
denkers, te hebben in acht genomen, 
spreekt Cassandra-Vanden Boeynants 
om zijn geliefde Brusselaars te verwit
tigen : « Op één manier kunnen de an
deren ons klein krijgen, dat is door het 
federalisme». Het onthouden luaard 
voor elke Vlaming. 

«De rol van Cassandra ligt me niet 
zo goed, maar ik kan de vrees niet on
derdrukken dat, ondanks al onze in
spanningen (hoewel ik op de eerste rij 
sta om het te verhinderen) Brussel 
meer en meer geïzoleerd zal geraken. 
En men kan het als zekerheid beschou
wen dat het niet het FDF-RW is, dat dit 
probleem zal oplossen. Nochtans het 
moet opgelost worden, want ik kan het 
niet genoeg herhalen : het ontbreken 
van een oplossing begunsti.gt degenen 
die leven van het geladen klimaat dat 
zo wordt onderhouden. 

»Het federalisme dat Volksunie en 
FDF-RW. gezamenlijk verdedigen en 
voorstellen kan voor België slechts een 
likwidatie betekenen, die leidt naar de 
scheiding, en voor Brussel het einde van 
al onze hoop en gewettigde ambities. » 

kers vonden elkaar terug in 1944 in de
zelfde unitaire belgische kerkers. 

«Wallonië moet een hoofdstad heb
ben, zal dit Luik zijn ? Niets is minder 
zeker. Eerst en vooral omdat de Vurige 
Stede een aardrijkskundige situatie 
heeft die sterk aan de rand ligt. 

» En vervolgens, zeggen we het maar 
openlijk, het luiks part ikularisme zou 
een schaduw kunnen werpen op de an
dere streken van Wallonië. 

»Zal het Bergen zijn ? Nog meer 
twijfelachtig. Omwille van de ligging 
om te beginnen. 

»Namen zou meer kansen hebben : 
centrale ligging, bestuurlijke tradities, 
gemakkelijke verbindingen. 

» Maar Charleroi ver t rekt niet als ver
slagene van bij de aanvang. De stad 
heeft verscheidene en kostbare troe
ven. » 

volksbelang 

En nog een late nabeschomüer en 
zelftroost over de verkiezingen. Het 
blad van het Liberaal Vlaams Verbond. 
De grote verliezers van de verkiezingen, 
de PVV vinden voor zichzelf een uitleg 
en troosten zich met een zogezegde niet-
winst van de Volksunie. 

« Het is een bekend feit dat de PVV 
in het vlaamse landsdeel, niet zo erg 
goed vertegenwoordigd is in de schepen-
kolleges. Meteen heeft men reeds een 
verklaring voor het verschijnsel dat — 
enkele uitzonderingen even terzijde ge
laten — geen sensationele suksessen 
werden geboekt. 

»Een tweede vaststelling, wat het 
vlaamse land betreft — en dat geldt 
waarschijnlijk ook voor Wallonië — is 
dat de jonge kiezers het traditioneel 
patroon der uitslagen maar weinig heb
ben beïnvloed. In feite heeft zich het
zelfde voorgedaan als wanneer men het 
stemrecht aan de vrouwen heeft toege
kend. Ook toen verwachtte men zich 
aan een fundamentele ommekeer. Op 11 
oktober jl. werd nogmaals bewezen hoe 
traditioneel ons kiezerskorps wel is. 
Belangrijk lijkt ons ook dat de Volks
unie in het vlaamse land niet verder 
doordringt. Integendeel, als men de uit
slagen van 1968 even afweegt tegen die
genen die de VU zopas heeft behaald, 

dan is de konkluzie eenvoudig : de 
vlaams-nationalisten kennen een duide
lijke inzinking. 

» Het is niet uitgesloten dat haar de-
zertie inzake de grondwetsherziening 
niet vreemd is aan dit verheugend ver
schijnsel. De vlaamse PVV-ers moeten 
beseffen dat zij, dank zij hun pozitieve 
houding in Kamer en Senaat, hebben 
bijgedragen tot dit izolement van he t 
vlaamse extremisme dat alles behalve 
gelukkig is met de behaalde rezulta-
ten. » 

de bond 

Wie steeds aan de kant stond van de 
zivakken, zal ook op politiek vlak het 
meest oog hebben voor de meest in de 
hoek gedrumden. Dit zijn in de belgi^• 
sche politieke keuken wel de Vlamin
gen van de Voerstreek. Niet te verwon
deren dat de Bond arr. Tongeren een 
perskonferentie hield om de vlaamse 
politiekers aan te klagen die door hun 
grondwetspelletje deze mensen nog 
steeds in de kou laten staan. Zo vatten 
zij de verantwoordelijkheden samen. 

« Het « algemeen kultureel komitee» 
van de Voer (in 1965 opgericht met de 
steun van de provincie Limburg) klopt 
vooralsnog tevergeefs bij de gemeente 
aan voor enige financiële steun. De 
vlaamsgezinden hebben bewezen dat ze 
voor de eigen zaak heel wat over heb
ben : voor de autobus naar Tongeren 
« verzamelden » ze twee jaar 200.000 fr. 
per jaar, pas daarna werd de bus een 
norniale lijndienst. In 1961 was dat voor 
26 leerlingen; nu om en nabij de 150. De 
vooruitgang zit er dus wel duidelijk in. 
Plezierig zou zijn dat de Voerenaars 
wat meer steun zouden krijgen van de 
nederlandse inwijkelingen, maar niet 
altijd komt het begrip voor de situatie 
van die kant . . . 

» Slotsom . de Voer zal — zolang he t 
de politici belieft... — voorlopig nog de 
bal blijven die « men » elkaar blijft toe
spelen. Dit is voor de mensen ginder 
ui termate vervelend en vernederend. 
Gaat het « m a a r » om een beperkt aan
tal dorpen, een beperkt aantal mensen ? 
Welke vreemde soort moraal wordt hier 
door de wet tenmakers gehanteerd ? » 

W LUYTEN. 

la libre belgique 

Weet ook dat voor^ ^ de brusselse 
machtsdromen slechts één gevaar be
staat : het federalisme. Via dit gevaar 
hitst de brusselse Jeanne d'Arc de niet-
federalisten op, die toevallig FDF heb
ben gestemd. 

« Maar nu is de komedie wel voorbij, 
nu moet men onderhandelen, zoals se
nator Lagasse het onlangs nog herhaal
de. Onderhandelingen tussen Walen, 
Vlamingen en Brusselaars over nieuwe 
instellingen in België, over het lot van 
Brussel en het fameuze carcan. Voor 
het FDF-RW moet men van het regio
nale België, voorzien door het kommu-
nautair kompromis, overstappen tot een 
federaal België, met Brussel als federa
le hoofdstad naar het voorbeeld van 
Washington. 

» Opdat dit projekt zowel van de ene 
als van de andere zijde aanvaardbaar 
zou zijn, opdat franstalig Brussel geen 
arbiter zou zijn tussen de twee andere 
streken, is het niet uitgesloten dat men 
tot een strikt paritaire uitvoerende 
macht zou komen aan het hoofd van de 
agglomeratie (zoals ook in het federa
listisch projekt van Spaak is voorzien). 

» Voor de grenzen van de agglomera
tie zal het FDF een lans breken voor 
een volksraadpleging, het zal ten strijde 
trekken om ten slotte, in het beste ge
val, twee of drie gemeenten meer te 
kunnen aanhechten. Waarna een defini
tief carcan de negentien of de tweeën
twintig gemeenten zal omsluiten, die 
als « Rijksgebied » worden beschouwd 
tussen de grenzen van Vlaanderen en 
Wallonië. En dit politieke carcan zou 
ongetwijfeld een ekonomisch carcan 
met zich meebrengen. Wat het herstel 
van de vrijheid van de huisvader be
treft, wie zal daar dan nog over pra
ten ? » 

la nouvelle gazette 

Luik eiste het voor zich. Namen voer
de zijn kieskampanje onder de titel 
«Namur. capitale de la Wallonië» en 
nu vraagt deze henegouwse liberale 
krant dezelfde eer (voordeel) voor Char
leroi. Niet te rap waal.se broeders, leer 
vaii ons. Wij moesten voor de oorlog 
ook al gaan ruziemaken over wat de 
hoofdstad van Dietsland moest zijn ' 
Antwerpen of Utrecht. En de ruziema-

H 

Van de 50 delen van het 

PANTHEON DER WINNAARS 
VAN DE NOBELPRIJS 
VOOR LITERATUUR 
is zopas deel 44 
(|ohn Steinbeck, deel 1) 
verschenen. 
pr i js : 220 f r . 

Van de 30 delen van 
G E N I E E N W E R E L D 
is zopas deel 8 
verschenen. 
pri js : 375 f r . (reeks) 

475 fr . (los) 
(Mu l ta tu l i ) 
Beide reeksen z i jn ui tgaven van 

HEIDELAND-ORBIS N.V., 
HASSELT 

Vraag v r i jb l i j vend in l i ch t ingen. 
(Op de Boekenbeurs - A n t w e r p e n 
heef t Heideland-Orbis Stand 11) 

G3 WM m 
KOEI.TOGEM 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

OIEPVRIESTUNNEIS 
KAMIONKOaJNS 
WINKÊUINBlOHTlNfiEN 

o.o. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNUVERHIEID 

EtN JEÜRISSEN PVBA OeWmterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31 

http://waal.se


WIJ 21 

bewegi 

Antwerpen 

Antwerpen 

ARR. BESTUUR 
ANTWERPEN DANKT 

Van harte dankt het arrondis-
sementsbestuur Antwerpen alle 
medewerkers en bezoekers, die 
ons « Feest der 5000 » in het 
raam van de «Mai-Bockfeesten» 
te Ekeren, tot een sukses heb
ben gemaakt. 

Voor de duizenden aanwezi
gen is 25 oktober '70 voorzeker 
een onvergetelijke ontmoe
tingsdag geworden, in een top-
gezellige vlaamse sfeer met 
Oberbayern in de hoofdrol ! 

Antwerpen (stad) 

LroMAATSCHAP 1971 
Vanaf de maand november 

en in de loop van december zal 
onze afdeling overgaan tot het 
innen van het lidmaatschap
geld van 1971. Bespaar zoveel 
mogelijk de tijd van onze pro
pagandisten die hiervoor rond
gaan bij de leden. Stort nu 
reeds uw lidmaatschap voor 
71. De prijs is 80 fr. voor een 
hoofdlid en 40 fr. voor een bij-
lid. Kan gestort worden op 
P.C. Bergers G. nr. 61.75.11 
Antw. 2000 of op P.C. Eural 
Bank nr. 15.02 Antw. 2000 voor 
rekening nr. 2/0494 van Volks
unie Antwerpen Stad. 

BEDANKING KIEZERS 
Vierduizend stemmen meer 

dan de vorige gemeenteraads
verkiezingen in 1964 en 3 zetels 
meer, zodat we op 8 zetels ko
men, dat kan tellen. Daarom 
ook onze dank aan alle trouwe 

Eindefijk de herdruk ! 

Dr. H.J. ELIAS 

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
VLAAMSE GEDACHTEC»^»"»"» 

in 4 delen. Tans in handiger formaat. (Zoals « 25 Jaar 
Vlaamse Beweging) - en goedkoper : 4 delen samen ing. : 
1.100 fr. - gebonden : 1.340 fr. 

Dit werk werd bekroond met de prijs 
der vlaamse provincies. 

Rezerveer nu uw exemplaar ! 
• 

Voorlopig nog verkrijgbaar van dezelfde historicus ; 

25 JAAR VLAAMSE BEWEGING 
4 delen. Cebond. 1.200 fr. (bijna volledig uitverkocht !) 

DE WASE BOEKHANDEL 
Parklaan 2 

SI N T - N I KLAAS 
Tel . 03 /76 .01 .68 

DOSFELINSTITUUT 
Tweedaags colloquium van « Europa en het vredes
vraagstuk » op zaterdag 14 en zondag 15 november 

1970 

Programma : Zaterdag 

Voormiddag : begin te 10.30 u. stipt ; inleidende les : « Pro
blematiek van oorlog en vrede als burger-maatschappelijke 
bewustwording », E. Troch, hoofdredakteur buitenland « De 
Standaard » ; Diskussie. 

Namiddag : «Waar staan wij met Europa ?». Enkele kritische 
opwerpingen door Prof. Dr. van Oudenhove. 1. Supranationali-
teit in de praktijk ; 2. Balans na 20 jaar ; 3. De ekonomische 
unie ; 4. Een meer demokratisch Europa (rechtstr. verkiezing); 
5. Interne versteviging (terug naar de wettelijkheid) ; 6. Ex
terne uitbreiding (formules, voor en tegen) ; Besluit : Welk 
Europa ? — Koffiepauze — Diskussiegroepen — Avondmaal 
— Plenum — Einde omstreeks 21 uur. 

Programma : Zondag 

Voormiddag • begin te 10.30 stipt — « Waar staan wij met 
het europees vredesvraagstuk ?» H. Butinx ; 1. Kollektieve vei
ligheid (oproep van Boedapest) ; 2. Gelijktijdige wederzijdse 
bewapeningsreduktie — Diskussiegroepen en plenum — Mid
dagmaal. 

Namiddag : «Perspektieven voor vrede door integratie». Dr 
S.W. Couwenberg — Diskussiegroepen en plenum — Einde 
omstreeks 17.30 uur. 

Praktische schikkingen 

Deelnemlngskosten : 300 fr. Hierin zijn begrepen : twee volle-
dige warme middagmalen aan 90 fr., een broodmaaltijd aan 
70 fr., koffie en sillabus. 

Inschrijving geschiedt zo spoedig mogelijk, en zeker voor 
7 november, door storting van de bijdrage op postrekening nr. 
224.43 van Kredietbank 1000 Brussel voor rekening nummer 
3300/13/83.555 van het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 
Brussel met vermelding : colloquium « Europa en het vredes
vraagstuk ». 

Het colloquium gaat door in de VTB-zaal, Eniiel Jacqmain-
laan 126, 1000 Brussel. Zaterdag 14 november : begin 10.30 u. en 
einde omstreeks 21 u. Zondag 15 novemer : begin : 10.30 u. en 
einde omstreeks 17.30 u. 

Dit programma is tevens een persoonlijke uitnodiging. Een 
dokumentatiemap wordt u ter plaatse bezorgd. 

en nieuwe kiezers te Antwer
pen Stad. Hiervoor busten onze 
propagandisten in vele huizen 
der stad bedankingskaartjes 
aan de voor ons onbekenden 
als kiezers. Pro forma stond er 
op de bedankingskaart een 
mogelijkheid tot aansluiting 
als lid. Tot onze niet geringe 
verbazing reageerden hierop 
honderden nieuwe leden. Extra 
bedanking hiervoor. Onze afde
ling vindt hierin nogmaals het 
bewijs van vertrouwen voor 
onze opbouwende VU-propa-
gandawerking. 

BEDANRING 
PROPAGANDISTEN 

Met een grote groep trouwe 
regelmatig-aanwezige leden, 
werd het massa werk der ver
kiezingen op allerlei vlak be
slecht. Het afdelingsbestuur 
dankt hen hiervoor van harte, 
te meer omdat hun prestatie 
enig is geweest, opviel bij de 
andere partijen en omdat ze 
het werkelijk alléén hebben 
afgekund. In deze grote groep 
is het aandeel der mandataris
sen en would-be kandidaten, op 
allerlei propagandistisch vlak 
een daadwerkelijke steun ge
weest. 

zoekertjes 
Bekwame technici (electronica, 
tecl iniscl i ingenieurs, scheikundi
gen) - niet universi tairen - k u n 
nen tewerkgeste ld worden in Duits
land Kennis van het Duits gewenst 
maar niet absoluut noodzakel i jk. 
Contact via senator M. van Haegen-
doren, Gu ido Gezellelaan 63 - 3030 
Heverlee (tel 0 1 6 / 2 4 5 4 5 ) . T 153 

Vlaams chauf feur zoekt passend 
werk in het Brusselse, r i jbewi js ka-
tegor ie C, betrouwbaar. Adres b u 
reel blad. T 154 

Sociale assistente, 22 jaar, v l . nat. 
zoekt betrekk ing liefst omgev ing 
Brussel - Halle • V i lvoorde - An t 
werpen of West-Vlaanderen. Schr. 
bureel blad T 144 

Vrouwe l i j ke bediende zoekt we rk 
in het Brusselse. T 148 

Jonge man, bediende, perfekt d r ie 
tal ig (Ned. , Fr., Du i ts ) , hu lpboek
houder, stenodakt i lo, zoekt betrek
king i n - d e streek An twerpen , M e -
chelen, Brussel T 149 

Jonge dame, humaniora, zoekt be
t rekk ing als bediende in de streek 
An twe rpen , Mechelen, Brussel. 

T 1 5 0 

Acht t ienjar ige jonge dame, hoger 
middelbaar onderwi js , zoekt een 
betrekking als beg inne l inge-bed ien-
de o f hulp- laborante. T 151 
Voor deze vier zoekertjes schri jven 
of te lefoneren naar sen, W i m Jor is-
sen, Louizastraat 3 1 , Mechelen 2800 
tel. 015/435.96 

Gevraagd bekwaam bediende, in 
staat le id ing te geven. Eveneens 
gevraagd magazijnier. Zich In ver
b ind ing stellen met sen. Souwens, 
Eeuwfeestl. , Lier. Tel (03)70 11.52 

T 152 

T. van Overstraefen 
Hoofdredakteur 

A l le br iefwissel ing voor 
redaktie naar 
Rotafyp, Sylvain Dupuisiaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

Beheer 
Volderssfr. 71 Brussel 1000 
Tel. (02)12.51.60 

A l le klachten voor niet ont
vangen van blad op di t adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Half jaarl i jks 170 fr. 
Driemaandel i jks 95 f r . 
Abonnement bui tenland 

480 f r . 
Steunabonnement 320 fr. 

(m in imum) 
Losse nummers 8 f r . 
A l le stort ingen voor het blad 
op postrekening 1711.39 
«Wij» Vlaams-nationaal week
blad 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemsiraat 20 

Brussel 1120 

de universitaire stop 

voor limburg 

Het universitair probleem sleept voor Limburg sedert 
jaren aan. Veelvuldig hebben wij deze gelegenheid in de 
belangstelling van onze lezers geplaatst. De Volksunie 
heeft als eerste de kwestie omtrent de universitaire 
struktuur voor Limburg gesteld, nl. in 1965 en heeft zich 
daarna niet onbetuigd gelaten om de logge belgische uni
tair gestruktureerde overheid er toe te brengen een ini
tiatief terzake voor Limburg te nemen. Herhaaldelijk 
stond de Volksunie in de bres, zowel in het parlement 
als daarbuiten, om in Limburg een nieuwe en gedurfde 
universitaire stichting, die zowel rekening zou houden 
met de regionale behoeften en noden als met de neder-
landse kulturele en europese integratie, uit de grond te 
doen stampen. 

Dat er tot op heden nog niets uit de bus is gekomen, 
daarvoor draagt zowel de CVP als de BSP een zware 
verantwoordeljikheid. De CVP heeft schuld omdat zij 
het toegelaten heeft de limburgse plannen uit het alge
meen ontwerp voor de universitaire ekspansie te laten 
lichten. De BSP is verantwoordelijk om de maneuvers 
die uitgevoerd worden omtrent de inrichtende macht. 
Zij tracht er een rijksuniversiteit van te maken. 

Wanneer wij dit schrijven weten wij nog niet welk 
het rezultaat is van de universitaire top betreffende Lim
burg. Wat wij voorzeker weten is dat de touwtrekkerij 
rond de inplanting in Limburg een ware komedie is. Na
volgende beschouwingen zullen dat eens te meer duide
lijk maken. 

begroting nationcile opvoeding 
In de begroting van 1970 kan men onder de hoofding 

« universitair onderwijs » lezen : 
« Een algemeen ontwerp over de universitaire ekspan

sie dat voorziet in de onderwijsbevoegdheid, en even
eens de diploma's betreft zal neergelegd worden, der
mate dat het onmiddellijk na het reces kan worden be
sproken. 

» Hetzelfde geldt voor de oprichting van een boven
bouw voor de in de universiteit van Antwerpen opgeno
men RUCA en St. Ignatius. 

» Wat de kandidaturen betreft die voorzien zijn voor 
Limburg, zal eerst de struktuur van de nieuwe instel
ling moeten worden bepaald alvorens een wetsontwerp 
terzake kan worden ingediend ». 

Eigenlijk is dit geen nieuws, maar het staat nu zwart 
op wit in de begroting, die (natuurlijk) veel te laat werd 
ingediend. 

het amendement coppieters 
dat door deze werd ingediend in de kommissie nationale 
opvoeding, bij gelegenheid van de bespreking begroting 
1970. 

De heer Coppieters stelde voor in de begroting nog in 
te lassen : fonds voor een universitair centrum in de pro
vincie Limburg : 50 miljoen. 

De verantwoording was duidelijk : door dit aanvangs-
krediet kon op bescheiden wijze, konkrete inhoud gege
ven worden aan de belofte van de regering om in Lim
burg een universitair centrum op te richten. 

Dit amendement werd verworpen met 14 tegen 2 stem
men. En wie stemde o.m. tegen ? Mevrouw Craeybeckx-
Orij (Borgloon), voorzitter van de kommissie. 

Degenen die anders Limburg met de mond dienen, 
kunnen niet de politieke daad opbrengen om de regering 
op te porren... 

senator leynen 
De lezer zal het zich misschien nog wel herinneren dat 

in de loop van dit jaar CVP-senator Leynen zich in de 
luren liet leggen wat betreft de opname van het limburgs 
universitair centrum in de globale wet op de universi
taire ekspansie. Waar men oorspronkelijk vanuit deze 
eis vertrokken was — één les van de universitaire wet
geving 1965 moest wel voldoende zijn — gleed senator 
Leynen in de kommissie en in de openbare vergadering 
in de Senaat af naar het niveau van « de formele belofte 
van de regering ». Senator Leynen zou ons nu wel kun
nen verwijzen naar de « parlementaire geplogenheden » 
en zeggen dat, wanneer een minister zich uitspreekt voor 
een afzonderlijke oplossing voor Limburg, dit een aan
vaardbare waarborg is. 

Dat Leynen zelf tot deze, spijtig genoeg te late, wijs
heid kwam, daarvan getuigt wel zijn politiek kernarti
kel : « Waarom Limburg niet vertrouwen ? » (21 okt. jl.) 

« Het is bedroevend dat er in ons land altijd moet ge
streden worden voor elke rechtvaardige zaak. Eenmaal 
het beginsel aanvaard, dat Limburg een universitair cen
trum bekomt, zou de tenuitvoerlegging het rezultaat 
moeten zijn van een beetje goede wil » aldus de senator
met-de-angst. 

We hebben het destijds voorspeld. Leynen en de CVP-
vertegenwoordigers die hem in deze gevolgd zijn kunnen 
alvast op één rezultaat wijzen ^ de vertraging van de 
limburgse universitaire uitbouw ! 

motie aktiekomitee 
Het aktiekomitee « universiteit Limburg ND » heeft 

in een motie de eis herhaald dat alle wetsontwerpen ivm 
de universitaire ekspansie te samen moeten worden be
handeld. De eigen limburgse formule moet worden aan
genomen. De beslissing dient zeer spoedig te vallen om 
tenminste in 1971 te kunnen starten. 

Daar waar de heer Leynen en zijn politieke vrienden 
van de els van « gezamenlijke behandeling » zijn afge 
stapt, stelt het aktiekomitee dit nog steeds als enige goe
de manier van aanpak. 

Wel heren van de CVP en BSP wat zeggen jullie daar
van ? Is dat geen forse veeg uit de pan ? 

l imburg eist recht 
Dat was de titel van een bijdrage van « Het Belang 

van Limburg », maandag 26 oktober, de dag van het top 
overleg. In het artikel wordt de hele zaak goed en zells 
op scherpe wijze gerezumeerd, doch zonder de politiek*» 
verantwoordelijkheden vast te leggen. 

Wat ons enigszins verraste was dat er geen naamon 
dertekening was van dit « kernartikel ». Durfde Leynen 
niet voor de pinnen komen voor zijn produkt, of moest 
plotseling iemand anders van dienst zijn. zodat Levnen 
het gezicht niet hoefde te verliezen ? 

J. Cuppens 
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dansfeest 
Voor de derde maal heeft op 

13 februari 1970 het intussen 
vermaard geworden galabal 
« Vroeger en Nu » plaats. Be
stel tijdig uw kaarten, wacht 
niet tot het laatste moment. 
Ook vorig jaar moesten op het 
laatst plaatsaanvragen, met 
een snij tig « volzet » beant
woord worden. Zaal Harmonie. 
Orkest Leo Dess. Inkom 200 fr. 
Kan gestort worden op P.C. 
Bergers G. (voorzitter van on
ze afdeling) nr. 61.75.11 Ant
werpen 2000. De kaarten wor
den u dadelijk toegestuurd. 

ontwikkelings
samenwerking 

VUJO-arr Antwerpen in sa
menwerking met Dosfelinsti
tuut, Tribunestraat 14, 1000 
Brussel nodigt u uit op haar 
eerste informatie- en debat
avond over ontwikkelingssa
menwerking op vrijdag 6 no
vember 1970 om 20 uur stipt in 
Stella Maris, Italiëlei 72, Ant-
w="-Den 

Programma : Inleiding : in
formatie en kritische beschou
wingen met als inleiders : 
kamerlid en kommissielid kom
missie ontwikkelingssamen
werking E. De Facq en W. 
Augustijnen, direkteur Dosfel
instituut. Daarna diskussie. 
Informatiemappen zijn ter 
plaatse beschikbaar. 

boom 

verdere uitbouw 
De gemeenteraadsverkiezin

gen leverden wel geen zetel op 
maar toonden toch aan dat er 
ook te Boom een voldoende ba-
zis bestaat, die hoopt en wenst 
dat de Volksunie-afdeling 
Boom verder wordt uitge
bouwd. Om die wens in werke
lijkheid te kunnen omzetten 
zal het plaatselijk bestuur wor
den aangepast waarover later 

I meer. 
, In de eerste plaats wordt er 
', vnor de boomse bevolking een 
bestendig dienstbetoon georga-

I mzeerd. Iedereen kan met zijn 
' probleem terecht bij : Spille-

. maeckers Ernest, Acacialei 30 
Boom, tel 78.07.72 (bij voorkeur 
op woensdag en vrijdag tussen 
18 en 20 uur) of Laurens Frans, 
van Dyckstraat 12, Boom, tel. 
78 20.90. 

borgerhout 
jeugdklub « wi j »-jongeren 

We besebikken nu reeds drie 
weken over ons nieuw lokaal 
en het sukses is zo groot dat 
ons ledenaantal de 300 nabij is. 

Aktiviteiten : elke zaterdag : 
Disco-dansavond van 19 tot 1 
uur ; elke zondag : Instuif (kik
kerspel, tafelspelen met gele
genheid tot dansen van 19 tot 
24 uur ; elke woensdag : Instuif 
'(ping-pong, kikkerspel, tafel
spelen, gezellig praatje) van 
19 tot 23 uur ; elke eerste zon
dag van de maand muzeumbe-
zoek (in november Plantijn 
Moretus), verzameling om 10 
uur aan het lokaal ; onze voet
balploeg : voor inl. zich wen
den tot de voorzitter, Eric 
Beeckman, Valkenputstraat 31, 
Borgerhout. 

Plannen voor de toekomst ? 
Hobbyclubs (knutselen, mu
ziek, fotografie enz...)- volks
dans, wandeltochten. Lokaal : 
Karel de Preterlei 214, Borger
hout. Kom eens kennis maken 
(van 16 jaar). 

duffel 

zegebal 
Heden zaterdag 31 oktober 

van 20.30 u. af viert de afde
ling met « The Faria's », leu-
vens show- en dansorkest haar 
kieszege, in de zaal Alcazar, 
Handelstraat 25 te Duffel. 

ekeren 

overwinningsbal 

Zaterdag 7 november 1970 
om 20 uur, in de zaal « De Bo
terham », Veltwijcklaan 23, 
Ekeren-Centrum, met het trio 
Marcel Goossens. Korte toe
spraak door mr. Hugo Schiltz 
(volksvertegenwoordiger), par
keerplaats aan de zaal. Inkom 
gratis. 

edegem 
lode claes komt 

Vrijdag 27 november spreekt 
senator Lode Claes voor onze 
afdeling over « Wat met Brus
sel ? ». Begin om 20.15 uur in 
de zaal van « De Basiliek », 
Hovestraat. 

herenthout 
volksuniebal 

Op zaterdag 19 december 
gaat in zaal « Lux » Markt 
Herenthout ons derde Volks
uniebal door Zoals vorige ja
ren verwachten wij vele vrien
den en simpati7anten Eerste 
dans te 20 u 30 Ruime par
keergelegenheid in de onmid
dellijke omgeving 

meerhout 
zettersprijskamp 

Op 7 november 1970 : grote 
zettersprijskamp ten voordele 
van de Volksunie. Café « We-
versberg ». Weversberg 41 te 
Meerhout. 500 fr. vooruit en 
prijs voor de eerste dame. 

merksem 
na de verkiezingen 

De verkiezingen zijn voorbij. 
Voor wie Merksem kent zijn de 
door onze afdeling behaalde 
rezultaten schitterend. Eer
stens danken wij al onze kie
zers en dan onmiddelliik de 
schare vertrouwde medewer
kers die deze harde kiesstrijd 
met onvermoeibare werklust 
en zegedrift gevoerd hebben. 
De Volksunie zal nu verant
woordelijk zijn voor het be
stuur van onze gemeente. Onze 
lijstaanvoerder Lieven Kalin-
gart wordt schenen. Onze ka
meraden Toon Dewachter en 
Luc Droogmans zullen als 
raadslid zetelen op de banken 
van de meerderheid. Een niet 
te onderschatten winstpunt is, 
dat het voorzitterschap van de 
kommissie van openbare onder
stand door onze vriend Leo 
Michielsen zal worden waar
genomen. Vergeten wij niet dat 
we bij de ' vorige ' gemeente
raadsverkiezingen met niets 
vertrokken zijn. Wij weten en 
vertrouwen er op dat wij met 
een sterke formatie aantreden 
om deel te nemen aan het be
stuur van Merksem. 

vlaams merksem danst 
Onder dit motto nodigt de 

Vlaamse Kring Groeninghe uit 
op de dansavond op zaterdag 
7 november in de zaal van de 
kring, Jaak de Boeckstraat 
vanaf 20.30 uur. Inkom 40 fr. 
Ieder vlaams nationalist zal er 
willen bij zijn. De vier VU-ge-
kozenen : Lieven Kalingart, 
Toon Dewachter, Luc Droog
mans en Leo Michielsen wer
den als eregasten uitgenodigd. 

mortsel 

gelukwensen 
De VU-afdeling en het be

stuur van Mortsel wensen het 
huwende paartje Edw. Her
mans en Rita van Hul 
(24.10.70), evenals beider ou
ders en familie hartelijk geluk. 

algemene 
leden-ontmoeting 

Dinsdag 3 november '70, ont
moeten de VU-leden Mortsel 
elkaar (met hun gezin) te 20.30 
u. in de zaal « Hellemans », 
Eggestraat 27, Mortsel voor 
een aangename ledensamen
komst. Op het programma : 
bespreking der gemeenteraads
verkiezingen door volksverte
genwoordiger R. Mattheyssens 
en klank -en beeld dia-reeks 
« Verblijf in Ierland » door 
Bob De Wachter, 

ranst 
bestuursverkiezing 

Deze verkiezingen worden 
gehouden op 7 november a.s. 
in het Gildenhuis, Lievevrou
westraat van 20 tot 22 uur. 
Kandidaturen voor een be-
stuursfunktie nog tot morgen 
1 november bij de sekretaris 
Jef Brants, Kromstraat 69 te 
2228 Ranst. Onmiddellijk na de 
kiesverrichtingen wordt een 
korte algemene vergadering 
gehouden. 

turnhout 
herfstbal 

Het herfstbal van de afde
ling Turnhout-Oud-Turnhout-
Kasterlee heeft plaats op zater
dag 21 november a.s. in de pa
rochiezaal van het gehucht 
Oosthoven (Oud-Turnhout, 
steenweg op Ravels, Tilburg). 
Inkom 50 fr. Muziek Dee Jee 
F. Bee. Kaarten te verkrijgen 
bij de bestuursleden. 

bestuursverkiezingen 
De bestuursvekiezingen van 

de afdeling Turnhout-Oud-
Turnhout-Kastcilee hebben 
plaats op vrijdag 6 november 
a.s. in lokaal « The Pub », Wa
randestraat 8 tussen 18 en 22 u. 

amnestie-betoging 
Voor de amnestiebetoging 

voorzien op 15 november te 
Gent wordt geen autocar voor
zien. Belangstellenden kunnen 
echter kontakt opnemen met 
de bestuursleden om de ver
plaatsing per wagen mee te 
maken. 

rabant 
brussel {stad) 
sociaal dienstbetoon 

Sociaal dienstbetoon in het 
lokaal Uilenspiegel, Pletinckx-
straat, 38 op dinsdagavond van 
20 tot 21 uur en zaterdagna
middag van 15 tot 18 uur. 

brussel (arr.) 
arr. sekretariaat 

Het arr. sekretariaat is open 
elke weekdag van 19.15 u. tot 
22 u. Adres : Dupontstraat, 27 
te 1030 Schaarbeek. Tel. 17.92.18. 

arr. raad 
De eerstvolgende arrondisse-

mentele raad heeft plaats op 
zaterdag 21 november om 15 u. 
in het lokaal Waltra (Stan Phi
lips), Ardumkaai te Brussel 
(naast KVS). Agendapunten 
kunnen ingediend worden tot 
donderdag 12 november a.s. 

amnestie -̂  
Het arr. Bestuur heeft beslo

ten om mede te werken aan de 
amnestiebetoging op 15 novem
ber te Gent. Alle afdelingen 
worden dan ook verzocht hun 
leden aan te zetten om mee te 
betogen. 
agglomeratie brussel 

Om over te gaan tot een gron
dige hervorming en vernieu
wing van de Volksunie-wer
king in de brusselse agglome
ratie, gaat er op donderdag 
19 november om 20 uur in het 
lokaal Egmont, van Praetstraat 
22 te Brussel (nabij de Beurs) 
een vergadering door, waarop 
alle leden van de gehele agglo
meratie worden verwacht. 
gemeenteraadsleden 

Om zo vlug mogelijk over te 
gaan tot een gemeenschappelij
ke aktie, en zo vruchtbaar mo
gelijke samenwerking, heeft op 
zaterdag 5 december e.k. in het 
lokaal Waltra, Arduinkaai te 
Brussel om 15 uur een vergade
ring plaats van alle gemeente
raadsleden uit het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde. 

jette 
dank 

Beste dank aan allen die door 
hun gift of aktieve inzet heb
ben medegewerkt aan het suk
ses dat de Volksunie in onze 
gemeente behaalde. 

Agenda : Overzicht van de 
politieke toestand (senator van 
Haegendoren) ; kantonnale 
werking : koördinatie der be
staande afdelingen en stichten 
van nieuwe afdelingen of ker
nen in elke gemeente (Joris 
Depre) ; aanpak van kantonna
le problemen : verfransingsge-
vaar in de driehoek Brussel-
Leuven-Wavre (Willy Knij
pers). 

machelen - peutie -
meisbroek 
bestuursverkiezingen 

De statutaire bestuursverkie
zingen hebben plaats op vrij
dag 6 november e.k. van 20.30 u 
tot 21.30 u in het lokaal « Eg
mont » te Machelen. De kan
didaturen moeten binnen zijn 
uiterlijk op 1 november bij de 
h. Jos De Coster, Van Obber-
ghenstraat, te Machelen. 

st. pieters-leeuw 

nieuw bestuur 
Voorz. : Walter Gansemans, 

Europalaan, 3 ; ondervoorz. : 
Gust Borloo, St. Stevensstr. 49 ; 
erevoorz. : J. Covens ; sekreta
ris : G. Pické, J. De Pauwstr. 
44 ; Financiën : H. van Cam-
penhout ; Organizatie : J. Ros-
seel ; Propaganda : F.Adang ; 
Jeugd : E. Demuynck ; raads
leden : A. van Drakei, F. Locus, 
G. van Laethem. 

erps-kwerps -kortenberg 
veltem 
overwinningsbal 

Zaterdag 14 november om 
20.30 u. in de zaal « Salaman
ders », Leuvense baan 191 te 
Kortenberg. Orkest : Bert 
Minten. Toegang : 40 fr. 

kanton leuven-zuid 

kantonnale vergadering 
Kantonnale vergadering op 

vrijdag 6 november in restau
rant « Bertembos », Bosstraat. 
Bertem, om 20 u. Ieder die be
gaan is met de werking van de 
Volksunie in het kanton is van 
harte uitgenodigd. 

ukkel - vorst - st. gillis 
verkiezingen 

De statutaire bestuursverkie
zingen gaan door op zaterdag 
7 november e.k. om 15 uur bij 
de h. A. Vandenbussche, Zeven-
bunderslaan, 25 te Ukkel. Alle 
leden van harte welkom. 

Oost-Vlaanderen 
gent 
motie 

Het bestuur van de afdeling 
Gent, in vergadering bijeen 
op maandag 19 oktober, heeft 
de toestand besproken, ont
staan door het invoeren van de 
vrije woensdagmiddag in het 
stedelijk lager onderwijs. 

Het betreurt dat vele ouders 
van schoolgaande kinderen van 
de ene dag op de andere voor 
een onmogelijke toestand wer
den geplaatst : er werden geen 
aktiviteiten gepland om die 
vrije namiddag te vullen, zodat 
de arbeidende ouders niet we
ten wat met hun kinderen aan 
te vangen. 

De Volksunie, afdeling Gent, 
dringt er on aan dat het stads
bestuur, dat het probleem 
heeft geschapen, hiervoor on
verwijld een oplossing zou 
vinden, en geeft opdracht aan 
zijn gemeenteraadsfraktie om 
hiervoor de nodige stappen te 
doen. 

oudenaarde 
bal 

Zaterdag 7 november a.s. te 
21 u., 11e bal in de zaal « Kei
zer Karel», Gelukstede, Ouden
aarde. Befaamd orkest 

Na de doorbraak in Ouden
aarde-Stad verwachten we stel
lig dat alle simpatizanten van 
het arr. Oudenaarde-Ronse zul
len aanwezig zijn Deze dans
avond moet tot iets groots uit
groeien. Iedereen op post ! 

waarschoot 
flinke uitslag 

Grote overwinnaars in de 
jongste gemeenteraadsverkie
zingen zijn ongetwijfeld de 
Vlaamse Gemeentebelangen, 
die hun stemmenaantal met 745 
zagen stijgen tot een totaal van 
1263. Dit leverde meteen drie 
zetels op, met als verkozenen 
de heren van Holderbeke, van 
de Veire en De Poorter. De 
Vlaamse Gemeentebelangen 
danken dan ook alle medewer
kers, kiezeressen en kiezers, 
die dit prachtig rezultaat mo
gelijk maakten en nodigen al
le Waarschotenaren hartelijk 
uit op het derde vlaams vrien
denbal, tevens overwinningsbal 
op zaterdag 21 november a.s. 
in de zaal « Cambrinus », van 
20 u. af. Toegang : 30 fr. 

West-Viaanderen 
de haan 
vlaggefeest 

Ons vlaggefeest zal doorgaan 
op zaterdag 19 december a.s. 
Behalve de inhuldiging zal een 
bekend VU-spreker de feestre
de houden. Houd alvast deze 
avond voor ons vrij. 

gistel 
afdelingsba! 

Van nu af delen wij u mede 
dat ons jaarlijks afdelingsbal 
weer zal doorgaan in « Ten 
Putte », Stationsstraat 9 te 
Gistel. Datum : 14 november 
aanstaande. 

koksijde 
gemeenteraad 

Dank zij de steun van de 
Volksunie behaalde de lijst 
Dewulf in onze gemeente de 
volstrekte meerderheid. Onze 
leden Delie en Vieren werden 
met klank verkozen. 

sint-maarten 
In de week van 11 november 

zulten de kinderen onzer leden, 
beneden 10 jaar een kleine St-
Maartensverrassing aan huis 
bezorgd krijgen. 

bestuursverkiezing 
De ledenhernieuwing is vol

op aan gang en reeds werden 
talrijke nieuwe leden inge
schreven. De verkiezing van 
het nieuwe bestuur is voorzien 
op 4 december a.s. 

Oostende - veurne -
diksmuide (arr.) 
ledenslag 

Tijdens de e.v. weken komen 
onze bestuurs- en kaderleden 
bij u voor de hernieuwing van 
het lidmaatschap 1971. De 
prijs is 80 fr. per hoofdlid en 
40 fr, per bijlid. Wij doen be
roep op alle leden om onze 
propagandisten goed te ont
vangen en bij te staan bij het 
zoeken naar nieuwe leden. 
Hiervoor bij voorbaat dank. 

Oostende 
overwinningsbal 

Daar alle balzalen van Groot-
Oostende geboekt waren tot en 
met einde december bleef er 
niets anders over dan ons over
winningsbal te zetten op zater
dag 12 december a.s. in de 
Weinstube, van Iseghemlaan. 
Dit in tegenstrijd met de ver
leden week opgegeven datum. 

ledenslag 
Wij danken de vele leden die 

langs de post reeds hun lidgeld 
betaald hebben, zij spaarden 
ons heel wat werk. In de eerst
komende weken komen onze 
bestuursleden rond bij de an
deren : ontvangt hen goed en 
help met ons mee om nieuwe 
leden aan te geven. Dank bij 
voorbaat. 

MEDEGEDEELD 
15 november 

amnestiebetoging 

te gent 
In een persmededeling heeft 

het Provinciaal Amnestiekomi-
tee Oost-Vlaanderen opnieuw 
de aandacht gevestigd op de 
amnestiebetoging die op 15 no-
vejnber te Gent zal plaatsheb
ben. 

Alle betogers verzamelen te 
10.30 u. te Gent aan het Sint-
Pietersplein (gelegen aan de 
Heuvelpoort, nabij het grote 
stadspark). De betoging start 
te 11 u. stipt. 

Betogingskentekens op het 
sekretariaat van Amnestieko-
mitee Oost-Vlaanderen, lokaal 
het Steen, Steendam 55, 9000 
Gent. Tel. (09)25.00.13. 
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Als u aan bouwen denkt, 
moet u véél vragen. 

Vragen 
kost bij ons helemaal niets 

U kan echt niet zeker genoeg zijn voor u aan bouwen begint. 

Wat u wilt en hoe ? Waar en wanneer ? Hoe staat het met 

de grond ? En de ideeën, kosten, uitwerking. Dan de vergun

ningen en. de leningen. Dit alles rekening houdend met uw 

gezinsomstandigheden. Wi j vertellen u gewoon alles. En 

doen het dan ook voor u als u het ons vraagt. Alles. Beter 

en veiliger. Omdat u alles weet. En daarbij voordeliger. Om

dat we alles van elkaar weten. Precies. Het is echt wel een 

vraag waard. 

BON 
i"#TTinreT*r^ria 

N A A M : .-.-, ._.̂ . 

ADRES : 
^^— • • • • • • • • . . . . . . • • • CCIOS 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die u mij kan bieden. 

— beschik niet over een bouwgrond en verzoek u mij 
een aanbieding te doen voor ' t bouwen van rijwo-
ning. villabouw of half open bebouwing in volgende 
gemeenten : .-.-.f. 

— houdt mij ter beschikking van één uwer afgevaar
digden of zal een bezoek brengen aan uw Informa
tiecentrum te 

op — . . . . . . . . te u. 

Handtekening 

t L 

• • - 7 . 5 0 -

Bouwen met Kunnen... omdat u 
met Kunnen zoveel méér kan. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

6 0 0 ARBEIDERS. . 

CENT 

Onderbergen 43 
Tel. 09/25.19.23 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 
Tel. 016'?57 35 

1001 M O G E L I I K H E D E N ! 
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brasser ziet 

de ylaamse « gesfe » 
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AARTSELAAR 

6AAN 1 bis 

RESTAURANT 
.LINDENBOS 

-ANTWERPEN 

BOOM0 

BRUSSEL-

^ ^ ^ ^ ^ 
SPOORV'EG 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

SUCCES KLEDING MEYERS 

lanceert speciaal voor U 

DE MAAND VAN DE 
M A N T E L 

Deze aanbieding blijft geldig tot 15 november 1970 
en waarborgt U op vertoon van deze advertentie 

SUCCESKLEDINt 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 

a. - 3 0 % korh'ng op de getekende prijs van alle mantels. 

b. - nog eens extra 100 FR. als geschenk of verplaatsingsvergoeding. 

Het loont beslist de moeite om SUCCES KLEDI NG te leren kennen U vindt er een keus van 

meer dan 2 000 MANTELS voor dames, tieners twens, MIDI - M I N I - M A X I ! 

U koopt in een der grootste kledingszaken van Vlaanderen. 

SUCCES KLEDING MEYERS 

A. De Langléstraat 4-10 NIEL Tel. 78.11.44 en 78.35.39 

Eigen koffie- en bierbar - Kunstsalon. Alle werkdagen open van 9 tot 20 u., zaterdags van 9 tot 

18 u., zon- en feestdagen gesloten. 


