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pers. PVV-voorzitter ! kommandeur in het franse « legion d'honneur ». Omwille ,.vatt 
de anti-vlaamse verdiensten van zijn partij ? 

hun redplank: de pvv... 
Alhoewel het vlaamse land een grondwetsherziening afwijst waarvoor 
van vlaamse zijde een al te hoge prijs moet betaald worden en waarvan 
de doeltreffendheid op zijn minst sterk in twijfel getrokken wordt, zet 
de eerste minister zijn pogingen voort om er die grondwetsherziening 
tóch door te halen. 
Eens te meer heeft hij zich tot de PVV gewend en verwacht hij alle heil 
van nieuwe toegevingen aan deze partij. Na al de toegevingen die aan 
de PVV reeds gedaan werden. Het is duidelijk dat het vlaams belang 
hierdoor niet gediend wordt. De liberale partij, nu de PVV, is minstens 
sedert de eerste wereldoorlog, om niet verder in het verleden terug te 
gaan, de meest belgicistische, de meest patriottische, de meest unitaris-
tische en dan ook de meest anti-vlaarpse partij in ons politiek leven. 

Er is wel geen vlaamse els tot 
rechtsherstel die door de liberale 
partij niet bestreden werd. De me
dewerking van de liberale partij, 
nu PVV, is van vlaamse zijde steeds 
betaald geweest met toegevingen, 
met afzwakking en verminking van 
de vlaamse rechtseis. Deze vaststel
ling die met een ganse reeks voor
beelden kan bewezen worden, doet 
geen afbreuk aan het feit dat er 
ook vlaamsgezinde liberalen waren 
en zijn, doch zij hebben nooit de 
politieke gedragslijn van hun partij 
bepaald. 

De aandrang waarmee van wel
bepaalde zijde steeds weer gepleit 
Werd voor het betrekken van de 
PVV bij de grondwetsherziening is 

betekenisvol en veraadt de bedoe
lingen. De problematische mede
werking van de PVV is veeleer ge
richt op het saboteren van de voor
genomen staatshervorming. Herin
neren we er aan dat de dubbele 
grendels ingevoerd werden inge
volge een eis van de PVV, dat de fis
kale bevoegdheid van de gewesten 
afgeschaft werd om de PVV ter wi l 
le te zijn. 

Wij weten niet met zekerheid 
welke nieuwe toegevingen aan de 
PVV gedaan werden op het ogen
blik waarop we dit schrijven. Open
lijke en verkapte toegevingen of 
beloften. 

Al te veel bepalingen in de nieu
we grondwetteksten zijn vaag en 

dubbelzinnig. Zeer veel zal afhan
gen van de uitvoeringswetten, o.m. 
de grenzen van de ekonomische ge
westen. Weike beloften heeft bij
voorbeeld de heer Vanden Boey-
nants gekregen, die hem toelaten 
te schrijven dat de grenzen van het 
toekomstig gewest Brussel 't ganse 
arrondissement zullen omvatten ? 
Er wordt een duister spel gespeeld, 
zo komt het ons voor. 

Wij zullen niet alle bezwaren 
herhalen die van vlaamse'zijde %fè-
maakt werden tegen de regerings
teksten. In het licht echter van de 
uitslagen van de gemeenteraadsver
kiezingen in het Brusselse is het 
maar -al te duidelijk dat het meest 
dringende probleem wel degelijk 
dat van Brussel is en van de beveili
ging van Vlaams Brabant. Gelukkig 
maar dat, dank zij het verzet van de 
Volksunie, de vlaamse meerderheid 
in het parlement nog niet lam ge
legd werd en de taalwetgeving niet 
voor goed afgegrendeld. In de Se
naat immers werd de dubbele gren
del op de taalwetgeving reeds ge
stemd ! De vlaamse meerderheid 
heeft geen grondwetsherziening 
nodig om dringend een aantal maat
regeien te stemmen die zich opdrin
gen. Wij denken hierbij o.m. aan 

het oprichten van een provincie 
Vlaams-Brabant ; aan het regelen 
van het lot der randgemeenten ^ 
aan maatregelen tegen de grond--
verkaveling en de grondspekulatie;] 
aan de toepassing en de verbete
ring der taalwetten van 1963. 

De kapitale vraag met het oog 
op de toekomst van de vlaamse ge« 
meenschap in Brussel is of wij de 
vlaamse kinderen verder gaan la« 
ten verfransen in overtreding van 
de bestaande wet. Wat meer is : of 
wij gaan kapituleren voor de eis 
van de franse taaiimperialisten en 
hun het recht toekennen onze kin< 
deren te verfransen onder het mom 
van de « vrijheid van het gezins* 
hoofd ». Wat zij willen en wat zij 
beogen is maar al te duidelijk t 
Vlamingen buiten, de volledige ver-
fransing. 

De heer van Elslande heeft wel 
verklaard na de verkiezingen dat 
de Vlamingen in de huidige om
standigheden « nog geen twintig 
jaar » de vrijheid van het gezins
hoofd om zijn kinderen te verfran
sen en te denationalizeren zuilen 
aanvaarden. Doch is het niet zo dal-
een van de hoofdeisen van de PVy 
is : de onmiddellijke invoering, na-? 
meiijk vanaf eerstvolgend school-i 
jaar, van het beginsel van « la l i 
berie du père de familie » ? Daar
aan bloeden wi j in Brussel dood 
onder de onvoorstelbare druk die 
op de eenvoudige vlaamse mensen 
uitgeoefend wordt. Het zijn inte-

(vervolg op btz. 4)_ 

elk VU-kaderlid werft NU zijn nieuwe abonnee voor « W l | » 

de werfaktie 

loopt als een trein 

Mensen, er is goed nieuws. Op ons sekretariaat 
te Brussel komen de nieuwe Vü-leden bij pakken 
tegelijk binnen, en nieuwe afdelingen schieten als 
paddestoelen op. En de abonnementenslag ? Deze 
week liepen precies evenveel nieuwe abonnemen
ten binnen als tijdens de eerste twee weken van 
november. Wij kunnen een duidelijke stroomver
snelling in de werfaktie voor « Wij » noteren, en 
die vaststelling vinden wij uiteraard biezonder 
prettig. De brusselse mep is in Vlaanderen kenne
lijk aangekomen. Er wordt harde taal gesproken en 
--- wat verheugender is — er wordt gewerkt aan 
het vlaamse tegenoffensief. 

Velen hebben begrepen dat het nu de tijd niet 
is voor kankeren, dat er hard gewerkt moet wor
den aan de uitbouw van een radikale pers. Dat het 
doordringeil van onze opvattingen daarmee groten
deels staat of valt. Daarom blijft het ordewoord 
voor elk van ons : ik ook doe mee, en werf mijn 
nieuwe abonnee ! 

Roger Meysmans (Melsen), Frans van Sumere 
(Beersel), Roger Mervillie (Ooigem). Albert Ver
werft (Broechem), Jan Carpentier (leper). Jan 
Ermgodts (Meerhout), Jos Goris (Koningshooikt), 
René Olaerts (Genk), Martin Vancleven (Hout
hulst), Flor Vanderstraeten (Denderhoutem), Re-
naat Vanheusden (Hasselt) en Laurent Verdonkt 
(Nukerke) hebben dit goed begrepen. Zij stuurden 
deze week samen een behoorliik pak oranje werf-
kaarten binnen 

Een biezondere pluim verdient Frans van Sumere 
uit het door franskiljons bestuurde Beersel, aan 
de teerrand van de brusselse olievlek, die in veer
tien dagen tijd reeds tien nieuwe abonnees maakte 
in zijn gemeente Proficiat, Frans, gij geeft een 
voorbeeld dat velen in Vlaanderen zeker zal inspi
reren. 

nationale kaderdagen 

oproep 

De besturen van alle arrondissementen en van 
alle afdelingen worden met aandrang verzocht de 
nodige maatregelen te nemen opdat het ganse VU-
kader zou aanwezig zijn op de nationale kaderda
gen die voorzien zijn voor 12 en 13 december aan
staande. 

De kaderleden van de partij uit Oost-en West-
Vlaanderen worden verwacht op zaterdag 12 de
cember, van 14 tot 18 u., in de zaal « Riva » to 
Deurle a/d Leie (langs de baan Gent-Deinze). 

Voor de provincies Antwerpen, Brabant en Lim
burg is de kaderbijeenkomst voorzien op zondagr 
13 december, eveneens van 14 tot 18 u., in de zaal 
« Eden », Berg.straat 144 te Heist o/d Berg. 

Op deze belangrijke partijbijeenkomst mag geea 
enkel kaderlid ontbreken ! 



wu 

staats- en stadskassen. Dat is 
niet het geval voor de hande
laars, die moeten het van ons 
hebben. Zakt de verkoop door 
onze boycot van brusselse wa
ren dan krijgen de politieke 
dikke nekken de schuld, en wor
de handelaars flaminganten. 

C.M. te T. 

de vrouw en politiek 

Wij krijgen wat graag 
brieven van onze lezers. 
Mogen wij er echter nog
maals bij hen op aandrin
gen hun mening zeer 
bondig en gevat te formu
leren ? Dit bespaart ons 
de onprettige taak dras
tisch te moeten besnoei
en- Dank bij voorbaat 

na 11 oktober 

De drie « grote » partijen be
weren elk voor zich in de 
slechtste plaatsen goed stand te 
hebben gehouden en in vette 
letters belichten zij de gunsti
ge plaatsen. Op de keper be
schouwd was er in hun pers 
voor ons. Volksunie-mensen, 
maar een klein hoekje meer 
over om te vermelden dat, hoe
wel wij hier en daar een ge-
meente-zetelke veroverden (am
per een paar honderd) toch de 
grote doorbraak niet plaats 
vond... 

Nadat een modder-kieskam-
panje tegenover onze Volksunie 
niet het gewenste rezultaat be
reikte, nadat de « groten » nog 
tot het allerlaatste minuutje 
(vóór de verkiezingen) beweer
den geen vergelijkingen te zul
len kunnen maken met de par
lementsverkiezingen van 1968, 
waren ze op maandag 12 okto
ber ineens vergeten wat er in 
1964 gebeurd was. En om hun 
kiezers de nodige « bewijzen » 
voor te schotelen, vergelijken 
zij de uitslagen der gemeente
raadsverkiezingen 1970 nu al-
meteens met de parlementsver
kiezingen van 1968 ! 

Met cijfers goochelen is nu 
eenmaal de kunst van alle di
plomatie, alleen beseffen ze niet 
dat vele eenvoudige kiezers te
genwoordig al tamelijk handig 
kunnen meecijferen. 

Zij vergeten dat, in verschei
dene Vlaamse gemeenten, geen 
VU- of aanverwante lijsten 
voorkwamen. Wat nu de door
braak betreft, wel, wie heeft 
er in onze VU-pers ergens kun
nen lezen dat de VU op door
braak aanstuurde in de gemeen
teraadsverkiezingen ? Een door
braak betekent immers de in
name van de stellingen aan de 
overzijde. Het hele geval bezie 
ik als een kaartspel waarbij de 
vier spelers elk een partij ver
tegenwoordigen. Er zijn natuur
lijk maar vier azen in 't spel. 
De VU krijgt er eentje van en 
wint één deel terwijl de « gro
ten » met de drie andere azen 
samen de overige delen opra
pen. Zij zeggen nu : « Gij VU-
kaarter, gij had gedacht twee 
azen te krijgen, maar ge zijt 
ernaast, hé ». Onze VU-kaarter 
kreeg voor de eerste keer in 
zijn leven één aas van de ge-
meenteraadskaarting in 't spel, 
en hij was er dan ook gelukkig 
mee. 

Met vertrouwen kunnen wij 
de volgende parlementaire dans 
inzetten. 

Ik heb in mijn oordeel met 
geen cijfers getoverd, geen han
dige berekeningen gemaakt, 
doch alleen naar het hart van 
de zeer gewone VU-kiezer ge
sproken. 

A.V.L. te L. 

vloesberg 

Reeds maanden geleden leg
den wij klacht neer bij de vas
te Kommissie voor Taaltoezicht, 
tegen de "emeenwe Vloesberg, 
omdat ze de taalwetten weigert 
toe te passen. Men beloofde ons 
dra een onderzoek ter plaatse 
en men zou ons ook ondervra
gen. Tot heden werden wij 
niets gewaar. In « Combat » 
van september 1970, het blad 

UW KIND 
IS BETER SPEELGOED WAARD ! 

EEN ONUITPUTTELIJKE VOOR

RAAD MERK S P E E L G O E D EN 

HOBBY, RUIM EN OVERZICHTE

LIJK AANGEBODEN. 

Honderden gezelschapspellen 

voor jong en oud. De mooiste 

dieren In pluche voor de al ler

kleinsten. 

De uitgebreidste keus poppen, 

poppenwagens, trapauto's. Een 

verb lu f fende versci ieidenheid 

miniatuurauto's. 

En auto-racebanen van de beste 

merken : Fleischmann, Mark l in , 

Scalextric, Jouef. 

Geen gelegenheids-

verkoop, maar stan

d ing , voor l icht ing en 

service Vakkundige 

reparatiedienst. 

F I R M A 

CORTVRIENDT 
Diepestraat 29 — A N T W E R P E N 

Telefoon : 32.44.30 

van wijlen André Renard, la
zen wij 'n bijdrage over Vloes
berg. De argumentatie is wel 
zeer simplistisch ! « De facili
teiten beginnen moeilijkheden 
te bezorgen, dus moeten ze 
maar worden afgeschaft... » 
Men weigert eerst de wet toe 
te passen en dan beroept men 
zich op de niet-toepassing van 
de wet om de afschaffing van 
de faciliteiten te eisen ! Als dat 
niet sterk is ! 

Even « sterk » is het dat de 
Vlamingen maar niet reageren, 
zelfs als de wet achter hen 
staat. En Verroken ? Quantum 
mutatus ab illo ! Hadden wij 
nu maar één Grammens ! 

D.B. te O. 

geen vlaams 
geen centen 

Wat is er geworden van de 
slogan : geen vlaams, geen cen
ten ? Dit is hét wapen dat door 
alle VU-ers en in Brussel wo
nende Vlamingen moet gehan
teerd worden, dat is mogelijk 
zonder moeite, zonder kosten en 
brengt Bruxelles francais op de 
knieën. De Simonets, Machtens, 
Cudells en al de brusselse poli
tieke schoften eten, en hoe, uit 

Met genoegen hebben we 
vastgesteld dat reeds meer 
vrouwen zich kandidaat gesteld 
hebben voor de gemeenteraads
verkiezingen van 1970. 

Wij vinden het echter onbe
grijpelijk van een gedeelte van 
de vrouwelijke kandidaten dat 
ze, om een politieke loopbaan 
op te bouwen, het noodzakelijk 
achten hun enige wettelijke ei
gen naam te laten voorafgaan 
door die van hun echtgenoot. 

De vrouwelijke politici zou
den de eerste vrouwen in ons 
land moeten zijn om te weten 
dat het huwelijk niets veran
dert aan de naam van de bel-
gische vrouw. 

Waarom hechten sommige 
vrouwen in 1970 nog steeds zo
veel waarde aan hun levens
staat en hebben ze zo weinig 
vertrouwen in hun eigen naam, 
die toch een zeer belangrijk 
deel is van hun eigen persoon
lijkheid ? Aan de levensstaat 
van de man wordt nauwelijks 
aandacht geschonken, terwijl 
het hem bovendien wettelijk 
verboden is om zijn eigen naam 
te laten voorafgaan door die 
van zijn echtgenote. Hij mag 
zijn naam wel laten volgen door 
die van zijn vrouw. 

Houdt de gelijkwaardigheid 
van man en vrouw niet in dat 
zij beiden op de eerste plaats 
vooral voorgesteld en inge
schreven worden onder de 
naam, die bovenaan geschreven 
staat op hun identiteitskaart ? 
Elke huidige verstandige man 
vindt het trouwens onbegrijpe

lijk dat een vrouw vanaf haar 
huwelijk zo gemakkelijk haar 
eigen naam verloochent of 
slechts naar de tweede plaats 
verschuift, zogezegd uit liefde 
en uit gebondenheid met haar 
echtgenoot. 

Laat de vrouw in deze zin de 
man volgen en zich overal eerst 
bekend maken onder haar eigen 
naam, zodanig dat alle vrouwe
lijke gehuwde kandidaten in 
1972 — wetgevende verkiezin
gen — en/of in 1976 — gemeen
teraadsverkiezingen — hun eni
ge wettelijke eigen naam, naar 
vrije keuze al dan niet gevolgd 
door echtgenote. Dus : Peeters 
ofwel Peeters ,e. Mertens. 

V.T. te E. 

levende of dode tadi 

Ongetwijfeld wordt in Duits
land heel wat gedaan voor de 
nederduitse taal (speelplaten, 
heemkunde, verdienstelijk werk 
van de radio-omroep). 

Doch het baat niet. Een taal 
leeft maar werkelijk als zij om
gangstaal is. Daarvan blijft he
laas niet veel meer over. In 
Hamburg bijvoorbeeld wordt 
het « Plattduitsch » alleen nog 
door havenarbeiders gesproken. 
Zelfs in de Nederduitse Raad 
worden de diskussies in het 
hoogduits gevoerd. Als toon
beeld wijst de Raad echter op 
« den Kampf der Flamen fiflr 
ihre Muttersprache ». 

Zover de « Hannoversche 
Allgemeine ». 

H.V. te B. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in)-
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, 16 november 1970, 

B e t r . : Vlamingen te Bnissel. 

De WIJ-redaktie heeft uiteraard wel meer kon-

takt met Brussel dan zij die in de "hoofdstad" 

gewoon komen werken. En die *s avonds In onover

zichtelijke, haastige drommen uit de stad stromen. 

Telkens werden we bij gewoon menselijk kontakt 

getroffen door het feit dat nog zovele Brusse

laars onder mekaar of wanneer ze in het Neder

lands worden aangesproken Vlaams spreken, al dan 

niet dialektisch gekleurd. Dat is natuurlijk niet 

met de FDF-overwinning veranderó. Ook loopt de 

gewone brusselse mens sinds 11 oktober niet met 

een vlaamsvijandig kompleks rond. Het is maar 

wanneer men wat hoger klimt op de sociale ladder 

dat men van deze anti-vlaarase stemming iets ge

waar wordt. Maar de gewone mens op straat , in 

kantoor of café bl i j f t wat hij was en zal dat 
naar we hopen blijven. Dat zal tenslotte ook van 
ons afhangen, hier te Brussel maar ook in Vlaan

deren, o.a. door een sterke VU, door een sterke
re VIJl W L 



de 

laatste 

egelstelling 

De gemeenteraadsverkiezingen liggen al méér dan een maand 
achter de rug. Het lome parlement wordt stilaan wakker, in de 
Wetstraat is er het gestommel op de trappen naar het ambtskan
toor van de eerste-minister. De schepenkoUeges zijn in barens
nood. Het is nu het geschikte moment om rustig de horizon af te 
kijken, de winst- en verliesposten op het skorebord te noteren 
en het batig of nadelig saldo van een drukke politieke aktiviteit 
op te maken. Het ogenblik ook om zich af te vragen hoever wij 
staan, waar wij naartoe gaan, welke de v^ooruitzichten zijn en hoe 
de prognose luidt. 

Vooraf deze diagnoze : wij, de vlaams nationale gemeenschap, 
de Vlaamse beweging in haar meest renderende vorm en in de 
eerste plaats de VU-gedachte met haar'*'volgeli«gen, haar strijd-
objektief en metoden, zitten nu solied vast in de vlaamse grond. 
Men krijgt er ons niet meer uit los. Een stevige bries waait in de 
goede richting en schudt de kruinen. 

slag in het gezicht' 

Maar wij staan toch voor een 
zware dobber. 

Wij wisten het wel een beet
je, vermoedden het in ons on
derbewustzijn, maar nu is het 
zonneklare harde werkelijk
heid De mep is aangekomen, 
vlak in ons gezicht : Brussel 
heeft zijn waar gelaat getoond. 
Brussel heeft anti-vlaams ge
stemd, het dient tot niets er 
doekjes om te winden Bijna 
dertig procent, in de rijkeluis-
buurten en villawijken zelfs 
viiftig procent, heeft FDF ge
stemd En dan heb je nog de 
rabiate PVV en BSP, zonder de 
mosselventen van de UTB te 
vergeten. 

Er werden hier en daar wel 
wat vlaamse refleksjes geno
teerd, maar de vlaamsvijandige 
uitslag is het onmiskenbare, 
het onbetwiste het meest op
vallende aksent van de elf ok-
toberverkiezing in heel het 
land 

De brusselse verkiezingsuit
slag poogt men ons in het kamp 
van de zeem-aan-de-baard-strij-
kende-zoethouders op allerleï 
sussende manieren te verkla
ren, goed te praten, bii te vil
len Maar de klaarziende Vla
ming laat zich daardoor niet 
bedotten. 

brusselse werkeliikheid 

Ook de « gematigde » LTTB 
van de h Vanden Boeynants is 
geen snars beter dan het FDF. 
Amper een week na de verkie
zingen toonde zii reeds haar 
waar gelaat zij wil een ver

snelde invoering van de « vrije 
taalkeuze » van het gezins
hoofd en « onthaalregimes » 
ten behoeve van de frankofo-
nen in talrijke gemeenten van 
Vlaams-Brabant. Het wordt 
zelfs de h. Eyskens té gortig, 
want het heet dat hij daarin 
niej zal toestemmen en de CVP 
al evenmin Bijgevolg ! 

Méér dan de helft van Brus
sel nam afstand van Vlaande
ren, plaatste zichzelf buiten 
Vlaanderen, doet niet meer 
mee met Vlaanderen. Anders 
kan men de 11 oktoljer-cijfers 
niet interpreteren Het besluit" 
van heel Vlaanderen moet dan 
luiden • ons om het even, Brus
sel wil ons niet ? Welnu, wij 
willen Brussel voortaan ook 
niet meer Vlaanderen kan 
voort zonder Brussel, maar 
Brussel niet zonder Vlaande
ren ' Vlaanderen heeft de brus
selse klok horen luiden het 
weet nu precies waar de klepel 
hangt en begint vandaag met 
de afrekening. 

een oorlogsverklaring; 

Dit alles is geen beeldspraak 
meer. Opgeschrikt, maar niet 
verrast door de uitspraak van 
de brusselse kiezers, gaan wij 
ons voorgoed schrap zetten te
gen de anti-vlaamse pretenties 
van de « hoofdstad ». Als de he
ren zich zouden voorstellen dat 
zij het in het land voor het 
zeggen hebben en alle vlaamse 
wetten en elk vlaams fatsoen 
aan hun laarzen mogen vegen, 
dan hebben zij het verkeerd 
voor De burgemeesters en sche
penen die er tegen 1 januari 

1971 uit de bus zullen komen, 
moeten zich niet inbeelden dat 
ze de baan vrij krijgen om 
binnen afzienbare tijd heel 
Vlaams-Brabant aan hun voe
ten te leggen of voor zich te 
doen kruipen. 

De oorlog is verklaard, door 
hen, niet door ons. Ze zullen 
hem hebben. Het offensief 
breekt weldra los en gaat uit 
van ons. En het offensief is al
tijd de beste, zelfs de enige ver
dediging. 

De vlaamse beweging is een 
harde strijd geweest. Toch is 
men, over tegenslagen en tiide-
lijke nederlagen heen. het eind
doel genaderd Wetten werden 
afcedwongen met veel kleer
scheuren Ons werd in die lan
ge strijd een deel van het 
vlaamse grondgebied ontstolen. 
De zes brusselse randgemeen
ten bijvoorbeeld waren een ver
liespost, ondanks de herhaalde 
eufemismen van Jan Verroken 
en Renaat van Elslande Wij 
hebben aan de aartsviiand kost
bare vlaamse grond en dierba
re Vlaamse mensen moeten 
prijsgeven, zonder wederkeer, 
vrees ik. 

langzaam aan toegeven 

Het is evident dat de strijd 
moet voortgezet worden, en ge
voerd zal worden door de radi-
kale vleugel van de strijdende 
Vlamingen. Op dit moment 
door de Volksunie Het is de 
historische voorbestemming 
van al de anderen het zachtjes-
aan te willen doen Met dat 
zachtjes-aan hebben wij in het 
verleden niets gewonnen doch 
alles moeten inlDoeten Met ge
leidelijkheid is veel, is alles te 
winnen, leert men in de andere 
parochie. Maar die geleidelijk
heid bestond bij hen slechts uit 
geleidelijk méér toegeven ter-
wille van eendaagse motieven : 
unitaire, religieuze, vaderland
se, financiële, militaire, buiten
landse .. 

Ondertussen was de vlaamse 
man steeds het kind van de re
kening. En Brussel trapt ons 
nu weer onder de broek. 

Destijds heeft Frans van 
Cauwelaert meer dan eens stou
te taal gesproken Met barrika-
dentaal heeft hij generaties 
jongeren in het politieke vuur 
gejaagd Maar op de komman-
dobrug waar hij stond en het 
roer van de vlaamse politiek 
hanteerde, heeft hij het strijd-
élan gebroken. In mijn lang 
flamingantenleven heb ik het 
tientallen keren gezien en er
varen. Had van Cauwelaert 
doorgebeten, was hij het radi-
kale woord van zijn jonge ja
ren gestand gebleven, dan had 
de vlaamse beweging haar 
einddoel bereikt. 

Wij zouden er fundamenteel 
verkeerd aan doen tans zijn 
voorbeeld te volgen. Vlaamse 

woorden moeten omgezet wor
den in vlaamse daden Daden ! 

Omdat in het verleden de 
meerderheid van de vlaamse 
politiekers van Cauwelaerts me
todes hebben toegepast kreeg 
Vlaanderen de verkiezingsuit
slag van 11 oktober 1970. 

de laatste egelstelling 

Met die verkiezingsuitslag is 
de vlaamse beweging op een 
nieuw punt van haar evolutie 
gekomen Van de franskiljonse 
draken in nederlandssprekend 
België is niet veel overgeble
ven, hoogstens worden nog wat 
achterhoedgevechten geleverd. 

In de laatste jaren werd de 
aanval koncentrisch op Brussel 
gericht, want daar ligt nu de 
laatste egelstelling. Het Dien-
Bien-Phoe van het belgisch ver
ziekte unitarisme. Van het taai
ste franskiljons verzet tegen 
het Vlaamse volksnationalisme, 
dat vanuit het noorden komt 
aanzetten tot vrijwaring van 
eigen recht op eigen grondge
bied. 

De Volksunisten maken zich 
geen illuzies Zij weten dat ze 
veel en hard moeten vechten 
om de laatste bunkers in te ne
men Maar ze zijn radikaal en 
zullen hun strijdmetodes nog 
meer radikalizeren. Zij zijn 
niet bereid beleefde, en nog 
minder zoete broodjes te bak
ken met de minder radikalen. 
Het beredeneerde radikalisme 
zal aangescherpt worden. Het Is 
de enige kans om de brusselse 
weerstandsnesten in te nemen 
en uit te roeien. 

radikalisme geboden 

Om het woord, dat de ver
grijsde Rik Borginon te Diks-
muide op 11 november j.I. 
sprak, en dat mij meer dan ooit 
uit het hhrt gegi*eoen was, te 
onderstrepen : « Vlaanderen is 
niet machteloos tegen brussels 
gekuip. En als het ergste moet 
gebeuren weten wij. dat Vlaan
deren ook zonder België voort 
kan ». "*' f 

De vlaamse CVP is de groot
ste vijand niet, maar Vlaande
ren ergert zich hoe langer hoe 
meer aan haar opgestapelde 
inkonsekwenties. Het is maar 
goed dat zij daarvoor de tol be
taalt. Als zij met de Volksunie 
op haar neus zit, is dit haar 
bloedeigen schuld Zij zal be
zwijken aan de jeuk veroor
zaakt door de onverenigbaar
heid van mondsterkte en da* 
denslapte, die haar vlaamse po
litiek kenmerkt 

De pers van de voorbije weeK 
zindert van kloeke uitspraken 
die de brusselse verkiezingsuit

slag de CVP-leiders in de mond 
heeft gelegd. Geen Volksunist 
die ze niet onderschrijven zou. 
Ze zijn zo van ons eigen reper
torium afgelezen, uit de woor» 
denscha' van onze propagandis
ten zelf geplukt. Wat in no
vember 1969 nog voor ekstre-
mistische wartaal werd gehou
den, prijkt tans op de head
lines van alle CVP-kranten. 

Een reden te meer om radi-
kaler dan ooit Brussel te lijf te 
gaan. De anderen zullen vol» 
gen. Zo halen wij de slag thuis 

hoofdzaak : 
baas in eigen huis 

Maar de verkiezingen houdeil 
meer dan één les in. De uitsla
gen verschaffen rijkelijk stol 
voor kommentaar. ze verplich
ten tot bezinning, tot het vast
stellen van zwakke plekken ia 
de eigen uitrusting. Op sommfc 
ge plaatsen werd verkeerd ge» 
maneuvreerd, werden stommi* 
teiten begaan, werden wonden 
geslagen. Nog wordt er dwaaJ 
nagekaart. Er werden putte» 
gegraven die men gaat dempe» 
als 't kalf verdronken is 

Wanneer wij tans prate* 
over Brussel als het laatst» 
weerstandsnest waar we voo» 
staan, en goed trachten te be 
seffen waarover het gaat. als 
wij over strijdpozities van 
aartsvijanden, van toevallig* 
tegenstanders, van opportunis-
tische meelopers, van onbere» 
kenbare verbondenen de blik» 
ken laten gaan, dringt zich de» 
ze konkluzie op : de Volksunie 
is en moet de baas zijn in het 
operationele hoofdkwartier Zij 
moet de teugels in handen ne» 
men. Onder ons geen bedillen 
en keffen over personen en 
over manieren. Dat is tijdver
lies en politieke kalorieënver
spilling. Daarvoor is geen ener
gie en geen geld beschikbaar. 

Wij hebben onze mensen 
voor andere dingen nodig. Te 
Brussel liggen de betonbun-
kers, niet elders. De zuiveren 
moeten dat toch eens gaan in
zien. 

Gedaan met ziekmakend na-
geroffel. Dat is' in mijn ogen 
niets anders dan onverant
woorde politieke dwaasheid dia 
tot onmacht leidt. Laten we de 
lessen uit een verleden daf 
tussen 1920 en 1940 lag niet ver
geten. En geen tweede maal de 
prijs betalen die de doem zou 
zijn op het nationalisme dat 
ons volk moet baas maken ia 
eigen huis. 

Taui 

de slag om brussef 

Daf baas worden in eigea 
huis is de meest dringende taak 
van het ogenblik. De Volks
unisten in de leiding van de 
partij, in het parlement, in de 
gemeentehuizen, in de gelede
ren van stad en dorp moeteiJ 
dat éne in het oog houden Ea 
al het andere moet er het zwif-
gen_ toe doen. Aan scherpslif-
perij hebben wij geen nood. hef 
is het nationaal gebrek van de 
Vlamingen bii uitstek Zouden 
wij het niet afleggen ter eele-
genheid van de slag om Brus
sel. Ik houd mijn oud hart vas* 
bij de gedachte dat we die slaa 
kunnen verliezen De vijana 
rnag ^niet onderschat worden* 
hil zit overal verschantst 

Een vijfde kolonne zou dode
lijk zijn. 

Ik doe een beroep op alle 
Vlaamse nationalisten. Op de 
ouderen, die goed weten wat 
het woord betekent, omdat zij 
het aan het vege lijf ondervon
den hebben. Op de jongeren 
die het niet zo goed beseffen 
en er een beetje argwanend 
bijstaan. Het is nu de tild om 
te willen, om te zwijgen waar 
het past. soms veel te zwijgen 
om bestwil. 

Baas zijn in eigen hnis fs 
het éne doel. Wanneer we dat 
zijn. moeten wil ons over de 
rest minder zorgen maken, 
want dan zal elke dag zün 
eigen oplossing op een schaal
tje meebrengen. 

I. elaut, 
senatoi. 
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geruchten over nieuwe persfuzie 

axel springer in Vlaanderen 

(aco) — Ofschoon bij de rechtstreekse betrokkenen geen be

vestiging kon verkregen worden, gonsden deze week de vlaamse 

persmilieus van nieuwe fuzie-geruchten. Nadat de groep « De 

Standaard » de drukkerij Wils had opgeslorpt, zou nu ook de in 

Vlaanderen welbekende keten van weekbladen van de N.V. Rou-

larta op het punt staan over te gaan naar het Standaardrijk. 

Indien deze vermoedens be
waarheid worden, betekent het 
dat 22 gewestelijke weekbladen 
met een specifieke plaats op 
de advertentiemarkt, behoren
de tot de zogenaamde E-Drle-
keten. bij het fuziebeleid van 
« De Standaard » betrokken 
worden. 

De E-Drie-keten stelt zich
zelf voor, met een wekelijkse 
oplage van 1.631.000 eksempla-
ren, waarvan « Brussel-Ring » 
er 310.000 voor zijn rekening 
neemt, « Groot-Antwerpen » 
275.000, « Groot-Gent » 165.000, 
« Groot-Mechelen » 100.000, 
enz. enz. De groep was tot 
stand gekomen onder leiding 
van dr. jur. Willy De Nolf. 

fuziebeweging 
in drie golven 

De fuzie-beweging in de 
vlaamse publicistiek heeft zich 
tot nog toe in drie golven ont
wikkeld. 

De eerste faze heeft geleid 
tot de opslorping van een aan
tal dagbladen en tot het tot 
stand komen van afspraken in
zake advertenties tussen de 
sterkste kranten. In Vlaande
ren kan deze koncentratiebe-
weging als voleindigd worden 
beschouwd. Ze kan ze met de 
tot nog toe gebruikte middelen 
niet meer verder drijven. Later 
kunnen de betrokkenen mis
schien andere vormen van 
samenwerking ontwikkelen, 
maar in de dagbladsektor is nu 
een rustpauze ingetreden. 

De tweede golf bewoog zich 
in de wereld van de geïllus
treerde weekbladen. De «Stan-
daard»-groep was andermaal 
de initiatiefnemer. De h. De 
Smaele vertrok van de idee 
dat de geïllustreerde weekbla
den alleen door fuzie of groeps
vorming konden samengebald 
worden tot een instrument 
waarmee hij de publiciteits-
markt doelmatig zou kunnen 
bewerken. In die orde van ge
dachten bracht hij het week
blad « Zie » (van « Gazet van 
Antwerpen ») samen met «Ons 
Volk ». Hij richtte in samen
werking met « Gazef van Ant
werpen » het weekblad «TV-
Express » op. Hij maakte aan> 

stalten om nog andere geïllu
streerde weekbladen te kon-
centreren. Dit doel werd echter 
niet volledig bereikt, omdat 
andere, gedeeltelijk nederland-
se initiatiefnemers het opzet 
doorkruisten. 

Ditmaal blijkt de onvermoei
bare heer De Smaele te opere
ren op de markt van de week
bladen, en van de zogeheten 
« porte a porte » uitgaven. Hij 
wil zoveel mogelijk bronnen 
en kanalen van perspubliciteit 
onder zijn kontrole krijgen. Hij 
bliikt hiervoor over zulke uit
gebreide financiële middelen 
te beschikken, dat men zich 
afvraagt uit welke bron hij ze 
kan blijven putten. 

« wij » een bastion 

In afwachting dat boven ver
melde geruchten bevestigd of 
gelogenstraft worden, beschou
wen wij deze voortgaande fu
ziebeweging in de vlaamse dag
en weekbladpers als een ti-
pische processus van de neo-
kapitalistische maatschappij 
waarin we leven. 

We zien er een aansporing 
in om ons met ons eigen week
blad « Wij » steeds hardnekki
ger te bevestigen in volle on
afhankelijkheid. 

Naarmate de vertikale en de 
horizontale koncentratle zich 
doorzet, en naarmate het pers
wezen in toenemende mate 
gaat evolueren in funktie van 
een andere markt — die van de 
publiciteit — wordt een week
blad zoals het onze een der 
laatste bastions van de politie
ke en van de geestelijke vrij
heid. Een van de zeldzamer 
wordende aktiemiddelen waar
over ons volk kan blijven 
beschikken, en waarop de fi
nanciële grootmachten nooit de 
hand zullen kunnen leggen. 

Om ons van die taak te 
kwtiten moeten redaktie, ad
ministratie, lezers en vrije ad
verteerders van « Wij » één 
strijdgemeenschap blijven vor
men — één solidair blok, dat 
welbewust een stuk demokra-
tisch zelfbeschikkingsrecht 
blijft verdedigen in tijden 
waarin de monopolizerende 
krachten steeds sterker blijken 
te worden. 

(vervolg van biz 1 ) 
gendeel de schandelijke uitvoe
ringsbesluiten van 1966 (door PVV-
minister Grootjans uitgevaardigd, 
onder de regering Vanden Boey-
nants), v^aardoor de toepassing van 
de v/et gesaboteerd wordt met als 
gevolg dat duizenden vlaamse kin
deren in franse klassen zitten, die 
moeten gewijzigd worden. 

De Vlamingen mogen zich niet 
meer laten paaien met papieren 
maatregelen en beloften voor de 
toekomst. De regering, de rege
ringspartijen verkiezen de PVV bo
ven de Volksunie. Immers ook met 
ons konden zij een grondwetsher
ziening doorvoeren die zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië met 
geestdrift zou onhaald worden. Zij 
hebben het niet gewi ld. Toch speelt 
de Volksunie de rol die haar toe
komt en die belangrijk genoeg is. 

Wanneer men van vlaamse so

cialistische zijde en ook van vlaam
se CVP-zijde tot nu toe niet hele
maal door de knieën gezakt is ten 
overstaan van de brusselse eisen, 
dan is dit voor een groot deel toe 
te schrijven aan de heilzame schrik 
voor de Volksunie. De invloed van 
de Volksunie is de jongste jaren 
beslissend geweest voor de evolu
tie van onze binnenlandse politiek. 
Het is niet uit zichzelf dat de uni
taire partijen uiteengevallen zijn, 
het is niet spontaan dat de unitaire 
staatsstruktuur im Frage gesteld 
wordt. Wij bevinden ons tans in 
een overgangstijd. Het is wenselijk 
dat de toekomst, dat de toekomstige 
strukturen niet gehipotekeerd wor
den door een ontoereikende en ge
brekkige grondwetsherziening. Wij 
moeten onze kansen gaaf houden. 
Daarom : geen vlaamse toegevin
gen meer I 

mr. van der eist 

liberté 

du père de familie 

deze « liberté » er komt op 
voorstel van... de PVV (Vla
mingen inkluis) en Vanden 
Boeynants (gesteund door 
de vlaamse CVP), dan weet 
je genoeg. 

« Veel gevaarlijker, want 
subtieler en geniepiger, is 
het hernieuwd en steeds in
tenser streven der brusselse 
frankofonen om zo vlug 
mogelijk te komen tot de 
sakrosante vrijheid van de 
familievader in, en natuur
lijk ook rond, Brussel. 

Het koncept vrijheid is 
inderdaad zo schoon en ver
heven dat vrijwel iedereen 
geneigd is zonder meer te 
tippelen in voorstellen, die 
met dit etiket versierd wor
den, zonder in te zien, dat 
— tot haar uiterste konse-
kwenties doorgedreven — 
de toepassing van deze vrij
heid op taalgebied te Brus
sel onafwendbaar moet en 
zal leiden tot een kwazi-to-
tale verfransing van de 
hoofdstad en omliggende ». 

Niet wij hebben deze zin
nen geschreven, geachte le
zer, zij staan te lezen in het 
novembernummer van het 
liberale « Volksbelang ». 
En als je nu nog weet dat de 
vervroegde invoering van 

winnen en verliezen 

Een vlijtige lezer telde, 
aan de hand van de officieu
ze uitslagen van het mini-
sterie van Binnenlandse Za
ken, de stemmen op die de 
verschillende partijen be
haalden in de gemeenten 
met méér dan 10.000 Inwo
ners van de vier volledig 
vlaamse provincies. Zijn be
vindingen ? 
CVP 539.237 35,2% (-5,4%) 
BSP 465.439 27,0% (-0,8%) 
VU 213.251 12,7% (+5,0%) 
PVV-175.377 10,4% (st. quo) 
KP 18.958 1,1% (-0,4%) 
Andere 220.080 13,1 % 
(+1,7 %) . 

Vergeleken met de vori
ge gemeenteraadsverkiezin
gen gaat in Vlaanderen dus 
enkel de Volksunie duideli.jk 
vooruit. Waar de BSP de 
lef vandaan haalt om zo 
hoog van de verkiezingsto-

ren te blazen, blijft ons een 
raadsel. Zij kunnen er rus
tig een vervroegde nationa
le verkiezing op wagen, 
maar of ze dan nog zullen 
juichen ? Het zou wel eens 
een « overwinning » a Ia 
Wilson kunnen worden. 

amnest-ie 

en federalisme 

(m.v.h.) Een van de moge
lijkheden van federalisme 
zal zijn : het vergemakke
lijken van amnestie. 

Wij geven er ons daar niet 
voldoende rekenschap van. 

Eén van de materies die 
ingeval van federalisme van 
de deelstaten moeten ressor
teren is « Justitie » (met be
houd van de eenheid van 
wetboeken). 

In een vlaamse deelstaat 
zal er in de wetgevende 
vlaamse kamer een kwazi 
eenparigheid zijn om amnes
tie te verlenen aan de bur
gers van vlaamse nationali
teit. 

Ook de weg naar amnestie 
loopt over federalisme. Vele 
andere wegen van gerech
tigheid lopen over federalis
me. 

na de staking 

bij sidmar 

Na drie weken staking werd het 
werk bij Sidmar (Cïentse Kanaal
zone) hervat. Gedurende de sta
king werd in de pers allerlei in
formatie doorgegeven, maar er 
werd ook een en ander verzwe
gen. Daarom dit korte stukje. 

spontane staking 

Donderdag 23 oktober wordt 
een afvaardiging van de arbeiders 
door de personeelschef geweigerd 
De 66 arbeiders van de schoen-
branderij wilden opkomen voor 
hogere lonen (de schoonbranders 
op Sidmar verdienen 20 % minder 
dan in de waalse staalnijverheid) 
en tegen de slechte werkvoor-
w aarden. 

Vrijdag 24 oktober neemt de 
staking uitbreiding over de hele 
fabriek. Om 15 u wordt ze erkend 
door de vakbonden. Diezelfde na

middag wordt de fabriek door de 
direktie gesloten voor alle arbei
ders. De onderhoudsploegen wor
den opgeëist. De politie houdt 
nauwlettend toezicht. Studenten 
die kontakt proberen te krijgen 
met de arbeiders worden onmid
dellijk opgebracht voor identiteits-
kontrole. 

In de volgende weken werken 
de onderhoudsploegen op volle 
kracht. De bedienden verklaren 
zich solidair met de stakers, maar 
staken zelf niet. Men raakt ak
koord over 4,5 % loonsverhoging, 
onafhankelijk van eventuele loons
verhoging in de nieuwe koUektie-
ve arbeidsovereenkomst. Ten slot
te wordt op maandag 16 november 
het werk hervat. 

de vakbonden 
vóór de staking 

Meer dan 900 arbeiders van de 
3500 zijn niet aangesloten bij ACV 
of ABVV. Doordat de fabriek door 
de direktie werd gesloten, werden 
deze arbeiders dan ook zwaar 
« gestraft ». Zij vielen totaal zon
der inkomen. Hen werd dan maar 
de raad gegeven : probeer onder
tussen in 't zwart te werken. 

Maanden terug werd bij de be
dienden het gerucht verspreid dat 
er staking zou komen. De staking 
kwam niet, maar een vakbondsaf
gevaardigde kon triomfantelijk 
met een paar honderd nieuwe aan
sluitingen naar zijn opdrachtge
vers. 

de situatie van de direktie 

Er was een dieptepunt m de be
stellingen. De bestellingen die bin
nenkwamen werden ingeschreven 
voor produktie na 15 november. 
Met de stakingsweken werd bijge
volg reeds vooraf rekening gehou
den. Bovendien was er onderhoud 
gepland voor de maand november. 
Daarvoor was het nodig geweest 
een aantal arbeiders te laten stem
pelen. 

Aan de organizatorische uit
bouw wordt intussen koortsachtig 
verder gewerkt. Vanaf de eerste 
stakingsdagen werd het duidelijk 
dat de staking tot de 16e novem
ber zou duren. Een bijkomende 
faktor zijn de dure feestdagen : 
1 november en 11 november zou
den aan 300 % moeten uitbetaald 
worden. Door de staking kon dit 
worden uitgespaard. 

het akkoord 

Op 13 november in de namiddag 
werd dus een akkoord bereikt tus
sen de vakbonden en de direktie. 
Tot in de vroege morgen van 14 
november werd dit gevierd in de 
ekskluzieve bar van Sidmar. Op 
14 november werd het akkoord 
goedgekeurd met 61 % van de 
stemmen. Bij de werkhervatting 
bleek dat heel wat bezorgde ge
zinshoofden elders werk hadden 
gevonden. 

Een zaak is vooralsnog niet dui
delijk : in hoeverre zal de direk
tie erin slagen van de klachten 
i.v.m. werkatmosfeer gebruik te 
maken om het jonge vlaamse mid
denkader de pas af te snijden door 
« bekwamere » leiders en organi-
zatoren te parachuteren vanuit 
Luik, Luksemburg of Brussel ? 

Uit deze geschiedenis blijkt dat 
zowel het kapitaal als de vak-
bondsorganizatie duidelijk belang 
hadden bij deze staking. Ingewij
den gewagen van een doorgesto
ken kaart, van afgesproken spel. 
Wij verwonderen er ons enkel 
over dat de dagbladpers noch de 
BRT deze informatie konden in
winnen. Of kon men ze niet be
kend maken ? Van stille censuur 
gesproken. 



Morgen zullen te Gent nog maar eens duizenden men
sen op straat komen om te betogen voor amnestie. Eigen
lijk is het een schande dat dit in 1970 nog moet gebeuren. 
De hoeveelste openbare manifestatie is dit al sinds de 
mensonterende repressietijd ? Ieder zinnig mens is het er 
in Vlaanderen over eens dat het de hoogste tijd is om de 
spons te vegen over het hele oorlogsverleden. Dat de 
geest van verzoening eindelijk moet primeren op de 
kunstmatig in leven gehouden geest van haat en wraak
lust. Dat de verbittering moet weggenomen worden uit 
het hart van de zeer velen die — vaak onrechtvaardig — 
het slachoffer werden van de « justice de rois nègres ». 
Dat toch eenmaal de rechtvaardigheid moet zegevieren. 

En toch gebeurt dit niet. Toch blijft het brede gebaar 
van vergeving uit, en krijgt de pijnlijke wonde de kans 
maar niet zich te dichten. Voor de jonge mensen van 
deze tijd — voor wie de oorlogstijd reeds verre geschie
denis is — moet dit wel onbegrijpelijk voorkomen. 

In « Het Vrije Waasland » schreef onze volksvertegen
woordiger Maurits Coppieters vorige zaterdag zijn zo
veelste pleidooi voor amnestie neer. Wij nemen het hier 
in al zijn bondige pertinentie over. 

waarom betogen voor amnesfie 

doe mee : werf een abonnee 

>f jeut" gaf de eerste stoot 

« Ouderen willen er niet 
meer aan denken, zo mo
gelijk zelfs vergeten. De 
jongeren heieven inten
ser dan de volwassenen 
de breuk met het verle
den, die een kenmerk 
blijkt te zijn van onze 
tijd (...). Tot de werke
lijkheid van ons mense
lijk samenleven behoort 
het verleden, omdat er 
steeds ouderen zullen zijn 
die in het verleden heb
hen geleden : behoort de 
toekomst omdat er jonge
ren zijn, die zelfs in deze 
schijnbaar onromantische 
tijd het niet laten kun
nen wat kom,t heter te 
willen dat wat voorbij is. 
Wie het verleden negeert 
is gedoemd het te herha
len ! ». 

(Uit : « Het Feest van 
de Haat », 1967). 

Oorlog, iedere oorlog, 
is op zich reeds een feest 
van de haat. Bij ons — 
zoals in meerdere andere 
staten — werd de na-
oorlog een voortgezet 
feest van de haat, tot op 
heden, meer dan een 
kwart eeuw na de feiten. 
En evenzeer als vele 
staatslieden en zogeheten 
patriotten voor hun da
den en verantwoordelijk
heden van toen het dag
licht schuwen, evenzo 
zeer bekampen zij cJe am-
nestiegedachte en -aktie. 
Zij stellen het voor alsof 
zij algehele amnestie 
weigeren, maar individu
ele herzieningen en 
stuksgewijze maatrege
len zouden voorstaan. 

Welnu, niets is minder 
waar : ook wetsvoorstel
len met een beperkte 
draagkracht (bijv. inzake 
pensioenen, oorlogsscha
de e.a.) werden en wor
den nog steeds verwor
pen ! 

Maar nog veel erger : 
op 2 december 1964 — 20 
iaar na de oorlog ! — 
werd in het parlement 
de zogenaamde « Lex 
Degrelliana » (afgeleid 
van de naam van de 
rexistische leider Degrel-
le_)_ goedgekeurd. Even 
vóór het zoveelste na
oorlogs kerstfeest werd 
aldus de normale verja
ringstermijn voor veroor
deelden, die 20 jaar is, 
met tien jaar verlengd 
Geen amnestie, maar een 
nieuwe repressiewet .. 
waar intussen reeds an

dere staten (o.m. de Sov-
jet-Unie, Nederland, Ita
lië, e.a.) amnestie ver
leenden voor oorlogsfei-
ten. 

Deze houding van de 
belgische wetgever, ge
ïntimideerd door de ver-
zets- en patriottische 
kringen, is des te meer 
onbegrijpelijk en onaan
vaardbaar, wanneer men 
bedenkt hoe en door wie 
in vele gevallen de « re
pressie » werd gevoerd... 
en tegen wie... 

De amnestieaktie 
smeekt niet. Zij komt 
op voor waarheid en 
recht. Een kwarteeuw 
hebben wij tevergeefs 
gesmeekt en een beroep 
gedaan op kristelijke en 
humanistische waarden. 

De repressie was een 
schande en een aanslag 
op de meest elementaire 
rechten van de mens én 
van Vlaanderen. Zij 
bracht geen oplossing 
(normale bestraffing bin
nen de regels van grond
wet en wetten) omdat zij 
geen eindpunt achter de 
oorlog kon zetten. De re
pressie sloeg waanzinnig 
toe (het regende dood
straffen en zeer zware 
straffen ^i tien%izenden 
mensen werden aange
houden, ontzet uit hun 
ambt, gefolterd, gebrood
roofd...) ; zij berustte op 
betwistbare juridische 
gronden, in strijd met de 
belgische rechtsorde 
(krijgsraden na de oor
log, retroaktiviteit van 
de repressiewetten, onge
oorloofde procedures, 
enz...) ; zij heeft schuld 
aan talrijke willekeurige 
vonnissen en ongelooflijk 
lichtzinnige terechtstel
lingen (August Borms, 
Leo Vindevogel, Irma La-
plasse, en zoveel ande
ren...). 

Amnestie oordeelt en 
veroordeelt niet. Amnes
tie scheurt geen bladzij
de noch uit het boek der 
geschiedenis, noch uit 
ons geweten... Amnestie 
is een juridische maatre
gel die een verward en 
pijnlijk verleden uitwist 
om een normale toekomst 
mogelijk te maken. Am
nestie slaat de bladzijde 
om voor een nieuw hoofd
stuk ! 

Zij is geen gunst, 
maar een recht. Voor dat 
recht betogen wij op 22 
november te Gent. 

Buiten de streek van Lier en Mechelen weet waarschijnliik 
geen mens dat het plechtig klinkende « Koningshooikt » in de 
volksmond gewoon « Jeut » wordt genoemd. Dat Jeut nu heeft 
zich op een dubbele manier in de kijker gewerkt door een blik
semsnelle start in onze abonnementenslag 1971. Jeut gaf de eerste 
stoot, en dat mag wel even vermeld worden. 

Het was de afdelingsvoorzitter, ingenieur van Bouwel, die de 
allereerste nieuwe abonnee reeds op 2 november op ons centraal 
sekretariaat deponeerde. En toen wij diezelfde week in « Wij » 
terloops schreven « waar blijven onze dames ? » was het weer 
uit Jeut dat een snelle repliek kwam : mevrouw Op de Beeck 
stuurde amper twee dagen later reeds drie oranje-werfkaarten in 
Dat was zeker een ekstra-stukje in « Wij » waard, en dies trott 
onze verslaggever vlijtig Jeutwaarts om er eventjes te gaan pra
ten met deze aktievelingen. 

Er kwam een kleine kink 
in de kabel. De afdelingsvoor
zitter Frans van Bouwel, tevens 
kersvers gemeenteraadslid, kon 
tussen zijn biezonder drukke 
bezigheden (hij is hoofdinge
nieur in een plaatselijk karos-
seriebedrijf met wereldfaam) 
amper de tijd vrijmaken voor 
een kort telefoongesprek. Ge
noeg echter om ons zijn beste 
wensen over te maken voor een 
doorslaande propagandaslag. 
Hijzelf zou zeker nog wat abon
nees maken. Dat hij het eerste 
nieuwe abonnement instuurde 
vond hij niet zo belangrijk. Ga 
eens praten met Jos Goris, zei 
hij. dat is dé propagandist van 
onze afdeling. 

Zo kwamen we dan te
recht bij de man die we in 
vroegere wervingsakties voor 
ons blad reeds herhaaldelijk 
hebben _ kunnen vernoemen. 
Jos Goris, diamantbewerker in 
zijn gemeente, was inderdaad 
reeds overwinnaar van de 
abonnementenslag in het arr, 
Mechelen tijdens de grote kam
panje 66-67. En telkens daarna 
vonden we hem steeds bij die 
mensen voor wie onze oproe
pen « niet bestemd waren voor 
de andere bestuursleden». Het 
rezultaat is dan ook in verhou
ding. Met amper 3.500 inwo
ners staat Koningshooikt pro-
centsgewijs inzake lezeraantal 
van «WIJ» aan de kop in het 
arr. Mechelen. Het overgrote 
deel van deze «WIJ «-abonne
menten werd geworven door 
Jos Goris. 

«Of hij een geheim re
cept had bij zijn werving ?» 

vroegen we hem. « Geheim re
cept ? » lachte Jos. « We houden 
ons aan de recepten door de 
leiding meegedeeld. Steeds in 
bredere kring namen opzoeken 
van mogelijke nieuwe lezers. 
Dan een paar keren het blad 
opsturen, en na enkele weken 
de vuurproef : een huisbezoek, 
waarbii het ganse arsenaal van 
argumenten wordt bovenge
haald. Naar de kern van de 
zaak gaan is en blijft belang
rijk. Wij moeten de mensen 
zeggen dat «WIJ» ons enig 
verweerwapen is tegen de half
slachtige praat die door kran
ten en tv over de Vlamingen 
wordt uitgestort. Als de eind
beslissing negatief dreigt te 
worden (« weeral 300 fr. en we 
hebben toch geen tijd om te le
zen ») dan zeg ik wel eens 
openhartig dat deze X maal 
300 fr het baziskapitaal is 
waarmee de Volksunie aan 
Vlaamse beweging moet doen. 
Dat ze het dan maar als een 
Vlaamse «belasting» moeten 
beschouwen in afwachting dat 
door zelfbestuur de belastin
gen zullen kunnen verminde
ren omdat wij dan eindelijk 
eens ernstig zullen kunnen be
stuurd worden. Vertrouwen 
scheppen is Van veel 'belang bij 
het huisbezoek. De mensen we
ten na enkele jaren dat men 
zich onbaatzuchtig inzet voor 
een zaak die het waard is. Men 
kent u als pi;:opagang|,ist die het 
meent, als lid van de eigen 
dorpsgemeenschap die iets over 
heeft voor zijn overtuiging. Als 
de man bijna ja zegt. maar de 
vrouw pruttelt nog tegen, zorg 

dan dat een van de kleine 
mannen zich tegen uw kniëen 
komt nestelen, dan komt het 
jaarabonnement zeker over de 
brug ! ». « Uw plannen voor de
ze propagandaslag ? » » vroegen 
we nog aan Jos Goris. «Mijn 
eerste vier zijn gemaakt, deze 
week, maar het wordt wel 
moeilijk in een gemeente met 
een tamelijk hoge «WIJ»-stand 
en zeker met zulk een geduch
te konkurrent» glimlacht Jos, 
terwijl hij op Mevrouw Op de 
Beeck wijst die er ook bij is. 

Mevrouw Op de Beeck, 
echtgenote van de plaatselijke 
apoteker, is inderdaad nu al 
aan haar vijfde abonnement 
toe. Zij is geen bestuurslid, 
slechts gewoon abonnee op ons 
blad. Vanwaar haar lovens
waardige ijver in deze wer-
vingsaktie ? : « De eerste schok 
ligt al wat verder. Toen we de 
avond van de gemeenteverkie
zingen op de tv de anti-
vlaamse uitslagen te Brussel 
hebben vastgesteld, en de da
gen daarna konden vaststellen 
aan de reakties hoe weinig Vla
mingen besef/en waarover het 
feitelijk gaat, was het inder
daad duidelijk dat de meeste 
Vlammgen slachtoffer zijn van 
een gebrekkige informatie. De 
tweede schok kwam toen in 
« WIJ » de vraag werd gesteld 
« waar blijven de vrouwen ? » 
Ik wist toen niet dat het door 
mij geworven abonnement van 
die zaterdag de eerste «vrou
welijke inbreng» in de abonne
mentenslag was. De gedachte 
zat toen voorop : als élke lezer 
van « WIJ » slechts één nieuwe 
lezer aanwerft, wordt het een 
nooit gezien sukses. Vrezend 
dat dit minimum vlaamse in
spanning door alle lezers toch 
niet zal opgebracht worden, 
ben ik dan nu maar verder 
mijn kleine inbreng aan het 
vergroten. Mevrouw Op de 
Beeck heeft nog een kleine tip 
voor wie het niet durft vragen 
aan familieleden of vrienden : 
geef hen een abonnement op 
« WIJ » ten geschenke in de ge
schenkenmaand bii uitstek die 
december is! Wie volgt Jeut 
aa? 

t in memoriam 

dr. edgard 

lehembre 

Vorige week vrijdag overleed in de St. Augustinuskliniek te 
Wilrijk waarin hij sedert begin oktober opgenomen was, dr. 
Edgard Lehembre in de leeftijd van 67 jaar. Hij werd geboren 
te Schelle in 1903. Lehembre kwam, als zoveel vooraanstaande 
nationalisten, uit de ongeëvenaarde leerschool van de katolieke 
Vlaamse studentenbeweging, het AKVS, waarin hij rond 1928 
na Leo Wouters en tegelijkertijd met Jef Coene en Ferdinand 
Vercnocke, een aktieve en leidende rol speelde. Ook op hei 
sociale, kulturele en religieuze vlak was Lehembre te Leuven 
aktief in Amicitia en Caritas en zijn grote bekommernis ginc 
naar het verwerven voor de vlaamse jeugd van een levenshou 
ding gekenmerkt door voornaamheid en stijl. 

Zijn briljante geest en zijn werkkracht, zijn bekwaamheid 
als dokter hadden hem een schitterende karrière kunnen ver
schaffen. Hij verkoos, trouw aan zijn idealen uit de studenten
tijd, de ondankbare politieke strijd in een nog verdeeld en 
onzeker vlaams-nationalisme, waarin hij met o.m. dr. Lagrou 
en mevr. Berten Pil op dezelfde « radikale » lijst voorkwam ! 

Het kon sommigen, die zijn sterk-individudlistische natuur 
kenden, wel eens verwonderen dat deze man zo bezeten was 
aoar de liefde tot zijn volk, tot de gemeenschap waarmee hij 
s%cn zo sterk verbonden voelde. HU heeft echter steec^ de 
tüealen van ztjn jewfld. de droom van Rodenbach, doorheen 

zijn ganse leven meegedragen, en zich daaraan opgetrokken, 
ook als hij zich verlaten of onbegrepen voelde. 

Toen in de vlaams-nationale beweging moeilijkheden ont
stonden met de jeugdbeweging, benoemde Staf de Clercq dr. 
Lehembre tot diets jeugdleider. Het AVNJ aanvaardde una
niem dit leiderschap dat gekenmerkt werd door een sterke 
beklemtoning van het eigen volkswezen. 

Dr. Lehembre bleef ook tijdens de oorlog trouv) aan de taak 
die hem was opgedragen en aan de richtlijnen der vlaams-
nationale beweging, die hij als juist erkende. Uit onmiddellijke 
ervaring kende hij de moeilijkheden, waarmee de beweging en 
haar leiding te kampen had om haar eigen karakter te bewa
ren, maar hij kende ook de opstandigheid der jongeren, die 
zich rebels tegen de inmenging van duitse zijde keerden. 
Hij heeft de moeilijkheden van de enen en de opstandigheid 
der anderen begrepen en is zijn weg gegaan, trachtend te ver
zoenen, en met dit éne doel voor ogen dat zijn hele leven ge
tekend heeft, en dat hij ons als een testament nalaat : de 
idealen der vlaamse studentenbeweging, de droom van Roden
bach en het rechtlijnig en oniorikbaar diets nationalisme van 
zijn jeuidheweging, die voor zovelen onder ons «en leerschool 
geweest is. 

\.ó. 



mi 

brusselse 

jungle 

Men krijgt vaak de indruk dat Brussel 
ergens in een zuidamerikaanse repu
bliek ligt, waar de administratieve jun
gle slechts het verlengstuk is van de 
echte jungle. 

Wat verleden week gebeurde in de 
zaak van het verkiezingsincident te La
ken, heeft weinig te maken met een se
rene afwikkeling van een gerechtelijke 
zaak. Donderdag van verleden week 
verschenen de negen beklaagden voor 
d e raadskamer, die — zoals wettelijk is 
<— moest beslissen over het feit of de 
iaanhouding al dan niet zou verlengd 
worden. De raadskamer besliste tot de 
Snvrijheidsstelling en de prokureur des 
konings had daartegen geen bezwaar. 
Ook volgens hem dus was de aanhou
ding niet meer noodzakelijk voor de 
verdere afwikkeling van de zaak. In
middels echter zagen de negen verdach
ten hun invrijheidsstelling van uur tot 
uur verdaagd. In de namiddag verna
men ze eindelijk, waarom : de oroku-
reur was in beroep gegaan tegen de be
slissing tot invrijheidsstelling 

Het mag alleszins merkwaardig heten 
dat een prokureur over de middag to
taal van mening kan veranderen. Naar 
de reden van die ommezwaai kan alleen 
gegist worden. Wie heeft de prokureur 
op de knokkels getikt ? Welke « hoger
hand » is in deze zaak tussenbeide ge
komen ? 

Op die wijze dreigt een zaak, die tot
nogtoe een tragisch en door iedereen 
betreurd verkiezingsincident was e^n 
ander karakter te krijgen. Want vooral 
na 11 oktober is men in Vlaanderen kit-
telorig geworden voor wat te Brussel 
gebeurt en er zou weinig toe nodig zijn 
om de mening post te doen vatten, dat 
men te Brussel oordeelt met een dubbe
le maat : de gebruikelijke en wetteli jke 
maat met daarnaast een extra-maat 
voor Vlamingen. Dat de negen ondanks 
de andersluidende beslissing van de 
raadskamer opgesloten bin'ver en dat 
een prokureur overnoen een halve bocht 
maakt, is méér dan een veeg teken 

Er zijn daarnaast nog een paar andere 
dingen. Enkele dagen geleden werd een 
reeks huiszoekingen verricht bij leden 
van de VMO. Het voorwenrïsel dat daar
bij van hogerhand ingeroepen werd, 
stamt ook weer al uit een zuidameri
kaanse republiek of . uit frankofoon 
Kanada Naar verluidt zou de VMO zin
nens geweest zijn. een bekende politie
ke persoonliikheid te schaken en hem 
vast te houden zolang de negen niet op 
vrije voeten zouden gesteld zijn . 

Aan wie tracht men dit sprookje te 
verkonen ' Wie !«; naïef eenoeg in 

sotheby 
De tijden dat alleen het witloof, de spruiten en de truidense kersen 

Vlaanderens roem over onze grenzen verkondigden, zijn alweer voorbij. 
Met een grote hoog doorheen eeuwen duistere geschiedenis zijn we terug 
aangeland op het punt, van waaruit Vlaanderen opwaarts stuwt in de stoet 
der volkeren dank zij de huisvlijt van zijn kreatiejste zonen, de schilders, 
In onze « Almanack van den Vlaemschen Ontvoogdingsstrijd » hebben we 
de datum van 12 oktober 1970 dik aangestreept. Op die dag werd bij 
Sotheby te Londen een hele reeks Modern Flemisch Paintings geveild. En 
wat daar tikte was niet alleen het hamertje van Sotheby's vendumeester, 
maar teveris het klokje van Vlaanderens vooruitgang en welvaart. Een 
teken des tijds, zouden we zeggen. 

Een teken des tijds ! De veiling bij Sotheby is het (voorlopig ) einde van 
een breed opgezette operatie die reeds meer dan een jaar geleden is 
gestart De bezetting van de parijse Orangerie door onze expressionisten 
was een gebeurtenis geweest, die lederen'Vlaemschvoelenden met oprech
te vreugde vervulde : voor het eerst sinds eeuwen trokken kunstwerken 
uit het plat pays naar de huurt van het Louvre op een andere wijze dan 
in de troswagens van het jranse leger. Dichte drommen kunstminnaars 
trokken uit onze kontreien op naar Parijs, niet om er zich te vergapen aan 
wat geboden wordt door de school van de place, du Tertre en de huurt 
enkele tientallen meter lager, maar om er' getuigen te zijn van onze inter
nationale heropstanding. De vreugde om deze gebeurtenis werd niet ver
minderd door de wetenschap, dat het door Parijs bewonderde kultuurgoed 
deels afkomstig was uit de salons en de leefkamers van Vlaanderens 
nieuwe burgerij. Iemand heeft ooit eens gezegd (maar we zijn te lui om 
m ons Citatenboek na te slaan wie het was) dat het zekerste teken voor 
de opgang van een volk het onstaan van een Nieuwe Burgerij is. Voorwt 
dus maar met de burgerij na zoveel eeuwen afgang! 

Onze nieuwe burgerij, gegroeid uit het grauwe leger van patattenhoeren 
en pendelaars, gestaald in de strijd tegen de belastingen van een staat die 
vreemd is aan haar wezen en haar welvaart, is bij de pinken. Sinds de 
grote dagen in de Orangerie deed zij geen oog meer dicht. Nu immers 
gebleken was dat beschilderd vlaams laken opnieuw ter wereldmarkt 
werd gewaardeerd, bleef alleen nog de krachttoer te spelen om er de 
juiste en lonende prijs van te bepalen. Dromerig blikten onze veevoeder-
fabrikanten naar hun Van den Abeele en de toekomst. 

Eens te meer was het Maurits Naessens die de vlag van de opstandmg 
hi')ste Het is allerminst venoonderlijk. Alleen reeds door zijn blote 
be.staan en zijn loopbaan is de heer Naessens een simhool binnen de sim-
bolische Nieuwe Burgerij. Het kenmerk van een nieuwe burgerij is 
immers dat zii los- ^taat van gisteren en dat zij niet schatplichtig is aan 
vorige generaties. Zij moet haar eigen konventies. in afwachting dat zij 
beschikt over eigen konformismen, nog maken Zij biedt dus ruim plaats 
aan buitenbeentjes. Want alleen een buitenbeentje kan empor kommen 
en de nieuwe burgerij is per definitie een stand van Emporkömmlinge. 

Zo kan het gebeuren dat één enkele man banken bestuurt, schilderijen 
verzamelt, revoluties verkondigt, rode leeuwen doopt, maatschappijen 
beheert en aan maatschappijkritiek doet. Die man is Maurits Naessens : 
het ophalen van eeuwen achterstand binnen het kort bestek van één 
enkel lei-en. Een man van dit moment in de ontwikkeling imn ons volk. 

Het '<; deze nieuwe burger — kurieuze mengeling van geldingsdrang en 
toenn-'ding. van rekenaar en tekenaar — die de slag van Sotheby heeft 
voorbereid. Met de onbaatzuchtigheid van iemand die vele diensten aan 
onze kuituur heeft bewezen. Met de berekening van iemand die weet dat 
welbegrepen mecenaat niet noodzakelijk bij iemand anders moet begin
nen 

Naessens toonde de weg naar Sotheby. Een galerij met internationale 
1uam Een galerij daarenboven, die goedkoop kan werken : geen hoge kos
ten aan de staat, geen tien percent op de inzetprijs van niet-verkochte 
werken. Een gedroomde galerij om er een aantal werken naar toe te stu
ren, er desnoods een aantal te verkopen aan een marktmakende prijs en 
(ie rest terug huistoe te laten komen, voorzien van het Sothehy-label en 
van een vaste kwotering op de internationale kunstbeurs. Onze veevoe-
deria brikanten weten voortaan precies, wat ze hebhen aan hun Van den 
\beele die ze destijds voor een prikje kochten om hem voor het splinter
nieuw muurbrandkastje te hangen. 

De kombinatie bankier-verzamelaar kan slechts hén verhazen, die niet 
weten dat een Permeke of een Ensor precies op dezelfde wijze verhandeld 
ivorden als een Phenix-Works of een Cockerill-Ougrée. Ook zó wordt 
Vlaanderen opgestuwd in de stoet der volkeren... 

We hebhen er zelfs een binnenpretje om. Een eeuw lang heeft men 
'•'Hrarlit. de Flemish Painting dood te zwijgen en ze te vervangen door 
•en pfnture helqe Het is méér dan een toeval, dat de Delvaux en de 
viagrittes vandaag straffeloos kunnen bevorderd worden tot flemish pain
ters : het IS — hoe dan ook — een teken aan de helgische wand. 

Iwaalf november anno domini 1970 • we streepten de datum aan in onze 
almanak Met rood potlood. Rood, gemengd uit een tikkeltje vreugde en 
een tikKeltje schaamte. Want na eeuwen afgang ondergaat men ook de 
opgang van een volk niet zonder bijbedenkingen. 

dio Genes. 

Vlaanderen om een dergelijk gerucht, 
dat tot zelfs in de kabinetsraad herhaald 
werd, ernstig te nemen ? 

Wat overblijft is, dat men eens te 
meer eenzijdig tegen Vlamingen op
t reedt Het is niet onze taak, de VMO te 
verdedigen : ze is daar t rouwens zelf 
mans genoeg voor. Het is echter wél on
ze taak, Vlamingen te verdedigen wan
neer ze gediskrimineerd worden als 
Vlaming En wie zou durven beweren, 
dat zulks hier niet het geval is ? 

Tijdens de voorbije verkiezingsstrijd 
en naar aanleiding van het tragisch in
cident te Laken zijn een aantal feiten 
aan het licht gekomen. FDF en JBJ be
schuldigden er mekaar van, milities en 
knokploegen te hebben opgericht. Ze 
kwamen beiderzijds voor de dag met 

zeer preciese feiten om die beschuldi
gingen te staven. De « Gazet van Ant
werpen » wist te vertellen, dat er gedu
rende weken iedere nacht een autobus 
door Brussel reed, volgepropt met ge
helmde en gewapende knokploegen. 
Zelfs burgemeester Machtens moest na 
een vechtpart i j het bestaan van zijn 
eigen BSP-knokploeg toegeven 

Bij ons weten heeft nog geen enkele 
gerechtelijke instantie ook maar één 
stap gezet om in die middens eens een 
lichtje te laten schijnen. Maar tegen 
Vlamingen wordt inmiddels wél opge
treden. 

Want het staat als een axioma boven
aan ieder belgisch dossier : alleen de 
Vlaming is per definitie een ekstremist 
en een potentieel misdadiger. 

Senator Jorissen heeft aan justit ieminister Vranckx over deze zaak een tweetal 
vragen gesteld. 
In de eerste wijst hij op de onaangename indruk die het misbruik van het voor
arrest maakt m het geval van de 9 aangehoudenen bij het verkiezingsincident te 
Laken, nu nieer dan twee maanden geleden. Dit voorarrest duur t maar, ondanks 
het teit dat het vaststaat dat die ontmoeting toevallig was, dat de meerderheid 
van de aangehoudenen niet geslagen heeft en sommigen zelfs niet aanwezig wa
ren op de plaats van de feiten. 
In de tweede vraagt hij de minister of de veelvuldige huiszoekingen, die in be
paalde krmgen van vlaamse mil i tanten of voorstanders van amnestie worden ge
houden niet kunnen worden stopgezet omdat zij de indruk wekken dat de staat 
bepaalde metodes van totali taire regimes overneemt. 

middeleeuwse banvloek 
over vu-steden en dorpen ? 

In « De Standaard » heeft burge
meester Piers van Oostende verleden 
week uitvoerig mogen uiteenzetten^ 
waarom hij in zijn stad de voorkeur 
geeft aan een CVP-BSP-koalitie. Bi.i 
een uitgesproken pragmatikus als de 
heer Piers is daarbij natuurlijk geen 
sprake van ideologische motivering. 
Liefst van al was hij met de PVV 
scheepgegaan. Maar aangezien deze par
tij aanstuurde op een akkoord met de 
BSP, heeft Piers alles op alles gezet 
om de PVV voor te zijn en zélf in de 
cirkulatie te blijven. 

We zouden aan de verklaringen en 
de bemoeiingen van de heer Piers stil
zwijgend voorbijgaan, ware het niet 
dat de oostendse burgemeester tijdens 
het interview met « De Standaard » de 
redenen uiteengezet had waarom hij 
een koalitie met de Volksunie weigert. 
Die redenen zijn tweeërlei. Ten eerste, 
zegt Piers, omdat de Volksunie een fe 
deralistische partij is en omdat federa
lisme onze welstand in het gedrang 
brengt. We laten dit argument voor wat 
het waard is : het tweede argument 
van de heer Piers verdient immers onze 
volle aandacht. De oostendse burge
meester zegde namelijk letterlijk : «Het 
lijkt trouwens wel zo goed als onmoge
lijk om met VTT-schepenen te Brussel 
bij de ministers van Openbare Werken, 
Volksgezondheid, Huisvesting, Verkeer, 
Streekekonomie enz. kredieten voor 
Oostende te bekomen ». 

Ziedaar een kostelijke, een belang
rijke verklaring. Ze sluit aan bij de 
bedreiging die door CVP-voorzitter 
Vandekerekhove geuit werd toen hij 
naar Aalst trok om er de CVP-VU-PVV-
koalltie te beletten en toen hij moest 
vaststellen dat zijn aalsterse partijge
noten niet bereid waren om hem te vol
gen. Hij liet zich toen ontvallen dat 
zijn partij « geen enkele verantwoorde
lijkheid » zou dragen en dat « de ge
volgen » voor rekening kwamen van de 
aalsterse CVP-opstandelingen en van 
Aalst zelve. . 

Twee topfiguren van de vlaamse 
CVP — de vleugelvoorzitter en een ge

wezen minister, tevens burgemeester 
van een grote stad — hebben zodoende 
rechtstreeks of onrechtstreeks, maar in 
ieder geval duidelijk genoeg, gedreigd 
met het inhouden van kredieten voor 
gemeenten, waar koalities zouden ont
staan die hun goedkeuring niet wegdra
gen. We hechten aan die dreigementen i 
geen overdreven belang : de gemeenten i 
die tijdens de voorbije jaren bestuurd ; 
werden door Volksunie-burgemeesters , 
of door een koalitie met de VU, zijn i 
goed bestuurd geworden. De kiezers 
zijn daar trouwens erkentelijk voor ge
weest en hebben dat duidelijk aange
toond te Grembergen, te Denderhou-
tem, te Borgerhout en elders. Gelukkig 
zijn we nog niet zo ver, dat de oekazen 
van de heer Vandekerekhove of de loze 
argumenten van de heer Piers wet zijn 
boven de wet. We zijn er trouwens van 
overtuigd dat bijvoorbeeld de minister 
van Streekekonomie. de heer Vlerick, 
allesbehalve gelukkig zal zijn met het 
feit dat hij dan nog precies door zijn ; 
bloedeigen schoonbroer publiekelijk fa-
voritisme en kleurpolitiek beheer in de 
schoenen krijgt geschoven. 

Waar we dus de bedreigingen van de 
hogervermelde CVP-bonzen met een 
korreltje zout nemen, vinden we het 
ongehoord en in de allerhoogste mate 
onzindelijk dat deze bedreigingen dan 
toch maar uitgesproken zijn. Moest het 
in de macht liggen van de heer Vande
kerekhove, van de heer Piers en mis
schien zelfs van een paar der ministers 
waarvoor de heer Piers zich sterk 
maakt, dan zou een middeleeuwse ban
vloek uitgesproken worden over de ste
den en gemeenten, geen straten, geen 
rioleringen, geen openbare werken, 
geen sociale voorzieningen, geen wo
ningbouw 

Het benieuwt ons sterk, hoe lang de 
partijgenoten van de heren Vande
kerekhove en Piers — en met name de 
goeddeels toch nog vlaamsgezinde bazis 
van de CVP — zich nog verder gaat 
bukken voor de anatema's van enkele 
door haat en bekrompen partijdigheid 
verblinde bonzen. 
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senator dr. m. van haegendoren over zijn nieuw boek 

n a t i o n a l i s m e 

en 

f e d e r a l i sme 

In december verschijnt bij de Nederlandsche Boelchandel een nieuw 

werlc van VU-senator dr. Maurits van Haegendoren onder de titel : « nati

onalisme en federalisme ». Dr. van Haegendoren schreef reeds heel wat 

over Vlaamse beweging, en zijn geschriften hebben ongetwijfeld invloed 

gehad. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar zijn jongste boek, 

een algemeen werk dat de persoonlijke kijk weergeeft van iemand die 

ervaren is als strijdend Vlaming, jong als politikus en buitengewoon aktief 

als parlementslid. 

En daarom zijn wij er met de auteur over gaan praten. 

Dr. van Haegendoren, u heeft zich 
tóch opnieuw aan het schrijven 
gezet ? 

« Ik had gedacht ermee op te 
houden zolang ik in de aktieve po-
htiek sta, maar voelde mij ertoe 
gedwongen dit werk op de wereld 
te krijgen ». 

Gedwongen, zegt u ? 

« Niemand heeft er mij toe ver
plicht het te schrijven of het mij 
gevraagd, maar de verkeerde aan
pak van de zgn. « kommunautaire 
problemen » zette er mij toe aan. ». 

Wat was het dat u daartoe be
woog ? 

« De noodzakelijkheid van 
Vlaamse autonomie (geen kulture-
le maar politieke autonomie) zal 
met de dag scherper blijken. Toen 
dit doel nog utopisch leek had men 
genoeg aan een algemene drang 
naar federalisme en een algemene 
schets ervan. Men roept wel hard 
naar dingen die men nog niet be
reikbaar acht maar wanneer de 
verwezelijking tot het bereikbare 
gaat behoren staat men toch wat 
rond te kijken. Men moet er dan 
dieper op ingaan zowel principi
eel als praktisch ». 

Was dit tot nu toe niet het geval ? 
Waren de federalisten te opper
vlakkig ? 

« Misschien wel, en ik zeg dit 
zonder daar iemand persoonlijk 
een verwijt van te maken. Het 
Vlaams nationalisme van 1970 
wordt niet met dezelfde maat
schappij gekonfronteerd als het 
Vlaams nationalisme van 1920 of 
1930. Het bleef aanvankelijk wat 
onwennig in de nieuwe tijdskon-
junktuur en vooral : het was lan-
gö tijd zó zwak dat het er alle 
krachten moest aan besteden zich 
te struktureren. Het vlaamse volk 
p i nooit genoeg erkentelijkheid 
kunnen betuigen aan de pioniers 
van de vlaamsnationale politieke 
macht ! Nu het federalisme in het 
land echter een aktuele politieke 
machtsfaktor is moet het niet al
leen realistisch doelgericht optre
den maar dit ook doen op bazis 
van een radikaal volksnationalis-
me ». 

Is het federaal streven volgens u 
voor verbeteringen vatbaar ? 

« Inderdaad, en vooral voor een 
hardere koers. Zij die een kom-
munautair België vooropstellen 
zou ik pseudo-federalisten kunnen 
heten. De belgische problematiek 
Is een nationaliteiten-vraagstuk 
dat men niet met « teksten » op
lost. Het vertrekpunt is nl. niet 
het belgisch dogma. Wij moeten 
« Vlaanderen eerst » vooropstel
len. Dit betekent niet « Vlaande
ren » vóór heel de rest (dat ware 
on-menselijk) maar Vlaanderen, 
ons volk, als uitgangspunt in plaats 

van het opkalefateren van het be
staande belgisch bestel ». 

Is dit alles voor de emotioneel ra-
dikale Vlamingen wel altijd dui
delijk ? 

« Ik vrees dat sommige zeer eer
lijke vlaams-nationalisten met het 
federalisme niet veel meer dan 
een radikaal en sluitend taalfla-
mingantisme op het oog hebben 
en minder de logische vormgeving 
van konsekwent volksnationalis-
me. Ook de waalse federalisten 
worden bewogen door de meest 
voor de hand liggende nood van 
WaTlonië, de ekonomische terug
loop Nu pas gaan zij het volk
zijn van Wallonië ontwaren ». 

Kunt u ons in een paar woorden 
vertellen wat uw werk omvat ? 

« Ik heb getracht — en ik druk 
op het woord — én de volksnatio-
nale beginselen en de federale 
vormgeving te behandelen die er 
moet op aansluiten. Het federa
lisme mag niet halfweg blijven 
steken, bijvoorbeeld bij kulturele 
autonomie. Rechtuit gezegd, dan 
vraag ik mij af of het unitaire 
bestel niet te verkiezen is ». 

üw werk vertoont dus een dubbel 
uitzicht ? : teorie en toepassing. 

« Ja, inderdaad. Ik had zelfs ge
dacht aan twee aparte publika-
ties ». 

Bevat het een uitgewerkt « fede
ralistisch plan » ? 

« Ja, maar met de nodige be
scheidenheid dat ik het recht opeis 
mij te vergissen. Ik wil deze bij
drage tot de federalistische dia
loog echter leveren aan de hand 
van konkrete voorstellen zowel 
wat betreft de uiteindelijke struk-
turen als de tussenfazen. 
Mijn voorstellen zijn overigens al
leen maar de ietwat meer uitvoe
rige uitwerking van wat reeds ten 
overvloede werd naar voren ge
bracht ». 

U heeft erop gewezen dat het fe
deralisme moet uitgaan van volks-
nationale beginselen. 

« Juist. In dit opzicht moeten 
wi] aanvaarden dat er in de we
reld veel slecht nationalisme be
stond en bestaat of liever dat het 
nationalisme vaak misbruikt werd. 
Dat mag ons geloof erin niet ver
minderen ». 

Wat is volgens u goed nationalis
me ? 

« Goed nationalisme is konse
kwent nationalisme. Dit betekent 
dat men het welzijn van het eigen 
volk niet ten koste van het recht 
van anderen nastreeft, dat men 
ook « nationalist » is ten bate van 
andere volken (dus een federalis-

tisch-nationalistiscHe orde ep geen 
nationalistische wereldjungle), dat 
men zijn volk als « ïotsgemeen-
schap » en « streefgemeenschap » 
in al zijn geledingen wil dienen. 
Dit houdt dus in dat een nationa
list de sociale rechtvaardigheid 
binnen de volksgemeenschap na
streeft en daar het ekonomisch le
ven wil op richten. Voorrang voor 
de mensen, zou ik zeggen. Een 
echt nationalist houdt van zijn 
gehele volk, van zijn volk zoals 
het nu is in zijn verscheidenheid. 
Af te wijzen zijn dus agressief, 
ethnocentrisch, verleden-gericht 
nationalisme, sektarisme en natio
nalisme in het belang van een 
elite ». 

Terugkomend op uw federaal plan, 
acht u het verwezenlijkbaar 

« Het is ongetwijfeld realizeer-
baar Of het haalbaar is zal vooral 
een kwestie van politieke macht 
zijn ». 

ü bedoeld dat dit afhangt van de 
groei van de VU ? 

« De numerieke en kwalitatieve 
kracht van de VU is de speerpunt 
van het federalisme. De VU is het 
« schild en het zwaard » van 
Vlaanderen, maar het lidmaat
schap van een partij is geen poli
tiek sakrament. Er zijn immers 
overtuigde en strijdende federalis
ten buiten de VU Ik denk aan de 
VVB, aan een aantal kulturele 
verenigingen, aan verschillende 
werkgroepen, week- en maandbla
den. Of het federalisme haalbaar 
is en hoe, hanst overigens even
zeer af van de Walen ». 

Een delikate vraag : u bent poli
tiek mandataris van de VU. Kan 
uw werk als dusdanig beschouwd 
worden als de schets van een par
tij-programma ? 

« Deze pretentie kan het geens
zins hebben en wel om twee mo
tieven. Geen enkele partij-instan
tie had enig aandeel in het opstel
len van mijn werk en ik behandel 
niet alle vraagstukken die zich 
aan onze partij stellen. Er komen 
in mijn werk ook zaken voor waar 
wel een volksnationale beweging 
mede te maken heeft maar waar 
een politieke partij als dusdanig 
niet mee te maken heeft Ik ben 

er echter van overtuigd dat ik 
niets schreef dat afwijkt van de 
besluiten van onze partij-kongres-
sen ». 

Tot slot nog een vraag « ad perso
nam ». ü hebt dit werk aangevat 
nadat het verkeerd liep met de 
«t oplossing » van de gemeen
schapsproblemen. Hoe kunt u pre
tenderen op zulke korte tijd de 
volksnationale problematiek en 
het federalisme als een sinteze te 
verwerken ? 

« Ik wijs op de ondertitel van 
het werk «politieke bedenkingen». 
Over de behandelde vraagstukken 
bestaat een overvloedige litera
tuur. Door zovelen werd er over 
geschreven en gesproken. Dit sa
menvoegen van politieke beden
kingen hoefde dus niet origineel 
te zijn en als weergave van wat 
ik in vlaams-nationale kring op
vang, mocht het zelfs niet de al
lerindividueelste emotie zijn. Ik 
hoop evenwel dat de ordening van 
deze politieke bedenkingen een 
aantal Vlamingen zal toelaten hun 
nationale overtuiging uit te die
pen en er de slagvaardigheid zal 
van verhogen ». 

nationalisme en federalisme 

Poitieke bedenkingen 

M. VAN HAEGENDOREN 

286 blz., ing. 285 fr. 

IJit de inhoud : 

Ondeelbare demokratie - het na
tionalisme, steen des aanstoots 
het uur der volken - volk en na
tie - welvaart en volkskracht - kui
tuur en volkswelzijn - staatsbur
gerschap en staatsnationalisme -
federale orde - de Verenigde Sta
ten van Europa ? - de belgische 
legpuzzel - federalisme als oplos
sing - federale staatshervorming 
Nawoord : verder dan federalisme. 

Men kan reeds nu intekenen bij' 

Uitgeverij « De Nederlandsche 
Boekhandel ». Kapelsestraat 222, 
2080 Kapellen. 
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parlementaire krabbels 

„.met hardnekkigheid een hetere zaak waardig 

in 

de 

kamer 

In de Kamer is het wachten op de 
volgende ronde van de gronwetsherzie-
ning. Eyskens is een uitzonderlijk taai 
kereltje, dat zich in het hoofd heeft 
gehaald, als eind van zijn loopbaan een 
politiek huzarenstukje uit te voeren. Hij 
heeft in een ogenblik van overmoed 
aanvaard een regering van twee par
tijen te leiden, met een programma van 
drie. Wat Vanden Boexjnants, de ontwer
per van het regeringsprogramma, niet 
aandierf met een tweeledige regermg, 
dat wou Eyskens wél opknappen met 
wisselmeerderheden Een politiek po
kerspelletje van een doodernstige, ge
leerde profes.sor in de ekonomie. Wat 
aanvankelijk een spelletje was voor een 
scheidend politikus, is in diens hoofd 
uitgegroeid tot de belangrijkste taak in 
zijn loopbaan. Eyskens wil de geschie
denis ingaan als de bewerker van een 
nieuw pakt tussen de gemeenschappen. 
Met de hardnekkigheid die een beter 
objekt verdient heeft de premier zich 
vastgebeten in zijn voorstellen. Hij heeft 
steeds een optimisme aan de dag ge
legd, dat in strijd is met het kritisch 
denken in zijn eigen discipline. Nu zijn 
de kansen gestegen dat hij tóch zijn 
slag thuishaalt. omdat de geslagen en 
verdeelde PVV-ers doodsbang zijn voor 
verkiezingen. Eyskens zal proberen door 
werkelijke toegevingen of schijn-tege-
moetkomingen enkele afwezigen terug 
naar het debat te lokken om het vereiste 
kworum te bereiken. 

De kommunist Moulin, een rekordhou-
der van interpellaties, had het ditmaal 
laten afweten. Een verlies is dat niet. 
Bij hem kent men haast steeds de ver
wekker van het kwaad dat hij in schril
le kleuren aanklaagt : het kapitalisme 
en/of de USA Ditmaal ging het over 
een loongescliil bij Sidmar. Het was 
zonder riziko te voorspellen : hier zou 

in 

de 

senaaf-

Vorige week vergaderden in de Se
naa t alleen de kommissies. 

Vestigen we hierbij alleszins de aan
dacht op een paar feiten. 

Vooreerst verdedigde senator Ballet 
in de kommissie van het reglement zijn 
voorstel om de parlementaire stukken, 
inzonderheid de wetsontwerpen niet 
meer te drukken zoals nu met het Frans 
als eerste taal links en het Nederlands 
als tweede rechts maar wel rekto-verso, 
met aan elke zijde slechts één t a a l ! 

Het franstalige lid Debucquoy vond 
het een inhoudloze diskussie, omdat 
links geen voorrang zou betekenen. Een 
listige Ballet kaatste de bal terug en 
verklaarde zich akkoord zijn voorstel 
in te trekken zo het Nederlands voor
taan dan altijd links zou staan. Debuc
quoy diende dus ijlings zijn stelling 
prijs te geven. 

het kapitalisme de schuldige geweest 
zijn. En ditmaal zou het juist geweest 
zijn ook. Dat het geschil werd bijge
legd is voor Moulin geen reden om van 
zijn interpellatie af te zien, hij zou wel 
in staat zijn geweest aan te tonen dat 
de arbeiders en hun sindikaten snood 
door de kapitalisten zijn bedrogen. Wij 
dachten aanvankelijk dat hij ziek was, 
en wij hadden voor onszelf reeds de 
diagnoze gemaakt : kronische kapitalitis 
met akute opstoot. Wij zagen hem op 
zijn bank zitten : het leek aleen maar 
kronisch. 

De CVP-er van Rompay interpelleer-
de twee ministers tegelijk : Snoy et 
d'Oppuers en Breyne. Snoy, zoals hij in 
de wandelgangen wordt genoemd, een 
rijzige kasteelheer met een stelletje aka-
demische titels zat zwijgzaam m zijn 
bank luisterend naar de vertaling, met 
zijn koptelefoon. Hij is een oud-sekreta-
ris-generaal van Ekonomische Zaken, 
die er voor een paar jaar als (hoogste) 
ambtenaar de brui aan gaf, en via het 
privé-bedrijf op de ministerbanken te
recht kwam Hij liet echter de volkse 
Breyne het karweitje opknappen 

Maunts Coppieters interpelleerde mi
nister Vermeylen met de deskundigheid 
van de oud-leraar en oud-jeugleider Hij 
kloeg de diskriminatie aan tussen de 
mentaal gehandikapte kinderen en de 
normaal begaafde Hij nam het op voor 
leerkrachten van het buitengewoon on
derwijs. Een koUega die met de voor
zitter was gaan praten, en dus de mi
nister m het gezicht kon zien, kwam ons 
onthullen dat Vermeylen was ingedut ! 
Wij hebben steeds geweten dat hij geen 
wakker minister van Nationale Öovoe-
dmg is ' 

Evrard Raskin, die bij de gemeente
raadsverkiezingen een mooi sukses be
haalde, en burgemeester zal worden, 
kwam op voor het behoud van 't geschie-
denisonderricht in het middelbaar on
derwijs. Hij is oud-leraar geschiedenis 
en jurist. Hij stelde de vormende waar
de van het geschiedenisonderricht in het 
licht, dat door de historische kritiek 
een unieke bijdrage levert voor de geest. 
Hij besloot met enkele rake vragen. 

nik claes. 

Voorzitter Struye meende dat de juis
te oplossing er zou in bestaan afwisse
lend per jaar he t Nederlands en het 
Frans als eerste taal te gebruiken. 

Weer eens verklaarde senator Ballet 
zich akkoord, maar hij st ipte hierbij 
aan dat ïn de kommissie van Just i t ie 
dit wetsvoorstel, eveneens van zijn 
hand, verworpen werd onder druk van 
de Vlaamse senatoren Custers (CVP) en 
Van Bogaert (BSP) ! Dit scheen trou
wens de heer Struye niet erg te storen. 
Gesteund door senator Jorissen bleef hij 
bij zijn voorstel. Senator Dehucquoy 
vroeg toen een paar weken bedenktijd 
tot de volgende vergadering, wat door 
de meerderheid toegestaan werd. 

! Zo het voorstel Struye behouden 
I wordt is geen enkele wet nodig en zal 

een eenvoudige beslissing van het 
; senaatsbureau volstaan. 
> Het is pikant vast te stellen dat de 
; franstalige Struye in dit geval onmid

dellijk bereid is toe te geven wat een 
chagrijnige Custers uit dwaze vooringe-

1 nomenheid meent te moeten bekampen. 
t Anderzijds vroeg senator Jorissen in 
1 de kommissie voor Binnenlandse Zaken 
1 dat de wetsvoorstellen die aanhangig 
1 zijn bij deze kommissie kronologisch 

zouden behandeld worden omdat dan het 
VU-voorstel tot splitsing van het kies-

; arrondissement Brussel in een arrondis
sement hoofdstad-Brussel en in een ar

rondissement Halle-Vilvoorde samen 
met de 6 randgemeenten met facilitei
ten voorop komt. De vlaamse CVP-ers 
stemden echter tegen. 

Anderzijds drongen de VU-senatoren 
Baert en Jorissen er bij de voorzitter 
van de kommissie van Just i t ie , de brus-
selse franstalige socialist Pierson, op 
aan dat het wetsvoorstel Phi l ippart om 
de maatschappelijke zetel van de han
delsvennootschappen t e laten samenval
len met hun bedrijfszetel, dringend zou 
besproken worden. Zij wezen erop dat 
dit wetsvoorstel meer dan 18 jaar (!) 
geleden door de Kamer werd goedge
keurd en dat sindsdien de Senaat nooit 
komaf gemaakt heeft met dit voorstel 
noch in pozitieve, noch in negatieve zin. 

Anderzijds benutte senator van Hae-
gendoren de betrekkelijke kalmte van 
de jongste weken om meer dan 50 par
lementaire vragen op de ministers af te 
vuren. 

In de Volksuniegelederen was men 
weinig te spreken over tendentieuze 
krantenart ikels die de VU een zekere 
toegevingsgezindheid tegenover Brussel 
toeschrijven, zoals «De S tandaard» dit 
deed. 

Men beschouwt ait als een vooropge
zette taktiek van de CVP, die zelf wil 
toegeven en die om zich te dekken twi j 
fel wil zaaien over de houding van de 
Volksunie. En dit terwijl de Volksunie-
fraktie besloten heeft haar houding te
genover Brussel nog te verstrakken. 

De bespreking van de begroting van 
Nationale Opvoeding begon zonder veel 
belangstelling, wat te begrijpen valt als 
men weet dat de begroting reeds voor 
10/12 opgebruikt werd. . . 

Minister Vermeylen raakte even het 
vraagstuk aan van de nederlandstalige 
peuter- en kleuterscholen te Brussel 
naast het nederlandstalig lager onder
wijs, waarbi j hij andermaal moest toe
geven dat de staat, in dit geval hij zelf, 
de wet niet toepast en minder vlaamse 
scholen te Brussel opricht dan de wet 
voorschrijft. 

De begroting van Nationale Opvoe
ding bood senator van Haegendoren de 
gelegenheid een lans te breken voor een 
weddeverhoging van de onderwijzers, 
die inderdaad slecht betaald worden, en 
om te pleiten voor het behoud van de 
verzameling van de Leuvense universi-
teitsbilioteek te Leuven zelf. 

Bij de stemming over de begroting 
protesteerde senator Jorissen tegen de 
bedreiging van minister Vermeylen sta
kende leraars niet uit te betalen. Betaal 
hen liever voor het werk dat ze ver
richt hebben, aldus de VU-fraktievoor-
zitter. 

Als eerste begroting voor 1971 kwam 
die van de Middenstand aan de beurt, 
begroting die met inbegrip van de eko

nomische ekspansie en van de pens ion 
nen 6,6 miljard bedraagt, maar daarzonp 
der slechts 500 miljoen waarvan 306 
miljoen alleen al naar de beroepsoplei
ding gaat. 

Senator De Paep zette kordaat zoals 
hij is he t ontleedmes in de B.T.W., 
waarmee de zelfstandigen te worstelen 
krijgen en plei t te voor de afschaffing 
van het onderzoek van de bestaansmidr 
delen wa t betreft de pensioenen van de 
zelfstandigen. Ook senator Ballet pleit
te voor de kleine zelfstandigen die in 
een bijzonder moeilijke toestand zullen 
geraken. 

Woensdag en donderdag stonden 
hoofdzakelijk interpellaties op de agen
da. Daarover volgende week. 

onze 
parlementairen 
staan 
hun man 
• Senator van Haegendoren kwam tij

dens de voortzetting van de bespre
king van Nationale Opvoeding nog
maals en herhaaldelijk in het debat 
tussenbeide. 

• Senator Jorissen zei namens zijn 
fraktie dat de VU tegen de begro
t ing van Nationale Opvoeding zou 
s temmen als protest o.a. tegen de 
niet-uitbetaling der wedden van tal
loze leerkrachten, 

• Bij het debat over de begroting van 
iWiddenstand 1971 pleitte senator Bal
let in verband met de toepassing van 
de BTW voor een inspanning van de 
minister ten gunste van de kleine 
handelsbedrijven en winkels. Ook 
senator De Paep pleitte voor de 
zelfstandigen. 

• Kamerleden Coppieters en Raskin 
interpelleerden de minister van Na
tionale Opvoeding, de eerste over de 
diskriminatie inzake de vijfdagen-
week ten opzichte van de leerkrach
ten en leerlingen in het bijzonder 
lager onderwijs, de tweede over het 
aan de minister toegeschreven In
zicht, het geschiedenisonderricht ai 
te schaffen. 

• Schriftelijke vragen stelden kamer
leden Mattheyssens, Raskin, en sena
toren Roosens van Haegendoren, Jo
rissen en Persyn. 

een 

msstifikatie 

Tijdens de bespreking van zijn 
begroting had minister Vermey
len gedreigd de stakende leraars 
niet te betalen. Hij meende er nog 
geestig aan toe te voegen dat de 
aftrek van die dagen nieuwe bere
keningen en nieuw uitstel zou vra
gen. 

Senator Jorissen protesteerde 
bij de stemming over de begroting 
tegen deze bedreiging. Hij vond 
dat de minister allerminst het 
recht had de moralist uit te han
gen en ironie te plegen. Feit is dat 
het niet gaat om niet te betalen 
wie niet zou werken, aldus de sne
dige VU-senator, maar dat de 
staat niet betaalt wie wèl ge
werkt heeft. Geen enke priveebe-

drijf zou het kunnen wagen zijn 
werkgevers te behandelen zoals de 
staat dat als werkgever doet met 
zijn l e raars ! 

Na deze uiteenzetting van Wim 
Jorissen werd er hem op gewezen 
dat de minister niet zou gedreigd 
hebben de leraars die staken niet 
uit te betalen hoewel alle aanwe
zigen in de senaat — waaronder 
Jorissen zelf — het duidelijk ge
hoord hadden. De pers eveneens. 

Wat is er gebeurd ? 
De minister zag onmiddellijk 

zijn flater in en had het beknopt 
verslag gevraagd zijn woorden als 
niet gezegd te beschouwen. Mede 
met instemming van de voorzit
ter kon dit gebeuren Dat strookt 
met een vast gebruik. Het protest 
van Wim Jorissen — hij weigerde 
zijn tekst te wijzigen — plaatst de 
minister in een lastige situatie. 
Normaal zou hij Jorissen moeten 
weerleggen. Maar dan moet hij 
openlijk toegeven dat hij zijn 
mond voorbij gepraat heeft. En 
dat verkiest hij liever niet. 
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belangengroepen, partijen en. . . 

politieke onafhankelijkheid 
Naast de politieke part i jen bestaan een groot aantal georganizeerde belangen
groepen die zich van eigenlijke politiek onthouden maar nochtans op de politie
ke wereld (partijen, par lement , regering, ui tvoerende macht) voor hun doelein
den, invloed of druk uitoefenen. Vandaar de naam : drukkingsgroepen of pressie
groepen. Hoe men hun akt ie ook beoordeelt, hun reden van bestaan valt niet te 
ontkennen en ze zijn overigens niet m e e r weg te denken uit het huidige demo-
krat ische regime. Het programma, en meer nog de feitelijke gedraging van een 
politieke part i j worden grotendeels bepaald door de betrekkingen die zij met 
deze belangengroepen onderhoudt. Deze relaties zijn bijzonder nauw met groepen 
die een politiek karak te r hebben, zoals de relaties van BSP met he t ABVV, maar 
men kan tal van andere voorbeelden noemen. 

bewegingsvrijheid 

In het Vlaamse landsgedeelte is de 
Volksunie de enige part i j zonder pro
fessionele nevenorganizaties. Zij is te
genstander van politiek-gebonden sin-
dikaten of beroepsorganizaties en heeft 
zich konsekwent onthouden van de op
richting van dergelijke organizaties, 
hoewel zij zeer goed weet da t de be
staande niet steeds de vereiste politie
ke nietvooringenomenheid tegenover 
haar aan de dag leggen. Tegenover dit 

golitiek nadeel staan er grote voordelen. 
>e Volksunie beschikt over een volle

dige bewegingsvrijheid bij het bepalen 
van haar s tandpunt inzonderheid op so
ciaal en ekonomisch terrein. Zij kan dan 
ook beter dan de andere part i jen aan
dacht besteden aan de belangen die niet 
of minder doelmatig georganizeerd zijn 
— zoals deze van de verbruiker en van 
sommige streken — en die zich minder 
kunnen doen gelden bij de grote par
tijen. 

Deze onafhankelijkheid is niet enkel 
in het programma van de Volksunie ge
schreven of in haar propaganda voorge
houden, maar behoort tot haar werke
lijkheid, en is voor haar aanhangers zo 
vanzelfsprekend dat zij haar nauweli jks ' 
nog bemerken. Aan onze tegenstanders 
zit zij echter dwars. Sommigen probe
ren uit he t ontbreken van deze banden 
met sociale en ekonomische organizaties 
af te leiden dat de Volksunie geen so*»-
ciaal en ekonomisch programma heeft. 
In hun geest kan een dergelijk pro
gramma slechts bestaan indien het 
wordt ineengeflanst uit grote s tukken 
van het eisenprogramma van belangen
groepen ; de onvermijdelijke tegenstr i j
digheden kunnen dan gemakkelijk on
der nietszeggende algemeenheden wor
den verdoezeld. 

hun « argumenten » 

Andere tegenstanders t rachten het 
bestaan van banden tussen de Volks
unie en sommige belangengroepen te 
insinueren, gebruik makend van het in
dividueel beroep van Volksunie-manda
tarissen en leiders. Deze beroepen zijn 
natuurl i jk van diverse aard, maar van 
het feit bijvoorbeeld dat een aantal 
Volksunie-parlementsleden geneesheer 
zijn wordt gebruik gemaakt om af te 
leiden dat de Volksunie zeer in het bij
zonder in dienst van dit beroepsbelang 
zou staan, zelfs indien de bij herhaling 
door de VU ingenomen s tandpunten 
haar onafhankelijkheid ook in deze 
r ichting aantoont. Het beroep van an
deren in de VU is in de onroerende sek-
tor gelegen ; kan het ook anders bij de 
ekspansie die deze sektor genomen 
heeft ? Gezien het groot aantal VU-
mensen uit de verzekeringssektor, zou 
men evengoed daarmede de banden 
kunnen veronderstellen De immobilie-
re sektor is echter voor het ogenblik 
meer betwist in de openbare mening. 
Nogmaals, men zie naar het programma 
en de aktie van de Volksunie op dit ge
bied om zich te overtuigen dat zij ook 
daar haar eigen weg gaat. 

alleen beroepspolitici ? 

Dit is misschien de plaats om een 
ogenblik in te gaan op hetgeen soms 
uit mijn eigen professionele aktiviteit 
als beheerder van vennootschappen in 
een financiële groep wordt afgeleid 
zelfs indien niemand die deze groep 
kent ernstig kan voorhouden dat mijn 
beslissing om in de politiek te gaan op 
enige wijze door deze groep zou kun
nen ingegeven of beïnvloed zijn 

Wie ziet niet in dat de kronologische 
volgorde hier van belang is ' Het hele 
verschil is hierin gelegen of men eerst 
een professionele aktiviteit in een fi

nanciële instelling uitoefent, en daarna 
in de politiek gaat (en waarom zou een 
politieke aktivitei t aan bepaalde beroe
pen ontzegd zijn ?) ofwel omgekeerd. 
In het tweede geval kan het vermoeden 
rijzen dat een beheerdersfunktie werd 
toegekend omwille van een politieke in
vloed, of wie weet, zelfs op tussenkomst 
van een partijleiding. De engelse dich
ter Auden heeft over deze volgorde een 
aardig versje gemaakt dat, vri j ver
taald, ongeveer zo klinkt : « Het is wij
zer en meer aanvaardbaar indien men 
als privé persoon in het openbaar leven 
gaat dan wanneer men als politieke fi
guur in de privé sektor terechtkomt ». 

De evolutie, dat steeds meer politici 
full-time beroepspolitici worden, is mis
schien onvermijdelijk, maar is het niet 
goed dat er toch mandatarissen over
blijven die daarnaast nog een eigen be
roep uitoefenen ? Of verkiest men de 
veralgemening van de werkeli jke ku-
mul, namelijk tussen een aanta l uitslui
tend politieke (op he t nationale, ge
meenteli jke vlak, enz.) en para-politie
ke funkties in allerlei sociale organiza
ties ? 

vanzelfsprekend 

Indien de VU onafhankelijk is van so-
ciaal-ekonomische belangengroepen, dan 
ligt ^ i t niet zo voor de hand voor Vlaam
se kulturele en ideëele organizaties, die 
toch ook belangengroepen zijn, zelfs al 
zijn zij verrast deze te rm op zich te 
zien toepassen. Uit de aard der zaak is 
de Volksunie zeer verwant met een aan
tal apolitieke organismen die, zoals de 
Volksunie zelf, de voorrang geven aan 
een vlaams belang. 

Zelfs historisch zijn deze banden on
vermijdelijk. Twintig of t ien jaar gele
den hebben een aantal vlaams-natio-
naalgezinden, die niet tot de drie grote 
part i jen waren aangetrokken, in deze 
apolitieke verenigingen een nut t ig oe
fenterrein gevonden, toen de Volksunie 
nog niet of nauwelijks bestond. Persoon
lijke omstandigheden verhinderden hen 
trouwens vaak zich in te zetten voor een 
vlaams-nationale part i j . Zij hebben in 
deze verenigingen goed werd geleverd 
en hebben hen vaak tot bloei gebracht. 
Indien de door deze verenigingen inge
nomen s tandpunten zo dikwijls gelijk
lopend, en praktisch nooit tegenstrijdig 
waren met de politieke lijn van de 
Volksunie, dan is de eenvoudigste ver
klaring hiervoor dat deze s tandpunten 
vanzelfsprekend zijn voor wie de voor
rang geeft aan het vlaamse belang, zo
wel in een part i j als in een apolitieke 
vereniging. Niets wijst op een Volks-
uniepolitiek van infiltratie of noyauta-
ge in die organizaties, wel integendeel. 
Inzonderheid de VU-mandatarissen heb
ben steeds een duidelijke keuze gedaan 
tussen hun leidende funkties in deze 
verenigingen en hun politiek mandaat . 

korrektheid 

Toen Maurits van Haegendoren in april 
1968 gekoöpteerd VU-senator werd, 
schreef Jos van Eynde over « een onder
zeeër die boven water was gekomen ». 
Hij zinspeelde hierbij op de vooraan
staande rol die van Haegendoren vele 
jaren lang in de Stichting-Lodewijk de 
Raet, het 5 November-Komitee en el
ders, heeft gespeeld. Niemand heeft 
echter ooit beweerd dat hij in deze 
funkties enige afbreuk heeft gedaan aan 
een str ikte onpartiidige houding op par
tijpolitiek gebied Het was overigens 
zijn goed recht op een bepaald ogenblik 
zijn aktiviteit van het apolitieke naar 
het partijpolitieke terrein te verleggen 
indien hij meende, zoals vele anderen, 
dat dit toen het beslissende terrein was 
geworden. Het was ook zijn plicht zijn 
funkties in de apolitieke organizaties 
neer te leggen, en dat heeft hij dan ook 

onmiddellijk gedaan, zich verder ont
houdende van iedere beïnvloeding van 
de organizaties, waar hij nochtans over 
een groot persoonlijk gezag beschikt. 
Zo ook hebben van Haegendoren en ik
zelf, na onze verkiezing, onmiddellijk 
ontslag genomen als beheerder van de 
Stichting-Jules D'Hondt, die de kultu
rele Vlaamse bewustwording van de 
brede massa voor doel heeft, en dit nog
maals om haar onpartijdig karakter 
niet in het minst in het gedrang te 
brengen. Zelf heb ik niet aanvaard lid 
te blijven van de Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen, waarvan ik 6 jaar se-
kretaris-generaal was. Volksvertegen
woordiger Coppieters, senator Vande-
weghe en verschillende andere VU-
mandatarissen hebben na hun verkie
zing iedere funktie neergelegd in de 
Vlaamse Volksbeweging, en men zou 
ongetwijfeld deze opsomming kunnen 
verlengen. De VU respekteert de onaf
hankelijkheid van de vlaamse apolitie
ke organizaties, zoals zij staat op haar 
eigen onafhankelijkheid tegenover hen 
en dit in het belang van beide en dus 
tenslotte ook in het algemeen vlaamse 
belang. 

van mechelen... 

Het is integendeel in de andere par
tijen dat enkele voorbeelden te vinden 
zijn van het niet naleven van deze on
verenigbaarheid. Toen de huidige mi
nister Frans van Mechelen kamerlid 
gekozen werd, verwacht te men in de 
« Bond van Grote en van Jonge Gezin
nen » en daarbuiten algemeen dat hij 
zijn voorzitterschap zou neerleggen Dit 
is niet gebeurd en de heer van Meche
len werd zelfs niet vervangen toen hij 
minister werd. Hij kon verdiensten in
roepen, een precedent, het ontbreken 
van een tegenstrijdige bepaling in de 
statuten en misschien zelfs betogen dat 
zijn organizatie belangrijkfer wer^ 'naar-
mate haar voorzitter aan invloed won. 
Wie ziet echter niet in dat op lange ter
mijn de doeleinden van de Bond beter 
zouden gediend zijn door het handha
ven van zijn volledig apolitiek karak
ter ? 

...en derine 

Dezelfde argumenten konden niet 
eens worden aangehaald bij een recente 
beslissing, nl. de aanstelling van prof 
Raymond Derine tot algemeen voorzit
ter van het Davidsfonds. Sommigen zijn 
verrast geweest door de scherpe reaktie 
van « Wij » op deze kandidatuur Zij 
was niet ingegeven door enige vrees 
dat de Volksunie haar zogezegde in
vloed in het Davidsfonds zou zien ver
minderen, maar door een principiële af

wijzing van een partijpolitikus als voor
zitter van deze respektabele katolieke 
Vlaamse vereniging. Wie zal ontkennen 
dat de kwalifikatie « partijpolitikus » 
op prof. Derine toepasselijk is ? Men is 
partijpolitikus indien men op de lijst 
van een parti j tot kamerlid verkozen 
werd (zelfs al geeft men daarna zijn 
ontslag) en wanneer men voor deze par
tij de belangrijke funktie van schepen 
van de grootste vlaamse stad bekleedt. 
Prot Derine is te intelligent om te me
nen dat het mogelijk zou zijn tegelij
kertijd binnen en buiten een partii t e 
staan, en veronderstellen dat hij dit 
zou nastreven zou zijn loyauteit in twi j 
fel trekken zijn. Zelfs aan het voorzit
terschap van de parallele Willems- en 
Vermeylenfondsen, die nochtans t radi
tioneel veel moer in een enkel Darti'DO-
litiek milieu te situeren ziin bevindt 
zich geen partiipolitikus De voorgan
ger van prof Derine in het Davins-
fonds — wij laten het korte voorzit '^r-
schap van de heer Beuselinck ter?! 'de 
— mgr Janssens, was geen politikuf en 
legde integendeel ais lid van de klerus 
een merkwaardiee en in het verleden 
zeker niet steeds gemakkelijke onaf
hankelijkheid tegenover de CVP aan de 
dag. 

Moeten wij doen opmerken cJat de VU 
zelfs geen poging gedaan heeft wat 
haar nochtans zou gemakkelijk gevallen 
zijn, om de kandidatuur als Davids-
fondsvoorzitter van een VU-gezinde 
naar voren te brengen '' De tegenkandi
daten van prof Derine, de heren van 
Outryve en Heyman zijn zeker geen 
VU-gezinden. maar zij hadden tenmin
ste het voordeel geen partiipolitici te 
zijn. 

duidelijkheid 

Wij zeggen dit niet met het doel een 
nieuwe polemiek rond deze benoeming 
uit te lokken, maar wel om van de ge
legenheid gebruik te maken om te on
derstrepen dat voor de VU onafhanke
lijkheid en respekt voor de onafhanke
lijkheid van anderen niet enkel teorie 
is maar in de eerste plaats praktijk Een 
gedragslijn die wij verder zullen nale
ven, al was het maar om de duidehik-
heid van het politieke machtsspel te be
vorderen en om de afkeer te bestri ioen 
die vooral bij de jeugd tegenover poli
tieke kombines bestaat Ben ik naïef of 
ouderwets wanneer ik meen dat het 
minder belangrijk is of de Volksunie 
het etiket « jong » of « oud », « links 
of rechts » verdient, dan wel of haar po
litieke gedraging al dan niet duidelijk 
en konsekwent is. 

lode claes, 

senator. 
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(RSA) De Gaulle is dood Er is 
gebeurd wat hij eens op een pers-
konferenlie als een geestige bou
tade had bedoeld : « Je ne vais pas 
mal. mais rassurez-vous, un jour 
je ne manquerai pas de mourir ! » 
(hilariteit !). De doodsgedachte 
had hem sinds 1952 niet losgela
ten. Dit jaar reeds dikteerde hij 
het gedetailleerd begrafeniscere
monieel dat de kranten nu hebben 
gepubliceerd. Men kan zich afvra
gen of hij reeds op dit ogenblik 
intuïtief besefte dat Frankrijk 
hem oo)t zou afwijzen, wat dan 
m 1969 onontkoombaar is ge
beurd 

Op het eerste gezicht lijkt het 
onverklaarbaar dat een figuur als 
de Gaulle het slachtoffer zou wor
den van studentenrevoltes en sta
kersbewegingen (mei 1968). De 
raadselachtige de Gaulle had toch 
wel voor heter vuren gestaan ' 
Toch bevestigde hi.j met zijn poli
tieke verdwijning in 1969 wat )e-
dereen had voorzien : het « ver
lichte » ccsarisme was er niet in 
geslaagd de produktie- en kon-
sumptiemaatschappij van naoor
logs Frankrijk duurzaam te orga-
nizeren De autokratische de Gaul
le was gestrand op het verzet van 
de jeugd, van de franse « Hoop 
der Toekomst » Tussen de Gaulle 
en de opstandelingen van het 
Quartiei Latm, tussen de leider 
en de massa stond de « haute 
bourgeoisie » die haar rijkdom
men sinds Napoleon ongeschon
den rad bewaai'd die bij het be-
z'm van de eeuw de machtige, an-
ti-demokratische « Action Fran-
"aise » van Charles Maurras had 
gesteund het voltallige konserva-
tieve establishment dus dat zich 
in 1958 aan de Gaulle had vastge-
iclampt toen het algerijnse vraag
stuk aanleiding tot burgeroorlog 
dreigde te worden Dit Frankrijk 
vvas gevoelig voor de Gaulle's gran
deur en voor de poging van de ge
neraal oni van Frankrijk een 
« troisième force » te maken IWaar 
de jongeren hadden het land aan 
« l a France éternelle ». De jeugd 
eiste werk. hogere lonen, betere 
huisvesting, hervorming van het 
onderwijs, inspraak en restruktu-
rering van een bureaukratisch sis-
teem dat onder de Gaulle zijn 
greep OD de massa nog nauwer 

had toegehaald Dit Frankrijk had 
geen boodschap aan de Gaulle's 
woordenyl'aal. 

Dat de Gaulle mislukte is niet 
te wijten aan de « neiging tot 
zelfvernietiging » van het franse 
volk, maar aan gestagneerde 
strukturen die blijkbaar niet zon
der geweld konden gewijzigd 
worden Hij mislukte omdat zijn 
regiem niet klaar kwam met de 
kontestatie die in mei 1968 de 
gaullistische euforie kwam storen 

Naar het woord van zijn kri
tische bewonderaar Emmanuel 
d'Astier de la Vigerie probeerde 
de Gaulle de geschiedenis door 
het Woord te bedwingen (lees in 
dit verband A. Vogels' opstel over 
de « Macht van het Woord ! »). 
Wie zijn memoires heeft gelezen 
komt onwillekeurig onder de in
druk van de Gaulle's ongeëve
naard schrijftalent. Maar ook met 
zijn stijl sluit de generaal aan bij 
het verleden, bij de kultus van het 
sonore woord en van de klassieke 
expressie. Dit woord dient zowel 
de sereniteit van schrijvers ideeën 
als de meedogenloze uitvallen van 
zijn agressieve, ironizerende per
soonlijkheid. Primordiaal lijkt de 
Gaulle's bezorgdheid om de stijl. 
Van die bezorgdheid uit begrijpt 
men zijn uitlatingen dat politiek 
een kwestie is van stijl en over
tuiging een funktie van omstan
digheden. Blijkt verder dat hij 
meer schrijver was dan soldaat, 
meer geleerde dan diplomaat. 
Vaak ging hij schuil achter een 
vuurwerk van diepzinnige be
schouwingen, maar ook van bana
le « bonmots » en oppervlakkige 
wijsheid. De Gaulle droeg een on
doordringbaar masker. Men weet 
nooit precies of zijn estetisme het 
haalt van zijn etische bewogen
heid. Steeds was zijn houding te
genover de mens vrij dubbelzin
nig. Reeds bi.j de bevrijding van 
Parijs had hij va.stgesteld dat de 
mensen « met de dag meer mens 
worden ». Voor de Gaulle ging het 
hier om een spijtige vaststelling : 
meer mens worden betekent im
mers minder bruikbaar worden 
voor de politieke droom, minder 
leidzaam worden, minder makke
lijk bewogen worden voor het 
grandioze verleden... 

De politiek van de Gaulle was 

» » 

pere 
est 
mort" 

fundamenteel gericht op het ver
leden : de likwidatie van het fran-/ 
se wereldrijk of van wat er, na de 
2de wereldoorlog van overgeble
ven was. Men ziet echter niet te 
best wat het franse volk in ruil 
voor Algerië heeft gekregen. Wel 
kwam een aanzienlijk deel van de 
bevolking onder de bekoring van 
die gestadige verwijzingen naar 
vroegere grootheid en roem, maar 
die fiktieve nationalistische gran
deur strookte niet met de werke
lijke situatie, noch met de sociale 
bewogenheid van mensen die aan
sluiting zochten met de socio-eko-
nomische sneltrein van de jaren 
zestig : welvaart , betere sala
riëring, kortere arbeidsduur, bete
re woongelegenheid, kortom de 
zakelijke ingesteldheid van « Les 
Masses Nationales » waarop de 
chef vanuit zijn ivoren toren met 
wisselend humeur neerkeek, maar 
waarmee hij t i jdens zijn propa-
gandareizen als het ware versmolt. 
Maar op die ogenblikken van ver
smelting met de massa was hij 
niet de mens Charles de Gaulle 
maar Frankr i jk zelve, la France 
éternelle, wat dit verder ook mo
ge betekenen. 

Was die nietzschiaanse persoon
lijkheid dan een man zonder har t? 
Zijn hart klopte alvast niet voor 
de Fransen, maar voor Frankr i jks 
Grandeur, een met emotie geladen 
te rm waarvan men bezwaarlijk de 
precieze begrenzing kan aangeven. 
Frankri jk was zijn geliefde, zijn 
gekoesterde idee voor dewelke hij , 
via de evokatieve kracht van zijn 
woord miljoenen kon warm ma
ken. Dit is alleszins een verbijste
rend fenomeen in onze vertechni-
zeerde wereld : miljoenen mensen 
werden in har t en wil bewogen 
door een man wiens macht alleen 
gelegen was in zijn woord, zijn 
charisma en zijn weergaloos pres
tige. Misschien is dit de unieke be
tekenis van de Gaulle geweest : 
met irrationele motieven en zon
der de tastbare machtspozitie van 
een Hitler is hij voor miljoenen 
Fransen tot een mite uitgegroeid, 
is hij na Napoleon de grootste 
Fransman geworden. Een tijdge
noot omschreef hem ooit als een 
« legendarische figuur ». Die tijd
genoot was Charles de Gaulle him
self ! 

deze week 

in de wereld 
• Een orkaan teistert do kust van 

Oost-Pakistan vanuit de golf van 
Bengalen. Algemeen wordt aangeno-
men dat er 400.000 doden zijn en een 
half miljoen daklozen ! Sommige 
kusteilanden en kuststreken blijven 
dagenlang afgezonderd. 

• Op het FAO-kongres te Rome, gehou-
den naar aanleiding van het 25-jarig: 
bestaan van de wereldvoedselorga-
nizatie, verklaart voorzitter Santa 
Cruz dat er van de aanvankelijke 
idealen van menselijke solidariteit 
na een kwarteeuw niet veel is over
gebleven : de ontwikkelingshulp 
schoot zwaar te kort. Ook naus Pau-
lus VI spreekt in de zelfde zin en 
pleit voor ontwanening. voornaamste 
middel om aan de plicht van wer^ld-
solidariteit te kunnen beantwoorden. 
De paus bevestigt meteen dat de 
Kerk tegenstander blilft van ge
boortebeperking door kunstmatige 
middelen 

• Berichten over ontmoeting Hoessein 
van Jordanië en Israels vice-premier 
Allon aan de Jordaan-grens teeen-
gesproken. Hardnekkiee geruchten 
doen nochtans de ronde over israë-
lisch-jordaanse eensgezindheid, om 
de Palestijnse guerilla te beperken. 
Intussen zou Jeruzalem de egvpti-
sche bestandsschendingen over het 
hoofd zien, in ruil echter voor nog 
meer amerikaanse waoenleveranties. 

• Te Warschau bereiken West-Duits
land en Polen een akkoord, waarbij 
Bonn Hn navolging van het reeds 
met Moskou gesloten akkoord) de 
Oder-Neisse-linie als grens tussen 
Duitsland en Polen erkent. Hierbi.) 
wordt de bepaling van Potsdam 
(grenserkenning pas na het shifien 
van een vredesverdrag) over het 
hoofd gezien. De keuze van 18 no
vember als datum voor de parafe
ring van het duits-pools verdrag 
wordt als een fout aanzien (deze dag 
is in de Bondsrepubliek een natio
nale rouw- en boetedag) 

• FDP (liberalen) houdt te Munchen 
haar kongfres in het vooruitzicht van 
de beierse deelstaatverkiezingen op 
22 november. De CSU (beierse kris-
ten-demokraten van Strauss) be
schuldigd van omkoperij van een 
FDP-parlementslid. 

• Militaire vleugel van de sirische 
Baath-partij neemt onder leiding 
van generaal Assab het bewind ia 
handen. Partijleider en staatshoofd 
Atassi, evenals ex-premier Zajjen en 
tweede partijchef Salah Jeddid uit 
hun ambt ontzet. 

• Groeiende spanning in Sicilië, waar 
zich de zoveelste krachtproef tussen 
de regering en de Maffia aftekent. 

• Proces tegen lö-tal aangehouden 
ETA-eden (baskische bevrijdings-
guerilla) waarvan verscheidene de 
doodstraf riskeren, roept spanningen 
op in Spanje. Het wordt wegens ge
meenteraadsverkiezingen verdaagd. 

• De sovjet-auteur Amalrik beklem
toont ten overstaan van zijn rechters 
ondanks zijn veroordeling tot drie 
jaar dwangarbeid zijn verzet tegen 
« de heksenjacht in de Sovjet-Unie ». 

• Opnieuw breken gevechten uit tus
sen feddayins en eenheden van het 
Jordaanse leger in enkele noordjor-
daanse steden. 

• Radio Kinsjasja beschuldigt belgische 
financiële kringen van deviezen-
smokkel en belastingsontduiking ten 
nadele van Kongo voor een bedrag 
van 2 miljard fr. Dit schandaal zou 
verband houden met de afzetting van 
N'Dele als minister Financiën 

• Kroetsjev bestempelt de in het Wes
ten aangekondigde publikatie van 
zijn memoires als een vervalsing. De 
Sovjet-geleerde Sakharov, die de 
« vader van de russische H-bom » 
wordt genoemd, richt met twee kol
lega's een zogenaamd a-politiek ko-
mitee voor de rechten van de mens 
op. Als gevolg van zijn aktie voor de 
mensenrechten zou hij al sinds twee 
jaar niet meer mogen meewerken 
aan geheime bewapeningsprojekten. 

• Tiende gespreksronde van de ambas
sadeurs der Grote Vier te Berlijn 
over de interberlijnse betrekkingen 
en de banden tussen West-Berlijn en 
de Bondsrepubliek. 
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niet verleerd 

Het is niet onmogelijk dat de indruk ontstaan is 
dat in de Sovjetunie enkele oude, ingewortelde ge
bruiken in onbruik zijn geraakt. Bijvoorbeeld het 
igrondig uitzuiveren door de geheime politie. Vol
gens de, in dit opzicht ten minste helemaal be
trouwbare, « Der Spiegel » is dat toch niet zo. Dit 
weekblad bericht dat nadat de nieuwe partijchef in 
Aserbeidsjan, Gejdar Ali Rsa Alijev het roer in 
handen nam, het er erg lustig aan toe gaat. Na el
kaar werden uitgezuiverd : de prezident van de re
publiek, de minister van Gezondheid, een sekretaris 
van 't Centraal Kommitee, de leidster van de Kom-
sonol (Jong-kommunisten) in de republiek, de 
mmister-prezident, de partijleider van de hoofd
stad Bakoe, de voorzitter van de sindikale raad in 

ir 

J 

Bondsminister Scheel : wedloop tegen het uurwerk 
met Polen en .. Beteren. 

de republiek en zo pas nog de plaatsvervangende 
eerste-minister. Een indrukwekkend lijstje. Gejdar 
All Rsa Alijev was tevoren leider van de geheime 
politie, de KGB De man is bekwaam ! 

partij-penningen 

Het aantal leden waarover een politieke partij 
beschikt is altijd mm of meer een geheim In de 
duitse Bondsrepubliek geldt het echter als zeker 
dat de SPD het grootste aantal leden telt : 800 OOG 
(ter vergelijking met België delen door ten minste 
vijf, met Vlaanderen delen door tien ') ; de CDU 
heeft 300 000 leden en haar zusterpartij de CSU 
100 000 De FDP moet met 80.000 tevreden zim Als 
het op vrijwillige giften aankomt liggen de ver
houdingen echter anders ! In het verkiezingsjaar 
1969 kreeg de CSU een zes miljoen en half Deutsche 
Mark (ongeveer honderd miljoen bfr ) dat is een 
honderd fr. per lid De SPD met achtmaal meer 
leden kreeg niet eens het dubbele van het globale 
bedrag (11,7 miljoen), de CDU kreeg met haar 
300 000 leden méér : 12 miljoen en de FDP moest 
met nauwelijks twee miljoen tevreden zijn 

diskussie 

De nu al jarenlang durende besprekingen en be
twistingen rond Berlijn trekken wel niet veel aan
dacht meer. Toch zijn ze heel interessant. Ten 
minste als men de achtergronden niet vergeet, 
want anders zijn ze dodelijk vervelend Het is bij
voorbeeld onmogelijk voor de vier overwinnaars 
tot een zekere eensgezindheid te komen omdat de 
Sovjetunie alleen maar spreken wil over West-
Berlijn, de andere drie houden het bij geheel Ber
lijn. De Sovjets argumenteren dat zij Berlijn heb
ben veroverd en dat de andere drie er maar zijn 
door de goedwiligheid van henzelf. En verder 
brengt onze pers (als ze er al iets over schrijft !) 
het niet. Wat de Russen zeggen is juist, maar totaal 
vals omdat het zo onvolledig is De Amerikanen 
hebben de «prijs » betaald voor hun aanwezigheid 
in Berlijn : zij hebben een groot gedeelte van het 
door hen veroverde Duitsland ontruimd in ruil 
voor hun sektoren in Berlijn. Dat zullen de inwo
ners van Thüringen zich nog wel herinneren ! 
« Vergeet » men dit dan wordt die diskussie onbe
grijpelijk. 

dat kan 

Iedereen weet wel dat in de Verenigde Staten de 
persoon van de kandidaat een veel belangrijkere 
rol speelt dan het partijprogramma Dat trouwens 
ook wel eens elders ! Daarom is het belangrijk dat 

Kroetsjov : memoires of geen memoires ?.^ 

de kandidaat zich veel laat zien Het best slaagde 
daarin de demokratische kandidaat voor de Senaat 
in Pennsylvania, William G. Sesler. Sesler slaagde 
er in dezelfde dag in Pittsburg en Philadelphia te 
zijn En niet door een wonder van verkeerstech-
niek, maar omdat hij kon rekenen op zijn twee
lingsbroer Thomas, ontdekking uitgesloten Het 
enige gevaar is wellicht dat Thomas méér indruk 
maakt dan William. 

protest 

De ook in Europa nogal bekende republikeinse 
senator Thurmond van South Carolina protesteerde 
hevig omdat dit jaar de demokraten zijn eigen 
toespraken uit 1968 die op band waren opgenomen 
opnieuw lieten horen. Wie wil nu nog herinnerd 
worden aan wat hij zo lang geleden al allemaal 
verteld heeft ? 

m o b o e t o e 
{R.S.A.) Moboetoe I heeft IVIoboetoe II opgevolgd : bij de prezidents-

verkiezingen van 2 november jl. haalde hij nagenoeg 100 pet. van de stem
men. Bij dit weergaloos sukses hebben voorzeker ook irrationele faktoren 
gespeeld : sinds 1965, toen hij Kazavoeboe met vervroegd pensioen de laan 
uitstuurde, geldt IWoboetoe in zijn republiek als een instrument van « god
delijke voorbestemming ». 

De herverkiezing van Moboetoe en zijn persoonlijke triomf hebben dan 
ook niemand verrast. Zijn nakende triomf was reeds voelbaar toen hij 
recentelijk met koning Boudewijn door het land reisde : dagenlang was 
een haast mistiek delirium niet van de lucht. In die dagen van emotionele 
hoogspanning drukte « Der Spiegel » een foto : prezident Moboetoe redt 
zijn koninklijke gast van een gewisse dood als deze, hoog op een steile 
rotswand, een kiekje wil nemen van een droomlandschap in de buurt van 
Kinsjasa. Die gebeurtenis bevestigde eens te meer de « goddelijke voorbe
stemming » van Kongo's prezident ; ze diende ook, konkreet en simbolisch, 
de nagestreefde belgisch-kongolese vriendschap die sinds 1960 herhaalde
lijk en gevaarlijk werd bedreigd. 

Toch hebben ook andere fakto
ren Moboetoe's triomf in de hand 
gewerkt. Joseph Désiré was nl. 
ook de enige kandidaat omdat zijn 
eenheidpartij, de « Mouvement 
Populaire de Congo », slechts één 
kandidaat voor het prezident-
schap had voorgedragen. Het 
MPC ging hierbij uit van onaan
vechtbare logika : in een demo-
kratisch bestel, zo verkondigden 
Moboetoe's tifozi, heeft een tegen
kandidaat alleen dan politieke 
bestaansreden als hij tegelijk 
spreekbuis van een politieke oppo-
zitie is. Waar, zoals in de Repu
bliek Kongo, die oppoztie niet 
blijkt te bestaan, heeft een demo-
kratie verder ook geen boodschap 
aan een tegenkandidaat. 

De kongolese demokratie was 
niet altijd van oppozitie gespeend, 
maar de « ondoorgrondelijke » 
omstandigheden hebben haar iet
wat vroegtijdig uitgeschaked : 
prominente politici zoals J.M. 
Bomboko, V. Nendaka en Cyriel 
Adoela keerden, toen de spanning 
al te geladen werd wijselijk en 
berustend naar hun dorp terug 
of werden op ambassadeposten 

geparachuteerd. Andere opponen
ten zijn inmiddels overleden : Ka
zavoeboe stierf nadat hij door 
Moboetoe uit zijn prezidentiële 
zetel was gelicht, ex-premier 
Tsjombé, de katangese separatist 
die zich later tot het unitarisme 
bekeerde, overleed in ballingschap 
en Patrice Loemoemba, de ziel 
van de kongolese rebellie eindig
de, tragisch en letterlijk in een 
koelkast. Zonder de overigens on
loochenbare verdiensten van pre
zident Moboetoe te betwisten mag 
men zeggen dat hij wel in lengte 
van levensdagen officier zou ge
bleven zijn, indien Patrice Loe
moemba de meedogenloze strijd 
om de macht had overleefd. 

Kan men nu, uit de afwezigheid 
van georganizeerde oppozitie, af
leiden dat het kongolese volk 
eensgezind achter Moboetoe 
staat ? Hierop kunnen de waarne
mers alleen antwoorden met Bo-
mans Brandmeester Koperbuik : 
« Dat weten wij niet ! ». Wel heb
ben misnoegde studenten in juni 
1969 op het hogeschoolplein van 
de Lovanium-Universiteit geweld-
dadigd gerebelleerd, maar in hoe
verre was die manifestatie (ze 

werd door de politie prompt uit 
elkaar geschoten) werkelijk een 
gevolg van revolutionaire bewo
genheid ? Mensen die de toestand 
ter plaatse gingen verkennen me
nen dat veel jonge akademici het 
land hebben aan de schaamteloos 
uitgestalde luxus van politieke 
prominenten die ternauwernood 
lagere school hebben gelopen. Ook 
zij eisen nu hun deel op van de 
Sugarcandy Mountain. Het is de 
kongolese intellektueel zeker niet 
onbekend dat het gevestigd gezag 
nooit ongevoelig blijft voor « re
volutionaire » luidruchtigheid. Hij 
weet ook dat veel « revolutionai
re » jongeren, precies door een 
goed georchestreerd verzet tegen 
het establishment, op posten wer
den geparachuteerd die ze met 
studie, wetenschappelijk onder
zoek en teoretische ijver alléén 
wel nooit zouden verworven heb
ben. In de ontwikkelingslanden 
— en niet alleen daar ! — wordt 
een revolutie vaak door statusmo
tieven doorkruist. Dit geldt a for
tiori voor de republiek Kongo 
waar, in de moeizame administra
tieve uitbouw van de jaren zestig, 
heel wat onbevoegde ambtenaren 
werden benoemd. Maar met ideo
logische oppozitie heeft die rebel
lie dikwijls alleen het uiterlijk 
vertoon gemeen. 

Men zou ten onrechte veron
derstellen dat Moboetoe nu op 
zijn lauweren gaat rusten. De 
kongolese prezident is altijd een 
ongeduldig tipe geweest. Reeds in 
1965 kon hij zijn politieke ijver 
niet intomen, tot demokratische 
verkiezingen hem aan de top zou
den brengen. Met dezelfde üver 
heeft hij na 2 november de wetge
vende verkiezingen van 15 novem
ber voorbereid. De uitslagen be
vestigen wat wij al wisten : er is 
op dit ogenblik geen rem op de 
populariteit van de prezident en 
van de eenheidspartij die hij pa
troneert. Het ontslag van N'Daka 
bewijst het gemak waarmee Mo
boetoe het gezag kan hanteren. 
Die nieuwe stembusoverwinning 
gaat de lustrumviering van de re
publiek met enkele dagen vooraf. 

Die dag, 25 november a.s. zal Mo
boetoe danken voor de nieuwe in
vestituur van zeven jaar. voor het 
geschenk van een onverdeeld 
vertrouwen dat tegelijk verant
woordelijkheid en zware opdrach
ten impliceert. Hij zal uitweiden 
over de enorme moeilijkheden 
waarmee een ontwikkelingsland 
onveranderlijk wordt gekonfron-
teerd. Hij zal de ekonomische toe
stand onder de loep nemen, het 
gestegen peil van de buitenlandse 
beleggingen beklemtonen en mid
delen aanbevelen om die opvlucht 
op hetzelfde bemoedierend niveau 
te handhaven 

Allicht zal prezident Moboetoe 
op 25 november reeds ziin nieuwe 
regeringen samengesteld hebben. 
Die kongolese regeringen zijn 
steeds ziin grootste zorgenkind 
geweest. Het zal voorzeker zijn 
bedoeling zijn de frekwentie van 
grillige, door persoonlijke belan
gen doorkruiste kabinetskrizissen 
tot een minimum te herleiden. Al 
met al heeft de republiek Kongo 
een internationale kredietwaar
digheid bereikt die veel ontwikke-
linfslanden haar moeren beniiden 

De oientere prezident weet best 
dat alleen reeeringe" van lanrere 
levensduur die benüdf-nswaardiee 
verworvenheid kunnen vrijwaren. 
Maar hij kent ook de ziekelijke 
haast waarmee sommige kollega's 
in het verleden hun familiaal pa
trimonium hebben verrijkt. Daar
om zal hü ook spreken over de 
pozitie van het leger, over de on
misbare discipline en kontrole in 
een land dat wil groot worden on
der het devies van Wet en Orde. 

Na 25 november gaat Moboetoe 
aan het werk om de nationale 
solidariteit — de slogan van zijn 
eenheidspartii — waar te maken 
in een geest van sociale bekom
mernis en distributieve recht
vaardigheid. België zal tevreden 
zijn, reeds overweegt de VS A op
voering van haar ekonomische 
« hulpverlening » en zwart Afrika 
koestert zich euforisch in de wel
vaart van de kongolese republiek, 
een welvaart die ooit een afri
kaans gemeengoed moet worden 
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tussen Papyan, Kolumbia, en Quito, Ecu

ador, eten mensen papas. 

Sinds waniieer eten wij aardappelen ? 

Middag en etenstijd in de 16e eeuw. Het 
maal bestaat uit erwten, bonen, meeikost en 
's zomers groenten, nu en dan een stuk vlees 
erbij aangevuld met de gewone melkpap. 
Nooit aardappelen, want die zijn nog onbe
kend. Eetmalen, eenvoudige of feestelijke 
zijn voor ons ondenkbaar zonder aardappe
len We kunnen het niet meer stellen zonder 
aardappelen Die kregen wi j uit de nieuwe 
wereld, kado. Voorwaar een nuttig geschenk. 
Wanneer en door wie de aardappel in Europa 
ingevoerd werd is niet met zekerheid gewe
ten. De onbekende reiziger die als kuriozum 
de eerste knollen van Amerika naar Spanje 
bracht vermoedde wellicht niet dat het om 
een vrucht ging die ooit hét dagelijks voedsel 
zou worden voor een groot deel van de euro
pese bevolking. 

Toen in 1540 de vlaamse minderbroeder Joos 
de Rijcke, van Mechelen, de eerste tarwe van 
Europa naar de Nieuwe Wereld voerde grif
felde hij op de pot die de kostbare inhoud 
bevatte : « Wie mij ledigt vergete God niet ». 
Iets dergelijks zal onze illustere onbekende 
reiziger met de eerste aardappelen stellig niet 
hebben vermoed. 

De opkomst van de aardappel als teelt in onze 
landbouw blijft nog steeds een raadsel. Een 
benaderend jaartal vooropstellen gaat niet en 
Öe juiste toedracht met al zijn bijzonderheden 
nagaan zal wel steeds onmogelijk bli jven. 

wanneer en hoe ? 

In 1538 komt de aardappel voor het eerst in het 
nieuws. Pedro de Cieza de Leon, die dan in Zuid-
Amenka rondreist, spreekt in zijn geschriften over 
Bolanum tuberosum. Hij treft er een bevolking aan 
die zich bijna uitsluitend voedde met papas of 
aardappelen, vooral m de hoofdvallei van Cauca 
tussen Papyan in Pasto (Columbia) en te Quito 
huidige hoofdstad van Ecuador. Dat de aardappel 
door de bevolking zeer gegeerd was bewijzen zowel 
de getrouwe als gestileerde voorstellingen van de 
plant op vazen (huacas), die sommige graven ver-

(inl*w^^ i i ^ - ^% Acosta. een missionaris die van 
aö/l tot 1576 m Zuid-Amerika verbleef is de tweede 
die ons over de aardappel spreekt, die hij op de 
bierra-hoogvlakte in Peru had gezien. De inwoners 
verwerkten er ondermeer de aardappelen tot chu-
nio — soort gedroogde aardappelen — en vervaar-
digden er brood mede 

Uit die nagelaten dokumenten blijkt wel dat 
Z,uid-Amerika de bakermat van onze aardappel 
moet zijn ; zeer waarschijnlijk de hoogvlakte van 
di i l i . 

Het zijn ontegesprekelijk de Spanjaarden, die de 
aardappel naar Europa brachten, na de verovering 
!n 1525 van Chili en Peru. In Spanje had de teelt 
niet het verhoopte rezultaat. De chunio beviel de 
Spanjaarden niet Men moest een betere verbruiks-
wiize afwachten. Vandaar dat de aardappelteelt 
niet de ontwikkeling kreeg die men ervan mocht 
verwachten De tabak die omtrent hetzelfde tijd
stip werd ingevoerd kende een veel vluggere ver
spreiding 

Engeland leerde vermoedelijk tussen 1586 en 1588 
de aardappel kennen door zijn ontdekkingsreizi
gers Reeds in 1633 spreekt men er met veel waar
dering over Voor de gewone man werd de patat 
het hoofdbestanddeel van de voeding. 

Aangezien de aardappel ook tegen de winter be
stand was werd hij een machtig wapen tegen de 
hongersnood Vooral om die laatste reden was het 
slagen van de oogst zo belangrijk. Niet zelden no
digden de boeren een priester uit om de akkers bij 
de planting te komen zegenen. 

De aardappelen werden Italië binnengebracht 
door de ongeschoeide karmeliet Hieronymus Car-
danus die in Spanje verbleef, het nut van de plant 
begreep en op ruime schaal knollen in Italië plant
te We mogen besluiten dat Europa twee verschil
lende invoerwergen heeft gekend : eén via Spanje 
over Italië, de tweede via Engeland. 

de verspreiding in ons land 

Onze pauselijke nuntius (Bononi ?), tijdelijk in 
Italië, nam enkele specimen mede naar de Neder
landen. Iemand uit zijn gevolg overhandigde die 
knollen aan Philippe de Sivry, Heer van Walhain 
en prefekt van Bergen. Deze laatste plantte ze in 
de lente van 1577 Toen hij na verscheidene proe
ven de teelt meester was achtte hij het gepast ande
re kruidkundigen van zijn wetenschappelijke be
vindingen op de hoogte te brengen. Hij stuurde 
in 1588 met de nodige inlichtingen, twee knollen 
naar de Frans-Vlammg C. Clusius (Atrecht 1525 — 
Leiden 1609) die toen te Wenen de keizerlijke tui
nen verzorgde ; een waterverftekening van de 
aardappelplant bezorgde hij hem het volgende 
jaar. (Deze tekening berust tans in het Plantin-
Mor etus Muzeum te Antwerpen) 

Clusius legde met de knollen steeds grotere proef-
beplantingen aan te Wenen Door zijn aardappel-
teelt raakte hij overal bekend als raadgever en pro
pagandist, voomameliik te Frankfurt van waaruit 
de teelt zich geleidelijk over Duitsland ver
spreidde. 

Clusius moet beschouwd worden als de man die 
er het meest toe bijdroeg om de aardappel in West-
Europa ruim bekend te maken. 

de teelt in de vlaamse gewesten 

Wij bedoelen hiermede de aardappel als voeding 
op grote schaal, niet de aardappelkweek van de 
plantenverzamelaar die de plant als kurioziteit in 
de tuin hield 

Intussen werden de aardappelen, door Philippe 
de Sivry te Bergen geteeld, over gans de Zuidehike 
Nederlanden geplant en verbruikt 

In het Antwerpse is Frans van Sterbeeck kannu-
nik en plantkundige, tijdens de XVIIe eeuw een 
der voornaamste planters (Zie « Wij » nr 10 - 8 
maart 1969). Frans van Sterbeeck noemde de vrucht 
naar haar peruviaanse naam « papas » en zag spoe
dig in, dat er muziek in stak in de massale aan
planting. 

Evenals het Antwerpse had ook het Brabantse 
een geestehike als aardappelteler, alsof die vrucht, 
door de pauselijke gezant naar hier overgebracht, 
de gewijde handen niet kon verlaten Zo zien we 
m 1633 kannunik Bernard Wijnhants te Diegem 
zeer bedrijvig als patattenplanter. 

De kloostertuinen waren in de vroegere eeuwen 
de enige proefvelden van waaruit vele bloemen, 
groenten en geneeskundige kruiden hun weg naar 
de massa vonden De aardappelvelden in het Diks-
muidse rond 1670, de vroegst bekende in het ganse 
land, wijzen naar Nieuwpoort, alwaar sinds 1626 
de engelse Kartuizers huisden Daar propageerde 
in 1650 pater Robert Clark die vanuit 'Engeland 

aardappelen meebracht, aktief de teelt ervan, wat 
spoedig een veralgemeend verbruik tot gevolg had 

De vroege doorbraak van de aardappel in onze 
streken blijkt uit het werk van de schotse Lord 
Belhaven « The Country Man's Rudiments » 1699. 
Belhaven was een militair, politieker en zakenman 
die onze streken bezocht vóór 1699. Hij geeft de 
landbouwer de raad aardappelen te planten : « The 
Flandrian Bowers make so, much use of thies Root 
and had such plenty therof that both the Confede
rate and French Army found great support therely 
by feeding the common Soldiers most plentiously, 
it is both delicious and wholesame ». Het getuigenis 
van Lord Belhaven ( • ) stamt uit de tijd van de 
oorlogen der Liga van Augsburg (1688-1697) toen er 
inderdaad engelse troepen West-Vlaanderen door-
t:fokken. Waar Lord Belhavens tekst ook in de tijd 
te situeren is, de vermelde gegevens wijzen ia 
ieder geval op een ontwikkeling die reeds decen
nia aan gang moet zijn geweest In het begin der 
achttiende eeuw was de aardappel in gans Europa 
de volksgpijs bij uitstek. De teelt werd reeds zo 
algemeen en intens bedreven dat er nu moeilijkhe
den ontstonden tussen tiendeheffers en tiendebeta
lers Het tienderecht werd geheven b.v op tabak, 
hop, koolzaad, tarwe, rogge. 

De groenten echter waren tiendevrij. Nu begon 

Deze waterverftekening !s wellicht de eerste ikono. 
grrafie van de aardappel. Met nota van Clusius i 
«Taratoufli a Philippe de Sivrv acceptum Viennae» 

26 januari 1588. 
(Antwerpen, Plantin-Moretus muzeum). 
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Gestileerde vaas (huacas) nit een peruviaans 
graf, aardappelen voorstellend. (Proto-Chimu-
periode ongeveer 200 j . n. Kr., Inka kuituur). 

« 

Sinds wanneer eien wij aardappelen ? 
men zich af te vragen of de aardappel wel een 
groente was. Was hij een veld-vrucht zoals koren, 
tarwe, gerst en andere ? De tiendeheffers die zagen, 
en liefst voorzagen welke uitbreiding de aardap-
pelteelt reeds had genomen en nog zou nemen, wil
den, om gemakkelijk te begrijpen redenen, de aard
appel als een veldvrucht doen doorgaan. Maar Kei
zer Karel V had in 1520 bepaald dat voortaan alle 
nieuwe vruchten vrij zouden blijven van tiende-
recht. Het kwam tot processen waarin de proteste
rende boeren het opnamen voor hun goed recht 
maar waarbij ze gewoonlijk door spitsvondige ho
ven en raden aan het kortste eindje tw>kken, wat 
Keizer Karel « saligher memorie » er ook mocht 
hebben over gedacht. Uit vele getuigenissen in deze 
processen kunnen we een begindatum van de teelt 
opmaken. Deze verklaringen bevestigen hpt be
staan van een akkersgewijs bedreven teelt in het 
begin der jaren 1670, en vroeger, rond Diksmuide 
(bv. proces 20 en 21 april 1723). Betekenisvol is dat 
niemand meer de namen van de eerste aardappel-
kwekers in het Diksmuidse kon aangeven, wat el
ders wel gebeurde. Alles laat echter vermoeden dat 
het niet zo heel ver vóór 1670 zal geweest zijn. 

« aardappelfooi » wanneer de laatste aardappelen 
gerooid waren. Op die « tooi » at men niets dan 
aardappelen ; een schotel vers geoogste patatten, 
waar geen boer kon overzien, en die meelden als 
suiker ! 

Vreselijk waren de jaren 1845-1848 toen er een 
ontzettende hongersnood heerste in Vlaanderen, 
grotendeels te wijten aan de herhaaldelijke misluk
king van de aardappeloogst, gevolg van een nieuwe 
en ongekende ziekte die zowel het loof als de knol
len vernielde. 

En wat heeft men al tijdens de twee wereldoor
logen niet gedaan om een patatje in huis te krij
gen ! 

Met een ondervinding die haar gelijke in West-
Europa niet had, heeft de vlaamse (vooral de west-

vlaamse) boer de nieuwe teelt zo vakknndie en 
doelmatig aangepakt dat de aardappel vrij spoedig 
uit de landbouwekonomie niet meer weg te denkeft 
was. Diep heeft deze teelt ingegrenen in het leven 
van de volgende generaties, zodat de wereld van 
vandaag er zonder de aardappel anders zou hebben 
uitgezien. 

j . moensj 

« De vlaamse boeren verbouwen deze plant op grote 
scfeaal en hun voorraad is zo groot dat zowel het 
gekonfedereerd als het franse leger er gretig ge
bruik van maakt voor de voeding van hun solda
ten : het is een delicieuse en voedzame spijs ». 

(Lord Belhaven) 

franse achterstand 

in Frankrijk ging het er veel trager aan toe. P. 
Parmentier, geboren op 12 augustus 1737 bracht er 
eindelijk schot in, meer dan tweehonderd jaar na 
de invoer van de eerste aardappel in Spanje en 150 
jaar na Philippe de Sivry's eerste eksperiment te 
Bergen. Te Frankfurt (ongv. 1764) kwam Parmen
tier in betrekking met de aardappelverbouwers. 
Hij werd er op slag een promotor van de aardap
pel die weldra in de franse keuken een steeds gro
tere rol gaat spelen. Koning Lodewijk de XVIde 
was er eveneens erg op gesteld. In 1781 verscheen 
de vorst tijdens een feest aan het hof met een 
aardappelbloem in het knoopsgat Met toestemming 
van de koning legde Parmentier een planting aan 
van 50 bunderen (ha) in de dorre gronden van « ia 
plaine des sablons ». De «tour de force » gelukte. 
Het overige van de geschiedenis is voldoende be
kend _ 

De pogingen van Parmentier zijn niet te onder
schatten Hij is de eerste groot versprei der der 
aardaopelen in Frankrijk geweest Hij is echter 
niet de invoerder der patatten in Europa zoals men 
het weleens in het onderwijs liet verstaan. 

langzame verspreiding 

ü hebt wellicht reeds de bedenking gemaakt dat 
er tussen de dag waarop de aardappel in Europa 
verscheen (1525) en de dag waarop hij in de Zuide
lijke Nederlanden (1577) opdook er 'n halve eeuw 
verstreek vooraleer hij als volksspijs gewaardeerd 
werd Een belangrijke oorzaak van dit trage proces 
was de slechte faam van de aardappel in het begin 
als voedsel voor de mens. De happy few keken mis
prijzend neer op de aardappel, slechts goed genoeg 
voor de werkman, de boer en de arme lui 

Een andere oorzaak ligt in de onkunde van de 
eerste aardappeltelers en in de beperkte keuze van 
aardappelsoorten. 

Pas door rationele teelt, gepaste bemesting, se-
lektie en verdeling kwam de smakelijke aardappel 
van heden op onze tafel. Vroeger sprak men van de 

"T. - . " . ^«~ . 4 (T »i"f p r A'*f''.1» ««'rtitffi . . 1 1 " Ih'O " 'I '•m''*i- r f ï fSÏMÏI ï l lJ I lL jS! 

•I" i!||| 

*-a^.^. .Ji I . . . . ^ 1 . t 

Afbeelding van de aardappelplant fn het werk : C. Clusius « Rariorum Plantarum Historia » 
Antverpiae 1601 
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De jongste dochter van de Japanse keizer, prinses Suga, die al 
eens van zich het horen door met een « gewone » bankbediende 
in het huwelijk te treden haalde opnieuw foto's m de wereldpers 
De lieve Suga wil per sé tümfce/juf woiden m een grote winkel 
van Tokw Het een zal waarschijnlijk het andere met zich mee
brengen : als je met een bankbediende getrouivd bent moet je 

als V10UX0 mee uit werken 

seks 
Een tijdschrift dat « in » wil zijn, prezenteert regelmatig (in 
reportagevorm gegoten) een portie blootjes : als titel Itrijg je zo 
« Zomer in Saint-Tropez » en dan bekijk je (natuurlijk zonder 
blozen, je bent zoveel gewend, hee !) een serie half- of volledig 
uitgekleden (natuurlijk meestal dametjes) die breed-glimlachend 
hun zomerweelde voor de welwillende kamera's uitstallen. Je kan 
er heel wat bij denken. 
Zo zeg je : « Hoe ongezond zich zo aan de zomerzon bloot te ge
ven ! » Ofwel zeg je : « Eindelijk » en wil je dat het tijdschrift op 
elke bladzijde zo'n ronde dame toont. Dan moet je toch dringend 
naar de psichiater. Het is je natuurlijk niét om het mooie te doen. 
Eigenlijk hebben de uitgevers ook niet altijd aan het louter-este-
tische gedacht. Ofwel sluit je ontzet de ogen en dan kan je even
goed geblinddoekt door Firenze gaan, het « Lam Gods » essentieel 
onzedelijk noemen, Michel Angelo naar de hel wensen en zeker 
nooit naar zee trekken. De mens is een mooi wezen ; waarom 
mag dat niet worden verheerlijkt ? We hebben al te lang met 
hooggesloten kraagjes en strak-zittende keurslijven aangelopen. 
Laat ons het « Foei ! Daarover spreek je niet » eveneens vervan
gen door een gezonde kijk op de mens en al zijn problemen. 
Maar het gaat om meer. In krant, film, tijdschrift, in de mode en 
in de publiciteit (weten jullie het nog ? Voor die wasmachine 
klopte de vlaamse \ rouwenboezem) wordt de erotiek gebruikt om 
ons eerst en vooral tot konsumptie aan te zetten. 
Want achter de seks-poppenkast trekken geldmachten aan de 
touwtjes. De « liefde » (jawel !) haast ekskluzief bezongen in po
pulaire muziek, brengt financieel op. Onze literatoren gieten een 
scheutje seks op elke bladzijde : het boek moet toch immers ver
kocht worden. Maar ze reiken niet aan James Joyce of Lawrence. 
Een pientere knaap heeft met « Playboy » een fortuin opgebouwd. 
Anderen trachten goud te verdienen met leuk-vieze plaatjes in 
prikkel-winkeltjes. Daar wordt massa-erotiek geeksploiteerd en 
degenereert seks in pornografie. Het heeft sukses en er wordt 
geld verdiend. Op 18 september van dit jaar werd in Duitsland de 
pornografie vrij verklaard en het publiek vogelvrij. Beate Ushe 
stichtte een trust en verdient met haar sexuologie 53 miljoen 
mark per jaar. In Londen bestaat sedert 19 september een seks-
self-service-super-market. In januari 1970 had je 15 seks-boetiekjes 
m Nederland, nu 740. Zestig bedrijven leven van het vervaardigen 
van allerlei prikkel-de-zinnen-produkten. In de States heb je 
7000 gespecializeerdc zaken, en de dito tijdschriften brengen een 
oplage van 1.30 miljoen eksemplaren. De seksindustrie verdiende 
aldaar in 1969 twee miljard dollar. Denemarken, het vaderland 
van het mooie zeemeerminnetje, schept goud met boekjes, films 
en zo ; zeven en een half miljard frank per jaar. 
Je zou kunnen beweren : dat alles bewijst maar dat de massa het 
prettig vindt Je zou ook kunnen zeggen dat de mensen als mui
zen in de val trappen. Ze hebben geleerd niet over seks na te 
denken Nu worden ze onvoorbereid gekonfronteerd met een 
nieuwe mode, en ze zijn zo gewoon elke mode klakkeloos na te 
volgen. Ze willen krampachtig « in » zijn. Wat zouden de anderen 
ze ouderwets vinden ! 
Sommige langharige of kaalgeschoren jongeren eisen seksuele 
vrijheid. Ook willen ze de vrijheid de boekjes te kopen, de films 
te bekijken en alles te doen wat ze willen. Ze zijn erg vrijheids
lievend. Ze bekampen de « staalkoningen », de « katoenbarons », 
de « persmagnaten » maar wanneer de « sekskeizers » ? 
Ja, dame met de Camelia's, en Julia, en Othello en Julien Sorel 
en Heloisc en allen die hebt liefgehad als volledige, of fatale, of 
eterische wezen of gewoon als mensen, hoe gek waren jullie toch ! 
Wi] zijn veel verstandiger : wij verkopen de liefde om zéér dik 
ie verdienen. 

Huguette D.B. 

glaasje voor de dorst 

Als de veronderstellingen 
min of meer juist zijn worden 
de rezerves en de aanvoermo-
gehjkheden van drinkbaar wa
ter voor de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen tegen 1980, 
dus over tien jaar, op een te
kort van 50 miljoen kubieke 
meter geschat. Het hjkt haast 
onmogelijk als wij moeten ver
onderstellen dat over tien jaar 
dagelijks 10 000 kubieke meter 
water meer moet worden aan
gevoerd dan nu m 1970 het ge
val IS Men ziet dit met vrees 
tegemoet en doet er wat aan. 
Het IS anders ook de hoogste 
tijd ' 

Bovenvermelde provincies 
krijgen nu hun water uit He
negouwen met als gevolg dat 
water duur is, 15 tr per kubie 
ke meter Oost-Vlaanderen i'̂  
begonnen met een bovengronds 
spaarbekken • een te Sleidmge 
en een te Ertvelde West-Vlaan
deren vizeert de streek van 
Woumen. 

Dat bekken in Oost-Vlaande
ren treedt begin 1971 in wer
king zodat 7 miljoen kubieke 
meter per jaar kan afgevoerd 
worden De lui van de water
voorziening willen dat cijfer 
verviervoudigen 

Als het goed is zeggen wij 
het ook. Vergaart maar, « wa
termannen », wij willen in 1980 
een fns en gezond glaasje wa
ter tegen de dorst 

Een moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon 
te maken, een andere vrouw maakt een dwaas van hem in twintig 
minuten. (Robert Frost). 

Vrouwen bezitten het vermogen om de gewone man eraan te 
herinneren dat de liefde bestaat. (H. Morton Robison). 

De grote liefde is die, die je nooit gehad hebt. (Peter Ustinov). 

De liefde gaat in haar essentie ver boven de begeerte uit. 
(Julien Green). 

c ,^ELö^ Het is vreemd dat mannen, 
die praktisch nooit thuis zijn, 
huizen ontwerpen waarin vrou
wen de hele dag moeten wo
nen. 

(Henri Louis Mencken). 

PRIKJES 
De mens is het enige levende wezen dat bewust is dat hij ster

ven moet, en ook het enige dat lacht. (Albert Camus). 

Voor mij zijn kinderen en dieren het schoonste en het beste op 
de wereld, zij hebben ons nog niet verraden. (Fran<;ois Mauriac). 

Men kent de waarde van een mens aan de weerstand die hij 
biedt aan de ambtelijke verwording, (Bernard Halda). 

Omdat wij naakt geboren zijn en zo ook weer zullen heengaan, 
is ons leven een kortstondig oponthoud in de tekstielindustrie. 

(Hans Kudszus). 

j->"^m 

Zakelijk belessen 
in Zon 

in de zon van hef zacht-
tropische, taksvrije Tenerifs 
(Kanarische Eilandengroep), 
met z'n 3.000 uren zuiderzon 
per jaar. 

4 seizoenen lang trekken 
daar steeds meer toeristen 
naartoe. 

Daarom bouwde TEN BEL, 
de gereputeerde internatio
nale Immobliienmaatschappij, 
net daar, op de Costa del 
Silencio (Kust der Stilte i) 
prachtige, volledig woonklare 
studio's en appartementen. 

Ook ü kunt 9r uw stuk 
Costa del Silencio bezitten. 
Dat brengt u Jaarlijks een 

bruto-rente van 10,80% op! 
En omdat dit droompara-

dijs slechts 4 uren jet-vliegen 
verwijderd is en het vlieg-
tuigtoerisme steeds maar 
groeit, ilgt de waardestijging 
van uw eigendom volledig In 

de lijn der verwachtingen. 
Daar mag u op rekenen! 

Als u nCi onderstaande 
bon Invult, krijgt u de zonnige 
kleurenkatalogus van Tenenfe 
en van de Costa del Silencio 
van TEN BEL toegestuurd. 

DOKUMENTATIE-KOEPON 
voor vrijblijvende kleurenkatalogus, zenden aan. TEN BEL, 
Keizerstraat 16/18 - 2000 Antwerpen - Tel 03/33.38.65-68. 
NAAM: 
ADRES I „„ 

D Beleggina D Vakantie 27B2 

TEN©BEL 
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ean 

giono 

een 

provencaalse 

sfreuvels ? 

Vorige maand overleed in zijn villa in Manoque, een 
dorp in de Provence waar hij 75 jaar geleden geboren 
werd, de franse auteur Jean Giono. Zoon van een schoen
maker, afstammeling van een « carbonaro » die van over 
de Alpen gekomen was, dankte hij zijn romantische zij
de, naar zijn eigen zeggen, aan zijn vader, en zijn. realis
me en evenwicht — evenals zijn blauwe ogen — aan zijn 
pikardische moeder. Na zijn kollege-studies (onderbroken 
door een periode van werk als loopjongen op een bank) 
wordt hij opgeroepen, diende bij de alpinisten, vocht bij 
Verdun, aan de Somme, op de Kemmelbei^. Na de oorlog 
werd hij onderdirekteur van de plaatselijke bank, en 
gon te schrijven. Hij debuteerde met verzen, maar ging 
al vlug naar de roman over, en publiceerde in allerlei 
tijdschriften. Met zijn roman « CoUine » trad hij voor 
't eerst werkelijk in de literatuur (1928). Van dan af 
ging het ononderbroken voort. Alle publikaties opsommen 
is in het bestek van dit korte artikel onmogelijk ; noe
men wij slechts « Regain » (1930), « Jean Ie Bleu » (1932), 
« Le Serpent d'Etoiles » (1933), « Que ma loie demeure » 
(1935), alle romans van voor de oorlog. Belangrijkste na
oorlogse uitgaven zijn : « Les Grands Chemins », « Le 
Hussard sur le Toit », « Le Moulin de Pologne ». « Le 
Désastre de Pavie » en zijn laatste roman. vpr<;rhenpn 
beein van dit jaar « Iris de Suse ». 

Giono behoort tot een generatie die in de transe — en 
in de wereldliteratuur — met enkele grote namen ver
tegenwoordigd is : Montherlant, Celine, Cocteau, Mau-
riac, om slechts deze te noemen. Men heeft Giono wel 
eens een provencaalse Streuvels genoemd In zoverre is 
dit waar, dat zijn werk wortelt in de eigen streek, in de 
natuur. Het menselijk geluk dat hij ontmoet, groeit uit 
de verbondenheid met en trouw aan deze natuur, de kon-
flikten die hij oproept zijn a.hw. natuurkatastrofen en 
de grootste tragedie bestaat in het verbreken van de 
menselijke band met de natuur en met het uit haar ont
spruitend geluk door de moderne maatschappij en de 
moderne beschaving. Waaruit blijkt dat het protest tegen 
de konsumptiemaatschappij niet van vandaag dateert 
hoewel Gionos natuurverbondenheid een dieper en poëti
scher vertrekpunt heeft dan de huidige hippie-beweging 

Want men heeft hem wel eens een ateist zonder proble
men genoemd, maar in feite is hij veel meer een gelovige 
in een panteïstisch humanisme. Ook speciaal is zijn anar
chisme een protest tegen de allesregelende staat en zijn 
regionalisme een beklemtoning van het belang der kleine 
entiteiten, der dorpsgemeenschappen tegenover een mon
sterachtige gelijkschakelende versteedsing. In die zin 
moeten wij zijn protest verstaan tegen de maatschappij. 
Zijn anti-militarisme, dat hem in 1939 voor zes maand in 
de gevangenis bracht, is eveneens door zijn liefde voor 
de mens en de natuur ingegeven • hij verscheurde mobi-
lizatie-oproepen en schreef pamfletten tegen de oorlog. 
Na de oorlog kwam hij m de gevangenissen van de 
Gaulle terecht : men beschuldigde hem van simpatie 
voor Vichy. De Chateaubriant had een novelle van hem 
£>epubliceerd in « La Gerbe » en Giono had « Triomphe de 
la Vie » gepubliceerd in 1941 : een himne aan de grond, 
het ambachtelijk werk, de natuur, de jeugd Hij werd op 
de zwarte lijst van het fameuze « Comité National des 
Ecrivains » geplaatst en moest u achten tot 1947 met pu
blikaties. 

Wij vermeldden reeds een der belangrijkste kompo-
nenten van zijn werk : een lirisch bezongen natuurver
bondenheid, die vooral in zijn vooroorlogse romans, die 
grotendeels in zijn geboortestreek spelen, voorkomt. Na 
de oorlog heeft (jiono zijn bijna germaans natuurgevoel 
verbonden met een antiek paganisme zoniet afgezworen 
dan toch afgewisseld met een fantazierijker en epischer 
oeuvre, waarin zowel de natuur als de geschiedenis dekor 
blijven voor de mens : romans als « Le Hussard sur le 
Toit », « Les Grands Chemins », « Angelo » en vooral 
zijn laatste werk « Iris de Suse » getuigen voor deze 
nieuwe oriëntatie. Ook stilistisch is Giono er minder li
risch, primeert het vertellen op de lirische evokatie. Maar 
zowel in het meer lirische als het meer epische oeuvre 
blijft Giono een groot prozaïst. In een land waar de lite
raire prijzen toch niet zeldzaam zijn, heeft Giono nooit 
erg veel « genoten » van het officiële manna ; wel was 
hij lid van de Académie Goncourt en kreeg hij in 1954 
de grote prijs Rainier III van Manaco 

De waarde en de betekenis van zijn werk zijn er niet 
minder groot en blijvend om 

h. cock, prentenuitgever 

De graveurs waren van de 15e 
tot een stukje in de 19e eeuw zo
wat de propagandisten van de 
beeldende kunst, en later zowat 
de eerste « fotoreporters ». Dit 
jaar wordt de 400ste verjaring van 
de dood van Hiëronymus Cock 
herdacht, een vlaams graveur die 
tevens uitgever van prenten 
werd en aldus bijdroeg tot het be
kend worden van tal van mees
terwerken. Vorig jaar bij de 
Breugelherdenking werd de aan

dacht op deze meester-graveur ge. 
vestigd : de samenwerking Breu-
gel-Cock is inderdaad van kapi
taal belang geweest. Niet alleen 
werd Breugels werk beter bekend 
maar aan die samenwerking dan
ken we het ontstaan van enkele 
meesterwerken van de prent-
kunst (o.a. de reeks grote land 
schappen). 

Cock, die prenten liet graveren 
naar schilderijen van Rafael, del 

Sarto, Frans Floris, Lambert 
Lombart, Maarten van Heems
kerk, Hans Bol, Lucas Gassel, 
Bosch, zelfs naar Rogier vander 
Weyden, of zelf met meesterlijke 
hand de graveernaald hanteerde 
stampte een prentenuitgeverij uit 
de grond, dank zij ook de steun 
en het werk van zijn vrouw 
Volckxken Dierckx, die na zijn 
dood in 1570 het bedriif voortzet
te. 

Van heden zaterdag al wordt 
in de koninklijke biblioteek te 
Brussel, galerij Houyoux, een se-
lektie van Cock-prenten tentoon
gesteld, die niet alleen een top
punt in de graveerkunst beteke
nen doch ook de veelzijdigheid 
van deze 16e eeuwse uitgeverij 
bewijzen. Een geïllustreerde ka-
talogus bevat de beschrijving der 
tentoongestelde nrenten. Tot 24 
december 

K O R T 

E N 

B O N D I G 

• Tot 26 november stelt kunstschilder Juut 
Keppens ten toon in de Jan van Eyckzaaïr 
Kalandenberg 7 te Gent. Dagelijks van 10 tot 
12 en van 14 tot 18 u * 

• Maurice Somers stelt ten toon m de Stan
daard Galerij te Oostende. Chrïstinastraat 144 
tot 15 december. Dagelijks behalve zon- en 
feestdagen • 

• De gentse kunstschilder-beeldhouwer Bert 
De Clerck heeft zijn penaten opgeslagen tot 
1 december in « Caryatide », Vrijheidsplein 
4 te Brussel (tussen Kongreskolom en Madot*-
plein). Hij is zopas terug uit Parijs, waar MJ 
in « Le Procope » tentoonstelde. Geboren te 
Gentbrugge op 25 december 1912 doorliep hijl 
met schitterende ruzultaten de koninklijke 
akademie voor Schone Kunsten te Gent. Hij 
is sindsdien bedrijvig als beelhouwer. schil
der, tekenaar, etser en houtsnijder : veelzij
digheid die aan het eenheidsbeeld qua stijl 
niet schaadt, ondanks het experiment, waar
van er ettelijke voorbeelden op deze brusselse 
tentoonstelling te zien zijn. Samen met hem 
expozeert in de andere zaaltjes van het kuU 
turele centrum « Caryatide » Jean-Pierre van 
Oudenhove keramiek en tekeningen. Het is 
de eerste tentoonstelilng in de hoofdstad van 
deze in 1964 te Voorde geboren leerling van 
Geo Vindevogel en Frits Kiekens • 

• De galerij Spaar centrale, Henri Jasparlaan 
113 te 1060 Brussel heeft sinds gisteren tot 
en met 2 december als expozant A. van der 
Borght te gast, geboren in 1938 te Eeklo en 
tans gevestigd te Antwerpen, na studies te 
Berchem en te St. Niklaas. Dagelijks van 
10 tot 17 u, zaterdags van 10 tot 13 u. • 

• Voor het eerst werden bij de internatio
naal bekende kunsthandel Sotheby te hon
den Vlaamse expressionisten geveild. Deze vei
ling — in dergelijke omvang — mag een 
rechtstreeks gevolg genoemd worden van de 
grote tentoonstelling « Van Ensor tot Per-
meke » die onlangs in de Orangerie te Parijs 
werd gehouden en er een zeer groot sukses 
kende. De internationale kunstmarkt heeft 
pozitief op dit sukses gereageerd. Men heeft 
tot 1970 moeten wachten vooraleer de Vlaam
se hedendaagse of recente kunst als zodanig 
werd erkend nadat voordien deze tipische 
'kunst « verdronk » in wat door Brussel 
stelsehnatig als « belgische kunst » werd 
opgedrongen. Onder een schuchter begin 
van zogenaamde kulturele autonomie is er 
reeds een eerste doorbraak van het vlaamse 
kunnen afgedwongen. Wat zal dat dan zijn, 
eens dat een vlaamse autonome deelstaat voor 
honderd ten honderd de vlaamse kunst in al 
haar facetten zal kunnen propageren in het 
buitenland ? Meteen is ook duidelijk hoeveel 
de vlaamse kunstenaars aan inkomen hebben 
moeten ontberen door het tans gelukkig ziel
togend brussels kultureel obskurantisme • 

• Firmin Vandewoude stelt tot 3 december 
ten toon in de Rik Wouters Galerij, VTB, E. 
Jacqmainlaan 126 te Brussel • 

• « Blues at university U » gaat door m de 
Arenbergschouwburg te Antwerpen op dins
dag 24 november te 21 u., ingericht door het 
Antwerps Studentenkorps in samenwerking 
met Paul Ambach. Mudy Waters treedt op 
met vocals en gitaar, verder Paul Oscher, 
Pinttop, Sammy Langhorn, Pee Wee Madison 
e.a. Rezervatie (leden 20 jr., studenten 60 fr. 
en niet-studenten 100 fr.) bij DMS Van Ert-
bornstraat 7, tel 31.23.10, Arenbergschouw
burg tel. 32.11.14 of ASK Koninklijke Laan 
46, tel.30 39.16 • 

• De verkoop van ca 100 vlaamse expres
sionisten bij Sotheby te Londen, waarvan 
hierboven sprake, bi-acht in totaal 19 miljoen 
bfr. op, hetzij een gemiddelde opbrengst van 
200.000 fr. Het spreekt vanzelf dat de werke
lijke prijzen sterk varieerden Magritte 'hoe 
deze surrealist bij de « flemish painters » ver
zeilde zal wel een misterie blijven) haalde 
24.000 pond, een Frits Vanden Verghe werd 
ingehouden op 12 000 pond Andere schilde
rijen gingen niet boven de 10 000 pond. 

Ter vergelijking enkele dagen voordien 
werden zestien franse impressionisten even
eens bij Sotheby geveild : in dertig minuten 
tijds haalden ze samen 133 miljoen fr. Maar 
het waren dan ook Picasso, Césanne, Dau-
mier, Derain, Dufy, Toulouse-Lautrec, Matis
se, Morisot, Redon. Renoir De Vlaminck en 
Vuillard. 

Nu • alle begin n, moeiliik en vermits sir 
Peter Wilson, chef van Sotheby nog andere 
veilingen van vlaamse moderne schilderkunst 
aankondigde (er is sprake van een grote ten
toonstelling te Londen volgend jaar) kan men 
er op aan dat de vlaamse moderne schilder
kunst stijgende internationale erkenning te
gemoet gaat • 

• Annie Vanhoutte stelt borduurwerk teiu 
toon in het Huidevettershuis, Huidevetter^ 
plein 10 te Brugge van 25 tot 29 nov. • 
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mire i l le cottenjé 
Over het debuut van Mireille Cottenjé « Dagboek van Carla » 

alsmede over haar tweede roman « Eeuwige zomer », die vorig 
jaar verscheen, lieten kritici als Marnix Gijsen en Paul Hardy 
zich lovend uit en haar eerste roman won — bijna ! — de prijs 
van het literair debuut 1968/1969 .. 

Haar debuutroman « Dagboek van Carla » speelt zich, altans 
gedeeltelijk, af in het Kongo van vlak voor de onafhankelijkheid. 
Er zijn bepaalde affiniteiten met andere « kongolees » werk en 
wij denken aan een Geeraerts, hoezeer ook het werk van Mireille 
Cottenjé naar tema evenals naar evokatie van het erotische ver-
schilt van diens romans. Het werk van de vrouw is bij al!e roman
tische uitbarstingen en bij alle onverbloemde lichamelijkheid der 
liefde toch steeds zuiver, en de liefde, ook de erotische is er ge
sublimeerd omdat zij een stuk menselijkheid, een deel van een 
hevig geleefd en beleefd leven is, en dit zowel in haar tweede 
roman als in het debuutwerk. 

dagboek 

van 

carla 

« Dagboek van Carla » speelt 
zich dus gedeeltelijk in Kongo 
af. Carla werk als medische ver
zorgster in het kongolese bin
nenland. Daar komt ze in kon-
takt met Wim, die een kleine 
plantage bezit. Ze huwen, maar 
in hun huwelijk komen stilaan 
barsten, niet door een plotse 
schok maar door verscheidene 
kleinere botsingen die echter 
uit een uiteenlopende, soms po
lair tegenover elkaarstaande 
opvattingen ontstaan over de 
menselijke verhoudingen : over 
die tussen blank en zwart, over 
die tussen man en vrouw. Wan
neer de onafhankelijkheid «los
breekt » over Kongo, moet Car
la met haar kinderen het land 
verlaten. Wim blijft want hij 
gelooft in de trouw van de be
volking, in haar aanhankelijk
heid. Hij komt echter bedrogen 
uit : wanneer zijn bezittingen 
in de vlammen opgaan en hij 
in een brandend werkhuis bin
nendringt om er mensen te red
den, loopt hij vreselijke brand
wonden op en wordt voor dood 
uit het gebouw gehaald. Hij 
wordt naar België overgebracht, 
waar hij verpleegd wordt in het 
ziekenhuis waar zijn vrouw 
werkzaam is. Tussen haar en 
haar man is de liefde langzaam 
uitgedoofd en alleen plichtsge
voel weerhoudt haar nog om 
de jonge arts te volgen die haar 
liefheeft... tot de breuk met het 
verleden definitief wordt en zij 
haar geestelijk evenwicht te
rugvindt. 

Het hele verhaal wordt door 
door de vrouw zelf verteld. De 
titel « dagboek » is enigszins 
misleidend omdat in feite al
leen het tweede deel de uiter
lijke vorm van een dagboek 
heeft — waarbij het dan nog 
veeleer om een vaak uitgebreid 
relaas, een werkelijk verhaal 
met beschrijving en dialoog 
gaat dan om dagboeknotities. 
Het eerste deel begint in de 
werkkamer van een advokaat 
van haar man, en zij verhaalt 

hem haar levensgeschiedenis : 
hoe acht jaar huwelijk kapot 
kunnen gaan. Dit gedeelte, dit 
tiitgebreide monoloog, af en toe 
onderbroken om naar het ver
trekpunt in het advokatenkan-
toor terug te keren, is evenals 
het tweede deel sterk gevari
eerd. Het is geen rechtlijnig 
monoloog in de eerste persoon 
alleen, maar ook hier scheppen 
beschrijving en dialoog een le-
vedig beeld, geven het verhaal 
een derde dimensie. 

« Dagboek van Carla » is 
meer dan de roman van een 
vrouwelijke « ontrouw » of een 
vrouwelijke hartstocht : het is 
de gescWedenis van een zeer 
gevoelig, enigszins romantisch 
en onzeker, maar oprecht mens. 
Haar vraag aan de advokaat is 
dan ook de samenvatting van 
dit boek : « Kan een vrouw 
slecht zijn die een man jaren 
lang gelukkig heeft gemaakt ? 
Een man als hij nog wel, zo'n 
eiland... ». 

eeuwige 

zomer 
In de tweede roman « Eeuwi

ge zomer » lijkt ons de proble
matiek van « Dagboek van Car
la » herhaald, zij het in gebal-
der vorm, in scherpere trekken 
en met een talent dat nu naar 
Goethes woord de « Beschran-
kung » kent. 

Het verhaal ? Ook hier de 
vrouw — Guya — die man en 
kinderen verlaat om met de 
komponist Lex een tocht te on
dernemen naar... Lapland. De 
vrouw staat hier tussen de lief
hebbende burgerlijke Peter en 
de animale egoïst, de dionizi-
aanse individualist en cinikus 
Lex, die haar overrompelt met 
een bijna fizisch geweld, een 
zinnelijke tover. Zij is geen 
gansje, dat erin loopt, geen we
reldvreemde droomster, inte
gendeel. Zij kent de mannen, 
zowel Peter als Lex en door
schouwt ze met haar nuchter 
verstand En toch zijn er krach
ten in haar die tegen alle ver

standelijk beter weten en wil
len in, determinerend werken. 

Schrijfster heeft de kracht 
willen aantonen — in een zó 
op zijn ratio en zijn nuchterheid 
tuk gaande moderne mens — 
van het vitale en het zinnelij
ke. Zij heeft daarenboven het 
probleem aangeraakt van de 
mogelijkheid — en de mate van 
mogelijkheid — van het kon-
takt tussen mensen, van hun 
eenworden, van de relativiteit 
van gevoelens en van de be
ïnvloedbaarheid ervan. 

Staan de mensen als onbe
kenden, als eeuwig-vreemden 
tegenover elkaar en worden zij 
slechts één moment in de li
chamelijke vereniging, in de
zelfde lust, een werkelijke een
heid zoals bijvoorbeeld een Rei-
nold Price een van zijn figuren 
laat zeggen ? Of is integendeel, 
zoals wij uit de situatie in dit 
boek zouden kunnen besluiten, 
deze « eenheid » slechts schijn, 
en blijft de seksuele partner 
die tegelijkertijd niet de gelief
de is, een « vreemde » spijts de 
aantrekkingskracht van het zin
nelijke ? 

Een uitbreken uit de eenmaal 
aanvaarde wereld, om de sen
satie en de ongebreidelde over
gave als in een roes te beleven, 
om zichzelf te vergeten in 'n al
leen en totaal zichzelf uitleven, 
kan alleen de kortstondigheid 
bezitten van de roes, nooit de 
bestendigheid van een liefde. 
Schrijfster heeft in haar twee
de boek meer dan in het eerste 
de zaken scherp gesteld. Wat 
ons echter in haar voorstelling 
van de vrouw opvalt en aan
spreekt, is niet alleen en niet 
zozeer de polaire spanning van 
wat wij hierboven aanduidden, 
is niet zozeer ook de kwets
baarheid van de liefde, de de
monische kracht die naar de 
zinnelijke uitbarsting voerde, 
en de veranderlijkheid en be
ïnvloedbaarheid van het men
selijk hart — maar het is vooral 
de erkenning van een eigen vi
taliteit, van een achter en naast 
het rationele ingrijpend levens
gevoel, van de eigen « vrouwe
lijkheid » en het « ewig-wei-
bliche » dat aantrekt en aange
trokken wordt en dat alle 
blauwkousen, suffragetten en 
Mann-Weiber ten spijt, zich psi-
chisch én fizisch manifesteert. 
Dat deze bevestiging van een 
vrouw komt, maakt het argu
ment nog sterker. 

Wijzen wij nog op de zeer 
vlotte konstruktie : het verhaal 
speelt zich af in Lapland, tij
dens de « vlucht » van de vrouw 
met Lex waar het verleden 
wordt gerekonstrueerd dank zij 
herinneringen en flash-backs 
die op een absoluut « naadlo
ze » wijze in het moment op
genomen werden en nergens 
het zeer vloeiende verhaal bre
ken. 

Mireille Cottenjé : « Dagboek 
van Carla » — « Eeuwige Zo
mer » — Nijgh & van Ditmar, 
Den Haag. 

In de — nu in de oppozitie gedrongen — west-
duitse CDU/CSU is de voorzitter der beierse kris-
tendemokraten voorzeker de sterkste — en daarom 
ook de meest aangevochten — figuur, hoewel hij 
tegenover partijgenoten als Kiesinger en Schroder 
en socialisten als Schiller het voordeel heeft van 
een « onbelast » verleden. De uit de oorlog terug
kerende Oberleutnant Strauss kwam door zijn ken-
nis van het Engels reeds tijdens de eerste jaren der 
bezetting in de politiek terecht. In 1948 werd hij 
sekretaris-generaal der beierse CSU. Herhaalde 
malen minister, trad hij af, na de aanval van « Der 
Spiegel » op zijn « financiële » aktiviteiten maar 
de daaropvolgende landdagverkiezingen werden 
a.h.w. een plebisciet te zijnen gunste. Strauss, filo
loog en historicus, is een buitengewoon intelligent 
man, met al de voor- en nadelen van de « sterke 
persoonlijkheid ». Hij stampte a.h.w. het ministe
rie voor Atoomenergie uit de grond en verbaasde 
zelfs vaklui met zijn kennis. Toen het ministerie 
van Financiën voor hem bestemd werd, ging hij 
in Oostenrijk ekonomie studeren, en in zijn dis
puut met de socialistische minister Schiller over 
de herwaardering van de mark bleek de schrandere 
Strauss meer realiteitszin (en meer weerstands
vermogen tegen buitenlandse druk) te hebben dan 
de doktrinaire professor in de ekonomie... 

franz 
joset 
Strauss 

« herausforderung 

und antwort » 

Strauss is niet alleen een huitengewoon — vaak 
naar het demagogische overhellende — redenaar : 
hij is tevens een briljant auteur. Zowel in zijn 
« Entwurf für Europa » als zijn laatste werk « He
rausforderung und Antwort » bewijst hij dit. Van 
het laatste boek verscheen zopas de vijfde druk. 
Strauss zet er zijn ideeën uiteen over de nationale 
en europese politiek. Hij begint met een overzicht 
van Europa's opgang en ondergang. In het hoofd
stuk bver de' herleving der europese gedachte — 
onder de druk van een massale bedreiging uit het 
Oosten — gaat hij de evolutie na die deze gedachte 
heeft gekend, en haar realizaties. Hij bestudeert 
de verhoudingen inzake militaire macht in oost en 
west en neemt de zg. politiek van ontspanning on
der de loep, gaat de aziatische politiek van de beide 
grootmachten na o.m. aan dé~hand van de Vietnam-
oorlog waarbij hij wijst op het politiek-psicholo-
gisch en militair belang dat de sovjets bij een 
voortzetting van deze oorlog hebben, en zelfs bij 
een uitbreiding tot Laos en Cambodja. 

Over de « ontspanningspolitiek » stelt Strauss 
o.m. vast dat Ie het een dwaasheid is te geloven dat 
in de oosteuropese staten een demokratizeringsbe-
weging kan ontstaan tengevolge van de ontspan-
ningspolitiek ; 2e dat de overdreven westerse be
klemtoning van de « ontspanning » en het angstig 
vasthouden eraan een grote schuld draagt in het 
sovjet-ingrijpen en het einde der demokratizering 
in Tsjecho-Slowakije... 

Strauss waarschuwt voor « het beate optimisme 
en het irrealisme van deze politici » en beklemtoont 
« dat de uitbreiding der ekonomische betrekkingen, 
verre van tot kontakten met het westen en libe-
ralizering bij te dragen, de diktaturen helpt bij de 
konsolidatie van hun regime ». 

Natuurlijk behandelt Strauss het probleem Duits
land en hij pakt daarbij hete ijzers aan. Hij wijdt 
eveneens een apart hoofdstuk van de wetenschap
pelijke en technische afstand tussen Europa en de 
VS Tenslotte stelt Strauss enkele vragen ; het ant
woord erop zal het lot van de oude wereld bepalen. 
Zijn de europese naties, vraagt Strauss, na de ne
derlagen van twee oorlogen die ze zelf ontketenden, 
nog bekwaam tot een voldoende zelfbewustzijn ? 
Kunnen zij uit eigen kracht de tioeede technische 
revolutie aan, die wel door de scheppende geesten 
van Europa is begonnen doch tot nog toe slechts 
door de grootmachten op kontinentale wijze werd 
vooruitgestuwd? Zijn zij bereid de medeverantwoor
delijkheid voor eigen veiligheid in verhouding te 
dragen f Zijn zij bereid hun zelfbeschikkingsrecht 
tot op het vlak der wereldpolitiek uit te dragen "> 
Is bij hen de wil aanwezig, om zich als volkeren
gemeenschap tegenover macht en konkurrente als 
macht te affirmeren of keren zij terug naar een 
staat-egocentrisme ? 

Het bewustzijn moet groeien, zegt Strau.ss, « dat 
Duitser. Fransman, Italiaan enz. kunnen blijven 
wanneer wij ook Europeër worden, zij het dan ook 
onder de dreigende druk van het lot • urgentibus 
imperii fatis... ». 

Met hoeft het niet altijd eens te zijn met Strauss . 
het loont echter de moeite zijn boek te lezen. Al 
was het alleen al maar om de pozitie te leren ken
nen van iemand die een kans heeft om - na Brandt 
— Duitslands kanselier te worden. . 

F.J. Strauss : « Herausfordering und Antwort » 
- 232 bz.. DM 16 — Seewald Verlag, Stuttgart 
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tv - tv - tv - tv - tv - tv 

•ŝ  
gehoord 

komedie 

Officieel mag op het scherm van de 
Vlaamse tv of voor de mikro's van onze 
radio geen reklame met kommercièle 
doeleinden gemaakt worden. Alleen au-
torama maakt een uitzondering op deze 
regel. 

Men kan inderdaad moeilijk de voor-
en de nadelen van een bepaalde auto 
aan de kijker uitleggen zonder ook de 
merknaam van het karretje in kwestie 
aan het publiek kond te doen. 

Voor de rest houdt de BRT zogezegd 
rigoereus de hand aan de strakke teu
gel : wie toch reklame op het scherm 
tracht te krijgen wordt hard op de weer-
Bpannige vingers getikt. 

Zo is er vroeger nog een boel herrie 
geweest toen Tony Corsari tijdens een 
kwisprogramma een kandidaat liet zeg
gen dat hij van beroep joemalist was 
bij een « Gazet van Antwerpen ». Voor 
ons niet gelaten, maar de BRT wou er 
niet van horen. 

Wij vragen ons echter wel af waarom 
met het linkeroog oogluikend wordt 
toegestaan wat het rechteroog niet wil 
»en ? 

Zondagvoormiddag zond de radio het 
wekelijkse « Eigenaardigheden » uit 
met Jan Theys. Daarin komt een pro

grammaonderdeel voor waarbij de luis
teraar moet raden welke meer of min
der bekende persoon in de studio zit. 
Zondag hadden wij het genoegen (!) na
der kennis te maken met Mimi Smith. 
Over de intriges van deze dame hebben 
wij het vroeger reeds gehad Maar toen 
Mimi haar curriculum vitae door de 
eter schalmde heeft dat meisje het 
klaargespeeld om hoogst ongepast re
klame te maken voor een merk van si
garetten U weet wel. the man who 
founded New York Midi deed de public 
relations voor (iie firma en dat heeft ze 
de luisteraar met naam en toenaam 
haarfijn uitgelegd 

Wij zijn erg benieuwd hoe de BRT-
direktie hiertegen zal reageren. 

kleur 

Nog veertig keer slapen en het is 
weer nieuwjaar. Afgezien van de klas
sieke kater die wij ieder jaar van deze 
heugliike dag overhouden, zal 1 januari 
'71 ook de start van de kleuren-tv m 
België betekenen ! Er werden reeds 
heel wat kleurenprogramma's ingeblikt. 

De uitzendingen zullen via zender 
Genk (kanaal 44) en Oostvleteren (ka
naal 49) de lucht ingaan 

Waarschijnlijk zal ook zender Ove-
rijse (kanaal 25) tijdig in gebruik kun
nen genomen worden 

De zenders Schoten (kanaal 62) en 
Egem (kanaal 43) zullen waarschjinlijk 
in het voorjaar funktioneren. 

Voorlopig zal er heel weinig kleur 
uitgezonden worden Een paar speel
films, enkele eigen en aangekochte pro
gramma's. 

Interessant wordt het natuurlijk als 
rechtstreekse reportages polikroom in 
de huiskamer binnenkomen. Vooral de 
vele ruimtefans zullen de Apollo-vluch-
ten nu anders kunnen bekijken. 

Alleen vrezen wij maar dat de Vlaam
se tv in plaats van lullige zwart-wit pro
gramma's nu lullige kleurprogramma's 
op de kijker zal loslaten. 

Salto Mortals Beleeft zijn vler3e aflevering 2oncIag 22 november 
20 u. 40 op BRT 

moetjezien 

• zaterdag 21 november 
RTB 20U.30 ! parias de 
la gloire, speelfilm. 
Ned. I 22u. : de wereld 
van Somerset Maugham, 
bloemlezing. 

• zondag 22 november 
BRT 19u.30: SOS-natuur, 
uitroeiïng van dieren. 
RTB 12u. : face a Ia pres-
se. 
Ned. I 20u.35 : zoete vo
gel van de jeugd, tv-spel 
van Tenessee Williams. 

• maandag 23 novem
ber BRT 20U.25 : z i | en 
hi j , Japanse psichologi-
sche f i lm. 
RTB 20U.50 1 situation 
'70, toestanden in België. 
Ned II 21U.10 : Bomans 
in triplo, konfrontatie van 
drie familieleden. 

• dinsdag 24 november 
BRT 20U.25 : weg van 
huls, dokumentaire over 
verdwenen jongens en 
meisjes. 

• woensdag 25 novem

ber BRT 20u.50 T pano
rama. 
ORTF I 20U.30 : verscho
len kamera. 

• donderdag 26 novem
ber BRT 21 u.15 : kanker, 
wetenschappelijk pro
gramma. 
RTB 20u. : french cancan, 
f i lm van Renoir. 

• vrijdag 27 november 
BRT 22U.05 : vikings uit 
het noorden, noorse do
kumentaire. 

& gezien 

ramp ? 

Dinsdagavond 17 november, vlaamse 
tv, nieuws. Jos Bouveroux. 

Op het einde volgt een bondig over
zicht van rampen die de aardbol teiste
ren Wat zegt olijkerd Bouveroux ? 
Tussen twee natuurrampen door flapt 
hij uit dat Zuid-Italië door een algeme
ne staking wordt geteisterd En hü gaat 
prompt met andere natuurrampen ver
der 

Kijk wij willen niet naar Jos Bouve
roux de steen gooien. Wij vinden hem 
een simpatieke vlegel. Maar het wordt 
bedenkelijk voor de mentaliteit aar het 
Flageyplein als iedere staking ipso fac
to als een ramp wordt beschouwd Wed
den dat kameraad Vranckx daar geen 
bezwaren tegen heeft ? 

valeer en eva 

Als de teksten voor de « Glory Halle
luja 2000 » show van Milo Decoster even 
stupied zijn als de tekst van het Eva
liedje dat Johan Stollz in de jongste 
Canzonissima zong, krijgen we weer een 
monument van nietszeggend ridikuul 
gedoe Die kans is niet zo miniem Want 
in beide gevallen is de tekstschniver 
dezelfde : Valeer van Kerkhove van de 
literaire en dramatische uitzendingen. 

Weg van huis, een dokumentaire over verdwenen jon
gens en meisjes. Dinsdagavond 24 november om 20u.25 

op het scherm van Brussel Nederlands. 
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Qnooooo 
fan 

Verleden week overleed Jan 
^auwens, in leven verzorger 
San Sporting Anderlecht en van 
^ e nationale voetbalploeg. Er 

terden over Jan Bauwens veel 
erke verhalen verteld en hij 
ng door voor een soort won-
;rman. Die opgeschroefde din-

'ken behoren nu eenmaal tot het 
Pömein van de sport, en Jan 
^ I f was wel de eerste om daar 
eens hartelijk om te lachen. Hij 
t o n namelijk geen « gebroken 
faiie aaneenmasseren, zodat de 
gekwetste speler na vier dagen 
^ee r kon trainen en 's zondags 
lantreden met zijn ploeg », zo
als men ons ooit vertelde. Maar 
Éiij was een prima vakman, en 
pr ging van hem een soort ma-
feische kracht uit, die niet ge
legen was in zijn handen zoals 
men zei, maar in de suggestieve 
tracht van zijn persoonlijkheid. 
Jan wist dat hij met grote kin
deren te doen had, en hij wist 
hoe hij ze moest aanpakken. 
Êen goed verzorger moet na
melijk eerst een goed psicho-
loog zijn, en dat was hij. 

kon$umptie 

De nationale basketbalploe-
gen van Belgiè en Frankrijk 
hebben tweemaal tegen elkaar 
gespeeld, in twee dagen tijd. 
Wij hebben niet zo best begre
pen welke de bedoeling was 
van die twee wedstrijden, te
meer omdat ze allebei in Frank
rijk gespeeld werden. Wij heb
ben een poos gedacht dat één 
van de twee wedstrijden offi
cieel was, en de andere een 
VT^iendschappelijke ontmoeting, 
maar dat blijkt niet het geval 
te zijn. Het waren allebei of
ficiële matchen, en er was niet 
eens sprake van de uitslagen 
van beide wedstrijden bij el
kaar te tellen. Nu wordt de 
vraag «wie er gewonnen heeft?» 
wel bijzonder moeilijk als men 
weet dat België de eerste wed-
Strijd won en Frankrijk de 
Iweede. Al met al zullen wij 
tiog moeten gaan geloven dat 
jjjet er de inrichters om te doen 
Was hun spektakeltje twee keer 
te verkopen, kwestie van er zo-
Veel mogelijk poen uit te halen. 
Wij leven nu eenmaal in een 
konsumptiemaatschappij. 

stoofhout 

De brusselse zesdaagse is een 
klucht geworden op grote 
schaal. Er is één dag een beetje 
volk geweest, de dag namelijk 
dat de schoolkinderen gratis 
mochten komen. Kan men, ter-
foops gezegd, niets beters be
denken om die schapen naartoe 
te sleuren ? Als wedstrijd werd 
het ook al een flop van belang. 
Pe ene renner na de andere 
totterde op zijn gezicht, om na
dien op te geven. Men maakte 
daarna de gekste ploegen, zodat 
h\ feite niemand nog wist wie 
met en wie tegen reed. Om al 

die kinderazie te gaan bewon
deren moesten de « geachte 
sportliefhebbers » dan nog een 
inkomprijsje neertellen, die de 
bezoekers van schouwburgen en 
koncertzalen met verstomming 
zou slaan. Nee, als wij Viaene 
waren, wij probeerden ons 
baantje aan de man te brengen 
als « stoofhout », kwestie van 
niet alles te verliezen. 

historisch woord 

Nu Charles de Gaulle dood 
is, moet men natuurlijk op zoek 
gaan naar « historische woor
den», wat helemaal niet zo'n 
zware karwei is, vermits de 

overleden staatsman helemaal 
niet karig was met dergelijke 
dingen. En vermits de sport 
zich meer en meer integreert 
in het maatschappelijke be
staan (of zouden we stilaan 
moeten gaan zeggen • het maat
schappelijke leven opslorpt ' ) , 
moest men ook op zoek gaan 
naar enkele kernachtige uit
spraken over de sport. « Les 
Sports » heeft dat voor ons ge
daan, en eraan herinnerd dat 
de Gaulle ooit gezegd heeft : 
« Al te talrijk zijn nog degenen 
die niet inzien dat de sport een 
der belangrijkste aktiviteiten 
voor de jeugd is. De sport ont
wikkelt in de mens nochtans 
belangnike deugden » Beb-^lve 
dat dit kan gezegd worden over 

75 jaar kbvb 
Met de match België-Frankrijk heeft de Koninklijke 

Belgische Voetbalbond dus zijn 75-jarig bestaan gevierd. 
Naar aanleiding daarvan zijn in de pers talrijke over
zichten verschenen van al wat in die 75 jaar zoal gebeurd 
is in en rond de voetbalbond, en het minste dat men er 
kan van zeggen is dat de bond toch geen overdreven stil 
bestaan heeft gekend. Wat ons daarbij altijd treft, hoe
wel het best kan zijn dat wij ons hierin vergissen, is dat 
het vroeger, in de heroïsche tijden zou men kunnen zeg
gen, allemaal zoveel prettiger was, en zoveel pittiger, 
dan nu, nu voetballers en klubdirigenten en bondsbonzen 
zi<"bze!f zo « au sérieux » zijn gaan nemen. De professi
onele en kommerciële spektakelsport kan misschien 
waardevolle elementen bevatten, maar in haar geheel 
ligt ze ver onder, in onze ogen altans, bij het amateuris
tisch « geklungel » in de jaren die voorbij zijn. Het was 
toen namelijk sport voor mensen. Nu sport voor geld. 

Nationale ploeg-voorzitter Goethals vlucht weg. De jubilerende 
belgische witte duivels kregen op hun donder tegen een Frank-

rijk-dat-eens-niet-zwak-ioas (1-2). 

lektuur, godsdienst, kunst, vrij
en, eten, drinken, slapen, wer-
Icen en studeren (onder meer), 
lijkt het ons aantrekkelijk 
scherp gezien. 

hemd 

Omdat het zo een ontroerend 
stuk IS, zullen we maar zo vrij 
zijn een brok proza over te ne
men uit « Les Sports », zoals 
men weet de éne ware sport-
moniteur in ons land. « Terwijl 
haar echtgenoot slagen wissel
de met de Bask José Urtain, zo 
luidt het, dinsdagavond te 
Wembley, dwong mevr. Albina 
Cooper, 31 jaar, zich een boek 
te lezen Zij weigerde om het 
even wat te horen langs de ra
dio Ze heeft gisteren bekend 
gemaakt dat ze haar man in 
vijf weken niet meer gezien 
heeft, en dat zij hem tijdens 
zijn oefening niet heeft willen 
vertellen dat zijn kind de griep 
had, en dat zijn moeder ziek 
in de kliniek lag sedert tien 
dagen Het is mijn taak, aldus 
mevr. Cooper, hem te helpen. 
En terwijl haar man doende 
was met het verdienen van 
30 000 pond, bracht zij haar 
avond door in de keuken, met 
het wassen van een hemd van 
Henry. Zij verklaarde : « Ik 
denk dat hij het nodig zal heb
ben als hij terugkomt ». Nogal 
ingewikkeld, zoals u ziet, met 
die boeken en radio en hemden. 
Maar schoon. Vooral dat hemd 
dat vijf weken bleef liggen, 
vinden wij schoon. 

solidariteit 

De britse atlete Lilian Board 
is zeer, zeer ernstig ziek. Er is 
geen sprake van dat zij nog 
ooit aan wedstrijden zal kun
nen deelnemen, en ze zal al 
héél blij mogen zijn als ze haar 
zware ziekte zonder al te veel 
schade doorspartelt. Zij is in 
behandeling in Duitsland en die 
behandeling zal lang duren. Ze 
zal ook zeer duur zijn, vermits 
zij een kleine vijftienduizend 
frank per week kost. De britse 
sport is Lilian echter ter hulp 
gesneld. De britse atletiekfede-
ratie heeft een intekenlijst ge
opend, en de giften stromen toe. 
Een industrieel dokte ineens 
1000 pond af. Een bokspromotor 
besloot een meeting in te rich
ten, met verhoogde prijzen voor 
de plaatsen, en de winst te 
schenken aan Lilian. Vinden 
wij fijn natuurlijk. Maar er

gens blijft toch een vaag ge
voelen van onbehagen hangen. 
Bond en promotor willen het 
wel hebben van de anderen, 
maar waar blijft hun eigen 
aandeel ? 

triomf 

Onze trouwe lezers weten al 
lang dat wij maar een zeer ge
ringe belangstelling aan de dag 
plegen te leggen voor rekords, 
omdat die, naar onze zeer be
scheiden mening, zo goed als 
waardeloos zijn. Anders is het 
echter gesteld met een nieuw 
wereldrekord dat zo pas geves
tigd werd, en reeds daags na
dien verbeterd. Het betreft hier 
het wereldrekord <dangzoenen». 
Eerst hebben twee studenten — 
gemengd paar uiteraard — van 
de universiteit van Washington 
het rekord gebracht op twaalf 
uur. Nauwelijks hadden ze el
kaar de overwinningskus gege
ven (misschien wel van iets 
kortere duur), of een ander 
paar verbeterde htm rekord 
met één uur en 4 minuten. Wij 
geloven dat hier een grootse 
prestatie werd geleverd, een 
prestatie die andermaal onder
streept dat paal noch perk kan 
gesteld worden aan 's mensen 
triomf over de vijandige mate
rie. Wij willen meer dergelijke 
kampioenen. 

pover geval 

Wij zijn nog maar eens we
zen kijken naar de voetbalwed
strijd België-Frankrijk, en wij 
zullen maar ineens zeggen dat 
wij spijt hebben van de centen 
die wij daaraan besteedden. Er 
heerstte in het nog niet voor 
de helft gevulde Heizelstadion 
eén sfeer « van mijn klak ». De 
wedstrijd zelf had niets om het 
lijf. De uitslag kon ons, Bels 
zijnde, zeker niet bevredigen. 
Nu weten wij natuurlijk wel 
dat het maar een « vrienden-
matchke » was, zonder enig be
lang, maar of dit een reden was 
om, zoals de Belgen deden, met 
één enkele aanvaller te spelen, 
of een reden om af en toe de 
belhamel te gaan uithangen, of 
een reden om die match voor 
te bereiden met één enkele 
training, dat zouden wij toch 
willen betwijfelen. Tenslotte 
liet men het publiek duchtig 
betalen voor dat triestige spek
takeltje, en of het publiek dat 
zal blijven nemen, lijkt ons ook 
al ver van zeker. 

n a a r o s s e l t 

Wij hebben in een brussels 
blad de bittere klacht gelezen 
van een sportliefhebber en wij 
hebben met de man te doen. 
In veertien dagen tijd, van 25 
oktober tot 7 november had de 
man volgende grrrote sport-
spektakels moeten « meepak
ken » : Anderlecht-Crossing 
[(voetbal). Royal IV-US Army 
(basket). Royal IV-Bell (bas
ket), Union-Charleroi (voet
bal), Asub-Rebels (volley), 
Taylor-Laver (tennis), Ander-
lecht-Kopenhagen (vaetbal), 
Trofee der wegrenners (wiel
rennen), zesdagen van Brussel 
(wielrennen), jumping op de 
Heizel, Racing White-Standard 
(voetbal) en Anderlecht-Lierse 
(voetbal) hetzij, als wij goed 
teilen, een dozijn sportspekta-

kels in twee weken. En de man 
klaagt erover dat zijn porte
monnee zo plat is als een vijg 
Wij hebben eens eventjes zijn 
rekening gemaakt. Twaalf keer 
100 frank inkomgeld (en ver
schillende spektakels zijn veel 
duurder), 20 frank tram, 10 
frank programma en 50 frank 
voor een pintje of een broodje, 
dat maakt precies 2.160 frank 
per twee weken of een dikke 
duizend knotsen per week voor 
één persoon aan sportspektakel 
alléén. 

Nu kunnen wij ons moeilijk 
voorstellen dat er nog huishou
dens zouden zijn waar «pere » 
iedere week duizend frank zou 
besteden aan konsumptiesport 
voor hem alleen, en iedere 
avond riepedebie zou zijn, ter

wijl vrouw en kinderen braaf 
en goedkoop thuis blijven zit
ten. 

Als wij bij voorbeeld ook 
naar al die spektakels zouden 
gaan, en vrouw en kinderen 
hetzelfde gunnen (dat zouden 
wij wel moéten), dan zou ons 
dat per week vijf, en per 
maand twintigduizend knot
sen kosten. Wij kunnen ons 
nog niet één tiende van dat be
drag permitteren, en wij den
ken van de meeste « werkende 
mensen » hetzelfde. 

Wij hebben dus met de man 
te doen en daarom willen wij 
hem een voorstel doen In 
plaats van weer eens zijn cen
ten naar een of andere sport-
truterij te dragen, moest hij 
met ons mee naar Meise gaan. 
Wij gaan dan samen het 
herfstbos verkennen, en tegen 
valavond trekken wij van Mei-
se, langs het duivelspad, naar 
Osselt, zo maar stappend onder 
de lage grijze lucht. Wij lopen 
eens de duivelsschuur binnen, 
en dan verder luisteren wij 
maar naar de stilte over de 

velden, en in de diepe, holle 
weg zullen wij de herfst zien 
hangen in de zilveren draden, 
en wij zullen de herfst ruiken 
ook en de maan zien opgaan 
over het bultige land van Bra
bant. Tegen dat wij Osselt be
reiken, zal de avond gevallen 
zijn, en het laatste stuk weg 
onder de bomen zal helledon-
ker zijn. Wij zullen op ons 
zwaar de beklemming voelen 
van de grootsheid van de in
slapende natuur. Zwijgend, on
der de indruk, zullen wij in 
Osselt een boerenstaminee bin
nengaan, en bij de stoof een 
pint drinken. De pinten zijn 
daar veel goedkoper dan in 
het sportpaleis van Forêt-Na-
tional. 

Onze brusselse vriend, met 
te weinig centen om alle sport-
spektakels te kopen, verzeke
ren wij dat hij dan een sensa
tie zal beleefd hebben, die hij 
wellicht nog nooit heeft ge
kend, dat hij voor zijn twintig 
frank van bus en pint honderd 

' keer meer ontspanning zal 
hebben gekregen dan voor zijn 

tweehonderd frank in de spek
takelzaal, waar men geen ont* 
spanning verkoopt, maar een 
surrogaat van slechte kwaliteit, 
en dat hij bovendien aan sport 
zal gedaan hebben onder de 
vorm van een tiental kilometer 
footing. 

Wij doen dit prachtig voor
stel (vraag dat maar aan aUe 
mensen die het al uitvoerden)' 
gratis, omdat de man met ai 
zijn showkens, in feite een siuc-
keiaar is, zoals er veel zijn. 
Eén van de velen die zich tta 
al, nu de werving nog maar 
pas begint, hebben laten op
fokken tot échte sportkonsu-
menten, lijdend aan iets dat 
een soort waanzin moet zijn, 
namelijk te denken dat zij ver
plicht zijn, omdat reklame en 
gazet zulks zeggen, hun laatste 
cent uit te geven aan sport-
kitsch, en de sportbeoefening 
zelf links te laten liggen. 

Onze remedie : te voet van 
Meise naar Osselt om een pint 
te gaan kopen, mèt madame en 
de kinderen. De prijs van de 
wandeling is dezelfde. 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande ! I ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER D O R T M U N D E R 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

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

Oberbayern orkesten 

Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, f i jn, 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 
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 

Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 

AALST (Klaroen] Autoweg 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenweg 1 
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen) 

KONTICH, Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Lichtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oosiende 
(open) 

BECO 
levering 

BECO 

p.v.b.a. 

van gas- en 

BECO verwacht ook Uw 

BECO verwacht ook Uw 

BECO Krijgsbaan 236 

Tel. : (03)52.81.73 

BECO 
Stookolie ! 

BECO 
bestelling I 

bestelling ! 

», ZWIINDRECHT 

32.02.10 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN 

Êi 

J L 

via "GROEP DE BONDT 
Coremanssfraat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

WALTER ROLAND 
Ctd^lomMrd optïdtn, trVtai ioag 

aU« xl«kenfond«ea 
IDERKSTHAAT H ANTTERPENf 

(Lel op het huisnummer Q 
Telefoon }5 S6 «2 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

VfMT kzert van dit blad i 10 V* kortijiy 

WIJ-LEZERS VRAGEN BI) H U N OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C , Provinciestraat 95 ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 Opticiens : Vraagt het bezoek van onze 
vertegenwoordiger. 

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 I 

Depot Gent - Tel. 09/22.45.62 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boelc- en Papierhandel 

Zaakvoerder ; Fons Labeaii 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij lief Sint-Jansplein) 
Sinl-Jans-Molenbeel< - Brussel 8 

Telefoon (02)28.87.09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

fel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige pnjs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
firuggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

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

rel. 39.19.27 
T.V. RADIO ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
r.V. PELMAR 61 sctierm, 

11.995 fr. i.p.v. 16.995 ft. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen s gezelligste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potstraat « 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dins3ag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St.-Amands a.d Schelde 
Mosselen Paling 
TeL (052)332.75 

Uitbater lan Brugman: 
3-2-68 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

L a u w e r e y s D e B r u y n 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag . woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

Hoe geraak ik aan een internationaal r i jbewijs ? 
Zeg, manlief, haal eens wat dokumentatie voor onze va
kantiereis naar Oostenrijk en Zwitserland. Of verkies j i j 
naar Spanje te reizen ? 

Ik zou dringend mi jn omniumverzekering voor onze 
veertiendaagse reis in orde moeten brengen. 
Hopeli jk geen pech deze nacht op de weg. Naar huis is 
nog ver. 

Voor al die problemen kennen vele tienduizenden Vlamingen slechts deze oplossing : 

ZIJ SLUITEN AAN BIJ DE VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND ! 
SLECHTS 400 F LIDMAATSCHAPSCELD PER JAAR. 

Inlichtingen en inschrijvingen : V.A.B., Sint Jakobsmarkt 45-47 - 2.000 ANTWERPEN 
Bovendien is er in elke belangrijke gemeente van Vlaanderen een vertegenwoordiger van de VAB die U met raad en daad bijstaat. Hi) it 

UW VRIEND I 

Duitse Moezelwijn brengt stemming 

«HUGO - SERVATY 
begrip van prima kwaliteit 

» 

Al leen invoerder 

MARCEL OMBELETS 

Tel. 03 / 21.00.16 Gitschoteliei 207 

2200 BORCERHOUT 

In het Antwerpse VIER PROEFLOKALEN 

« ALCAZAR » met « HUGO-SERVATY WI |NKLUIS » 
in 't centrum van Kontich. 2550 Mechelsesteenweg 22 
Tel. 03/53.13.52 Maandag gesloten 

• 
« ODAL » met « WEINSTUBE LORELEI » aan Bell Te
lephone, Ballaertstraat 80. Antwerpen 2000. 
Tel. 03/38.01.21 Dinsdag gesloten 

• 
« HUIS TIJL », Bredabaan 298, Merksem 2060. 

Zaal voor feesten 
TeL 03/45.89.76 Maandag gesloten 

• 
« VLEMINCKHOF », het lokaal met standing. Markt 
plein 8, Wijnegem 2110. 
Tel. 03/53.89.26 Dinsdag gesloten 
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PERS 
spiegel 

« Veel leven om niets » zou 
jSbakespeare waarschijnlijk ook 
over ons belgisch politiek we-
Feldje hebben kunnen schrij
ven. Delegaties ontvangen, ge
heime en verklapte nieuwe 
plannetjes van brusselse libe
ralen en socialisten, reakties en 
tegenreakties. Terwijl insiders 
voorspellen dat de stellingen 
waarschijnlijk toch zullen be
vroren blijven. 

De vraag wordt dan ook meer 
en meer « Wat daarna ? ». 

Daarop geven enkele « vrije 
t r ibunen » interessante be
schouwingen. 

het volk 

Ondanks de danspasjes die 
de liberale prima donna is ko
men zetten op het grondwets
podium komt er volgens Jef 
Ciaes toch geen nieuwe spaa-
tting in dit drakerig stuk. CVP 
en ook BSP kunnen zich niet 
veel bewegingsvrijheid meer 
veroorloven : het vlaamse pu
bliek is al kritischer geworden 
dan vroeger. 

« De voorstellen van de h. 
Descamps worden in het vlaam-
Se land op groot scepticisme 
onthaald. In de eerste plaats is 
n iemand zeker dat de voorzit
t e r van de P W zijn waalse en 
brusselse partijgenoten kan 
overhalen om hun boycot van 
de grondwetsherziening op te 
geven. Welke houding de waal-
se en brusselse socialisten zoo-
den aannemen is eveneens nog 
een vraagteken. 

» De regering die moet beslis
sen of zij in enige mate aan de 
liberalen wil tegemoet komen, 
beschikt in feite slechts over 
weinig manceuverruimte. De 
^daamse CVP heeft vorige 
week haar t rouw aan het rege-
ringsvergelijk bevestigd en 
meteen elke uitbreiding van 
Brussel, rechtstreeks of on
rechtstreeks, van de hand ge
wezen. Van de vlaamse socia
listen hoeft men evenmin een 
volte-face te verwachten. Volks
vertegenwoordiger Willy Claes 
en minister Gust Breyne heb
ben tijdens het weekeinde op 
het kongres van de jong-socia-
iisten duidelijke taal gespro
ken : de vlaamse BSP-ers zijn 
op taalgebied tot geen toege
ving bereid. 

» De regering weet dus hoe 
de kaarten liggen, maar zij 
heeft slechts weinig troeven in 
haaiden. De eerste-minister zelf 
heeft immers bij herhaling ge
zegd dat het regeringsvergelijk 
één geheel vormt, en hiet vat
baar is voor grondige wijzigin
gen ». 

volksgazet 

Voor één keer dat hij eens 
gezonde kritiek levert (op de 
brusselse socialisten) willen wij 
Jos van Eynde de ruimte van 
deze persspiegel niet onthou
den, hoewel hem dat ui teraard 
weinig zal kunnen schelen. 

« Veel bedenkelijker is hun 
cis om de gemeentebesturen 
Van buiten de brusselse agglo
merat ie gelegen gemeenten, 
voorafgaand aan de samenstel
ling van federaties van gemeen
ten, toe te laten zich uit te 
spreken over de mogelijkheid 
van « technische en administra
tieve aansluiting bij de hoofd
stedelijke agglomeratie », waar
na het ekonomisch gebied Brus-
s ^ « niet groter, maar ook niet 
kleiner » zou worden dan dit 
aldus verruimd gebied. Er 
wordt weliswaar beweerd dat 
het alleen om « technische en 
administratieve » aansluiting 
gaat Doch de Vlamingen vre

zen (naar onze mening terecht, 
zolang niet is bewezen dat in 
de hoofdstad de geest is veran
derd) dat zij uiteindelijk en 
zelfs zeer vlug ook op taalge
bied tot een soort van annexa
tie zou leiden. Dit zou uitbrei
ding van de « olievlek », ver
plichte tweetaligheid en ten 
slotte verfransmg kunnen be
tekenen. Vele Vlamingen me
nen dat over « technische en 
administratieve » overeenkom
sten slechts kan worden onder
handeld «van macht tot macht», 
d.w.z. tussen de brusselse agglo
meratie en nog te vormen fede
raties van — uiteraard vlaamse 
— gemeenten. Zij weigeren 
kleine gemeenten alleen met 
het machtige Brussel te kon-
fronteren, een onderneming 
waarbij zij, zoals een artisjok 
blaadje na blaadje wordt gege
ten, de ene na de andere zou
den kunnen worden ingelijfd ». 

gazet van antwerpen 

Onder de betekenisvolle titel 
«t Staak het bedrog » licht mr. 
Filip Lambrechts, voorzitter 
van de algemene raad van de 
VVB het regeringsplan nog 
eens door. 

Hij beschouwt de hele voor-
stellenpoespas van uit een ge
zond vlaams s tandpunt en 
klaagt het volksbedrog aan dat 
hierrond werd gespeeld, vooral 
Ba de beruchte gebeurtenissen 
in het parlement vóór het zo
merreces. Het is niet de Volks
unie die « de nieuwe weg » af
wijst, waarover in zijn slot 
wordt gesproken. 

« Voor en t i jdens de behande
ling in de Senaat van het ont
werp tot grondwetsherziening, 
werd van regeringszijde de pu
blieke opinie in Vlaanderen 
flink onder druk gezet met de 
valse bewering dat door de 
grondwetdierziening de begren
zing van Brussel-hoofdstad tot 
de 19 gemeenten grondwettelijk 
zou worden vastgelegd. Wie 
kri t iek gaf o p h e t regeringsont
werp werd aan de schandpaal 
gespijkerd met het verwijt de
ze grondwetteli jke begrenzing 
t e verhinderen. 

» Nu de regering haar ont
werp eerstdaags voor de Kamer 
wil brengen, weerkl inkt dit te-
ma opnieuw, en daarom is het 
goed die kwestie even onder de 
loepe te nemen, temeer daar ve
len in Vlaanderen, volkomen te 
goeder trouw, doch onwetend, 
het verschil tussen de slogan 
en de beoogde teksten niet heb
ben gelezen. 

» Ergerlijk is het vooral dat 
van het ingewikkeld karakter 
der mater ie misbruik wordt ge
maakt om de brave Vlaming 
met valse propaganda te be
stormen en hem alzo bij de 
neus te nemen. 

» Ergerlijk is het nog meer 
dat een zo belangrijke zaak als 
de hervorming van de staat nu 
verlaagd is geworden tot een 
steekspel tussen de partijen, 
waarbij begerig wordt uitgeke
ken naar de kans om in een 
gunstige elektorale pozitie te 
komen. 

» Hiertegenover zouden we 
de zaken graag pozitief stellen 
en wij herhalen daarom de na 
het senaatsdebat door velen uit
gedrukte wens : een ruim 
vlaams overleg om samen « de 
nieuwe weg » te kunnen op
gaan ». 

de standaard 

Bij dit geheel van voorstel
len komt in de Vrije Tribune 
van de Standaard onze senator 
van Haegendoren aan het 
woord. Dit komt wel erg op 
zijn tijd : er zit een realistisch 
programma in met een fede
raal perspektlef en bestreving. 
maar met verwezenlijkingen, 
die nu reeds kunnen aangevat 
worden : of durft «flamingant» 
De Saeger die « krachtdadige 
minister van Openbare Wer
ken » niet zijn, op deze voor de 
vlaamse gemeen.schap zo be
langrijke terreinen ? 

« Wie het doel wil wil de kul-
turele gaafheid van Vlaande
ren, de beveiliging van 300.(>00 
Vlamingen en de welvaart van 

ons grootste ekonomisch cen
trum, Antwerpen, moet de ge
wettigde middelen rationeel 
aanvaarden. Deze middelen 
zijn, ten eerste het voortbe
staan van België, grondig-fede-
raal geherstruktureerd en het 
hoofdstedelijk karakter van 
Brussel in dat België. Zij die 
aan Brussel haar hoofdstedelijk 
karakter willen ontnemen maar 
tevens de pariteit voor de Vla
mingen opeisen, zijn inkonse-
kwent. Alleen het argument dat 
Brussel de hoofdstad is, maakt 
het ons mogelijk Vlaanderen te 
Brussel te handhaven. 

» Het tweede middel is het 
vlaams publiek gezag De 
vlaamse «minderheid» te Brus
sel kan het niet uithouden, in
dien ze niet in een federaal Bel
gië dus onder een vlaams staats
gezag, in haar vlaamse nationa
liteit (en niet : subnationali-
teit") gefixeerd is. 

» Ten derde is er de uitbrei
ding van Brussel. Wie de Bub-
urbanizatie van een grote stad 
wil tegenhouden, jaagt hersen
schimmen na ; wie ze ordeloos 
wil laten verlopen of ze als 
i n k t v i s s t ruktureren. tast 
Vlaanderen naar het hart . Het 
sluitstuk van de zaak is en 
blijft een ruimtelijke ordening 
waarbij de uitbreiding van 
Brussel in vlaamse en waalse 
satellieten wordt opgevangen. 
Dit kan een krachtdadig minis
ter van Openbare Werken 
« doen ». 

de financieel-
ekonomische tijd 

« Brussel mores leren » zo 
zou men de stelling kunnen sa
menvatten, die dit vlaamse 
ekonomische blad stelt tegen
over de brusselse machtshon-
ger. 

« Het akkoord tot stand geko
men in de schoot van de rege
ring en gekonkretizeerd in de 
huidige voorstellen, moet nu 
niet meer geamendeerd wor
den. Niet de twee taalgemeen
schappen moeten toeschietelijk 
worden om een tweederde 
meerderheid mogelijk te ma
ken als straks de regering het 
kommunautair dossier opnieuw 
ter bespreking aan de Kamer 
voorlegt. De brusselse tezis van 
« geef ons een kleine voldoe
ning en wij geven u onze stem», 
is voorbijgestreefd. 

» Dat men denke aan Alsem
berg, Beersel, Dilbeek, Grim
bergen. Sint - Pieters - Leeuw, 
Zellik, Tervuren, waar nu al 
frankofonen in de gemeente
raad zitting hebben. l3at is hun 
geschied omdat de Vlamingen 
de straffeloze overtreding van 
de taalwetten in het Brusselse 
hebben moeten ondergaan, om
dat zij via faciliteiten en ont-
haalregelingen hebben toegege
ven, omdat de voogdij-overhe-
den nooit hebben ingegrepen. 
Overigens kan de regering toch 
met de hakken over de sloot, 
want wie zegt dat sommige 
waalse PLP-ers. geregionali-
zeerd als ze aan het worden 
zijn, zich niet een nieuwe poli
tieke huid willen aanmeten ten 
koste van de brusselse camaril
la ? Een geïzoleerd Brussel is 
een Brussel dat eindelijk zou 
kunnen begrijpen waar het bij 
de huidige hers t rukturer ing om 
gaat ». 

radikaal 

Is het CVP-jongeren-blad 
waar onder het mom van open
heid, alleen de stellingen van 
de touwtjestrekkers aan bod 
komen, zoals in een open brief 
een ganse ploeg CVP-jongeren 
uit het Gentse aanklagen. 

Een van die touwtjestrekkers 
Wilfried IVIartens, die beter te
rug wat ernstige vlaamse lek-
tuur zou lezen (cfr. de drie ho
ger aangehaalde bladen) doet 
platvloers mee aan het goed
koop gebazel tegen de Volks
uniehouding in de grondwets
herziening. Onder wat die man 
tegenwoordig zijn naam durft 
zetten ! 

« De eerste-minister schijnt 
weer op dreef te komen en hij 
zal waarschijnlijk pogen door 
persoonlijke kontakten de sa
botage in het parlement onge

daan te maken. Het volstaat dat 
slechts enkelen terugkeren en 
de afwezigheid van al de rest 
wordt zinloos. De Volksunie 
ligt aan de bazis van dit ma
neuver. In de Senaat heeft de 
VU aan de besprekingen deel
genomen en zij was zelfs heel 
blij dat zij de grondwetteli jke 
afbakening van Brussel kon 
goedkeuren. Nadien besliste zij 
plots de ganse herziening te 
boycotten door uit de Kamer 
weg te lopen. Toen zij dat deed 
verschafte zij aan de franstali-
ge tegenstanders het gedroomd 
middel om de boycot effektief 
te maken. 

» Nu het vlaamse land met 
verbijstering heeft vernomen 
hoe de franstalige Brusselaars 
gestemd hebben, blijkt meer 
dan ooit welke enorme flater 
de VU heeft begaan. Er is geen 
zinnig mens in Vlaanderen die 
niet inziet dat in juli een grote 
kans zomaar is weggegooid. Zal 
de VU nu de moed opbrengen 
om haar flater ongedaan te ma
ken ? Als zij dat doet endaa r -
door in de Kamer het vereiste 
kworum van 2/3 aanwezigen 
wordt bereikt, Islijft de vraag 
gesteld of er nog een voldoende 
meerderheid kan gevonden 
worden, dwz. met de steun van 
franstaligen, om aan Brussel 
het s ta tuut te geven en de af
bakening op te leggen die in 
het regeringsvoorstel voorzien 
zijn ». 

w. luyten. 
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ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM — ANTWERPEN 

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

Publiciteitsagent vooi 

« WIJ » VLAAMS-NATIONAAL 

Tel. (03)30.48.99 

MEDEGEDEELD 
berten fermont-
herdenking 

Te Antwerpen wordt zondag 
22 november a.s. het overlijden 
herdacht van Berten Fermont, 
die in 1933 stierf aan de gevol
gen van de gevangenisstraf 
voor dienstweigering om gewe
tensbezwaren 

Progamma : te 9 uur op het 
Schoonselhof, bloemenhulde; 10 
uur in de Kerk van de Witte 
Paters, gezamenlijke Euchari
stieviering; 11 uur in de V.T.B.-
zaal. St Jakobsmarkt , kollo-
quium over « Opvoeding tot 
Vrede en Verantwoordelijk
heidszin ». Inleiding door me
vrouw Mieke Claeys-van Hae
gendoren. 

Bijdragen voor de bloemen
hulde en voor de komiteewer-
king op postrekening 4332.54 
van het Berten Fermont-her-
denkingkomitee, v.z.w., Ant
werpen. 

OFFICIEEL VERDELER 

H, PELEMAN-MARCKX 

RADIO « PELMAR » 

Van den NesHei 16 
ANTWERPEN 

Tel. 03 .39 .19 .27 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
VOOR V.U.-LEDEN 

TELETON ANEX 

• klasse TV toestel met door-
steekbeeldbuts 

• gepolitoerd notenhout 
9 kanaalkiezer met voorseleUtle 

TELETON-ANEX 

1. Kwaadsfraaf 9791 Elsegem 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Rijksweg Qent-Kortrljk 

ASTENE • DBINZB 
'• McKtndags gesloten 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvfoa 

Fabrikant-Ontwerper 
der RICHELIEU-

BRILLENKOLLEKTIE 
Hovenierstraat 9 Aalst 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 2 0 % KORTING 

Telefoon : 
( 0 2 ) 1 8 . 7 8 . 4 4 
( 0 5 2 ) 2 8 8 . 7 0 

Tota le verkoop 
DEKENS LAKENS 

BEDSPREIEN 
aan WEGGEEFPRIJZEN 

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

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

Zondag van 9 tot 12 u. 

ELKE V.U.-AFDELING 
laiN DON Ml 

mSüNIE 

VORST 
IK BEM LID 

HAAR EIGEN LUCIFERS ! 

«PUBLi-SPIEGEL» 
16, Belegstraat 

2.000 ANTWERPEN 
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bewegi 

Antwerpen 
antwerpen (arr,) 
« amnestie-betoging gent » 
(22 nov. 7 0 ) 

Groot-Antwerpen : algemeen 
verzamel- en vertrekpunt, met 
een stipt vertrek te 9 uur, aan 
de Van den Nestlei (spoorweg
brug aan Belgiëlei). Alle deel
nemers met eigen wagen wor
den daar vóór 9 u. verwacht. 

Autocar-reiskoste : 60 tot 70 
fr. 

Arr. Sekretaris 
Wim CLAESSENS. 

antwerpen (stad) 
onze oprechte dank 

Honderden hebben op de een 
of -andere wijze medegeholpen 
aan onze prachtige overwin
ning ! Het is onmogelijk ieder 
persoonlijk te danken. We 
doen het langs deze weg : aan 
alle kandidaten, die op een 
voorbeeldige wijze in overeen
komst met het bestuur de dui
zenden stemmen hebben aange
trokken achter hun kandida
tuur. Aan alle steuners, die ons 
toelieten een kampanje te voe
ren die zelfs de tegenstrever 
met verbazing heeft geslagen. 
Aan alle propagandisten die 
alhoewel ze niet op de lijst als 
kandidaat voorkwamen, zich 
belangloos hebben ingezet en 
trouw de richtlijnen van de 
propaganda hebben gevolgd. 
Aan alle bestuursleden die de 
motor hebben doen draaien. En 
aan alle onbekende simpatizan-
ten die op hun eigen wijze de 
propaganda hebben geholpen, 
lidmaatschap 1971 

Zoals alle jaren komen onze 
bestuursleden en propagandis
ten het lidgeld 1971 ontvangen. 
Spaar hen de tijd, u kan nu 
reeds storten. De kaart wordt u 
toegestuurd. 80 fr hoofdlid, 40 
fr. bijlid. Storting op P.C. 
61.75.11 van Bergers G. Antw. 
1000. 
dienstbetoon 

U kan alle dagen der week 
terecht op het sekretaraat Wet-
str. 12 Antw. Voor speciale ge
vallen, (bvb. pensioenen), liefst 
op donderdag van 18 tot 19 u. 
sociaal dienstbetoon 
senator h. ballet 

Maandag 23 november 1970, 
van 18u30 tot 19u30, ten huize : 
Jan van Rijswijcklaan, 74 Ant
werpen. 
abonnementenslag 1971 

Dank zij onze propagandisten 
behaalde onze afdeling vorig 
jaar het grootst aantal nieuwe 
abonnementen op «Wij». Dit 
jaar proberen we weer aan de 
spits te staan. Help mee! 
Schenk eens aan uw vriend, als 
verjaardagscadeau een abonne
ment op WIJ! Kan gestort 
worden op P.C. 61.75.11 van 
Bergers G. Prijs 300 fr. voor 
een gans jaar tot eind 1971. 
steun 

De vrijwillige maandelijkse 
steun laat de afdeling toe haar 
propagandistische aktiviteiten 
ook tussen de verkiezingen te 
volbrengen. U kent onze P.C. 
61.75.11 van onze voorzitter 
Bergers G. Antw. 2000. Van 
harte dank bij voorbaat, 
nieuwe leden 

Buiten de prachtige over
winning als gevolg van de wel
overwogen propaganda tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
blijft het bestuur weer niet 
stilzitten. Honderd nieuwe le
den in de afgelopen weken was 
er het rezultaat van ! 

berchem 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 27 november van 18 
tot 22 uur en op zaterdag 28 no
vember van 10 tot 16 uur. op 
ons sekretariaat. Grote Steen
weg 66 te Berchem (Vrijetijds
centrum) 
bal 

Overwinningsbal op zaterdag 
21 november 1970 in de zaal 
«Alpheusdal» Kan. Peeters-

straat 38 te Berchem. Toegang : 
50 fr. Kaarten te bekomen bij al 
de bestuursleden. 

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. 
vujo 

Zaterdag 14 november had 
een eerste kontakt plaats van 
een twaalftal jongeren om een 
vaste kern te vormen. Een eer
ste grote samenkomst van alle 
leden werd gepland voor de 
kerstvakantie, 
bestuursverkiezing 

Dinsdag 8 december : be
stuursverkiezingen in onze af
deling. Maak gebruik van uw 
recht op inspraak. 

ekeren 
bestuursverkiezing 

Maandag 30 november 1970 
van 20 tot 22 u.30 in « De Bonte 
Os », Kapelsesteenweg 351, Eke-
ren-Donk. 

herentals 
optocht vu-fanfare 
kempenland 

Naar aanleiding van het zeer 
goede VU-rezultaat bij de ge
meenteverkiezing zal de VU-
fanfare Kempenland rondtrek
ken door Herentals op zaterdag 
28 november. Alle leden die 
wensen mee op te stappen zijn 
welkom ! 

Verzameling te 15 uur in lo
kaal Kempenland, Stations
plein. 
st. niklaasfeest 

Het VU - St - Niklaasfeest 
krijgt dit jaar een nieuwe 
vorm. Alle kinderen worden 
door de Sint verwacht in lo
kaal « Brouwershuis » op zon
dag 6 december te 15 uur. 

hoboken 
ledenslag 

Opnieuw zijn de propagan
disten gestart met een grootse 
ledenslag. Wij feliciteren hen 
langs deze weg voor hun ini
tiatief. Nog een kleine inspan
ning en weer zullen we het 
honderdtal overschrijden. 

sociaal dienstbetoon. 
Provincieraadlid Clem De 

Ranter, Steynstraat 106, na te
lefonische afspraak 27.72.78; ge
meenteraadslid Chretien Pi-
chal, Heidestraat 293, alle da
gen tijdens de werkuren; ge
meenteraadslid Fonne Crick, 
Broydenborglaan 19, na telefo
nische afspraak 27.82.11. 
bal 

Zaterdag 19 december e.k te 
20u30 vu-bal in zaal « de Oude 
Spiegel» (Kioskplaats). Toe
gang : 40 fr. 

kapellen 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 27 november a.s. om 
20 u. gezellig samenzijn met 
bestuursverkiezing in lokaal 
Blokskesweg, Kapelsestr., 162 
Kapellen. 

mariekerke 
volksunie-bal 

Zaterdag 19 december 1970 
om 21 u. Volksunie-bal in de 
zaal Raadskelder, Jan Hamme-
neckerstraat 100. Orkest Ritme 
Club. Inkom : 30 fr. 

mechelen 
amnestiebetoging gent 

De autobus vertrekt om 9 
uur morgen zondag aan het ca
fé Opsinj oorke, INIieuwwerk 1. 
Prijs : 30 fr. Inschrijven ; Op
sin joorke tel. 015/11106 of Eddy 
Luyten, Luchtvaartstraat 7, tel. 
015/10881. 

mortsel 
dank 

In naam van al onze VU-kan-
didaten en afdelingsbestuur 

Mortsel, danken onze vier ver-
kozenen : Mevr. De Ceuster 
Lieve, Edegemstraat, 85; Jan 
Vandewalle, Dieseghemlei, 52; 
Jos Debackere, Deurnestraat, 
315; Wim Claessens, Lierse-
steenweg, 197, al onze leden en 
simpatizanten, propagandisten, 
steunders, plakkers (bij dag) 
en bussers. Een biezondere 
dank aan de spontane mede
werkers in dringende omstan
digheden. 

ranst 
nieuw bestuur 

De statutaire afdelingsbe
stuur sverkiezing werd gehou
den op 7 november 1.1. o.l.v. 
arrondis. sekretaris Wim Claes
sens. Stemmen werden uitge
bracht door 73 leden-kiezers. 
Rezultaat : een volledig nieuw 
afdelingsbestuur kwam uit de 
bus : voorzitter : Leo Oorts, 
Lijsterlaan, 5; sekretaresse : 
Mw. Van Beeck-Van Ballaer, 
Veldstraat 64; penningmeester : 
Beckers Jos, Herentalsebaan, 
99; propaganda : Waumans 
Georges, Processieweg, 1; orga-
nizatie : Cuppens Jaak, Kievit
laan, 77; jeugd-raadslid : Si
mons Jules, Begonialaan, 1. 

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-Tumhout, 
steenweg op Ravels, Tilburg). 
Inkom 50 fr. Muziek Dee Jee 
F. Bee. Kaarten te verkrijgen 
bij de bestuursleden. 

vorst-kempen 
ledenslag 

De ledenwervingsaktie groeit 
uit tot een sukses. Naast de 
reeds flinke stijging van vori
ge week kwamen deze week 
nog meer nieuwe lidkaarten 
binnen. Ons ledenaantal steeg 
reeds met 85 %. We hadden een 
streefnorm gesteld van 1 % van 
de bevolking maar nu streven 
we naar de 2 %. 
bestuursverkiezing 

Morgen zondag 22 nov. kie
zen We ons een nieuw afde
lingsbestuur, vanaf 9.30 tot 
12.30 u. in ons lokaal, Geelse 
Baan 71. 

Westmalle 
bestuursverkiezing 

Zaterdag 28 november '70 
worden de bestuursverkiezin
gen gehouden. Tevens is er een 
algemene ledenvergadering, ge-
zellig-samenzijn en bieravond 
voorzien. 

De stemming vindt plaats 
van 20 u. tot 22 u. in lokaal 
«Bij den Toon», Antwerpse
steenweg, 134 Westmalle. U 
wordt verzocht u aan te bieden 
met uw identiteitskaart, op ver
toon daarvan zal u een stem
brief ontvangen. 

Tijdens de verkiezingen is er 
gelegenheid om een kaartje te 
leggen. 

Brabant 
bertem 
bestuursverkiezing 

Bestuursverkiezing op dins
dag 1 december tussen 20 en 22 
uur in cafe Gaston Frederickx, 
Dottermansstraat. Senator van 
Haegendoren bespreekt de ak-
tuele politieke toestand. Kandi
daturen moeten schriftelijk 
toekomen bij Jos Van Wijn-
gaerden, Vossenstraat 46, ten 
laatste op woensdag 25 nov. 

brussel 
sociaal dienstbetoon 
van walleghem 

Dinsdag tussen 19 en 21 u. ; 
zaterdag tussen 15 en 17 u. en 
op afspraak tel. 13.30.17. 

brussel (stad) 
bestuursverkiezingen 

Het arr, bestuur dringt er op 
aan dat de plaatselijke afde
lingsbestuursverkiezingen z o 
vlug mogelijk afgewerkt 
zouden worden. Het herinnert 
de plaatselijke besturen eraan, 
,dat hierop steeds een lid van 
het arr. bestuur moet aanwezig 
gelijk een uitnodiging aan het 

arr. sekretariaat, Dupontstraat, 
27 te 1030 Schaarbeek en aan 
de arr. sekretaris, Frans Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 109, 1600 
St. Pieters-Leeuw en de arr. 
verantw. Organizatie • Walter 
van Mieghem, Vijverslaan, 125 
te 1810 Wemmei. Vergeet even
eens uw kantonnale gevolmach
tigde en eventueel het provin
cieraadslid uit uw kanton niet 
te verwittigen. 

brussel (arr.) 
arr. sekretariaat 

Het arr. sekretariaat is open 
elke weekdag van 19.15 u tot 
22 u. Adres : Dupontstraat, 27 
te 1030 Schaerbeek. Tel. 17.92.18. 
amnestie-betoging te gent 
op 22 november 

Ook Brussel neemt hieraan 
deel ! Om 9 uur vertrekt er 
aan ons lokaal « Uilenspiegel », 
Pletinckxstraat 38 te Brussel 
een bus naar de Amnestie-beto
ging. Terugkomst rond 20 uur. 
Deelname per persoon : 80 fr. 
Inschrijvingen in bovenvermeld 
lokaal. Personen die met eigen 
wagen gaan kunnen aansluiten 
bij onze autokaravaan. 
gemeenteraadsleden 

Zaterdag 5 december om 13 
uur heeft de eerste vergadering 
plaats van de gemeenteraadsle
den uit het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde in het 
lokaal « Waltra », Arduinkaal 
te Brussel (naast KVS). Hierop 
zijn alle gemeenteraadsleden 
die lid zijn van de partij en 
provincieraadsleden uitgeno
digd. De agenda zal later in 
een schriftelijke uitnodiging 
medegedeeld worden. 

diest 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 27 november tussen 
20 en 22 u in de Tea Room van 
het Begijnhof. Kandidaturen 
ten laatste vandaag 21 novem

b e r bij Rijnders, Acaciastraat 
49B2, Diest. 

dilbeek . itterbeek 
bestuursvergadering en 
ledenvergadering 

Alle leden en bijleden wor
den vriendelijk uitgenodigd om 
het bestuur van de afdeling 
Dilbeek te verkiezen tijdens de 
algemene ledenvergadering op 
vrijdag 4 december te 20 u. 
stipt in « De Hertog van Bra
bant », Ninoofsesteenweg 220, 
Dilbeek. 

Arrondissementsvoorzitter P. 
Vranken zal een politiek over
zicht geven. De organizatie van 
het sociaal dienstbetoon van 
onze twee dilbeekse mandata
rissen (de heren Panis en 
Grauls) zal er besproken wor
den. 

dworp 
vu-overwinningsbal 

Dworp, kleine taalgrensge
meente worstelt sinds enkele 
jaren tegen brusselse inwijking 
en wil een dam opwerpen te
gen verdere verfransing. Bij 
de jongste gemeenteraadsver
kiezingen werden niet minder 
dan vier VU-mensen verkozen. 
Door een bestuursakkoord be
kwam de VU twee schepenze-
tels en drie jaar KOO-voorzit-
terschap. 

Maar, onze kas is leeg, wat 
niet betekent dat de VU-
Dworp nu zal bedelen. Kom 
ons echter dansend steunen op 
het overwinningsbal op 5 de
cember a.s. in de zaal Brou
wershuis, van 20.30 u. af. Par
king op het gemeenteplein. 
Orkest « The musical friends ». 
Vlaamse stemming gewaar
borgd. Volksvertegenwoordi
gers De Facq en Anciaux, sena
tor en de brabantse VU-provin-
cieraadsleden werden uitgeno
digd. Alle vrienden uit het ar
rondissement zijn welkom. 

erps-kwerps 
bestuursverkiezing 

Bestuursverkiezing op maan
dag 30 november, tussen 20 en 
22 uur bij Jef Vinex, Mechelse 
steenweg, 67, Erps-Kwerps. 
Kandidaturen moeten schrifte
lijk toekomen bij Jef Vinex, 
ten laatste op dinsdag 24 no
vember. 

evere - schaarbeek 
pensenkermis 

Zaterdag 21 november in de 
zaal café « La Limite », Wal-
ckiersstraat 10 te Evere vanaf 

20 uur. Prijs per schotel : 50 fr. 
zijn. Stuxir daarom zo dra mo-

grimbergen - beigem -
humebeek 
bal 

Zaterdag 28 november. 4e 
VU-Nachtbal met Sian Philips 
en Lize Marke. Bar, Bodega, 
Jeugdclub DJ Dwem Music en 
traditie getroi'w onze Reuze
tombola met verschillende 
luchtreizen bij de hoofdloten. 

halle 
feest 

De VU-afdeling organizeerï 
haar jaarlijkse mossel en friet-
kermis op zaterdag 21 en zon
dag 22 november, in de paro
chiezaal, Melkerijstraat, Sint 
Rochus. Men bedient : 's zater
dags van 18 uur af en 's zon
dags vanaf 12 uur. 

heverlee 
vu-dan^sfeest 

Eerste Volksuniedansfeest op 
zaterdag 12 december in de St 
Jozefschool, Waverse baan, He
verlee ( gemeentehuis). Inkom 
30 fr. 

zoekertjes 
Vlaams chauffeur zoekt passend 
werk in het Brusselse, rijbewijs ka-
tegorie C, betrouwbaar. Adres bu
reel blad. T 154 

Villa, alle komf. voor maanden d e c , 
jan., febr. en maart, wegens verblijf 
in Spanje om gez. redenen. Lage 
huur en liefst gepen, paar z. kinde
ren. R.G., Witte Torenwal 20, Bree. 

T159 
Dame zoekt gérance of betrekking 
als verkoopster in uitsluitend 
Vlaamse boekhandel of dagblad-
winkel in het Brusselse. Kontakt 
via ons blad onder T 158 

Techn. ingenieur electronica : vol
daan aan militieverplichtingen zoekt 
passende betrekking : Brussel, M e 
chelen, Antwerpen. Schrijven of tel . 
senator Jorissen, Louisastraat 3 1 , 
Mechelen. Tel. 015/435.96. T 163 

Dames, ook U kunt 80 tot 90 fr. per 
uur verdienen, met aangenaam 
werk. Wordt konsulente in het Bra
bantse voor schoonheidsprodukten. 
Offerten aan blad, dat doorstuurt 
onder nr. T 161. 

Jongeman, diploma Mod. Humanio
ra en A l in moderne talen - sekre
tariaat, zoekt betrekking. Schrijven 
of bellen ; senator Jorissen, Louisa
straat 31 , Mechelen. T. 015/435 96. 

T 162 

34-iarige met ervaring inzake pu
bliciteit, public relations en ver
koop, viertalig, zoekt betrekking. 
Schrijven of telefoneren : senator 
Wim Jorissen, Louisastraat 31 , Me
chelen. Tel. (03)435 96. T 166 

Pas gediplomeerde A l : moderne 
talen - sekretariaat - zoekt passen
de betrekking : Brussel - Mechelen 
Antwerpen. Schrijven of bellen ; 
senator Wim Jorissen, Louisastraat 
31 , Mechelen. Tel. (015)435.96. 

T 167 

P R B. 1020 : antwoord te verkrij
gen bij «WIJs (adres bureel blad) . 

T 168 

T. van Oversfraeten 
Hoofd redakteur 

Alle briefwisseling vooi 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvatn Dupulslaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

Beheer 
Voldersstr 71 Brussel 1000 
Tel (02)12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 (r 
Halfjaarlijks 170 fr. 
Driemaandelijks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 f i . 
Steunabonnement 320 fr. 

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

Verantw uitgever Mr F. Van-
der Eist. Beizegemstraai 20 

Brussel 1120 
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kessel-io 
bestuursverkiezlngen 

Vrijdag 27 november tussen 
18 en 22 u in café Sportpavil-
Soen Diestse stwg, 300 Kessel-

fcortenberg 
uitslag bestuursverkiezing 

Voorzitter : Lode Gielens, 
Beekstraat 46; ondervoorzitter : 
Gustaaf Craesaerts, Groen
straat 13; sekretaresse : Janine 
Craps-van Welde, Leuvense 
weg 277; penningmeester : Pol 
l^anden Dorpe. Leuvense weg 
il€4; propaganda : Filip Boven, 
Parkstraat 22, organizatie : Va
lere Vanhooff, Leuvense weg 
^ 2 ; gemeenteraadslid en so-
tiaal dienstbetoon : Antoon Da
vid, Beekstraat 48. 

Icraainem . wezembeek' 
oppem • sterrebeek • 
9t. stevens-woluwe 
üafdeiingsbestuurs-
ïverkiezing 

De bestuursverkiezlngen In 
t>nze afdeling hebben plaats op 
vrijdag 11 december e.k. om 
50 uur. Zaal « Ons Huis », Klei-
ïie Bosstraat, St-Stevens-'Wolu-
we. 

landen 
oproep 

In de oproep tot steun, verle
den week in WIJ gepubliceerd, 
stond een verkeerde postreke-
nning vermeld. Gelieve te note
ren dat uw steun in dank aan
vaard wordt op prk 9114.04 van 
A. Tibau, Stationstraat 22, Lan
den. 

leuven 
bestuursverkiezing 

Donderdag 26 nov. tussen 18 
en 22 uu in café Opera, Bond-
genotenlaan 30, Leuven, 
amnestiebetoging gent 
22 november 

Bussen vertrekken om 8 uur 
aan cafe Opera te Leuven. Prijs 
80 fr, studenten 50 fr. Inschrij
ven in cafe Opera of bij P. 
Wijndaele, P. Lievenslaan 14 
Heverlee, tel. 29653 of bij A. 
Van Hoof, Overwinningsstraat, 
24, Kessel-Lo, tel. 27014. 

leuven-noord (kanton) 
kantonnale vergadering 

Maandag 23 november bij 
Roger Castelein, Graafschap-
schapslaan 5 Veltem. 

Agenda : overzicht politieke 
toestand door senator van Hae-
gendoren; kantonnale werking : 
koördinatie der bestaande af
delingen en stichten van nieu
we afdelingen of kernen in 
elke gemeente. 

tnachelen - meisbroek • 
peutie 
bal 

Ons jaarlijks afdelingsbal 
heeft plaats op zaterdag 21 no
vember e.k. in de zaal « Eg-
mont » 7 te Machelen. 

opwijk 
3de vu-dansfeest 

Zaterdag 21 november om 
20.30 u. in de St. Pauluszaal, 
Processiestraat Opwijk. 

schaarbeek 
bestuursverkiezlngen 

Statutaire bestuursverkiezln
gen op dinsdag 24 november 
1970 om 20 uur bij De Clippe-
leer, Lefrancqstraat 4. 
gezellig samenzijn 

Wij kwamen slechts 144 
stemmen te kort om een ver-
kozene te hebben. Tientallen 
nieuwe leden kwamen onze 
rangen vervoegen. Onze afde
ling heeft dan ook besloten op 
vrijdag 4 december e.k. vanaf 
20 uur een gezellig samenzijn 
in te richten met muziek en 
dans, in de kelder van De 
Graaf van Egmont. van Praet-
straat 28, 1000 Brussel. 

steenokkerzeel 
afdelingsbestuur 

Wordt gehouden op zondag 
voormiddag 22 november van 
9 tot 13 uur in het afdelingslo-
kaa] « De Avondlust » G. Pee-
tersstraat 5 te Steenokkerzeel. 

tervuren 
bestuursverkiezing 

Maandag 30 november tussen 
20 en 22 u. in «De Engel» 
Kerkstraat, Tervuren. 

Kandidaturen moeten schrif
telijk toekomen bij Joris De-
pre, Brusselse steenweg 224, 
Tervuren, ten laatste op dins
dag 24 november. 

tienen - giabbeek (kanton) 

kantonnale vergadering 
Vrijdag 27 november in cafe 

«Luna» Dorpstraat 26, Korte
naken. 

Agenda : overzicht politieke 
toestand door senator van Hae-
gendoren; kantonnale werking : 
koördinatie der bestaande afde
lingen en stichten van nieuwe 
afdelingen of kernen in elke 
gemeente. 

Oost-Vlaanderen 
astene 
amnestiebetoging gent 

Het afdelingsbestuur herin
nert aan haar dringende op
roep om deel te nemen aan de 
amnestiebetoging morgen zon
dag 22 november. 

Verzamelen op het groot St 
Pietersplein te Gent om 10ul5. 
Wie moeilijkheden met vervoer 
heeft wende zich telefonisch 
tot nr 76.18.07. 

burst 

joelavond 
De Volksunie geeft op zat. 

28. 11. 70 haar 5e Joeldansavond 
van 21.30 u. af. Zaal Perfa 6 
Stationsplein, Burst. 

denderleeuw 

bestuursherkiezing 
Deze wordt gehouden op vrij

dag 27 november te 20 u. 

heusden 
vu-kontaktavond 

Volksunie HeuSden houdt 
haar kontaktavond op vrijdag 
27 november te 20 u. stipt in 
het mini-zaaltje : « De Dikke 
Linde », Nederbroekstraat 1, 
Heusden. Gastspreker is volks
vertegenwoordiger Leo Wou
ters. Bijpassende aktiviteit : 
een film over « De IJzerbede
vaart 1970 », samengesteld en 
geprezenteerd door architekt 
Piet De Vloedt uit Melle. De 
organizatie van deze avond be
rust bij Gery De Witte. De 
toegang is gratis. 
oproep aan onze abonnees 

Dinsdag 10 november had de 
maandelijkse bestuursvergade
ring plaats van de VU-afdeling. 
Niet minder dan 14 punten 
vulden de agenda. Voornaam
ste aktiviteit voor de eerste 
helft van het seizoen 1970-71 
wordt de abonnementenwer
ving. Er wordt aan alle be
stuursleden een speciale in
spanning gevraagd om de ver
spreiding van het weekblad 
« Wij » te bevorderen. Het is 
onze bedoeling het aantal 
abonnees te verdubbelen. Het 
bestuur doet dan ook een be
roep op al de abonnees uit 
Heusden, om, in de mate van 
het mogelijke, ons daarbij te 
steunen. Geef ons adressen 
door van mogelijke abonnees 
in spe. Help mee, en versteru 
de kracht van de leeuw ! 

landegem 
bestuursverkiezlngen 

De statutaire bestuursverkie
zlngen gaan door op woensdag 
25 november ten huize van G. 
Schaeck te Landegem. Alle le
den zijn van harte welkom. 
Kandidaturen te sturen aan de 
afdelingssekretaris. Deze me
dedeling geldt ook voor de le
den van Merendree. 

merelbeke 
amnestiebetoging 

De afdeling roept haar leden 
en simpatizanten op om in ge
sloten gelederen aan de provin
ciale amnestiebetoging van 22 
nov. a.s. deel te nemen. Verza

melen op het St. Pietersplein 
te Gent om 10 u. 15. 
sociaal dienstbetoon 

Voorlopig ten huize van en 
liefst na telefonische afspraak: 
adv. Karel van Rijn, Herden-
kingswijk 18 (tel. 527151) ; van 
Gijseghem Geo, Gaveresteen
weg 392 (tel. 705837) ; Gyse-
linck Robert, Hundelgemse-
steenweg 47 (tel. 528743) en. 
De Pestel Roger, Dr van Gans-/ 
bekestraat 8, wijk Lembergö 
(tel. 706299). Onze verkozeneri 
en bestuursleden staan t&n aJ-
Ie tijde ten dienste van de b«/-
volking. 

de weergalm 
Ons kantonnaal maandblad 

heeft zijn degelijkheid op 11 
oktober bewezen. Van nu af 
aan moeten wij de komende 
parlementsverkiezingen vour-
bereiden. Ook hier is een bie-
zondere taak voor « De Weer
galm » weggelegd, daarom is 
het ook noodzakelijk dat wij 
ons plaatselijk blad bij méér 
mensen nog kunnen binnen
brengen. Elk abonnement geeft 
ons de kans telkens nog iemand 
anders het blad te bezorgen. 
Nieuwe lezers geven naam en 
adres op en storten 50 fr. lees-
geld op prk 89.48.28 van Paul 
De Belie, Kerkstraat 24, Me
relbeke. De groei van onze 
kring hangt van ieder persoon
lijk af ! 

11 oktober in percenten 
De CVP behaalde in 1964 nog 

64,2 %, nu in 1970 nog 51,8 % 
(verlies 12,4 %). De P W zakt 
van 19,9 % naar 15 % (verlies 
4,9 %). De BSP komt van 
15.9 % naar 13,6 % (verlies 
2,3 %). De VU die voor de 
eerste maal aan de verkiezing 
deelnam behaalde op slag 
20 % en is de tweede partij in 
de gemeente. 
de griffoen 

Volgende trektocht zondag 6 
december. Bijeenkomst op het 
dorpspein om 13 u. 30. Wij 
trekken door de streek van 
Gavere-Semmerzake, het his
torisch slagveld der Gentena
ren. Iedereen welkom. 

nieuwkerken-waas 

bestuursverkiezing 
De statutaire bestuursverkie

zlngen hebben plaats op dins
dag 8 december tussen 20 en 
22 u in ons lokaal « De Gouden 
Leeuw » Dorp 4. 

St. niklaas 
overwinningsbal 

Afdelingsbestuur en gemeen
teraadsleden van St. Niklaas 
nodigen uit tot het overwin
ningsbal heden zaterdag 21 
nov. om 21 u. in de zaal Ser-
wir te St Niklaas. Kaarten te
gen 75 fr. op het arr. sekreta-
riatt, Verdurmenstraat 5. tel. 
76.51.30. 

waarschoot 
overwinningsbal 

Ons 3e vlaams vrienden-, te
vens overwinningsbal heeft 
plaats heden zaterdag 21 no
vember vanaf 20 u. in de zaal 
Cambrinus, Schoolstraat 12. 
We nodigen ook al onze vrien
den van de omliggende ge
meenten uit. 
amnestiebetoging te gent 
op 22 november 

De waarschootse deelnemers 
verzamelen op het Dorp te 
9 u. 45 Ook wie niet over een 
eigen wagen beschikt kan mee. 

West-Vlaanderen 
brugge (arr.) 

amnestiebetoging 
Het arrondissement Brugge 

legt een bus in naar de amnes
tiebetoging te Gent op 22 nov 
a.s., vertrek Vismarkt om 9.30 u. 

brugge (stad) 

zegefeest 
Zaterdag 21 november e.k. te 

21 uur in het Jagershof te 
Sint-Andries, gaat het groots 
zegedansfeest door, om onze 6 
zetels te vieren in de nieuwe 
grootbrugse gemeenteraad. 

bestuursverkiezlngen 
Deze bestuursverkiezlngen 

zullen doorgaan op vrijdag 27 
november a.s. van 18 tot 22 
uur te Assebroek, St. Andries, 
St. Kruis, St. Michiels. Brugge, 
Dudzele, Lissewege en Zee-
brugge. De leden van Koolker
ke worden verzocht naar Brug
ge te willen komen. Te 22 uur 
worden de stembiljetten gecen-
tralizeerd en om 23 uur worden 
de uitslagen bekendgemaakt in 
het Breydelhof te Brugge. 

afscheidsvergadering 
Daags van de bestuursverkie

zlngen (27 november van 18 tot 
22 u. in het Breydelhof) houdt 
de afdeling Brugge een laatste 
ledenvergadering, waarop het 
bestuur afscheid neemt ver
mits de afdeling kernstad-
Brugge ophoudt te bestaan. De 
uitnodiging tot deze vergade
ring richt zich behalve tot de 
leden deze keer speciaal tot al
len, die van het begin van de 
VU-werking in het Brugse een 
leidende funktie hadden : we 
verwachten op vrijdag 27 no
vember a.s. om 20.30 u. alle 
oud-voorzitters, gewezen se-
kretarissen, penningmeesters 
en bestuursleden, niet alleen 
om herinneringen op te halen 
doch om na te gaan wat wij 
allen nog kunnen doen voor 
de ekspansie van onze partij, 
deze keer in groot-brugs ver
band. We heten hen bij voor
baat hartelijk welkom. 

Voor de verkiezingen zelf 
zal van 18 u. een bus ter be
schikking staan, waarin de 
stemgerechtigde leden hun 
kiesbrief kwijt kunnen. 

diksmuide 

sinterklaasbal 
Op 5 december in het Vlaams 

Huis, IJzerlaan 83, jaarlijks 
Sinterklaasbal. 

gullegem 

eerste volksuniebal 
Zaterdag 28 november 1970. 

Zaal «Las Palmas» Poststraat 
Gullegem. Deuren 19,30 u. Eer
ste dans om 20 u. Orkest José 
Deryckere anc^ His Dixie Band. 
Zang Rony Lee. 

houthulst 

op eigen vleugels 
Vandaag 21 november wordt 

overgegaan tot de stichting van 
een zelfstandige afdeling Hout-

' hulst in café «Rotsenbos», Sta
denstraat tegen 20.30 u. Emiel 
Vansteenkiste, gemeenteraads
lid te Oostende zal de vergade
ring toespreken. Tevens zal het 
bestuur bekend gemaakt wor
den. Aan de jonge afdeling 
goed heil en goede vaart ' 

ingelmunster 
bestuursverkiezlngen 

D e bestuursverkiezlngen 
gaan door op 30 nov. 

izegem 
amnestiebetoging 

Voor de amnestiebetoging te 
Gent op 22-11-70 verzamelen we 
om 9 uur in het Vlaams Huis. 
Om 9.30 vertrek naar Gent met 
persoonlijke wagens. Wie wil 
meereizen kan alle inlichtingen 
in 't Vlaams Huis bekomen, 
sint niklaasfeest 

Op zaterdag 28 november 
komt de Sint om 16 uur naar 't 
Vlaams Huis. Koffietafel en 
speelgoed voor de kleintjes. 
Iedereen welkom! 
bestuursverkiezlngen 

Op 29 nov in het Vlaams 
Huis. Kandidaturen worden in
gewacht bij de sekr. Raf Dujar-
din, Nederweg 29 Izegem. 

jabbeke 

bestuursverkiezlngen 
Woensdag 25 november van 

20 tot 22 uur in lokaal De Spar, 
Dorpstraat. 

koksijde 
sint-maarten 

Zaterdag 7 november tussen 
3 en 9 u. kwam Sint-Maarten 
op bezoek bij de jonge kinde
ren van onze leden. Hij bracht 
snoep en speelgoed mede, waar
door hij natuurlijk bijzonder 
welkom was. 

ledegem 
bestuursverkiezlngen 

Op 24 nov. a.s. Alle leden 
kunnen hun stem uitbrengen 
tussen 18 en 22 uur in het lo
kaal «De Boonhoek». Rolle-
gemstraat 168, Ledegem. 

Oostende 
overlijden 

Nadat ons lid Ant. Bovit voor 
enige maanden pas overleden 
is, ging op 1 november ook 
diens echtgenote Elza Decous-
semaker van ons heen. In aan
wezigheid van talloze vrienden 
werd zij ter aarde gedragen op 
7 november. Wij bieden Rita en 
familie onze innige deelneming 
aan. 
sint niklaas 

Ook bij ons komt hij en wel 
op zondag 29 november in ho
tel «Guido», Van Iseghem-
laan. Inschrijvingen aan Mevr. 
Declercq (Troonstr. 57) Mevr. 
Vandamme (Voorzienigheidstr. 
14) of Mej. Sarrazijn (Gelijk-
heidstr. 177). 

Oostende - veurne . 
diksmuide (arr.) 
arr. raad 

Daar de gentse amnestiebe
toging diende verlegd te wor
den naar 22 nov. werd ook de 
raadsvergadering, voorzien 
voor die dag te Diksmuide, ver
plaatst naar 29 november 1970. 
amnestiebetoging 

Er worden morgen twee bus
sen ingelegd : 

Bus I : De Panne (7.45 u.) — 
Adinkerke Brug (8 u.) — Veur
ne (Markt) 8.15 u. — Koksijde 
(Tram) 8.30 u. — Oostduinker-
ke (Tram) 8.45 — Nieuwpoort 
(Tram) 9 u. — Middelkerke 
(Kerk) 9.15 u. — Oostende (Ge
rechthof) 9.30 u. Inschrijvin
gen : W. Devriendt, Rekollet-
tenstr. 66, Nieuwpoort, tel. 
237.15. 

Bus 2 : Alverigem 8.45 u. —• 
Diksmuide (Vlaams Huis) 9 u. 
— Vladslo — Koekelare — Ich-
tegem (M. de Keyser) — Kor
temark (Lusthof). Prijs : 80 fr. 
Inschrijvingen L. Devreese, 
Vlaams Huis, Diksmuide tel. 
507.49. 

roeselare 
vrouwenbeweging 

In de loop van voorbije week 
had de stichtingsvergadering 
plaats van een vrouwenbewe
ging in de schoot van onze VU-
afdeling. Alle dames welke 
geïnteresseerd zijn kunnen in
lichtingen inwinnen en of aan
sluiten bij mevr Walleghem-
Feryn leperstraat 226, Roese
lare, tel. 267.10 of mevr. Pottie-
Kindt, Kasteelstraat 2 Roesela
re, tel. 241.68. 
gelukwensen 

De afdeling wenst onze voor
zitter Patriek Allewaert geluk 
met de opening van zijn nieu
we zaak in het winkelcentrum. 

stene 
ooievaar 

Bij onze kandidaat bij de 
jongste verkiezingen en me
vrouw René Grunewald-Fie-
rens bracht de ooievaar een 
dochtertje, Anja. Van harte 
proficiat, 
sint niklaas 

Op 5 december komt Sinter
klaas op bezoek bij de kinde
ren van onze leden in de 
Groentenveiling (Steensedijk). 
Bijdrage : 15 fr. Inschrijvingen 
bij mevr. Depoorter (Nieuwe 
Koers) mevr. Huylebroeck 
(Hoge Barrière), mevr. Aerts 
(Stene-Dorp) en mevr. Schoc-
kaert (Konterdam). 

veurne 
avondfeest 

In de zaal «Arkaden» te 
Veurne op 28 december jaar
lijks avondfeest : avondmaal, 
muziek, dans en tombola. In
schrijving tegen 130 fr. (bedie
ning inbegr.) bij Raf Linter-
mans, D. de Haeneslaan 32. Tel. 
32.302 vóór 25 november. 

zarren - werken 
huwelijk 

Op 12 november trad ons be
stuurslid (en inmiddels ge
meenteraadslid) Anton Calle-
bert in het huwelijk met Lilia-
ne Tryssesoone uit Merkem. 
Wij wensen het bruidspaar veel 
geluk. 
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ALS U AAN BOUWEN DENKT, 
MOET U VEEL 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 
fr»~mrs'9~s'vr93 

% 

N A A M : .-.....-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..̂ . 

ADRES : .ac«» 

— 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 mi j 
een aanbieding te doen voor ' t bouwen van rijwo-
ning. vlllabouw of half open bebouwing in volgende 
gemeenten: .-. 

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

op ....-ïv.-.-.... te u. 

Handtekening 

f 
5 

-750-

BOUWEN MET KUNNEN... OMDAT U 
MET KUNNEN ZOVEEL MEER KAN. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIIF KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

600 ARBEIDERS.. 

GENT 

Onderbergen 43 
Tel. 09/25.19.23 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 
Tel. 016'337.35 

1001 MOCELUKHEDFN • 
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brasser 

ziet 

de « leeuwen » van de kleurpartijen 

BEIÖIE üfiiTfll 

-^se^^^ 

ongetwijfeld % ongetwijfeld # ongetwijfeld f | ongetwijfeld 0 ongetwijfeld 0 ongetwijfeld 

Vranckx... 
...censuurpruim 

KBVB 75 jaar oud... 
...en nog jeugdPuisten 

BOB aktief 
Bobbejaanland 

Rode duivels verliezen verjaardagsmatch 
geGoedhalsrecht I 

Ann Christy stal tv-show 
Annzonissima 

VU oplettend 
Laat geen stroop aan haar Baert strijken 

Veel volk op de Gaulle's uitvaart 
Men had er deux églises voor nodig 

Verkiezingen in Hessen 
Het Scheelde maar weinig 

Afdankingen te Vorst 
Zure citroenen 

De Kanadezen moeten nog steeds... 
ï..hun Cross dragen 

ongetwijfeld # ongetwijfeld % ongetwijfeld # ongetwijfeld 9 ongetwijfeld # ongetwijfeld 


