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Zij h e b b e n van n i e m a n d lessen in v l a a m s g e z i n d h e i d te ontvangen.

de ii liberie du père de familie »

een misdaad tegen de Vlaamse brusselaars
Indien de traditionele partijen — CVP, B S P en PVV — de ber u c h t e « vrijheid van het gezinshoofd » te Brussel opnieuw invoeren verplichten zij er de vlaamse gemeenschap toe scholen te
onderhouden die het geestelijk bloed uit onze gemeenschap wegzuigen. Zij, die reeds zo vaak die « lastige » vlaamse beweging als
opgelost hebben geproklameerd, gaan nu een stap verder. In
plaats van de vlaamse belangen te dienen, wat hun plicht is, houden zij een uitverkoop van de meest essentiële vlaamse rechtseisen. Voor een spotprijs wordt die nu als « solde » aan de fransdollc Brusselaars verkocht.
ongeremde verfransing
De vlaamse kleurpolitici willen dat de vlaamse kinderen
zonder beperking noch toezicht in de franse klassen terecht komen. Daarbij willen zii
nog toelaten dat men willekeurig van taalstelsel verandert.
Wij kennen de valse aantrekkingskracht van de franse
school (de rijke-mensenschool)
op de gewone man. Wij weten
hoe de w e r k e n d e mens ongewapend staat tegenover zijn
meester, de kleine zelfstandige
tegenover zijn rijke kliënten.
Eenmaal die « vrijheid » ingevoerd, zullen zij die de vlaamse
school kiezen gedoodverfd worden als « zwarten » of tenminste als «rabiate flaminganten»
De verfransingsmachine zal op
volle toeren kunnen werken
t e Brussel. Erger nog : v e r m i t s
men vrij van taalstelsel mag
veranderen
zullen
misleide
vlaamse ouders uit de randgem e e n t e n hun kinderen na de
vlaamse lagere school in het
franse voortgezet onderwijs t e
Brussel
overplaatsen.
Deze
frans-bi'usselse scholen zullen
— al of niet gesteund door geld
uit Parijs (een realiteit !) —
in een zeer ruime kring rond
Brussel een opdringerige propaganda voeren Benlemans zal
triomferen
het « recht van het
gezinshoofd »
Dit is geen heidens absoluut
recht « op leven en dood ». In
onze sociale,
humanistische,
kristelijke samenlevin.g wordt
het recht van het gezinshoofd
op zijn kinderen beknot door
het recht op bescherming van

het kind en het recht van de
gemeenschap. Vanaf de verplichte koepokinenting tot de
verplicht opgelegde s c h o o l p r o
grampna's en de leerplicht bestaan daar menigvuldige vooi'beélden van De rechten van
dèvinens waarborgen de godsdiensiige ex^^ levensbeschouwelijke vrijheid van de gezinshoofden, m a a r zij verplichten
er geen enkele staat toe de kosten te dragen om kinderen van
de eigen taalgemeenschap of
kuituur te laten vervreemden.

alleen het beginsel
Dit beginsel werd door de
Vlamingen afgekocht met allerlei toegevingen : kastescholen, franse scholen in de faciliteitengemeenten,
enzomeer.
Maar zoals steeds bleef het een
vroom beginsel, dat niet werd
nageleefd bij de toepassing van
de wet. Lode Wils van de CVP
heeft eens beweerd dat de Vlamingen voor iedere rechteis
tweemaal moeten vechten :
vóór de v e t er komt en daarna
nog eens om de wet te doen
toepassen. In feite betekent dit
tweemaal toegevingen doen
In hel huidige geval hebbon
de vlaamse kleurpolitici zelfs
niet eens gevochten voor de
toepassing. En nu zijn zij bereid het beginsel zelf prijs te
geven Geen enkele tegenprestatie weegt daartegen op Een
papieren « carcan » rond de
hoofdstad kan zeker niet als
« tegenprestatie » gelden !

de taalwet van 1 9 6 3
Deze wet van 30 juli 1963 is
alleen van toepassing op officiële en gesubsidieerde scholen, die door de gemeenschap
worden betaald (art. 1). Zij is
niet van toepassing op het hoger onderwijs.
In deze scholen is het Nederlands de onderwijstaal in het
nederlandse taalgebied (art. 4)
en het F r a n s of het Nederlands
in Brussel-hoofdstad. al n a a r
de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind (art. 5).
Bij de inschrijving is de schooldirektie te Brussel er verantwoordelijk voor de leerling in
te schrijven in het taalstelsel
van zijn vorige school of —
volgens de taaiverklaring van
het gezinshoofd — in het stelsel dat aansluit bij de moedertaal of gebruikelijke taal van
het kind. Deze taalverklaring
moet « gevizeerd » worden
door twee taalinspekteurs, één
van elke taalrol (art 17 en 18)
Het beginsel van deze wet
sluit aan bij de aloude vlaamse
en pedagogische eis dat de
« huistaal schooltaal » moet
zijn.

elke week verdubbeling
« De abonnementenslag loopt als een trein » schreven wij hier
vorige week. En vandaag mogen wij zeggen dat de trein steeds
sneller loopt. Deze week liepen op het sekretariaat zoveel nieuwe
abonnementen binnen als in de vorige drie weken van november
samen ! Als het zo doorgaat wordt het een schitterend eindrezultaat.
Topwerver van d<; week is onbetwistbaar Walter van Mieghem
uit Wemmei. Hij stuurde zomaar ineens 16 nieuwe « Wij «-abonnees door ! Wie doet het h e m na ? Een zeer eervolle vermelding
verdienen ook Tan Verhelen (Evere), Viktor H e r m a n s (Arendonk), Bob Dosfel (Mechelen), Eugeen Franco (Oostende), Emiel
Pierlé (St. Job-in-'t Goor), F r a n s van S u m e r e (Beersel), Rob
G e e r a e r t s (Vorst-Kempen), Emiel van Wijmeersch (Dilbeek),

vergetelheid ?
Door de koninklijke besluiten van 30 november 1966 —
dus ,39 maanden na het stemmen van de wet — hebben de
PVV-ministers Grootjans
en
Toussaint de formulering van
de
taalverklaring
bepaald,
evenals het statuut van de
taalinspektie.
Maandenlang
heeft de vlaamse CVP vastgehouden aan de elementaire
vlaamse eis dat de taalverklaring inlichtingen zou bevatten
die konden toelaten er de
waarachtigheid van te beoordelen nl. een opgave van de
taal in dewelke de ouders studeerden De taalinspektie zou
zich zodoende vooral kunnen
bezighouden met gevallen van
verrviedelijk- valse taaiverklaringen
Maar ten slotte heeft de
CVP gekapituleerd voor de
PVV.
Onmiddellijk na het stemmen van de wet van 1963 hadden
de vlaamse
ministers,
vooral dan van Elslande, werk
moeten maken van een doel-

matige taalverklaring en taalinspektie. Zij hebben het niet
gedaan. De huidige taalverklaring en de onderbezetting van
het korps van de taalinspektie
(8 inspekteurs) maakt de toepassing van de wet tot een
lacheding. En we willen het
dan nog niet eens hebben over
de « vlaamsgezindheid » van
sommige vlaamse taalinspekteurs. De vlaamse kleurpolitici
hebben dus gewild dat de wet
van 1963, waar zij zo hoog mee
opliepen, niet zou toegepast
worden.
'
"*
kapitulatie
Over de macht van de vlaamse liberalen in de PVV zullen
wij maar zwijg-sn. A ^ > machtelozen verwijt men niet dat zij
hun macht niet gebruiken
Bij de vlaamse katolieken en
bij de vlaamse socialisten bestaat er echter eén vaste traditie van verzet tegen de ber u c h t e « vrijheid van het gezinshoofd ». Onder de druk van
het vlaamse radikalisme hebben zij de taalwet van 1932
goedgekeurd. En het is vooral
dank zij de vernederlandsing
van het onderwijs in Vlaanderen, doordat de strijd tegen de
franskiljonse «père de familiesopvatting destijds werd gewonnen, dat de kulturele opgang
van Vlaanderen is begonnen.
Welnu, het is wiskundig zeker dat wij de toestanden te
Brussel nooit zullen kunnen
rechttrekken zolang het beginsel huistaal = schooltaal niet
daadwerkelijk wordt toegepast.
tegen w e l k e losprijs ?
Let wal : dit beginsel waarborgt de ware vrijheid van het
gezin'-hoofd-! Een vlaams echtpaar dat werkelijk franstalig
is geworden mag zijn kinderen
vrij in een franstalige school
plaatsen. De wet zegt alleen :
« Indien u vrij het Nederlands
als huistaal gekozen hebt, eist
de pedagogische bescherming
van uw kind dat het in het
Nederlands school loopt jj.

iVIarcel Dedecker (Niel bij Boom), René De R a n t e r (Aartselaar),
Renaat Vanheusden (Hasselt), mevr. Balcaen-Weyers (HeusdenLimb.), Jef Vinex (Erps-Kwerps), Willy Scrpieters (Zarren) en
Roger Verhaege (Waregem).
De vlaamse Brabanders stelen de show. Dit blijkt duidelijk uit
de stand per afdeling. Wemmei ligt — dank zij de unieke prestatie
van Walter van Mieghem — aan de kop. Onmiddellijk daarop
volgt Beersel, en dit is het werk van de onvermoeibare Frans van
Sumere die oranje-werfkaarten binnenstuurt met de regelmaat
van een klok. Derde in de reeks is Dilbeek, gevolgd door iWerelbeke in Oost-Vlaanderen. Volgen dan nog : Hasselt, Koningshooikt, Evere, Oostende. Broechem, Mechelen en Niel.
Ter attentie van de aktieve wervers zouden wij dit nog willen
zeggen : stuur liefst geen geld mee in de omslagen met de werfkaarten. Stort of schrijf over op onze postrekening, dat is veiliger.
Het is niet de eerste keer dat poststukken verloren gaan .

Het is dit aloude pedagogfsche beginsel van de vlaamse
beweging dat nu door de
vlaamse CVP-ers en de vlaamse BSP-ers zomaar wordt prijsgegeven.
De katolieke politiek heeft
traditioneel de vrijheid vati
het gezinshoofd verdedigd in
het belang van het konfessioneel onderwijs. De vlaamse katolieken hadden op dit p u n t
vaak « meningsverschillen »
met de bisschoppen. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de CVP,
tegen
de traditie van
de
vlaamse beweging in, de vrijheid van het gezinshoofd te
Brussel aanvaardt, in ruil van
een geheime belofte van de
PVV dat deze partij bij de
herziening van het schoolpaki
mee zal helpen zorgen voor de
nodige miljarden waar het vrij
onderwijs om vraagt...
onzedelijk
Wij klagen de grondige on.
zedelijkheid aan die erin bestaat te Brussel aan Vlaanderen te verzaken. Kan de CVF
wel anders nadat haar brussel^
se mandatarissen zich gevangen gaven aan een Vanden
Boevnants, en ziin lijsten v e r
sierden ? Met VdB heeft de
CVP te Brussel reeds vóór II
oktober de « vrijheid van het
gezinshoofd » aanvaard ala
kiesplatform. Nemen de vlaamse kleurnolitici de verantwoordelijkheid op voor de verdere
verfransing van Brussel, «^ie
niet alleen Vlaanderen bedreigt maar uiteindelijk bet
bestaan van België op het ''elling zet •? Deze « vrijheid » toestaan is een hoogst incivieke
daad.
m

van h a e g e n d o r e n ,
senator

U)9ê ka dit m>miti«r
Hoe Brussel nu de vrije
hand krijgt (p. 3) van de
naïeve
vlaamse
« cocus
magnifiques y> (p. 3 en 5)
van de kleurpartijen.
Natuurlijk trekken wij deze
week fel van leer tegen
de beruchte «liberté du
père de familie » (p. 1 en
5) Daar de zaak
Laken
een schandaal dreigt te
worden (p. 7) wil Vic Anciaux minister
Vranckx
daarover interpelleren
(p.
4). Ook onze andere parlementsleden
blijven niet
bij de pakken zitten (p
8). Wij bladerden
nog
maar eens in het zioarte
boekje
van
de
legerfranskiljons (p. 9) en gingen ook foto's maken van
de amnestie-betoging
te
Gent (p 24).
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en gij
kortemark 11 november

propaganda
Ik ben het volkomen met u
eens dat wij ons blad « Wij »
moeten propageren en ti'achten
meer abonnees te wmnen.
Ik meen evenwel dat het aantal lezers van « Wij » altijd een
mmderheid zal blijven tegenover de VU-stemmers en simpatizanten. Wij kunnen dat
spijtig vinden maar het is zo.
Maar er zijn nog andere mogelijkheden om propaganda te
maken voor de goede zaak. En
hier zou ik wel een paar suggesties willen doen. De « lokale
blaadjes », die gratis worden
besteld (wat belangrijk is) zouden telkens de belangrijkste artikels van « Wij » moeten overnemen. Wij voeren meestal een
goede propaganda voor de verkiezingen en dat is goed. Maar
ik vind dat wij een voortdurende nooit versagende propaganda zouden moeten voeren, gelijk dat gedaan wordt in die
gewesten waar lokale bladen
worden rondgedeeld. Ik vind
dat dit zou moeten veralgemeend worden.
F.S. te E.

De VOS van Kortemark en
omstreken is op 11 november
op straat gekomen met zowat
100 vossen, muziek op kop. Er
hingen 2 leeuwevlaggen aan
het gemeentehuis waarvoor onze dank aan burgemeester Louwaege. Volgend jaar zullen er
drie hangen ! Er was aan het
standbeeld een korte en gedurfde redevoering door VOS-voorzitter J. Segaert. Tijdens het
lekker en goedkoop avondmaal
pleitte ondergetekende voor
amnestie.
J.K. te R.

Wij krijgen wat graag
brieven van onze lezers.
Mogen wij er echter nogmaals bij hen op aandringen hun mening zeer
bondig en gevat te formuleren ? Dit bespaart ons
de onprettige taak drastisch te moeten besnoeien. Dank bij voorbaat

V.dB. te B.

wapenstilstand
Op 11 november herdacht
België de wapenstilstand van
de oorlog 14 - 18. Toen streden
in het belgisch leger vooral
Vlaamse soldaten, onder hen
vindt men ook de meeste gesneuvelden. Die jongens moesten strijden onder frans bevel.
Het is misschien daarom dat
men 's avonds in de zogenaamde Vlaamse tv niets anders dan
franse liederen te horen kreeg ?

F.R. te T.

radikatisme
Ik geloof inderdaad, na de
brusselse kaakslag van 11 oktober, aan het adres van de
Vlaamse meerderheid in dit
land, dat nü voor de VU het
historisch ogenblik is aangebroken om zonder dralen de radikaalste standpunten te proklameren, en deze met man en
macht in héél het vlaamse land
te propageren door het ontkete-

UW KIND
IS BETER SPEELGOED WAARD !
EEN ONUITPUnELIJKE

VOOR-

RAAD MERK S P E E L G O E D EN
HOBBY, RUIM EN OVERZICHTELIJK AANGEBODEN.
Honderden
gezelschapspellen
voor Jong en oud. De mooiste
dieren in pluche voor de allerkleinster».
De uitgebreidste I<eus poppen,
poppenwagens, trapauto's. Een
verbluffende
verscheidenheid
miniatuurauto's.
En auto-racebanen van de beste
merken : Fleischmann, Martclir»/
Scalextric, Jouef.

Geen

gelegenhelds-

verkoop, maar standing, voorlichting en
service.

nen van een ongenadige strijd
tegen de vlaamse verraders m
de kleurpartijen. Want zij — en
zij alleen — zijn de énige schuldigen voor het ontstaan en het
voortwoekeren van de wraakroepende toestanden m de brusselse agglomeratie en daarbuiten.
Wij weten allemaal al lang
dat wij op de traditionele partijen niet moeten rekenen om
aan het vlaamse volk recht te
laten wedervaren, en dat geldt
zéker voor recht op eigen beslissingsmacht. Het enge partijbelang is voor hen de hoogste wet, en daarom zullen zij
steeds de trouwe, onderdanige
vazallen blijven van het belgisch establishment, aangevoerd
door de franskiljonse geldmachten.
Vlaanderen is uitsluitend
aangewezen op de Volksunie.
En van radikalisme gesproken :
is het niet de hoogste tijd voor
de VU om rezoluut de volgende
punten op haar programma te
plaatsen : de volledige politieke
zelfstandigheid van Vlaanderen
en wanneer wij over « Vlaanderen » spreken bedoelen wij
héél het grondgebied dat bij de
stichting van de belgische staat,
boven de toenmalige taalgrens
lag. En ten slotte : de volledige
afschaffing van alle franstalige
scholen en instellingen over
héél dat grondgebied.

Vakkundige

reparatiedienst.

FIRMA

CORTVRIENDT
Diepestraat 29
—
ANTWERPEN
Telefoon : 32.44.30

cvp-logika
Onlangs had ik een gesprek
met een CVP-mandataris uit
Schaarbeek. Met een verbijsterende logika trachtte hij er mij
van te overtuigen, dat de CVP
geen vlaamse kartellijsten kon
vormen in Brussel, omdat een
katolieke Vlaming enkel CVP
mag stemmen ! Op een kartellijst zou een niet CVP-er gekozen kunnen worden, met een
overschot aan CVP-stemmen.
(Het tegengestelde was blijkbaar niet mogelijk...).
Onvermijdelijk kwam ook de
grondwetsherziening ter sprake. Voor de CVP telt enkel de
papieren afgrendeling van Brussel (en deze zullen zij volgens
de laatste berichten ook nog
wel laten vallen). De andere
toegevingen, zoals de pariteit
in de ministerraad, de grendels
enz... die worden met een
schouderophalen afgedaan.
M.D.B, te V.

lees « w i j »
dan ben je sfeeds bij
« wij » rekent
ook op u

fdfdf
De vlaamse schapen zijn
blijkbaar erg onder de indruk
van de glorieuze overwinning
van het FDF te Brussel. Ze
troosten zich echter met de gedachte dat het eentalig Vlaan-

deren een onneembare vesting
is, afgezien dan natuurlijk van
vlaams-Brabant, dat ze in rezerve houden om ermee, hetzij
bij stukjes en beetjes, hetzij in
één keer, de geeuwhonger van
de frankofone wolf te stillen,
zodra de grondspekulanten deze vlaamse grond « bouwrijp »
zullen hebben gemaakt.
Maar de vlaamse schapen vergeten één ding : dat de jongste
FDF-stunt nog maar een voorproefje is. Het is niet alleen
duidelijk dat ze bij een volgende verkiezing te Brussel de absolute meerderheid in de wacht
slepen, maar het is evenzeer
evident dat het FDF-sukses de
franskiljons in Vlaanderen, na
jaren van doffe berusting, eindelijk weer moed heeft gegeven. Een FDFDF (Front des
Francophones des Flandres) is
in staat om morgen in tal van
vlaamse steden het brusselse
kunstje na te bootsen. De rezultaten in Ronse of Halle bv. zouden stellig niet moeten onderdoen voor die van Halle of Anderlecht. En een gents FDFDP
is best bij machte om de helft
van Willy de Clercq zijn gemeenteraadszetels af te snoepen, d.w.z. in de Arteveldestad
zowat het percentage van de
VU te benaderen.
De ingedommelde Vlamingen
(een volk vormen ze alleen in
onze verbeelding) hebben een
FDFDF hard nodig : dit zou de
« Vlaamse » CVP, BSP en P W
eindelijk eens van hun franskiljonse ballast ontdoen.
F. te W.

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de in^
houd der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieveri
wordt geen briefwisseling ge*
voerd.

van de redaktie
Brussel, 25 november 1970.
Betr.t betoging.
Wij waren zondag te Gent, als joemalisten en
als simpatizanten. We waren op post aan de
nevralgieke punten, we sloegen de incidenber
gade en de Jeunesse Beige uit Bnucelles, toen
ze Frans taterend stond te wachten op haar bus
die haar naar de "capitale" zou terugvoeren. Deze jongelui maakten het gros van de tegenbetogers
uit. Waaruit we kunnen besluiten dat die "belgische"
jeugd er niet voor terugdeinst, "brusselse manier^.
en" te gaan demonstreren in een Gent dat gelukkig
maar niet langer "Gand frangais" i s .
Af en toe hebben we onze neutraliteit prijs gegeven voor het meeroenen in het eisenkoor, dat
zich niet alleen tot anmestie beperkte. We hebben ons ook aan een teloperatie gewaagd en eens
te meer achteraf vastgesteld, hoe men telt volgens gezindheid: van 3»500 als men er tegen ijs
tot 20.000 als men er voor i s . De waarheid lag
eens te meer in het midden. £n vergeten we toch
de simpatizerende kijkers niett (l'tL

de nieuwe toegeringen van eyskens

brussel krijgt de vrije hand
Toen de eerste minister vorige week met zijn regeringsmededeling voor de Kamer kwam was ons blad reeds op de
pers. Maar nog is het niet te laat om onze lezers — en alle
bewuste Vlamingen — te wijzen op de ingrijpende betekenis van de nieuwe toegevingen aan de PVV, Het gaat om
méér dan « lichte wijzigingen » aan de tekst van de grondwetsherziening. Het is in feite een uitgebreid wetgevend
programma, vooral op het stuk van taalwetgeving, dat in
zijn grote lijnen zeer ongunstig uitvalt voor de vlaamse gemeenschap. Als dit programma erdoor komt wordt een gevoelige klap toegebracht aan de vlaamse beweging. En
wat erger is : het wordt een onherstelbare zaak...
van kwaad naar erger
Het is duidelijk dat de nieuwe mededeling van de h. Eyskens het rezultaat is van afspraken met de brusselse en
waalse PVV. Het hoeft dan ook
niemand te verwonderen dat
zij gaat in de richting van een
verstrakt unitarisme en van
een toegeven aan de fransbrusselse eisen.
Bovendien bulkt de tekst van
vaagheden en dubbelzinnigheden, wat aan de PVV-onderhandelaars meteen toeliet de
meest vérstrekkende interpretaties daaraan te geven (cfr.
Descamps en Snyers d'Attenhoven in « Faire Ie point » vorige
zondag). Het is, zoals Karel De
Witte schreef in Gazet van
Antwerpen « een trein die vertrekt in de mist ».
Vóór wij de nieuwe mededeling punt voor punt onder de
loep nemen, willen wij toch
nog even in herinnering brengen dat de geplande grondwetsherziening reeds heel wat zeer
nadelige punten voor de Vlamingen bevatte. Dit is trouwens de reden geweest van de
VU-boycot.
De Voerstreek wordt opnieuw
van Limburg losgemaakt (art.
1, vierde lid), Leuven-frans kan
in feite voor onbeperkte tijd in
Leuven blijven (art. 132), de
beruchte alarmbel (art. 38bis)
waarvan zelfs de Libre BelgiQue schreef dat de vlaamse
parlementsleden daarmee hun
numerieke meerderheid gewoonweg verzaken, de onmiddellijke pariteit in de ministerraad (art. 86 bis), de instelling
van drie gewesten met het niet
afgebakende Brussel als derde
partner (art. 107 qua ter), de
grendels op de kultuurautonomie en paritaire verdeling van
de kredieten (art. 59 bis) en
geen mogelijkheid van eigen
financiële middelen (art. 110 en
113).
art. 23 valt weg
Laten wij de mededeling van
de h. Eyskens nu even van naderbij bekijken.
Artikel 23 wordt weggelaten.
Dit artikel bevatte twee beginselen : de taalwetstop (taalwetten zouden nog enkel kunnen gestemd worden wanneer

de meerderheid van de franstaligen en minstens 2/3 van de
kamerleden en senatoren het
daarmee eens zijn) en de bevoegdheid verleend aan dekultuurraden om voor de homogene taalgebieden dekreten uit te
vaardigen. Dit laatste was een
pozitief punt. De taalwetstop
werd echter door de VU bestreden omdat de huidige taalwetten moeten kunnen verbeterd
worden.
Door de afschaffing van art.
23 vallen natuurlijk de beide
beginselen weg, tenzij men de
taai-wetgevende
bevoegdheid
van de kultuurraden zou onderbrengen bij art. 59 bis betreffende de kultuurraden, ofwel enkel § 5 weglaten. Zal dit
gebeuren ?
het statuut van brussel
De pariteit in het agglomeratiekollege wordt prijsgegeven.
Die pariteit werd door de
v l a a m s e vleugels van de
regeringspartijen maandenlang
voorgesteld als één van de grote Vlaamse overwinningen in
het
regeringsakkoord.
Het
klonk toen : « pariteit, de voorzitter eventueel uitgezonderd ».
Tans wordt pariteit uitdrukltelijk uitgesloteVi : er zullen immers een « oneven » aantal leden zijn, en de voorzitter wordt
« gekozen door de agglomeratieraad en in zijn schoot ». Gezien de samenstelling van die
agglomeratieraad (70 a 80 %
franstaligen) zal de voorzitter
altijd een franstalige zijn.
Bovendien is er geen enkel
kriterium dat zal bepalen wie
er « franstalige » en wie « nederlandstalige » is. Zo zullen
bijvoorbeeld een Mergam, een
mevr. De Riemaecker en zelfs
stafhouder van Rijn. de voorzitter van het brussels « comité
du salut public » zich als « nederlandstaligen » kunnen laten
verkiezen in het kollege... Trouwens, men vraagt zich af hoe
dit kollege zal moeten tot stand
komen via de koalitievorming
Welke « Vlamingen » zullen
het FDF, de brusselse PVV en
de UTB van Vanden Boeynants
voordragen ?...
De grendel op de inrichting
van de kulturele kommissies
valt weg. Maar... die kommissies moeten ook weer verkozen

worden door de agglomeratieraad. Er is dus geen enkele garantie dat de « nederlandstaligen » ook betrouwbare Vlamingen zullen zijn. En de kulturele
kommissies zullen bovendien
niet de minste macht hebben,
aangezien de 19 gemeentebesturen (met al hun verfransende macht en invloed) glorierijk
blijven bestaan.
de « liberté du père
de familie »
Over de beruchte « vrijheid
van het gezinshoofd » zegt de
regeringsmededeling het volgende. « De installatie van die
instellingen (bedoeld wordt :
de agsrlomeratieraad, het agglomeratiekollege en de kulturele
kommissies) zal derwijze geschieden dat de vrijheid van
het gezinshoofd op 1 september
1971 kan verwezenlijk worden».
De h. van Elslande zegde nog
onlangs « daar kunnen zij nog
wel 25 jaar op wachten », maar
wat heeft die brave heer nog in
de pap te brokken ?
De gevolgen van die verschrikkelijke maatregel zijn
duidelijk:reeds nu zal die «vrijheid » haar uitwerking hebben.
Welke taalinspekteur zal nog
werk maken van zijn opdracht
als hij weet dat hij straks toch
zijn boeken mag gaan sluiten ?
De soeiaal-ekonomische druk
die van de franstaligen te Brussel uitgaat op de vlaamse
Brusselaars krijgt vrij spel.
Die vlaamse mensen zullen nu
zelfs niet meer de wet als alibi
kunnen inroepen om hun kinderen naar vlaamse scholen te
sturen. Waar
(ekonomisch)
zwakkeren met sterkeren worden gekonfronteerd is het de
wet die bevrijdt en de « vrijheid » die verdrukt...
Dat het toezicht op de taaiverklaringen tóch niet doelmatig was ? Kan zijn — het is een
ergerlijke vaststelling waar de
kleurpolitici niet fier moeten
over zijn — maar nu wordt de
toekomst van het beginsel
« moedertaal of huistaal = onderwijstaal » ook voor de toekomst onmogelijk gemaakt.
de « begrenzing »
van brussel
Dat de «agglomeratie» Brussel bij gewone wet kan uitgebreid worden (art. 108 bis)
bliift behouden. Wat het «taalgebied » Brussel betreft laat
men nu de grondwettelijke afbakening ervan wegvallen. De
afbakening kan nu bij gewone
wet gebeuren. Praktisch verandert er niets. Men kan zich
wel afvragen wat de CVP, de
BSP en de PVV nu met hun
verwijt aan het het adres van
de Volksunie (« gij hebt de
grondwettelijke
vastlegeing
van Brussel verhinderd door
uw bovcot ») zullen aanvangen.
Verwijt waarop zij hun maandenlange
anti-Volksuniekam-

panje hebben gebouwd. Wij
hebben het steeds voorgehouden : dit was vulgaire kwade
trouw vanwege de vlaamse
CVP. BSP en PVV.
Dat er op elke wijziging van
de grenzen van de taalgebieden
toch een supergrendel komt ?
Ach, deze afbakening is illusoir zolang in art. 59 bis de
verwezenlijking van de kultuurautonomie van diezelfde
grendel afhankelijk wordt gemaakt. Indien wij ooit de kultuurautonomie werkelijk willen krijgen hebben wij een 2/3
meerderheid nodig in het parlement én het akkoord van de
meerderheid van de franstaligen. Zij zullen ons die niet geven, tenzij in ruil voor nieuwe
« kompensaties » zoals bijvoorbeeld de anneksatie van vlaamse gemeenten bij Brussel...
overlegorgaan
De regering wil een art. 108
quater laten goedkeuren dat
zegt : « De wet richt het orgaan
op waarin elke agglomeratie en
de dichtstbij gelegen federaties
van gemeenten, onder de voorwaarden en op de wijze die zij
bepaalt, overleg plegen voor
het onderzoek van de gemeenschappelijke problemen met
technisch karakter die tot hun
respektieve bevoegdheid behoren ». Dit geldt dus voor alle
agglomeraties en federaties,
maar hier wordt speciaal voor
Brussel onderstreept : « De regering houdt eraan ( s i c . ) te
bevestigen dat het onderzoek
en de oplossing van alle technische en administratieve problemen die zich voor de brusselse agglomeratie stellen, en
die verder reiken dan haar
grenzen, niet uitsluitend in het
kader van de territoriale bevoegdheid van de 19 gemeenten beoordeeld moeten worden ».
Dit is een zéér zware uitspraak, die noch min noch
meer betekent '•flat « iiSrussel
moet groter zijn ! ». Dit is het
principe.
De toepassing daarvan is het
« overlegorgaan » tussen Brussel en de federaties. Het wordt
opgericht tussen de brusselse
agglomeratie en de « dichtstbij
gelegen » federaties van vlaamse, respektievelijk waalse gemeenten. Die waalse eemeenten zullen de pil moeten verza<'hten en zijn bovendien nuttig om het franutalig overwicht
nog te versterken.
...voor verdere verfransinq
Uiteraard wordt het een
tweetalig lichaam, dat « overlegorgaan », met een enorm
overwiclit van de brusselse agglomeratie met haar circa 1
miljoen inwoners. Het wordt
bovendien gezien als een goed
ereorganizeerd en permanent lichaam. Zo staat het in de tekst
van de regeringsmededeling.

en dit is zelfs het hoofddoel.
Bovendien zal het over een
zeer uitgebreid bevoegdheids»
terrein beschikken : « alle
technische problemen zonder
onderscheid en hun administratieve aspekten «... Het zal zelfs
bevoegdheid hebben voor tech»
nische kwesties die « sommige
van deze federaties onder el.
kaar aanbelangen », dus ook ;
uitsluitend vlaamse federaties
onder elkaar.
Het overlegorgaan wordt,
voor de toepassing van de taal>
wet van 1963, beschouwd als
een « plaatselijke dienst ». Het
lijkt onontkoombaar dat het te
Brussel zal gevestigd zijn, wat
o.m. meebrengt dat « de taal
van de ambtenaar aan wie de
zaak wordt toevertrouwd »
voor alle niet-lokalizeerbare zaken (de meeste) zal worden
gebruikt. En dat tweetaligheid
voor dienstorders en mededelingen aan het publiek de stelregel zal zijn.
Onze konkluzie : een belangrijke tweetalige administratie
wordt in het leven geroepen,
met overwicht van Brussel en
zeggenschap over heel vlaams
Brabant of ten minste een
groot deel ervan. Dit allemaal
in het teken van de regeringsslogan « de brusselse agglomeratie en haar problemen kunnen niet beperkt blijven tot de
19 gemeenten ».
en ten slotte
In de regeringsmededeling
staat ook nog te lezen dat gemeenten — of zij al dan niet
deel uitmaken van een federatie of een agglomeratie —
steeds kunnen aansluiten bij
een interkommunale, overeenkomsten en akkoorden kunnen
sluiten met andere gemeenten.
Goed, dat is nu ook het gevaL
Waarom wordt dit dan zo beklemtoond door de h. Eyskens ?
Is dit soms een wenk voor bepaalde franskiljonse gemeentebesturen in de buurt van Brussel dat er voor hen mosrelijkheden genoeg voorhanden zijn
om toch maar met Brussel sa;
men te werken ? Of zeggen wi.i
beter : samen te heulen ?
De grondwetsherziening zoals zij er tans uitziet brengt
een paritaire staat waarin de
franstalige minderheid over
een veto-recht zal beschikken.
Die hervorming is anti-federalistisch. De goedkeuring ervan
betekent noch min noch meer
dat wii, Vlamingen, de « slag
om Brus«el » daarmee verliezen. Beseffen de Vlamingen in
de BSP. de CVP en de PVV dit
niet ? S'eehts in een federalistisch nerspektief is er een behoorliike oplossing voor het
hrussels geval. Die onlos<;'ng
ligt in vlaamse noliti>ke macht,
met bevoeedheid t** Rrussel net
zoals de waal«e s;nbnat'nnatiteit. afzonderliike bevolkingsregisters en kiezerslüsten 'M
de rest is pleisteren op een
houten been.

hoelang blijven de vlamingen nog naïevelingen ?
Onder deze titel bracht de h. Manu Ruys vorige maandag in « De Standaard »
kritiek uit op de nieuwe regeringsteksten wat betreft de grondwetsherziening.
Het is eigenlijk de kern van de zaak.
De Volksunie is nooit naïef geweest. Wij hebben de grondwetteksten steeds
bestreden. Ook toen ze nog minder slecht waren dan nu. Het is immers Vlaanderen niet dat moet toegevingen doen in een belgische staat die steeds op het geduld en het zweet van de Vlamingen geleefd heeft. De toegevingen moeten van
Brussel komen !
En wat beleven we nu weer ?
Dat het nog juist aan Brussel is dat
men toegevingen doet. En dat men de
goedgelovige flaminganten van de drie
kleurpartijen nog wijs maakt dat
Vlaanderen erop vooruitgaat met de
grondwetsherziening ! Juist zoals in
1963 met Hertoginnedal.
Ook toen heeft men maandenlang de
loftrompet gestoken over de vlaamse
overwinning. Tans spreekt men van het
goed maken van de « vergetelheid »
van Hertoginnedal...
Het is bewust bedrog van de vlaamsgezinden !
Men rekent er klaarblijkelij''. op dat
honderdduizenden vlaamsvoelenden nog
niet het stadium van vlaamsdenkenden

bereikt hebben. Het zijn deze honderdduizenden vlaamsgezinden die men wil
misleiden. De rest van de bevolking bekommert zich niet om heel het grondwettelijk gedoe, waarvan zij het belang niet inziet. De vlaamse openbare
mening is nog altijd minder rijp om
het politiek gebeuren te volgen dan de
franstalige publieke opinie. Fet is daarom ook dat de Vlamingen nog steeds
aan het kortste eindje trekken.
schuld van de kleurpartijen
De drie kleurpartijen hebben dat
vlaamse bewustzijn nooit stelselmatig
gevoed en aangewakkerd. Tot voor en-

kele jaren (vóór de Volksunie een politieke macht werd) hebben BSP en P W
in Vlaanderen het zelfs verwaarloosd
en bestreden. De socialistische pers, onder de vinnige pen van de h. van Eynde
stelde vlaamsgezindheid stelselmatig
gelijk met duitsgezindheid en nazisme
Zo kan men dan het best toegeven aan
Brusselaars en Walen zonder dat de
vlaamse socialistische arbeiders enige
arewaan koesterden.
Hier. zoals te Brussel, plukt men de
bittere vruchten van een politiek die
er bij de kleurpartijen op gericht was
hun eenheid vóór het vlaams ^elane te
stellen.
Ondertussen werd de vlaamse openbare mening gesust en misleid. Vlaamse
nederlagen worden tot overwinningen
omgetoverd.
Schildert men een papieren waarborg
van een grondwettelijke vastlegging
van de betwiste randgemeenten niet af
als een definitieve beveiliging ervan '
Terwijl men al achter de schermen toegegeven heeft dat het ekonomisch gewest Brussel een flink stuk van Vlaams

Brabant zal omvatten ! Alsof zulke ekonomische struktuur niet fataal de verfransing van Vlaams Brabant zou meebrengen. Met of zonder napieren
waarborg !
voor eyskens telt alleen eyskens
En de heer Eyskens gaat altijd maar
verder met zijn toegevingen Wie hem
kent weet dat zijn aanblii've als eerste minister meer dan één vlaams offer
waard is. Zijn politiek geweten is gauw
genoeg gerust gesteld. Ook om zijn roep
als gewiekst politikus te handhaven en
te versterken is hij tot meer dan een
vlaams offer bereid als bewindsman
Waar het duidelijk is dat Brussel, als
•loofdstad een afzonderlijk vraagstuk
uitmaakt, waar een grondige sanering
Tioet plaats vinden zonder dat Vlaanderen een prijs dient te betalen, heeft de
eerste minister de vlaamse minderheid
te Brussel toch in de weessrhaal selegd
(lees door blz. 4)
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voorbarige
vranckx
Onze volkvertegenwoordiger Vic Anciaux heeft het
inzicht
justitieminister
Vranckx te interpelleren
over « de houding van de
minister van Justitie en van
de rechterlijke macht ten
overstaan van vlaamse aangehoudenen naar aanleiding
van een verkiezingsincident
te Brussel in de nacht van
11 op 12 september 1970 ».
In zijn verklarende nota
noemt de h. Anciaux het
antwoord dat de minister op
22 oktober 1970 betreffende
de doodsoorzaak van de h.
Georgin gaf « beïnvloed,
voorbarig, ongewettigd veroordelend en ten minste onvolledig ». Hij noemt het
beroep dat op 12 november
door het openbaar ministerie werd aangetekend tegen
de voorlopige vrijlating «onbegrijpelijk en hoogst ongewoon » en meent dat de bevestiging van de aanhoudingsbevelen door de Kamer
van Inbeschuldigingstelling
op 19.11.70 bij de publieke
opinie het vermoeden heeft
gewekt « dat andere invloeden zich hebben laten gelden met een bevooroordeelde zienswijze en een éénzijdig-repressieve bedoeling ».
Een rustige afhandeling van
de zaak, waarop de aangehoudenen recht hebben, is
door deze houding-en in sterke mate bemoeilijkt.

weg melde faciliteiten
Van het zopas ingediende
wetsontwerp van de regering dat — als soelaas voor
de zware toegevingen aan
de PVV — de zes randge-

meenten bij het arr. HalleVilvoorde
onderbrengt,
heeft VU-kamerlid Anciaux
dankbaar gebruik gemaakt
om enkele amendementen
in te dienen. Hij wil kort
en goed gedaan maken met
de « faciliteiten » in deze
Vlaamse gemeenten. « Iedereen in Vlaanderen. » aldus
de h. Anciaux « is zich nu
goed bewust dat deze faciliteiten in erge mate werden
misbruikt en mede oorzaak
zijn van de huidige moeilijkheden ».
Na « Hertoginnedal » in
1963 werd de « oplossing »
van de faciliteiten door de
meeste vlaamse kranten in
sterke termen veroordeeld.
Maar de h. Anciaux zal
zich wel geen illuzies maken
over de steun die zijn amendementen zullen vinden bij
de vlaamse kleurpartijen :
zij hebben het veel te druk
met hun anti-vlaamse toegevingen aan de franstalige
PVV ers ..

geurts
Het zijn niet steeds geboren franstaligen die zich
ontpoppen als de grootste
vijanden van onze volkszaak. Vaak zijn het geboren
Vlamingen die zich gedragen als leliaarts anno 1970.
De wemmelse PV V-burgemeester Geurts is er het
prototipe van. Deze blauwe
kreatuur is afkomstig van
Balegem in Oost-Vlaanderen, waar zijn vader « piocheur » was bij de spoorweg
en zijn moeder barreeldraaister.
Hij
studeerde
eerst voor geneesheer, maar
moest na twee jaar afdruipen met een « buis » en
werd dan maar technisch
zuivelingenieur. Geurts begon zijn politieke carrière
als CVP-er, maar zijn huwelijk met een jonge dame
uit de lokale blauwe kringen bracht hem uiteinde-

lijk bij de Pest Voor Vlaanderen.
In Wemmei is hij nu als
burgemeester de slaafse volgeling van de brusselse
PVV-federatie, een gewillig instrument in de handen
van de meest rabiate vlamingenhaters uit de «hoofdstad». Een tipisch geval van
een arrivist die met misprijzen neerkijkt op zijn
(vlaamse)
afkomst.
De
blauwe heren uit het kanton Oosterzele halen alle
eer van hun fiston. Hij heeft
het ver gebracht ..

koninkliike
bibfioteek
Van 26 oktober tot 24 december loopt in de koninklijke biblioteek te Brussel
een tentoonstelling van middelnederlandse
handschriften uit europese en amerikaanse biblioteken.
Een
maand na de openingsdatum
waren nog altijd geen uitgebreide nederlandstalige katalogussen ter beschikking,
fransialige echter in overvloed. En nu moet de opvoedkundige dienst van de
Albertina ons niet komen
vertellen dat het om een
kleine vergetelheid gaat of
om een slordiglieid van de
drukker. Dat foefje hebben
wij al meer gehoord.

schoofpakt
Het ziet er nu wel naar
uit dat het 12 jaar oude
« schoolpakt » weldra opnieuw onder de loep zal
worden genomen. Van diverse zijden wordt daarop aangedrongen en steeds meer
standpunten worden gepubliceerd.

de naïevelingen
(vervolg van blz. 3)
tegenover de franstalige minderheid
in het land.
En zelfs zo heeft hij geen evenwicht
kunnen tot stand brengen. Zo zijn
plannen slagen zal voortaan in de regering een franstalige of een nederlandstalige meerderheid kunnen bestaan
daar de eerste-minister buiten de gelijke verdeling van ministers mag vallen.
De franstalige minderheid mag in tegenstelling met de vlaamse meerderheid nergens pijn gedaan worden. Voor
het bestuur van Brussel zullen we in
elk geval zeker zijn van een franstalige
meerderheid. De voorzitter van het agglomeratiekollege zal altijd een franstalige zijn, daar hij zal gekozen worden
door de meerderheid van de franstaligen die de agglomeratieraad zullen uitmaken.
welke « Vlamingen » ?
En wie zullen daarbij die vlaamse leden van het agglomeratiekollege zijn ?
Zoals het er nu uitziet zullen ze gekozen worden door de partijen die de
meerderheid hebben in de agglomeratieraad, hoogstwaarschijnlijk door het
FDF en de PLP. Welke Vlamingen zullen dat wel zijn ?
Stafhouder van Rijn, noteer het wel,
van de nederlandse taalrol bij het Hof
van Kassatie, of soortgelijken ?
Hoe het mogelijk is dat de heer Eyskens zulke voorstellen kon doen zonder
weggelachen te worden moet toch voor
elke vlaamsgezinde een raadsel zijn.
Wie houdt men hier voor de gek ?
Het parlement of het land of het parlement en het land ?
de eeuwige hoorndragers
De nederlaag van Hertoginnedal (onze
oudere lezers zullen zich herinneren hoe
de CVP ook die regeling jarenlang als
een overwinning voorgesteld heeft)
wordt nog op een andere wijze betaald
We krijgen inderdaad de zes randgemeenten terug — asjeblief voor dege-

nen die dachten dat we ze nog altijd
hadden omdat de CVP dit jarenlang
verkondigde — we krijgen ze terug,
kompleet met meer uitgebreide faciliteiten en al.
Maar we moeten een nieuwe prijs betalen.
Vooreerst die federaties van randgemeenten die nauw moeten samenwerken met hoofdstad Brussel op technisch
gebied. Het is toch al te duidelijk dat
die dwergfederaties niet zullen opgewassen zijn tegen de brusselse mastodont waarvan men vooraf weet dat hij
alle taalwetten als onbestaande zal beschouwen omdat dit steeds straffeloos
kon en nog steeds kan gebeuren.
Het is eveneens duidelijk dat dit groter Brussel-Hoofdstad, Brussel met de
federaties de grondslag zal vormen
van het ekonomisch gewest Brussel en
dat we zo de grote driehoek — Ie tres
grand triangle de Bruxelles — zullen
krijgen. De oplossing van de regering
heeft inderdaad alles van een driehoeksgeval met de Vlamingen als hoorndragers.
vrijheid ? dwang !
Er is ten tweede de zogeheten vrijheid van het gezinshoofd, wat juister
de dwang op het gezinshoofd zou heten.
We weten het wel dat dit beginsel
tans al grotendeels een feit is, zeker
sedert de uitholling van de wet door
minister Grootjans onder de vorige regering.
Toch is het zo dat nog een minderheid
van vlaamse gezinshoofden de wet eerbiedigt ofwel uit eerbiedige vrees voor
de wet die de gewone Vlaming eigen is,
ofvifel omdat zij tegen de druk van hun
franstalige meerderen vrees voor de
wet voorwenden om toch hun kinderen
naar een vlaamse school te sturen, wat
ze in de grond van hun hart wensen.
Door het prijsgeven van het beginsel
gaat men deze ouders weerloos overleveren aan de druk van de franstalige
imperialisten — en welke franstalige
Brusselaar is dat niet ?
Ganse
generaties
vlaamsgezinden

Vorige week maakte de
« Vereniging van Vlaamse
Leerkrachten » een uitgebreide nota over aan de pers
waarin gepleit wordt voor
'n nieuw kompromis in pluralistische geest. Door overvloed aan kopij deze week
kunnen wij er pas volgende
week aandacht aan besteden. Vermelden wij terloops
dat de « Gids op Maatschappelijk Gebied » in zijn novembernummer een vijftiental vooraanstaande figuren
(waaronder onze volksvertegenwoordiger M. Coppieters) aan het woord laat over
de wenselijkheid tot herziening over te gaan van het
schoolpakt.
Hopen wij alleen maar dat
het voor een welbepaalde
partij
geen
gelegenheid
wordt om een nieuw schooloorlogje te ontketenen. Die
vlieger zou trouwens niet
meer opgaan.

(( de nieuwe »
heeft gelijk
Sinds een paar weken
wordt nu ook « WIJ » geciteerd (de zaterdag) in het
veel beluisterde persoverzicht van de radio. Dit als
gevolg van een beslissing
van de BRT-beheerraad die
besloot nu weekbladen te
vermelden «uitgegeven door
een partij die over geen dagbladen beschikt ». Naast
« Wij » geldt dit dus ook
voor het KP-weekblad « De
Rode Vaan ». Onze Jarenlange protesten hebben dan
uiteindelijk toch iets opgeleverd.
Maar daarmee is de diskriminatie niet van de baan.
Het blijft een onrechtvaardige zaak dat andere in
Vlaanderen
verschijnende
opiniebladen — die niet met
een partij verbonden zijn —
nog altijd niet aan hun trekken komen. Het dagelijks

hebben gevochten tegen het berucht beginsel van de « peerdefamilie » zoals
la liberté du père de familie toen herdoopt werd.
Ook hier eindigt deze tientallen jarenoude strijd op een nederlaag. Kunnen de vlaamse kleurpolitici dan niets
anders doen dan nederlagen lijden en
die tot overwinningen omdopen ? De
vlaamse krachten zijn potentieel toch
sterk genoeg om overwinningen af te
dwingen in plaats van nederlagen te
inkasseren ?
Hoe ze hun nederlaag verbloemen ?
Men leert het al in « Volksgazet ».
Zijn de franstalige Brusselaars niet
eveneens tegen deze oplossing ?

persoverzicht kan pas volledig objektief zijn wanneer
ook hun opinies worden
weergegeven. In het weekblad « De Nieuwe » heeft
Mark Grammens dit terecht
onderstreept. In >de radio
moeten dag- én weekbladen
zonder onderscheid kunnen
geciteerd worden.
De
partij-verbondenheid
mag daarvoor niet de enige
norm zijn. Zijn al de dagbladen die elke dag worden geciteerd dan als « partijbladen» te beschouwen? Het ziet
er wel vaak zo uit, maar of
men het op bepaalde kranten ook zo bekijkt is een an-

zes ton
per dag...
Het dossier-Progil zou een
van de « zuiverste » zijn die
Vlerick ooit onder ogen
kreeg. Maar Progil zou, in
de meest gunstige omstandigheden, toch nog altijd zes
ton zwaveldioxide per dag
in de lucht brengen. Volgens minister Vlerick en
prof. Willems, de voorzitter
van de ministeriële werkgroep voor industriële ekologie is dit « een bijna te
verwaarlozen hoeveelheid».
Toch noemt de Wereldgezondheidsorganizatie
zwaveldioxide (S02) als een
van de zes gevaarlijkste en
meest voorkomende luchtverontreinigende
stoffen,
vooral schadelijk voor de
ogen en de luchtwegen.
Als Progil « maar » zes
ton S02 per dag in de lucht
brengt, een andere fabriek
« maar » tien of twintig ton,
nog andere misschien vijftig
ton of méér, enzovoort, enzovoort. Wat wordt dan in
een industriegebied als dit
rond de antwerpse haven de
totaalsom aan S02-bevuiIing
per dag ?
Vele «kleintjes » maken
een groot : vanaf welk moment wordt die hele streek
dan toch een walmend Rijnmondgebied ?

Onze tegenvraag : zijn de franstalige
Brusselaars niet eveneens tegen de eentaligheid van de kust of van Antwerpen
zeKs ? Zijn ze niet tegen alles wat hun
willekeur dn de weg staat ?
Het verweer met dit brussels argument toont alleen maar duidelijk aan
dat men de onwetendheid van de gewone vlaamsgezinde wil misbruiken om
schaamteloos nieuwe toegevingen te
doen.
De dag van inzicht kan echter vlugger aanbreken dan de misleiders denken !
w i m lonssen

een '* vrijheid" die misdadig is
De jongste « faire Ie point » op de waalse tv was biezonder leerrijk.
Tijdens die uitzending kregen de voornaamste PVV-onderhandelaars —
partijvoorzitter Descamps en de h. Snyers d'Attenhoven — de gelegenheid
uiteen te zetten welke de juiste draagwijdte is van de door eerste-niinister
Eyskens aan de PVV gedane toezeggingen in verband met de grondwetsherziening.
Vooral de toelichting die zij gaven bij de (versnelde) invoering van de
fameuze « vrijheid van het gezinshoofd » was betekenisvol. Wij willen het
in deze bijdrage trouwens houden bij dat ene belangrijke punt.
op T september 1971
Op de vraag van de moderator
of de P W ter zake een winstpunt
heeft geboekt was het liberale
antwoord een kategoriek ja ! Oordeel zelf. Volgens de regeringsovereenkomst van februari zou de
vrijheid van taalkeuze inzake het
onderwijs (te Brussel) pas ingevoerd worden vanaf 1 september
1978. Luidens de jongste mededeling van de eerste-minister in de
Kamer op 19 november wordt die
datum nu vervroegd tot 1 september 1971, maar dan enkel indien
de nederlands- en de franstalige
kommissies tot regeling van de
kultuurkwesties tijdig zijn opgericht. Welnu, de h. Descamps heeft
zondag met nadruk verklaard dat
die voorwaarde op PVV-verzoek
is weggevallen en dat dus de vrijheid van het gezinshoofd alleszins
op 1 september van kracht zal
worden.
ongebreidelde vrijheid
voor verfransers
Er is nog meer : de PVV heeft
de formele toezegging gekregen
dat die vrijheid absoluut en volledig zal zijn. Een leerling zal in
de loop van zijn studies ongehinderd van het ene taalstelsel naar
het andere mogen overgaan, hij
zal dus niet meer verplicht worden zijn studies te voleindigen in
het aanvankelijk gekozen taalstelsel. Door deze ongebreidelde vrijheid vervalt vanzelfsprekend ook
de taaiverklaring van het gezinshoofd.
Zodoende heeft de h. Eyskens
eigenmachtig — of hebben de hb.
Vandekerckhove, Lindemans, Chabert, en andere Verrokens toch
hun fiat gegeven ? — een van de

les c o c u s

voornaamste dogma's van de
Vlaamse beweging (« onderwijstaal moet de moedertaal zijn »)
voor altijd op de rommelzolder
weggeborgen.
zij doet het...
Enkele vragen dringen zich hier
op : werden de vlaamse CVP-ers
tijdens de voorbije onderhandelingen met de P W voldoende ingelicht ? Hebben zij de gelegenheid
gekregen zich te verzetten ? Hebben zij van de regering enige tegenprestatie afgedwongen ? Zal
er dan niets gedaan worden om
te pogen de naar Brussel komende
Vlamingen vlaams te houden ?
De vlaamse inwijkelingen worden
te Brussel gewoon aan hun lot
overgelaten, en menen ten slotte
dat er voor hen niet veel anders
opzit dan ook maar naar het
Frans over te schakelen. Waarom
hebben « de doeners » van de
vlaamse CVP ook eens geen eisen
gesteld, bij voorbeeld de invoering van de dubbele nationaliteit
te Brussel, zodat de Vlamingen
overal als Vlamingen zouden behandeld worden en zich derhalve
niet zouden aangetrokken of aangespoord voelen om naar de andere taalgroep over te gaan, omdat
zij zich in hun eigen taalgroep
volkomen op hun plaats en op hun
gemak zouden gevoelen.
...met toegevingen
Als bewijs van het onverantwoorde afglijden van de zogezegde traditionele partijen op het
hellend vlak van de toegevingen
aan de frankofonen laten wij hier
een uittreksel volgen uit een ver-

slag van de kulturele sektie van
het Harmel-Centrum, voorgezeten
door minister Hoste, en daterend
van oktober 1951 :
1. De Vlamingen die zich in Wallonië en de Walen die zich in
Vlaanderen vestigen moeten door
het milieu opgeslorpt worden.
2. De waalse gemeenschap en de
vlaamse gemeenschap moeten de
kinderen die respektievelijk in
Wallonië en in Vlaanderen geboren zijn en naar Brussel zijn uitgeweken, kunnen behouden, evenals de kinderen die te Brussel van
waalse en vlaamse ouders werden
geboren.
3. Het kultureel stelsel van de
Brusselaar moet dus Frans zijn
wanneer het kind in Wallonië ofwel te Brussel uit in Wallonië
geboren ouders werd geboren, en
Vlaams wanneer het kind in
Vlaanderen of te Brussel uit in
Vlaanderen geboren ouders werd
geboren.
Blijkt uit die tekst niet overduidelijk welke de afstand de
« vlaamse leiders » op minder dan
twintig jaar hebben afgelegd.

een graf voor vlamingen
Steeds was elke nieuwe toegeving « de laatste », maar van toegeving tot toegeving is de toestand van de Vlamingen te Brussel steeds benarder geworden.
Reeds vaak is gezegd, en het kan
niet genoeg herhaald worden dat
de niet te Brussel levende Vlamingen geen juiste kijk kunnen
hebben op wat er in de hoofdstad
omgaat ; zij hebben er gewoon
geen idee van in welke toestand
van voortdurende diskriminatie
de Vlamingen in de hoofdstad
moeten leven. Wie een heel leven
te Brussel heeft doorgebracht zou
een dik boek kunnen schrijven
over de dagelijkse feiten, grot^ en
kleine, maar alle even ontmoedigend, die de Vlamingen voortdurend krenken en belagen, en
waaraan ten slotte de meesten als
Vlaming ten onder gaan. En de
invoering van de vrijheid van het
gezinshoofd zal de innerlijke
spanningen en drama's in de

magnifiques

Door een aantal vooraanstaande CVP-ers worden
we in woord en geschrift verzocht, begrip op te
brengen voor hun standpunt inzake de brusselse
« vrijheid van de familievader ». Dit standpunt
luidt als volgt : nou ja, eigenlijk zou het wel niet
mogen wezen maar enfin zoooó erg is het toch ook
weer niet ; tocMit de taalwet wordt terzake twintigduizend keren per dag overtreden en de inspektie is niet bij machte om daar ook maar een jota
aan te veranderen ; door de liberteit van de peerdefam.ilie toe te staan doen wij tenslotte niets meer
of niets minder, dan de in feite bestaande toestand
te Brussel in rechte te billijken.
De redenering is niet nieuw. We hebben hetzelfde
liedje met andere woorden en in andere omstandigheden reeds vroeger horen zingen. Toen heette het :
ach wat, pariteit in de regering kan rustig in de
nieuwe grondwet geschreven worden : want het is
toch zo dat die pariteit al sinds jaren de bazis is
voor iedere regeringsvorming en waarom zouden
we dat dan niet effe definitief op een papiertje
mogen zetten ? En nóg vroeger luidde de tekst :
komkom, maak je niet sappel over pariteit in de
hogere staatsambten ; vandaag hebben we niet eens
de helft en aswenou lekker aanvaarden dat het paritair ad eternam zal wezen, geraken we misschien
ooit wel eens aan vijftig procent.
Telkens als een geachte CVP-sprekerd of -schrijverd f« die van niemand lessen in vlaamsgezindheid. heeft te ontvangen ») met een dergelijke redenering voor de dag komt, denken we aan de (óók
al versleten) mop van de pantoffelheld die onverwacht een uurtje vroeger dan normaal van kantoor
huistoe keert. In zijn bloedeigen woning botst hij
op tegen het feit, dat zijn echtgenote met een
vriendje m bed ligt. Dat doet, zegt hij, dat we met
een man méér aan tafel zitten vanavond
ik zal
maar een patat of zes méér schellen.
En zij schellen wat patatjes meer. les cocus maBnifiqi es van de CVP, en ze koken ze op hun eigen
fornuisje voor de Brusselaar boven in hun bed, tegen dat het ogenblik komt dat die zijn zinnen op
wat anders zet dan waarmee hij nog altijd de handen vol leeft. Dat is dan de liberteit van de familievader. De brusselse wel te verstaan.
Maar ach, waarom, wordt deze roerende redenering van de vlaamse CVP-ers («. die van niemand
lessen in vlaamsgezindheid hebben te ontvangen »)
niet doorgetrokken op andere domeinen van ons
maatschappelijk bestel ? Men zou bijvoorbeeld tot

de minister van Financies volgend vertoog kunnen
richten : beste jongen, die belastingen van jou zijn
je reinste nonsens ; iedere Belg doet zijn dapperste
best om ze zoveel mogelijk te ontduiken en de kontrole is nauwelijks bij machte om af en toe eens een
pietluttig ontduikertje te snappen , weg dus met
deze dwangwetten die daarenboven weinig of geen
effekt sorteren ; geef de familievader de liberteit
om aan te geven wat hem belieft en om te betalen
wat hij toevallig nog op zak heeft na een nachtjeuit met ouwe vrienden uit zijn soldatentijd
De vrijheid één en onverdeelbaar achtend, zien
we niet in waarom een brusselse familievader ivél
het recht zou hebben eerst om zijn reet te vagen
aan de wetteksten en vervolgens om die wetteksten
radikaal en definitief door te spoelen, terwijl eenzelfde profaan gebruik van de wet ontzegd blijft
aan alle niet-brusselse familievaders.
Of zouden de patatschelders van de CVP (« die
van niemand lessen in vlaamsgezindheid hebben te
ontvangen »j willen beweren, dat een taalwet niet
zo serieus is als een belastingswet '* Zouden ze durven vooropstellen dat het belgisch parlement twee
soorten wetten maakt : ernstige wetten en wetten
« voor de frim », opgemaakt en gestemd niet in de
eerste plaats om ze toe te passen (bijlange niet),
maar wel om de vlaamse qoe-gemeente wat te vermaken en de vlaams-nationale konkurrentie wat
minder pijlen op de politieke boog te laten ?
Veel uitleg is er niet bij nodig : het is het een of
het ander. En aangezien onze kontroleur van belastingen zopas ons beroep op de lieberteit van de
familievader heeft verworpen, zich daarbij steunende op het feit dat zijn minister dat niet aanvaardt, blijft alleen te besluiten dat die liberteit
slechts geldt voor brusselse familievaders, dat ze
alleen slaat op de toetten die worden aangevochten
en dat de taalwetten er dus alleen maar « voor de
frim » zijn.
We zouden de horendragers (« die van niemand
lessen in vlaamsgezindheid hebben te ontvangen, y>)
bij hun aardappelmesje en hun brusselse familievader kunnen laten, we zouden het hele potsierlijke
geval kunnen verwijzen naar de poppenkast van
Toone, ware het niet dat de komedianten ons tans
een drama serverea : het drama van de ultieme en
regelrechte bedreiging van de vlaamse gemeenschap te Brussel.

dio Gene*.

Vlaamse gezinnen in het Brusselse
een nieuwe voedmgsbodem bezorgen.
en de belangen
van het kind ?
En ten slotte moet ons nog iets
van het hart. Hoe vaak gebeurt
het niet dat de regering of het
parlement de studie van een of
ander vraagstuk toevei-trouwt aan
een kommissie van deskundigen,
maar nooit is in het hoofd van de
talrijke
universiteitsprofessoren
en andere akademici in regering
of parlement opgekomen het
uiterst belangrijke en uitsluitend
technische probleem van de onderwijstaal op te dragen aan een
kommissie van pedagogen, de enigen die ter zake werkelijk bevoegd zijn. Reeds eerder hebben
wij in deze kolommen betoogd :
« dat de in deze kwestie rechtstreekse belanghebbende niet het
gezinshoofd is, zoals het vals argument van de frankofonen beweert, maar wel het kind zelf.
Niet de vader of de moeder moet
de lijdensweg opgaan, die het onderwijs in een vreemde taal vertegenwoordigt. Kon men die
frankofone « liberté-schreeuwers »
er toe verplichten hun studies geheel opnieuw maar dan in het
Nederlands te herbeginnen, dan
zouden zij met hun grote-mensenverstand alras ondervinden hoe
krankzinnig en misdadig het is
kinderen met hun pas ontluikende
verstandelijke vermogens, in een
vreemde taal te doen onderwijzen ».
Is het niet gewoon een schandaal, een onvergeeflijke mLsdaad
dat de grondwetsherziening geschiedt op de rug van onschuldige
Vlaamse kinderen, dat de « schone
ziel van het vlaamse kind » de
losprijs moet zijn die aan enkele
frankofone liberalen moet betaald worden voor hun bijdrage
tot de goedkeuring van een grondwet, waarbij de Walen alles te
winnen en de Vlamingen ^lles te
verliezen hebben.

m.v.d.b.

«m

de premieverkoop

herrie om

handelspraktijken

Op 5 juni 1964 werd door de ministers Spinoy en De Clerck een
wetsontwerp ingediend tot regeling van de prijzen en de handelspraktijken. Dit was de late vervulling van een belofte, afgelegd
ün 1958, toen de grendel op de uitbreiding van de grootwarenhuiaen werd afgeschaft. Een strengere reglementering van de han'delspraktijken moest de middenstanders een kompensatie bezorgden voor genoemde ontgrendeling.
Tegen het hoofdstuk tot regeling van de prijzen kwam echter
Bo n verzet van de fabrikanten en ook van de middenstandsorganizaties, dat het ontwerp niet eens besproken werd. Ditmaal werden alleen de handelspraktijken behandeld, terwijl een betere
prijsregeling dan deze van 1945, voorgoed begraven scheen. De
vroegtijdige val van de regering over de leuvense kwestie verhinderde opnieuw een bespreking.
'geen nieuws onder de zon
Op 6 juni 1969 kwam vanwege de ministers Leburton en
Hanin het ontwerp nr. 415 uit
de bus, dat op enkele kleinigheden na in niets verschilde
van het vorige. Uit de tekst
bleek dat yerre van alle misbruiken radikaal uit te roeien
men er zich vooral had op toegelegd alle belangen zoveel mogelijk te verzoenen.
En wat dit betekent, kan men
allicht vermoeden, wanneer
men weet dat in de handelspraktijken, die nu nog voor een
groot deel beheerst worden
door de uitzonderingswetgeving van de dertiger jaren,
alles is toegelaten wat niet verboden werd. Daaraan dient nog
toegevoegd dat sommige van
deze, inderhaast voor een krizistoestand ineengestoken teksten, zeer onduidelijk waren en
uitzonderingen toelieten, die de
deur wagenwijd openstelden
voor ergerlijke misbruiken. Dit
was in het bijzonder het geval
voor de premieverkoop.
De ontwikkeling, die de distributie de laatste jaren kende
had ook voor gevolg dat amerikaanse verkoopsmetodes veelvuldig werden toegepast, waarbij de verbruiker, want om
deze gaat het toch tenslotte,
als een objekt wordt beschouwd, die met alle mogelijke middelen tot de koopdaad
dient overgehaald.
Wanneer de tekst met op zulke wijze totstand gekomen belangen rekening houdt, betekent dit ook dat met recente
buitenlandse wetgeving en ondervinding
geen
rekening
wordt gehouden. Nochtans werden onlangs in Engeland en
Duitsland reglementeringen ingevoerd, die een gezonde ontvvikkeling van de handel mogelijk maken en de verbruiker tevens informeren en beschermen.

Raad voor de Middenstand beperkten zich in hun adviezen
als het ware tot een detailkritiek van de verschillende artikelen.
De Raad voor het Verbruik,
die wegens het vervallen van
het mandaat van de leden en
het overlijden van minister
Merlot slechts laat kon starten,
bracht op 4 september jl. een
advies uit over het geheel van
het ontwerp. In januari van dit
jaar werd reeds een deeladvies
over de verkoop met premies
verstrekt. Waren producenten
en verbruikers het in dit premieadvies grondig oneens dan
kan niet hetzelfde gezegd over
het werkdokument van september, waaruit een nieuwe opvatting blijkt.
Producenten en verbruikers

werden het eens, op modaliteiten van uitvoering en details
na, over een geheel van maatregelen tot voorlichtmg en beschermmg van de verbruikers :
etikketermg en priisaanduiding
van de produkten en een betere
rechtsbescherming door het
toekennen aan de verbruikersverenigingen van het recht de
vordering tot staking van handel'JDraktiiken in te stellen.
Aan dit belangwekkend advies waren twee zwakke zijden
verbonden het werd niet of te
laat aan de parlementairen
doorgegeven en het had niet de
uitdrukkelijke instemming van
de middenstand, omdat slechts
eksoerten van de distributie in
de Raad voor het Verbruik zijn
opgenomen.
de premieoorlog
Daareven werd aangestipt
dat producenten en verbruikers het grondig oneens waren
over de koppel- of premieverkoop. In mei van dit jaar werd
dan een aktiekomitee tegen de
premieverkoop opgericht. Naast
de vakbonden, de bond van de
grote gezinnen, de vrouwenorganizaties en de koöperatieven,
sloten zich nu ook een ganse
reeks middenstandsgroeperingen bij het komitee aan.

adviezen
De regering vroeg aan de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Hoge Raad voor
de Middenstand en de Raad
voor het Verbruik haar te advizeren over dit ontwerp. De
Centrale Raad en de Hoge

nemrod

die
slimme
ratten

van premies g e s p r o k e n . . .

Graham Greene schrijft
veel, zonder daarom een
veel-schrijver te zijn in de
verfoeilijke betekenis van
het woord. In zijn (voorlopig) laatste boek « Travels
with my Aunt» (Reizen met
mijn tante — Ned. Contact,
Amsterdam) staat helemaal
tegen het einde aan een uitvoerig gesprek tussen de
ik-schrijver en de eindelijk
opgedaagde geheimzinnige
meneer Visconti, over ratten. Visconti heeft er bezwaar tegen dat hij een
« slang » werd genoemd. Hij
beschouwt zichzelf echter
als een « rat honoris causa »
en daarom kan hij de schrijver ook vergiffenis schenken voor een aanval op een
rat die de schrijver eens in
zijn engelse tuin heeft gepleegd
De redenen van Visconti's
bewondering voor ratten
zijn duidelijk : « Ratten zijn
zeer intelligente wezens.

Willen we iets nieuws te
weten komer
over het
menselijk lichaam, dan nemen we proeven met ratten.
De ratten zijn ons in een bepaald opzicht ontegenzeglijk een stap voor — ze wonen onder de grond. Gedurende de laatste oorlog hebben wij pas een begin gemaakt met het wonen onder
de grond. De ratten hebben
de gevaren van het leven
boven de oppervlakte al
duizenden jaren voor ons
beseft. Als de atoombom
valt. zullen de ratten in leven blijven. Wat een heerlijk lege wereld krijgen ze
dan ter beschikking, al
hoop ik wel. dat ze zo verstandig zullen zijn onder de
grond te blijven. liv kan me
zonder moeite voorstellen
dat ze zich dan in zeer snel
tempo zouden ontwikkelen.
Ik hoop. dat ze onze fouten
zullen weten te vermijden
en zich ervan onthouden
het wiel uit te vinden ».

Alleen het NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond) van CVP-obediëntie, sloot zich niet aan, nam in
heel deze zaak een zeer bevreemdende houding aan en
poogde eerder de aktie van het
komitee te torpederen.
Zij werden hierbij duchtig
geholpen door de heer Hanin,
minister van de Middenstand,
die verklaarde dat de middenstanders de premies nodig hadden om te kunnen blijven bestaan.
De aktie van het komitee
deed het Belgisch Komitee voor
de Handel, dat in de jaren 1935
en volgende zeer aktief was,
uit zijn as verrijzen. Dit komitee groepeert de grote firma's
die premies verkopen en de uitgevers van premiezegels. Dit
laatste komitee schrikte er op
zijn perskonferentie niet voor
terug de verbruikersverenigingen verdacht te maken en legde het er eerst en vooral op aan
verwarring te zaaien.

k%.
verwarring,
"s^y
ook in het parlement
Na behandeling van het ontwerp in de Senaatskommissie,
waarbij slechts kleine wijzir
gingen werden aangebracht,
werd dan de bespreking in
openbare vergadering aangevat.
De senatoren feliciteerden
zichzelf met het ernstig werk
dat geleverd werd tot twee dokumenten, het ene van de Raad
voor het Verbruik, het andere
van het Aktiekomitee tegen de
premieverkoop verwarring in
de rangen zaaiden Van verbruikerszijde werd aangedrongen op verdaging.
Toen senator Claes ^.ich hiertegen verzette, bleek de vei4
deeldheid in de CVP tussen
vakbonds- en middenstandsslrekkingen.
Het ontwerp keerde naar de
kommissie terug, waar een aantal amendementen werden aanvaard. Bij de stemming over de
premieartikelen, die een ongehinderde uitbreiding van de
premies mogelijk maken, stemden de vakbondsvertegenwoordigers van de CVP braafjes
vóór de premies, de socialisten
zochten hun heil in onthouding
of de vlucht, terwijl de Volksunie tegenstemde.
Ook wanneer het ontwerp opnieuw in openbare zitting
komt zal de premieoorloa wel
voortduren.
mark lits

leuven: de helden zijn moe
Traditioneel gezien moest Leuven an jaar tenminste reeds één
staking gekend hebben Ook op dit punt echter schijnt de traditie
haar kracht te verliezen. Inderdaad de aktieve linkse flank in de
studentenbeweging dreigt verder te verzinken in een uitzichtloos
geteoretizeer over ideologische strekkingen. De voornaamste oorzaak hiervan zal wel liggen in het feit dat een radikale linkse
kern (de marxistisch-leninistische beweging) zijn aktieterrein
verlegd heeft. Binnen hun kring werd men er zich van bewust
dat de anti-kapitalistische strijd moest gevoerd worden bij de
bronnen van het sisteem : de bedrijven. Het limburgse avontuur
is hen hierbij een kostbare ervaring.
Of deze politiek lealistisch is, zal een verre toekomst ons slechts
kunnen uitwijzen. Het vinden van haar identiteit (de m-1 beweging) zou deze beweging zelf wel eens parten kunnen gaan spelen.
Misschien mag men hier n}. de onzichtbare hand van de overigens
steeds sterker wordende repressie in zien die op deze manier deze
aktiegroep tochwel in een hoek kluistert.
De regel dat het meestal een minderheid is die problemen stelt,
terwijl de meerderheid zwijgt, lijkt ons dus ook te Leuven bevestigd te worden. Niet-Linksen lijken nog altijd weinig problemen te
hebben, tenzij het verder blijven organizeren van wat traditioneel
georganizeerd wordt als ontspanning • de klassieke eerste-vrijdag
rellen, die ieder jaar banaler worden, en een massa t-dansants.
Wat de universiteit zelf betreft, als instelling, speelden de voornaamste problemen zich tot hiertoe af rond de sociale politiek.
Een eerste geval was Camillo Torres, de nieuwe studentenwijk.
Het tweede was het deficiet in de financiën van Alma-studentenrestaurants, zodat de prijzen zouden verhogen. Van studentenzijde (de sociale raad) werd er betoogd dat de KUL wel geld genoeg had om van CT een prestige gebouw te maken, maar geen
geld om het deficiet bij te vullen. De akademische raad heeft uiteindelijk toegegeven. De prijzen bleven.
Camillo Torres kwam vlug opnieuw in het nieuws. Het komitee
Studentenvoorzieningen, samengesteld uit professoren en studenten, had beslist meisjes en jongens, wegens plaatsgebrek, samen op CT te huisvesten. De akademische raad besloot terstond
de meisjes van de KUL te wijzen, aangezien het nog steeds verboden is dat beide geslachten in het zelfde gebouw logeren. Ook
op dit punt heeft de akademische raad moedig de studenteneisen,
nl. alles te laten zoals het was, ingewilligd.
Deze twee voorbeelden wijzen duidelijk op het feit dat de sociale politiek van de KUL een groot, gebrek aan planning heeft.
En wat hierbij ten zeerste eigenaardig lijkt is dat deze toch minder belangrijke problemen, erg worden opgschroefd. Belangrijke
universitaire hervormingen komen ondertussen maar niet aan
bod.

Wie feestelijk zou willen
bedanken voor die lofrede
op de ratten, doet er goed
aan zich niet te laten misleiden door het voorbeeld.
Een « arendsblik » hebben
is eervol voor elke « adelaar
honoris causa » ! En hopen
wij niet op de onoverwinnelijkheid van de « leeuw,
zolang hij klauwen heeft ? ».
De
sluwe
handigheid
waarmee de ratten onder de
grond kropen om zo hun
soort in stand te houden, is
misschien niet zo belangrijk. Tenzij dan voor wie
een eindeloos voortslepend
leven met eeuwigheid verwarren zou ' Beslissend zal
echter zijn of Visconti's
hoop uitkomt en de ratten
« er zich van onthouden, het
wiel uit te vinden »
Dat wij het wiel hebben
uitgevonden, dat we technisch zonder meer « wonderen » kunnen verrichten, is
wel
heel
buitengewoon.

Maar is het wel zo goed dat
wij ook doen wat wij kunnen ? Is het goed dat we
atoombommen maken, nu
het eenmaal zover is dat wij
het kunnen ? Is het goed
dat wij eindeloos produceren, nu daar vrijwel geen
grenzen meer aan zijn ?
Ratten profiteren natuurlijk ook wel van onze uitvindingen en van ons werk.
Onze riolen zijn hun ondergrondse banen, en met onze
schepen varen ze mee zolang ze niet zinken. Maar
zelf kunnen ze er niet voor
verantwoordelijk
worden
gesteld. Wij echter hebben
het wiel « op ons geweten ».
En we willen dat « wiel »,
die techniek, de produktiekapaciteit aan iedereen bezorgen I
Wat zou er gebeuren als
werkelijk alle landen ter
wereld gingen produceren
gelijk de landen van WestEuropa of erger nog zoals
Japan ?

vraagtekens rond het overlijden
van de tdt-militant te laken
in een brusselse gevangenis zitten nu reeds drie maanden lang negen
Vlamingen opgesloten. Zij waren betrokken bij een verkiezingsincident
te Laken en worden ervan verdacht het overlijden te hebben veroorzaakt
van een FDF-militant, de h. Georgin.
Maar inmiddels is het duidelijk geworden dat het lang niet zeker is
dat de h. Georgin overleden is als gevolg van slagen. En het staat vast
dat meerdere verdachten niet eens hebben deelgenomen aan de plakkersrel. Waarom zij dan alle negen nog langer in « voorlopige hechtenis» worden vastgehouden — nadat zelfs de Raadkamer dit niet langer
verantwoord achtte — is voor iedereen een raadsel. Of moet dit ergerlijke misbruik van de voorlopige hechtenis op rekening worden geschreven van de anti-vlaamse wraakmentaiiteit in bepaalde brusselse milieus.
De zaak van Laken dreigt het zoveelste gerechtelijke schandaal te worden in dit land. En eens te meer zijn flaminganten daarvan het slachtoffer...
Nee, het is lang niet zeker dat de aangehouden Vlamingen het overlijden van de h. Georgin hebben veroorzaakt. Ziehier wat wij deze week
nog over deze zaak te weten kwamen.

uitwendige
hartmassage
Na de kortstondige rel aan de
Houba de Strooperlaan is de h.
Georgin, naar het 250 m. verder gelegen FDF-lokaal gewandeld.
Hij kwam daarbij langs een politiebureau en oordeelde het niet nodig
daar klacht neer te leggen of hulp
te vragen. In het lokaal « Vieux
Laeken » bestelde hij een pint, wat
alvast een ongewone reaktie is vopr
een slachtoffer-van-beestachtig-optreden (zoals minister Vranckx het

t r o m m i n g , op de oksel lijn. Toevallig bevinden de ribfrakturen van de
h. Georgin zich ook op de oksellijn,
drie onder elkaar...

de medische
rapporten

Na een uur verblijf in « Vieux
Laeken » wordt de h. Georgin dan
overgebracht naar het Brugmannziekenhuis, waar hij nauwelijks tien
minuten na zijn aankomst overlijdt,
in ekstremis werd hem daar een
intrakardiale adrenaline-injektie gegeven. Daarbij valt op dat de patierrt niet de frekwente pijnverschijnselen vertoonde die bijna altijd de klassieke hartinfarkten vergezellen. Anderzijds is de inspuiting
in de hartspier eveneens traumatizerend. In de geneeskundige literatuur worden hartsbloedvattrombozen ten gevolge van uitwendige geweldpleging (ongevallen, boksen,
voetbal) als zéér zeldzaam veruitdrukte) en voor iemand die toen meld, en meestal vergezeld van
reeds drie gebroken ribben zou plaatselijke thoraxletsels.
Na
uitwendige
hartmassage
hebben gehad als gevolg van het
handgemeen. Na twintig minuten is wordt daarentegen een sterftecijfer
de h. Georgin in dat café dan on- van 18 % opgetekend als rechtpasselijk geworden. Hij ging neer- streeks gevolg van de massage
liggen op een bank en vertoonde zelf I
Het « Deens Geneeskundig Tijdeen ernstige sincope (bewusteloos'Schrift
» publiceerde hierover een
h e i d ) . Een gezel en medepakker,
heeft dan op eigen houtje een uit- zéér uitgebreid verslag. Van de
wendige hartmassage
toegepast. drie aangestelde justitie-artsen is
Welnu, wanneer tot dergelijke mas- wel een verslag binnengekomen,
sage wordt overgegaan krijgt men maar het gezamenlijke rapport is
in 48 % van de gevallen te maken nog niet klaar. In een»van de
zouden
niet
alleen
met ribfrakturen ! De ribben bre- verslagen
ken op de plaatsen met de sterkste lever- en nierbeschadigingen van

oudere datum genoteerci zijn, maar
tevens zou daaruit blijken dat de
h. Georgin reeds voorafgaande
trombozeverschijnselen heeft vertoond. Inmiddels blijft de eerste
echtgenote van de h. Georgin volkomen zwijgzaam, zijn tweede
echtgenote weet blijkbaar niets
over enige hartkwaal en de h. Geopgin zelf schijnt nooit een huisdokter
daarover
te hebben geraactpleegd. Toch vond hij het nuttlöf
op dertigjarige leeftijd een testament op te stellen... Al bij al lijkf
het besluit van minister van Justitie
Alfons Vranckx, dat de dood van
de h. Georgin rechtstreeks wercl
veroorzaakt (zeker oorzakelijk ver-;
band) door de negen brusselse V l * !
mingen alvast zéér dubieus, en op
zijn minst onverantwoord voorbarig.

motie
Het Partijbureau van de Volksuaie
stelt vast dat, in verband met de verde»
re vrijheidsberoving van de 9 verdaclt
ten in de zaak van het verkiezingsincpti
dent te Laken, bij het gerechtelijk os*
derzoek niet met de gewone maat wordt
gemeten.
Verwijst met klem naar het door
iedereen, en in de eerste plaats door de
minister van Justitie gehuldigde begiQ»
sel dat de voorlopige hechtenis vaa een
verdachte slechts uitzonderlijk mag
toegepast en behouden worden en niet
als een preventieve bestraffing kan
worden aangewend.
Stelt vast dat de Raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 12 november besliste dat de aan^i
houdingsbevelen niet dienden verlengi^
dit op praktisch eensluidend advies vaa
het openbaar ministerie.
Vraagt zich af welke invloeden hebben gespeeld om datzelfde parket diezelfde dag verzet te doen aantekenen.
Meent dat dit niet bevordelijk is voo*
de rustige atmosfeer en de sereniteit
waarmee dergelijke zaak dient behandeld.

** het parlement gaat gekleed In een pandjesjas van 1870 "
(jeeveedee) Nauwelijks opgemerkt door het grote publiek (dat er slechts
een flits van zag op de televizie en de obligate stukjes in de kranten wel zal
hebben overgeslagen) heeft Nederland de afgelopen week een staatkundig
jubileum gevierd. Op 20 november immers was het precies vijf-en-twintig
jaar geleden dat koningin Wilhelmina het eerste na-oorlogse parlement opende. De herdenking van deze gebeurtenis uit 1945 — de woelige eerste tijd na
de bezetting toen de kwestie-Indonezië opdaagde en toen ook in Nederland,
zij het niet op dezelfde genadeloze wijze als in Vlaanderen, de « zuiveringskwesties » aan de orde waren — is zeer sober verlopen, van werkelijk « vieren » kon niet gesproken worden. En dat is geen wonder. Want het zogeheten
nood-parlement van 1945 was bepaald niet volgens de regels van de demokratie tot stand gekomen, en bovendien fungeert ook de huidige Tweede Kamer
niet zoals het moet zijn. Een groot herdenkingsfeest zou dan ook zeker niet
op zijn plaats zijn geweest.
welk parlement ?
Er waren tijdens de oorlogsjaren
zowel in Nederland zelf als in Londen waarheen de regering zich in de
meidagen van 1940 had begeven, allerlei plannen gemaakt om de volksvertegenwoordiging op een andere
leest te schoeien. Sommigen wilden
eenvoudigweg de verkiezingen afschaffen, anderen wilden de weerstanders een ruime plaats geven in
het nieuw parlement. Er waren felle
tegenstellingen tussen de vooroorlogse pohtici en een aantal « nieuwkomers » en daarnaast bleek ook de
toenmalige koningin heel aparte opvattingen te hebben over de demokratie, opvattingen die bepaald niet
door de meerderheid van het nederlandse volk werden gedeeld.
Er kwam wel een soort regering
tot stand onder leiding van prof.
Schermerhorn (wiens opzienbarende
dagboek over het Nederlands-Indonezische geschil de afgelopen week op
de markt kwam), samen met Willem
Drees, socialist. In de zomer 1945
móést dit kabinet, omdat het Handvest der Verenigde naties geratificeerd diende te worden, wel overgaan tot de oprichting van een parlement.
merkwaardige samenstelling
Omdat men er echter weinig voor
voelde, besloot men het in etappes
te doen Eerst liet men een zogeheten

rompporicmcnt bijeenkomen, grotendeels bestaande uit de volksvertegenwoordigers van mei 1940, wier grondwettelijke termijn van vier jaar feitelijk al verstreken was. Een aantal
leden was « uitgezuiverd » en enkelen waren tijdens de oorlog overleden. Deze tijdelijke Staten-Generaal
hadden als enige taak de behandeling
van een wetsontwerp ter samenstelling van de Voorlopige Staten-Generaal. Daarin zouden alle leden van
het tijdelijk parlement zitten, samen
met een aantal personen die onder
andere door de leiders van de voormalige weerstand werden aangeduid.
De regering bemoeide zich op geen
enkele wijze met dit merkwaardige
parlement, en het vreemde was dat
deze groep van lang geleden gekozen
en pas benoemde Kamerleden feitetelijk over zich heen liet lopen. Diezelfde toestand bestond nog toen in
november 1945 de Voorlopige StatenGeneraal, nu aangeduid als « noodparlement » de eerste na-oorlogse
troonrede van de koningin aanhoorde. Pas het jaar daarna werden algemene verkiezingen gehouden en toen
kon eerst gesproken worden van de
wederopvatting der demokratische
rechten en gewoonten.
versnippering van partijen
TJ ziet, lezer, dat er inderdaad geen
fraaie dingen te herdenken waren de
afgelopen week. Er zijn over deze
periode uit de nederlandse geschie-

denis al heel wat publikaties verschenen met veel verwijten aan de
machthebbers van toen. Maar al kan
van de huidige tijd gezegd worden
dat de volksvertegenwoordiging altans op demokratische wijze wordt
samengesteld, het parlement zelf is
weinig gelukkig met zijn pozitie en
werkwijze. Daar is op de eerste plaats
de verregaande versnippering van
het partijstelsel. Er zitten tans rond
de vijftien partijen in de Tweede Kamer en voor de volgende verkiezingen (april 1971) staan er in totaal een
kleine zestig geregistreerd. Voor een
effektief werken van het parlement
is deze versnippering natuurlijk een
enorme handikap. Vervolgens is de
uitrusting van Kamer en Kamerleden werkelijk bedroevend. De werkruimten zijn volslagen ontoereikend,
het ontbreekt aan de meest elementaire voorzieningen en op deskundige bijstand kan er nauwelijks gerekend worden. Een krant in Nederland
schreef deze week : « Er heersen
middeleeuwse toestanden die in feite
ook een belediging zijn voor het volk,
dat vertegenwoordigd moet worden.
Het parlement van 1970 gaat gekleed
in de verkleurde uitgegroeide pandjesjas van 1870 ».

onbegrijpelijke taal
Een bedenkelijk verschijnsel bij
dit alles is dat de meeste nederlandse
burgers geen flauw benul hebben
van wat er in de Kamer omgaat. Er
wordt immers een taal gebruikt die
voor niet-ingewijden niet meer te
volgen is, zodat degene die al eens
een keer op de publieke tribune
plaatsneemt, na afloop van een vergadering helemaal niet snapt waarover de pratende dames en heren het
gehad hebben. De televizie-uitzendingen die soms rechtstreeks vanuit de
Kamer gegeven worden, hebben
evenmin het publiek dichter bij de
volksvertegenwoordiging gebracht.
Wat is er aan deze malaise te doen?
Natuurlijk moet de Kamer gemodernizeerd worden, moeten ae leden
voorzien worden van een deskundige
staf en moeten zij over dezelfde informatie kunnen beschikken als de
ministers. Maar daarnaast zal er alles aan gedaan moeten worden om
de Nederlanders op te voeden tot bewuste staatsburgers. Hier ligt een geweldige taak voor het onderwijs. Politieke bewustwording en staatsinrichting zijn zaken die in de scholen
amper aan bod komen. Geen wonder
dat onder jongeren buiten-parlementaire akties steeds meer voorkomen.
In een enkel geval leveren die wel
sukses op, maar de grote meerderheid blijft zich er toch afzijdig van
houden.
Alles bijeen een wat triest beeld
van de werking der demokratie in
het Nederland van 1970. De meeste
partijen doen weinig om aan die situatie wat te verbeteren, gevangen
als zij zitten in het spel van de onderlinge tegenstellingen, een spel dat
in het zicht van de verkiezingen alle
gewichtige zaken naar de achtergrond schijnt te verdrijven. Dat in
dit beeld de herdenking van 1945 weinig feestelijk kon zijn, is te begrijpen. We zullen nog lang moeten
wachten vóór er in de nederlandse
politiek zich werkelijk iets voordoet
wat tot spontane vreugde-reaktie
leidt !
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parlementaire krabbels
in

de
kamer
Tegen onze gewoonte in, komen wij
wegens de politieke belangrijkheid even
terug op de bespreking van vorige
week donderdag. Toen wij reeds ter perse waren las eerste minister Eyskens
een mededeling voor waarin hij wijzigingen aankondigde van de in de Senaat goedgekeurde grondwetsartikelen.
Hij kon moeilijk zijn triomf verbergen,
toen hij, ontspannen en de rechter hand
losjes in de broekzak, de nieuwe toegevingen atdreunde, die enkele liberalen
naar zijn kamp zouden doen overlopen.
Na het applaus bij de meerderheid ontstond een plotse stilte. Voorzitter van
Acker zei dat het aangekondigde wetsontwerp naar de kommissie zou worden
verwezen. Hij keek even in het rond
alsof hij een reaktie verwachtte en zei
dan sakraal : «aldus zal geschieden.»
Hij bracht dan het volgend punt van de
agenda in bespreking. De oppozitie had
geen debat gevraagd. Sommige bladen
hebben hierover geboomd. Van Eynde
met de onobjektiviteit die hem « siert»
blokletterde in zijn krant : «Sprakeloze oppozitie». In een artikel, zoals
steeds wemelend van vetjes en kursieven waaruit blijkt dat hij niet veel vertrouwen heeft in het onderscheidingsvermogen van zijn lezers, probeert hij
te tonen dat de oppoztie met verstomming was geslagen, door deze nieuwe
zet van de regering. Staatsminister van
Eynde weet natuurlijk best dat na een
regeringsmededeling geen debat volgt,
wél na een regerinsverklaring. Had de
oppozitie tóch een debat gevraagd dan
had de voorzitter met een vaderlijke
grijns gezegd dat het niet kon, daarbij
met wat verwondering over de onwetendheid van de oppozitie, verwijzend
naar het reglement. Van Eynde zou gebruld hebben dat de oppozitie niet eens
het reglement kende, en zou dat, weer
met vetjes en kursieven, zijn arme,
steeds schaarser wordende lezers hebben ingeheid. Nu probeerde hij zich v r o
Kjk te maken met de uiteenlopende
kommentaren in de oppozitiepartijen.
Wat vanzelfsprekend is vermits zij de
warwinkel van de grondwetsherziening
vanuit totaal verschillende gezichtshoeken bekijken.

In de socialistische partij wordt door
de Simonetsocialisten, door de waalse
en Vlaamse socialisten en door de jongsocialisten, totaal verschillend gereageerd op de grondwetsherziening en
dat allemaal door leden van één en dezelfde partij. Maar dat mogen de Volksgazetlezers van hun staalsministeriële
hoofdredakteur niet vernemen. Ook niet
dat bij de bespreking van de Rijksmiddelenbegroting, op de eerstvolgende vergadering, de regeringsmededeling, zonder verzoek om debat, kan worden besproken.
De limburgse socialist Claes, een jonge comingman, was verslaggever bij de
Rijksmiddelenbegroting. Hij hield zijn
uiteenzetting in de gebruikelijke optimistische toon van een vertegenwoordiger van de regeringspartijen, met wat
vluchtige kritiek om een schijntje van
objektiviteit op te houden. Naast Eyskens zat Leburton. die de nieuwe of één
der nieuwe voorzitters wordt, van de
socialistische partij. Simonet, de brusselse rebel, die steeds maar lichter rose
wordt, kwam opgeschoten en broos, een
babbeltje doen met de ortodokse Leburton, die zich herhaaldelijk uit wallingantische overwegingen een konservatieve unitarist heeft getoond. Zij zullen
weldra met mekaar in konflikt komen
als de nieuwe voorzitter de rebel tot
de orde moet roepen.
De PVV-er Willy De Clercq kraakte
de Rijksmiddelenbegroting af.
De Clercq, oud-vice-premier, is een
voortreffelijk parlementair debater en
tijdens de regering Harmei was hij een

motie
De verenigde VU-frakties van
Kamer en Senaat bespraken de
mededeling: van de eerste minister over de grondwetsherzieninff.
De verenigde frakties stellen
vast, dat met de hoop, de mede>
werking van de P W voor de
grondwet te verwerven, de CVP
en de BSP het beginsel moedertaal onderwijstaal in Brussel onmiddellijk en zonder enige noemenswaardige tegenprestatie opofferen.
Hiermede wordt één van te
essentiële stellingen van de
Vlaamse beweging zonder meer
prijs gegeven.

onze parlementairen staan hun man
• Namens de kamerkommissie voor
Financiën diende kamerlid van der
Eist een verslag in over het 126e
boek van het Rekenhof.
• Kamerlid Coppieters ondervroeg de
minister van Nationale Opvoeding
over de maturiteitsproef voor leerlingen van het hoger sekundair technisch onderwijs en de niet-uitvoering
van de wet van 8 juni 1964 i.z. technisch onderwijs.
• Over de ontoereikende kontrole van
het belgisch-luxemburgs instituut
voor de wissel op bepaalde financiële
verrichtingen ondervroeg kamerlid
Vansteenkiste de minister van Financiën.

Kamerlid Coppieters interpelleerde
de minister-staatssekretaris voor
Streekontwikkeling en de minister
van Volksgezondheid over de vestiging van Progil te Kallo, drong hierbij aan op het treffen van beschermingsmaatregelen en formuleerde
in dit verband vier pertinente vragen.
Senator Elaut nam deel aan het debat dat volgde op de interpellatie
Dekeyzer tot de minister van Verkeer over het voorkomen van ongsvallen op de weg en wees hierbij op
de kern van het vraagstuk, dat een
wetenschappelijke benadering vereist. Hij drong ook aan op versoepeling van de voorschriften betref-

beursstudenten
Het konmklijk besluit van 17 juli 1970 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaat-beursstudenten heeft voor verschillende
studenten haast tragische gevolgen. Omwille van deze gevolgen kwam
volksvertegenwoordiger Coppieters reeds op 15 oktober 1970 bij minister
Vermeylen tussen om dringend de intrekking of wijziging te vragen van
het bewust KB. De minister heeft op bazis van betwiste cijfers een zeer
vaag antwoord gegeven, zich hierbij vooral verschuilend achter zogeheten
grove misbruiken. Steunend op nieuwe gegevens, die de gevolgen van het
KB. m hun hardheid illustreren, is de h. Coppieters bij de minister nogmaals tussengekomen. Ziehier zijn tekst.
Het KB van 17 juli 1970 stelt de
mmvermogendheid vast van de
gehuwde of zelfstandige kandidaat-beursstudent. Het vereist van
een gehuwde student, die een studiebeurs op eigen naam wenst te
bekomen, een netto-belastbaar inkomen van 40.000 fr. Heeft de student een kind dan moet hij zelfs
een bedrag van 45.000 fr. kunnen
bewijzen. Rekening houdend met
allerlei fiskale aftrekken betekent
dit dat de werkende echtgenote
een effektief inkomen moet hebben van 95.000 fr. Deze som is voor
velen in de praktijk een onmogelijkheid.
Wanneer de hogergenoemde som
niet bereikt wordt of wanneer
man en vrouw student zijn, wordt
het inkomen van de ouders in aan-

merking genomen. Voor de studenten betekent dit meestal een
nog ergere situatie, vermits de
meeste van deze studenten, juist
omwille van het feit dat ze gehuwd zijn, niet meer door hun ouders gesteund worden.
Ook de zelfstandige studenten
worden zwaar getroffen door de
nieuwe regeling. Zij moeten twee
jaar na mekaar een inkomen van
35.000 fr kunnen bewijzen alvorens een beurs te kunnen krijgen.
Dit impliceert dat deze studenten
gedurende het ganse akademiejaar
4 uur per dag moeten werken en
daarenboven nog twee maanden
een full-time job in de vakantie
moeten vervullen. U begrijpt dat
suksesrijk studeren in dergelijke
omstandigheden onmogelijk wordt.

indrukwekkend oppozitieleider, die tot
zelfs in de stereotiepe nieuwjaarswensen een sprankeitje originaliteit wist
te brengen. Hij toonde aan dat begroting op misleiding berust, dat voor 7
miljard uitgaven werd weggesmokkeld
en zo de stijging niet 9 %, zoals de regering beweert, maar 12 % bedraagt.
Hij was die dag echter minder goed op
dreef.
Maurits Coppieters
interpelleerde
over de gevaren van de vestiging van
Progil te Kallo. Naar aanleiding hiervan kloeg hij de angstaanjagende bedreiging aan van het leefmilieu. Hij
stelde : geen velvaart ten koste van de
gezondheid. Progil is kapitaalintensief
en zal met een investering van haast
300 miljoen slechts een paar dozijn arbeiders aan het werk zetten. Spreker
wees erop dat de overheid onvoldoende
is toegerust om doeltreffend in te grijpen.
Frans van der Eist .landelde vooral
over de grondwetsherziening en voornamelijk over de recente toegevingen
aan de PVV. Hij trok scherp van leer
tegen de vrijheid van de familievader.
Hij herinnerde eraan dat het beginsel
moedertaal-onderwijstaal steeds door de
Vlaamse beweging te Brussel, werd verdedigd. Spreker haalde hierbij uitspraken aan van de socialist Julien Kuypers,
oud-sekretaris-generaal van het departement van Onderwijs, waaruit blijkt dat
deze vrijheid voor de vlaamse aanwezigheid te Brussel katastrofaal zal zijn.
Hij toonde aan dat nieuwe organen te
Brussel volkomen ondoelmatig zullen
zijn zonder de fuzie van de gemeenten.
Op een bepaald moment werd het debat
zeer heftig, de Volksuniewoordvoerder
diende echter de onderbrekers gevat
van antwoord.
NIK CLAES.

Anderzijds heerst er een zeker
gevaarlijke dubbelzinnigheid over
de rol van het zogenaamd overlegorgaan, voor de brusselse agglomeratie en de randgemeenten,
zoals ondermeer blijkt uit de
verklaringen van de voorzitter
van de PVV.
Volgens de heer Descamps zou
immers, via dit overlegorgaan de
feitelijke uitbreiding in de brusselse agglomeratie mogelijk blijven. Deze verklaring werd tot nu
toe door de eerste minister niet
tegengesproken.
Daar bovendien de hele grondwetsherziening steeds verder evolueert in anti-federalistische zin,
handhaven de VU-frakties in Kamer en Senaat hun houding.

fende het vinden van transplantatieorganen. Dezelfde senator ondervroeg de minister van Volksgezondheid over de hersenvliesontstekingen
in het Antwerpse en over de maatregelen ter voorkoming van een
eventuele uitbreiding van de cholera-epidemie in West-Europa.
Schriftelijke vragen werden gesteld
door kamerleden Anciaux, Babyion,
Goemans, Olaerts, Raskin, Schiltz en
door senatoren van Haegendoren, Jorissen, Persyn, Vandeweghe, Bouwens.
Kamerlid van der Eist oefende kritiek uit op de Rijksmiddelenbegroting 1971 en hekelde in zeer scherpe
bewoordingen de algemene regeringspolitiek in verband met de
grondwetsherziening.

Naar aanleiding van mijn tussenkomst op 15.10.70 beweerde minister Vermeylen dat het doel van
het KB is de grote « fraude » te
bestrijden bij de zelfstandigen.
Volgens de minister zouden de
zelfstandige studenten, die in werkelijkheid wél door hun ouders
zouden gesteund worden, de studiebeurzen van de andere studenten afnemen. Deze bewering van
de minister kan ik onmogelijk bijtreden. Het nieuwe KB bevat immers geen enkele maatregel om
de « fraude » te bestrijden, daarbij
komt nog dat een zo kleine groep
studenten als de zelfstandigen en
gehuwde studenten onmogelijk de
beurzen van de andere studenten
kan aantasten. Bovendien treedt
de minister helemaal niet op tegen de studenten die studeren
« met de hulp van het leger ».
Deze militaire studenten krijgen
heel vlot naast hun maandwedde,
die 8.000 fr tot 11.000 fr bedraagt,
een mooie studiebeurs.
Waarde kollega's, het huidig
stelsel van studiebeurzen staat
aan veel gerechvaardigde kritiek
bloot. De nieuwe regeling heeft
deze kritiek nog vergroot. De ernsige gevolgen van het KB van 17
juli 1970 voor de gehuwde zelfstandige studenten wettigen de
onmiddellijke 'intrekking ervan.

in

de
senaat
Om Eyskens aan zijn zo begeerde twee
derde meerderheid te helpen voor de
grondwetsherziening in de Kamer rijden twee PVV-senatoren deze week erg
op de tong.
Partijvoorzitter Descamps is een eerbaar man. Un homme bien, zou het
franstalig ambtenarenestablishment van
de Senaat hem noemen. Hij heeft heel
wat geld, een vrouw met een uitgelezen
paardenstal, een grote brave rashond
die hem overal vergezelt in zijn wagen
en soms zelfs tot in de wandelgangen
van de Senaat toe, en hij — Descamps —
eet graag goed. Meer moet men al niet
hebben om het bij de hogere brusselse
bourgeoisie te doen.
Politiek is hij een man vol goede wil,
echter helemaal niet gewiekst en zijn
verbaal uitdrukkingsvermogen ligt niet
aan de hoge kant. In volle grondwetsherziening verraste hij de toch nogal
welwillende senatoren — die in tegenstelling-tot de volksvertegenwoordigers
als wellevend doorgaan — door een bepaald punt van de grondwetsherziening
als « ce machin » te betitelen, iets wat
het hem doet in een humoristisch gesprek maar niet op het podium in een
ernstig betoog.
De tv-omroeper Frangois verraste hij
vorige week door hem persoonlijk en
voor de beeldbuis te willen doen bekennen dat hij, Descamps, van de eerste
minister toch heel wat toegevingen in
verband met Brussel losgekregen had.
Wie hem echter als mens bekijkt kan
moeilijk antipatie voor hem koesteren.
Hij is het beeld van de brave burger,
uit een of andere geldingsdrang in de
politiek verzeild en die probeert zijn
best te doen om land en partij samen te
houden in deze bewogen tijden.
Zo iemand bij Eyskens brengen betekent misverstanden in het leven roepen.
In zijn persoonlijke gesprekken heeft
de eerste minister, naar men vertelt,
immers de gewoonte vooral de voordelige kanten van zijn plannen te belichten, naargelang de strekking van de
personen die hij ontmoet en de andere
punten, die nadelig zijn, weg te wuiven.
Dat noemt men immers diplomatie.
Zo ontstaan dan de misverstanden.
Snyers d'Attenhoven, die door Omer
Van Audenhove uit een obskuur halfpoujadistisch middenstandsgroeperinkje
opgevist werd en toenmaals tot ondervoorzitter van de PVV bevorderd in het
raam van de verruiming, werd geboren
te Jeuk op de limburgse taalgrens tussen St Truiden en Luik. Hij bracht het
te Brussel tot notaris, ziet er, hoewel ergens vaag van adel, vrij mannelijk uit,
is burgerlijk katoliek en speelt graag
een rol.
Zijn Nederlands is wat beter dan dat
van de 19e eeuwse baron en vermits hij
een rol wil spelen in de nationale politiek behoort hij met van Offelen in de
brusselse PLP tot de iets minder ekstre»
mistische vleugel, die men om die reden dan gematigd noemt, overigens in
dit geval een vrij betrekkelijk begrip.
Een andere senator die vorige week
én zijn partijgenoot, minister Vranckx,
én een klerikale CVP, tot woede wist te
brengen was de antwerpse senator Calewaert.
Bij gelijk welke censuurmaatregel interpelleert hij minister Vranckx, maar
hij dient als besluit van zijn interpellatie nooit een motie in tegen de minister. Nu speelde hetzelfde scenario zich
af in verband met zi.in interpellatie over
het rode boekje. Dit verdroot senator
van der Poorten, die Calewaert, daarover onderbrak en ook de VU-oppozitie.
Om Calewaert te verplichten kleur te
bekennen dienden de VU-senatoren Jorissen en Bouwens dan zelf maar een
motie in waarbij een censuurmaatregel
betreurd werd die aan betwist werk een
grote kosteloze publiciteit verleende.
Immers door de onhandigheid van minister Vranckx heeft nu praktisch iedereen dat rode boekje — men kan het
in Nederland vrij kopen en met honderden komt het over de grens ! — en zo
bereikt hij eigenlijk het tegenovergestelde van wat hij wilde bereiken door
dit inderdaad vrij anarchistisch werkje
te verbieden.
Vranckx is een principieel man, maar
erg handig is hij niet. In zijn partij
heeft hij het establishment mee en de
jonge rode garde tegen. Calewaert probeert nu handig de voorman van deze
jonge rode garde te worden zonder de
schepen achter zich te verbranden en
het BSP-establishment tegen te krijgen.
In de kommissie Binnenlandse Zaken
kwam na herhaald aandringen van
CVP- en VU-zijde het wetsvoorstel van
senator van den Daele over de epuratie
van de ambtenaren op de agenda.
De CVP, de VU en geschakeerd ook
de BSP-er Dequeecker waren vóór, wat
minister Pètre, die er tegen was, verplichtte de zaak voor de kabinetsraad te
brengen na grondige informatie die senator van den Daele hem zou bezorgai.
Opnieuw geduld oefenen dus.

de legertaalkeuze en de
voelhorens van hettdt
Een goed jaar is het geleden dat FDF-volksvertegenwoordigrer
Havelange van de minister van Landsverdediging wilde weten
hoeveel jonge mannen uit de brusselse agglomeratie, de officiële
randgemeenten en een aantal andere gemeenten in de jaren 1965,
1966, 1967 en 1968 geschikt bevonden werden voor de militaire
dienst en — natuurlijk — welke taalstelsel zij verkozen hadden.
De verfransers hebben nooit kunnen verkroppen dat onder
Vlaamse druk een einde gesteld werd aan de tienjaarlijkse talentellingen. Beter dan wie ook beseffen zij dat dit geen tellingen
van feiten waren maar van wensen, meer bepaald van de wens,
beschouwd te worden als een lid van België's machtigste groep
de franstaligen.

stanties (o.a. « Mens en Ruimte ») hebben de bedoeling, Herne op te drijven tot een gewestelijke « verzorgingskern » nadat de natuurlijke kern Edinken aan verfransing en aan Henegouwen prijsgegeven was.
De pajotse taalgrensbevolking
blijft evenwel naar Edingen
gaan voor treinverbindingen,
winkels en scholen.
Jn de nieuwe

vatbaar voor verfransing

Sedert de afschaffing laten
diezelfde verfransers geen middel onverlet om op onrechtstreekse wijze tellingen te houden : de adressen in het telefoonboek, de taal van de geboorteaangifte en nu weer van
het taalstelsel van de legerdienst.
Alleen een buitenlander kan
menen dat normalerwijze een
Vlaming het nederlandse taalstelsel kiest en een Waal het
franse. Zoals op vele andere
gebieden van het groepsleven
wensen velen tot de groep te
behoren die hen het voordeligst
toeschijnt. Sommigen doen dit
omdat ze denken aldus « hun
Frans » te leren, voor hen nog
steeds het hoogste in België.
Anderen gaan nog verder en
wensen werkelijk beschouwd te
worden als leden van de franse
groep. Of men dat verschijnsel
met een goed oog bekijkt dan
wel met een kwaad, vast staat
dat de keuze van het taalstelsel
niet gesteund is op objektieve
gegevens. Desbetreffende cijfers
geven dus zeker niet de ware
taaitoestand weer, wel geven
zij de graad aan van ontvankelijkheid voor de verfransing.
status quo in het brusselse

Voor de 19 gemeenten die de
hoofdstedelijke
agglomeratie
uitmaken is er nauwelijks een
evolutie merkbaar. Er valt dus
evenmin verslechtering vast te
stellen. Het schommelen van de
cijfers zou eerder van aard zijn
ons te troosten, ware het niet
dat deze zo laag waren : tegenover ongeveer 3.600 jonge mannen die een waalse eenheid verkiezen staan er slechts een 630tal, d.i. amper 17 %, die daar
nog in een vlaamse eenheid
wensen te dienen. Vermoedelijk
is dit een echt dieptepunt : een
minimale vlaamse aanwezigheid zal er te Brussel wel altijd
zijn. De cijfers kunnen waarschijnlijk moeilijk nog slechter
worden.
De toestand in de officiële
randgemeenten
b l i j f t even

schommelend. Dit is wel een
onverwacht, eerder verheugend
verschijnsel. Dat de verhouding
nederlandstalige - franstalige
dienstplichtigen over een periode van vier jaar niet merkbaar gewijzigd is, zou kunnen
betekenen dat de verfransing
daar niet meer vordert. Reden
om te juichen is er nog niet.
De « bevroren » verhouding is
slecht genoeg : iets méér dan
de helft der dienstplichtigen uit
deze vlaams-brabantse gemeenten kiest er het franse stelsel
(118 tegen 91 in 1965, 130 tegen
124 in 1968 !
w a t gebeurt er in bever ?

De keuze der andere brabantse gemeenten waarover
Havelange dezelfde inlichtingen wilde kennen, is op zichzelf reeds een programma. Nu,
een jaar later, na de gemeenteverkiezingen, weten wij dat
dit een testvraag geweest is,
voorbode van een politiek offensief.
Vooreerst zijn er een paar
taalgrensgemeenten
: de officieel nederlandstalige gemeenten Herne en Lembeek (bij
Halle) en het met faciliteiten
gezegende Bever (vroeger in
Henegouwen). In hembeek kozen er in 1965 vijf een waalse
eenheid tegen dertig een vlaamse. In de daaropvolgende jaren
geraakte de toestand aangezuiverd tot 4 tegen 36 in 1968. Bever gaat een volledig tegengestelde 'chting uit. In 1965 waer 2 voor elk taalstelsel, in 1968
nog 4 vlaamse tegen 9 voor
waalse eenheden. Dit is helaas
niet een toevallige uitschieter
doch het het rezultaat van een
onheilspelende ontwikkeling.
Te Herne blijft er een bestendige verhouding bestaan van
nagenoeg 20 % die een franse
eenheid verkiezen. In feite gaat
het om 2 a 3 soldaten ; er is
dus geen reden om alarm te
slaan. Verdacht is wel dat een
FDF-er naar de toestand informeert Herne is een pajotse
taalgrensgemeente met opvallend veel arbeiders. Het is kantonhoofdplaats ; bepaalde in-

randgemeenten

Al de andere brabantse gemeenten waarover inlichtingen
gevraagd werden, zijn te beschouwen als feitelijke randgemeenten, altans in de ogen van
het FDF.
Wel, de toestand ziet er inderdaad weinig verheffend uit.
De enige gemeente waarover
goed nieuws te melden valt is
Tervuren : in 1965 kozen er 28
jongelui het nederlandse taalstelsel tegenover 14 het franse ;
de toestand evolueerde bestendig in gunstige zin tot 36 tegen
16 in 1968.
Een stabilizatie doet zich voor
in enkele gemeenten die evenwel reeds met een sterke frans(gezind)e minderheid te kampen hebben.
Kiezen Frans in :
Sterreheek : tussen 1/4 en 1/3
(in 1968 : 6 tegen 16).
Dilheek . 1/4 tot 1/3 (in 1968 :
15 tegen 45).

te

S

en in het land van
Overmaas

Ten slotte werd ook geïnformeerd naar de toestand in het
bij Limburg aangehechte gedeelte van het land van Overmaas. Per dorp zijn er daar zo
weinig dienstplichtigen (sommige jaren geen) dat we de cijfers samengevoegd hebben ; in
1965 : 3N tegen 10 F ; in 1966 :
5 N tegen 15 F ; in 1967 : 5 N
tegen 14 F ; in 1968 : 5 N tegen
12 F. Er komt dus nauwelijks
merkbaar verbetering in een
nog steeds onbevredigende situatie.
Er bestaat een afdoend middel om op korte tijd de meeste
van deze cijfers te vebeteren :
als regel stellen dat alle dienstplichtigen uit eentalige gemeen-

ten soldaat moeten worden in
eenheden van het overeenkomstige taalstelsel, en alleen aan
inwoners uit tweetalige of faciliteitengemeenten de keuze laten.
koortsmeter

Het is weinig waarschijnlijk
dat het verblijf in een vlaamse
eenheid enige vervlaamsende
invloed zou hebben op jonge
mannen die liever in een franse
eenheid gaan dienen. Het is al
niet uit vrije wil dat men naar
het leger gaat. Als men dan
ook nog verplicht wordt, dienst
te nemen in een taalstelsel dat
men innerlijk verwerpt, zal de
weerzin tegen de opgelegde
taalgroep waarschijnlijk eerder
toenemen.
Bovendien verduistert men
zodoende de uitwendige tekenen der verfransing, zonder deze ten gronde aan te tasten.
Een franse taalkeuze door
vlaamse dienstplichtigen is een
kwaad dat niet op zichzelf
staat. Het volgt uit de algemene ontvankelijkheid voor verfransing. Zolang zulke keuze
geen statuutwijziging
meebrengt voor de betrokken gemeenten (wat wel het geval
was voor de talentelling) is zij
veeleer interessant als koortsmeter.
De grond van de zaak is de
blijvende uitwijking van Brusselaars door een stad, die steeds
meer een opeenstapeling wordt
van kantoren ; en het ontzag
dat vele Vlamingen voor deze
alsmaar groeiende
(franse)
macht blijven koesteren.
Alleen door deze machtsgroei
te fnuiken kan een einde gesteld worden aan de uitwijking
van Brusselaars en aan het ontzag dat omwonenden voor hen
hebben.
karel jansegers.
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Zo nodigt « Ie commandant et les officiers » van de luchthazis te Gavere (O.-Vl.) zijn « amis » uit
naar het bal in de kazerne te Gavere...

het vertransende leger
Rond Brussel is de verfransing
de wrange vrucht van meer dan
140 jaar centralizerend franskiljons beleid in de « hoofdstad ».
De weerslag daarvan is merk,baar over heel Vlaanderen en de
franskiljonse kernen aldaar werden nog versterkt door het volledig
verfranste bedrijfsleven, Leuven, Frans dikte in het Leuvense die
verfransing nog flink aan.
Leuven-Frans moet echter naar
de streek waar het thuishoort,
erwijl het bedrijfsleven willens
^ lillens, al gebeurt het nog veel
'te traag omdat de vakverenigingen hun plicht niet doen, zal vernederlandsen. Toch moet Vlaanderen worden gewaarschuwd voor
een belachelijke engelse ziekte,
die op vele plaatsen merkbaar is
en die shopping centers, panorarna towers en andere kinderachtige naaperij doet ontstaan, waartegen steden als Antwerpen zich
met meer kracht zouden moeten
verzetten.
Er is echter één zeer belangrijke verfransingsmachine, die op
geniepige wijze verfransingshaarden in Vlaanderen kweekt : het

Metse : nagenoeg 1/3 (in 1968 :
9 tegen 21).
Overijse : (tevens taalgrensgemeente) : nagenoeg 1/4 (in
1968 : 20 tegen 55).
St. Pieters Leeuw : tussen 1/4
en 1/3 (in 1968 : 27 tegen 63) ;
Stromheek-Bever : bijna 1/2
(in 1968 : 19 tegen 23, maar in
1967 : 16 tegen 10 !).
Deze op zichzelf weinig schitterende toestand steekt nog
gunstig af tegen de toenemende
verfransing, welke blijkt uit de
cijfers voor de volgende gemeenten.
Alsemberg : van 1 F tegen 10 N
in 1965, naar 5 tegen 10 in 1968 ;
Beersel ; van 4 tegen 8 in 1965,
naar 9 tegen 6 in 1968 (de meerderheid zwaaide om in 1967 :
7 F tegen 6 N) ;
Diegem : van 2 tegen 18 in 1965.
naar 4 tegen 20 in 1968 ;
Groot-Bijgaarden : van 3 tegen
26 in 1965, naar 4 tegen 20 in
1968 ;
Vili^oorde : van 33 tegen 126 in
1965, naar 37 tegen 110 in 1968.

leger en zijn gemengde militaire
instellingen in Vlaanderen.
Ik heb me de moeite getroost
tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen in en rond Brussel
de FDF-lijsten uit te pluizen en
kwam tot de vaststelling dat een
belangrijk deel van deze kandidaten ingeweken waalse militairen of gezinsleden van deze militairen waren. In WezembeekOppem leidde een gepensioneerde
officier deze lijst. In Vilvoorde
waren het de zoon en de dochter
van een ingeweken waalse legerdokter. In Eisene prijkten verscheidene oud-militairen op de
FDF-lijst.
De verfransingsgolf in het zuidoosten van Brussel (Evere, Etterbeek, de Woluwe's, Schaarbeek
en Eisene) is voor een zeer belangrijk deel te wijten aan de aldaar bestaande militaire instellingen : ziekenhuis te Eisene,
kazernes te Etterbeek, Evere en
Schaarbeek, waarrond honderden
gezinnen van waalse militairen
en rijkswachters zijn gevestigd
« Le Grand-Bruxelles y>, waarvan de franskiljons van Leuven-

Frans droomden en dat zich zou
uitbreiden aan de grens van SintStevens-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sterrebeek,
zal nog grotere kansen krijgen,
want in het hartje van Brussel
worden de kazernes één na één
opgedoekt terwille van de zo gekoesterde grondspekulanten en ze
zullen gevestigd worden in de
buurt van het NAVO-hoofdkwartier te Evere. Opnieuw zullen
honderden waalse gezinnen het
centrum verlaten en de vlaamse
gemeenten helpen
verfransen.
Geef toe dat Vlaanderen in en
rond Brussel toch wat te veel offers moet brengen terwille van
het unitaire vaderland en van zijn
leger, dat na 32 jaar legertaalwet
nog geleid wordt door 70 procent
overtuigde franskiljons en FDFers in spe !
De verfransingskanker, die het
leger in Brussel zo zeer heeft bevorderd, woedt helaas ook nog
ongehinderd in zuiver vlaamse gemeenten. De volgende gemeenten
tellen nog gemengde militaire
instellingen : Oostende, St-KruisBrugge, Lobardsijde, Brasschaat,
Heverlee, Mechelen, Tervuren.
Vilvoorde, Zellik, Leopoldsburg,
Tongeren en Brustem. Het betreft
meestal scholen en opleidingscentra met vlaams en waalse afdelingen. De waalse militairen die
zich daar vestigen en hun gezinsleden voelen zich gesterkt door
de in Vlaanderen sedert 1830 officieel verleende hulp aan de frans-

kiljonse kernen en ze passen zich
in genendele aan.
Het ergste is nog wel dat de
legerleiding — ook minister Segers, die hiervoor politieke verantwoordelijkheid draagt — bij de
herstrukturering v,h. leger niet
de minste rekening houdt met de
nadelen die aan de gemengde militaire
instellingen
verbonden
zijn. Deze leiding schijnt in een
andere wereld te leven en nog
niet begrepen te hebben dat bij
het opmaken van vestigingsplannen moet rekening worden gehouden met de eentaligheid van
Vlaanderen en Wallonië.
Zo werd een jaar geleden in
Brustem (Saffraanberg) een gemengde technische school opgericht Zo moest de vlaamse afdeling van de infanterieschool uit
Tervuren verhuizen naar Aarlen
Zo werd de legerapoteek van
Berchem volledig overgeheveld
naar Wallonië (de vlaamse afdeling inbegrepen). Zo bestaan er
plannen om het voertuigarsenaal
(met Vlamingen en al) uit Etterbeek te doen verhuizen naar Rocourt.
Men wil de transmissietroepen
uit Mechelen en Vilvoorde doen
verhuizen naar Peutie zonder na
te denken welke de weerslag zal
zijn van een massale verhuis van
hun waalse afdelingen naar deze
vlaamse gemeen' .
Over een ti^nta' iaren kan daar
dan gedacht worden aan het indienen van FDF-Hjsten
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of

eunuch

De quasi-explozieve ekonomische opgang van Japan geeft vooral de
jongste twee jaar iedere waarnemer van dit fenomeen de woorden « ekonomische reus » in de mond. Men zou inderdaad voor minder aan een reus
denken. Bijna onmiddellilk daarop werd steeds gesproken over de « niet
meer bestaande militaire macht » van het eertijds militair zo machtige
Nippon. Inderdaad : geheel in strijd met zijn eeuwenoude en in de twintigste eeuw op een westers-technische leest geschoeide militaire traditie
is het huidige Japanse militaire apparaat het vermelden niet waard. Het
heeft een landleger van 180.000 man, verdeeld over 13 divizies met 770
tanks en 4500 kanonnen, een luchtleger van 4.5.000 m a n met ca 1000 verkenningsvliegtuigen en jagers en 72 Nike-raket-lanceerinrichtingen en
tenslotte een « oorlogsmarine » van 35.000 man met een totale tonnage
van slechts 14.000 ton, allemaal kleine destroyers, raketdragers en tien
onderzeeboten.
Niet te verwonderen dat het departement, dat voor de landsverdediging
moet instaan, niet de rang van een ministerie heeft doch officieel als
« agentschap » is gekatalogeerd.

Dit « l e g e r » — dat eigenlijk
slechts een politieleger kan genoemd worden — staat in schrille
tegenstelling met de status van industriële grootmogendheid,
die
qua industriële kapaciteit de Sovjets naar de kroon steekt en de
eerste industrie-mogendheid, de
Verenigde Staten, eveneens dreigt
voorbij te steken. Het is het rezultaat van de drie « fazen» of programmaties» sinds na de nederlaag de Verenigde Staten hun
uiterlijke voogdij op Japan ophieven en vervingen door een vriendschapsverdrag, dat ondanks heftig
straatprotest onlangs werd her-

ten in de zuid-oost- en oostaziatische ruimte nastreeft ? Vragen
waarop geen pasklaar antwoord te
geven is, zoveel te meer daar de
omstandigheden waarin het Japanse defensiewitboek is verschenen
een algemene beoordeling van de
oorzaken van deze wending niet
vergemakkelijken. Er is o.a zo
haastig te werk gegaan dat het
Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Japanse diplomatie niet tijdig werden ingelicht
zodat t)ok de rest van de wereld
naar de achtergronden moest gissen Misschien was dit gewild, te
oordelen naar de reakties m Zuid-

ging der defensieuitgaven tussen
1960 en 1970 nagaat (van 129.300
tot 568.500 miljoen yen) nagaat
dan is het verschil tussen de ten
einde lopende militaire programmatic en deze die voor de deur
staat nog duidelijker, (ter inlichting : 100 yen is gelijk aan 16 bfr.)
De n a d r u k zal wat de militaire
onderverdeling betreft vooral lig,gen op de zee- en luchtmacht, «om
J a p a n in staat te stellen, in geval
van nood een defensieve, beperkte en niet-atomische aktie te voeren ». De getalsterkte van de landmacht wordt voldoende geacht;
maar de vuurkracht en de mobiliteit ervan evenals de bezoldiging
zullen verhoogd worden. Zo zal
het aantal tanks van 780 naar
1000 opgevoerd worden, met dien
verstande dat de oude modellen
door de recentste vervangen worden. Het aantal Hawk-raket-eenheden wordt van 4 op 8 gebracht.
Voor de marine was reeds een
krachtinspanning gedaan, vooral
door het opdrijven van de tonnage. Einde 1971 zal de tonnage van
slechts 14.000 eenheden tot 175.000
gestegen zijn. maar op het einde
van het tweede
vijfjarenplan
(1976) tot 245.000 ton. De huidige
« v l o o t » volstaat nauwelijks voor
de opleiding en laat noch een ernstige periferie-bescherming noch
een konvooienbegeleiding toe. Als
aanwinsten worden in uitzicht gestold kleine snelboten, kruisers
met raketbewapening. negen ultra-moderne duikboten, twee helikopterdraagschepen van elk 8.000
ton (vergelijk deze tonnages met
deze in de burgerlijke sektor

I Volstrekte meerderheid voor kristendemokraten van Strauss in de landdagverkiezingen in Beieren (56.4
t.h.). De F D P (partij van vice-Uanselier Scheel) bereikt opnieuw meer
dan 10 t.h. in een der 7 beierse kiesdistrikten, waardoor ze m e t een gemiddeld procent van 5 weer in het
beiers parlement vertegenwoordigd
is (10 zetels) na er in 1966 uit verdwenen te zijn. De SPD (socialisten)
boeken een verlies van 2,5 t.h. (nu
nog 33,3 t.h. der s t e m m e n ) terwijl
de NPD (von Thadden) haar 15 zetels van 1966 verliest. Deze uitslag
versterkt Scheel's pozitie doch verontrust de socialisten, die er mede
door Strauss overwinning een afkeuring van de ekonomische en buitenlandse politiek van de bondsregering
in zien.
Bij pauselijke beslissing zijn kardinalen boven de 80 niet langer gemachtigd, aan een pauskeuze deel te
nemen.
Pakistaanse regering van laksheid
beschuldigd in de hulpaktie voor geteisterde kuststreek van Oost-Pakistan, waar het juiste aantal doden
zelfs niet bi,i b e n a d e r i n g te schatten
blijkt, terwijl het a a n t a l daklozen
ook veel hoger is dan aanvankelijk
gedacht. De bevoorradingen van de
getroffen bevolking wordt t e r plaatse geremd door allerlei hindernissen
doch ook door de traagheid van de
Pakistaanse officiële hulpaktie terwijl de uit het buitenland massaal
aangevoerde
voedselvoorraden
en
geneesmiddelen zich opstapelen. In
Oost-Pakistan heeft m e n het reeds
over dit landsgedeelte als over « een
kolonie van West-Pakistan ».
P a u s Paulus VI zal op zijn zuid-aziatische reis ook Oost-Pakistan bezoeken.

deze week
de in wereld
, De
algemene
UNO - vergadering
spreekt zich m e t 51 s t e m m e n tegen
49 bij 25 onthoudingen uit voor het
lidmaatschap van China-Mao, welk
s t e m m e n a a n t a l echter de enkele dagen tevoren op initiatief van de Verenigde Staten aanvaarde 2/3-meerderheid bijlange nog niet bereikt.
Naar verwachting zal het echter niet
lang m e e r d u r e n vooraleer Peking
tot de UNO wordt toegelaten.
De ministers van Buitenlandse Zaken
der Zes, in konferentie te Miinchen,
verklaren zich akkoord met het beginsel van een europese veiligheidskonferentie en willen streven n a a r
een gemeenschappelijke politiek en
aktie in het Midden Oosten, o.a. m e t
het oog op de wpctonrnnese oliebelane<»"

nieuwd door de regering Sato, die
daarvan trouwens elektoraal geen
nadeel heeft ondervonden (voor
zover de vergelijking opgaat zijn
de Japanse «liberalen » trouwens
momenteel de enige partij met dit
etiket wie het voor de wind gaat).
Precies op de dag dat Sato voor
het UNO-forum Japan's vredeswil
nog eens beklemtoonde werd een
japans witboek van het « verdedigingsagentschap »
bekend
gemaakt, waaruit een kentering van
het japans defensiebeleid moet afgeleid worden. Weliswaar gaat het
niet om een bruusk omslaan van
mini naar maxi, m a a r dit witboek
laat geen twijfel bestaan over de
Japanse inzichten, in een nabije
toekomst een grotere inspanning
op defensiegebied te leveren dan
in de voorbije 25 jaar. Acht de Japanse regering de tijd gekomen,
om gedaan te maken met het trauma van Hirosjima en Nagasaki ?
Is ze (en met h a a r het amerikaanse Pentagoon ?) van mening dat
de voordelen van een ekonomische opgang-zonder-defensielasten
op een hoogtepunt zijn gekomen
tegenover de verwachting of de
vrees dat de algemene ontwikkeling in Azië niet langer « een kommerloos welvaartbestaan zonder
wapens » toelaat, des te meer daar
de amerikaanse bondgenoot overal
zoveel mogelijk een «vietnamizering» van bestaande konfliktsituaties of van mogelijke konflik-

Oost-Azië waar een residu van
anti-japans ressentiment
voortleeft.
Nadat de voornaamste elementen van dit witboek bekend waren, werd onmiddellijk de vraag
gesteld of J a p a n zinnens was de
militaire dienstplicht weer in te
v o e r e n ? Momenteel bestaat het
Japanse « l e g e r » uit beroepssoldaten, w.o. een zeer groot deel officieren en onderofficieren (een ietw a t analoge situatie als destijds
met de Reichswehr in de Weimarrepubliek; de neiging is trouwens
groot om de situatie bij beide grote verliezers van wereldoorlog II
te gaan vergelijken). Tokio logenstraft deze gissing door naar het
witboek zelf te verwijzen : daarin
wordt immers gestipuleerd dat
het Japanse beroepsleger voortaan
beter zal betaald en veel beter
zal uitgerust worden. Dit laatste
slaat in de eerste plaats op de bewapening zelf. De klemtoon in het
nieuwe « p r o g r a m m a ter versterking van de defensie », het vierde
in de reeks, ligt op de kwaliteit
van de bewapening. Het volstaat
trouwens de budgetaire voorzieningen van het lopende vijfjarenplan voor defensie met deze van
het vijfjarenplan voor defensie
1972-76 te vergelijken : de begroting stijgt pijlsnel van 2.340 miljard yen naar 5.700 miljard yen
hetzij meer dan een verdubbeling. Als men de langzame stij-

waar rocds sprake is van een tanker van 1 miljoen ton!) Bij de
luchtmacht ten slotte worden alle
toestellen
zonder
uitzondering
vervangen door moderne types.
Het witboek beklemtoont hierbij
dat de Japanse luchtmacht geen
enkele bommenwerper zal tellen,
ze blijft beperkt tot verkenning.stoestellen. iasers. transport- en opleidingstoestellen. Vandaar dat de
iapanse Phantom (die een jachtbommenwerper is) in Japan tot
jager zonder meer wordt om.gebouwd. De Japanse luchtdefensie
wordt uiteindelijk nog versterkt
met drie nieuwe Nike-raketeenheden.
Deze cijfers laten nog niet toe
van een historische wending in de
Japanse militaire politiek sinds
1945 te spreken, maar sluit de mogelijkheid daarvan niet uit. Dat
zal afhangen van de evolutie in de
wereld zelf — het is tipisch dat
het Japanse defensie-witboek bij
de nieuwe planning geen rekening
hield met de mogelijkehid « v a n
een multilateraal konflikt» — van
de invloed van de kritiek in de op
het Westen georiënteerde regimes
in het Verre Oosten (de kritiek
van Peking heeft hier uiteraard
een verkeerd effekt) en van Washington, dat als gewezen voogd en
huidig « p r o t e c t o r » zeker niet in
het ongewisse werd gelaten over
deze «Japanse militaire expansie ».

Amerikaanse
jachtbommenwerpers
bombarderen bij herhaling noordvietnamese centra. Voor het eerst
sinds de twee j a a r geleden afgekondigde bombardementenstop dringen
ze diep in het noordvietnamese
l u c h t r u i m door. Officieel opgegeven
reden : vergelding van het beschieten boven Noord-Vietnam van amerikaanse verkenningsvliegtuigen.
Gevechten tussen blanke en afrikaanse huurlingen en guinese troepen in de guinese hoofdstad Conakry.
Prezident Sekoe Toere roept hulp
van UNO-expeditiekorps in en beschuldigt Portugal ervan, deze invazie te steunen. De naam van J e a n
S c h r a m m e wordt vprnnemd i.v.m.
deze inva/ie
De bi.sschoppen van Bilbao en van
San Sebastian wijzen in een in alle
baskische k e r k e n voorgelezen herderlijk schrijven het proces tegen de
baskische nationalisten af, bij veroordeling van « het geweld in al zijn
vormen en van welke zijde het ook
komt ». Dit schrijven lokt een scherpe reaktie van de op h a a r tenen getrapte Spaanse regering uit. Van diverse zijden wordt aangedrongen op
het onttrekken van het proces aan de
militaire rechtbank en overheveling
ervan n a a r een burgerlijke rechtbank o.a. om de rechten van de verdediging te vrijwaren.
Amerikaans Huis van Afgevaardigden neemt de omstreden wet op de
buitenlandse handel, de zgn. « Mills
Bil! » aan, die invoerbeperkingen
voor textiel, schoenen en een aantal
andere produkten inhoudt. Ongunstige reakties in J a p a n en de EEG-landen.
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verkiezingen
wereld

?

Zelfs voor iemand die er buiten staat is het duidelijk
dat na de g:emeenteraadsverkiezing'en in dit land bijvoorbeeld het partijbureau van de BSP zich met aandacht heeft afgevraagd in welke mate die verkiezingen
een gunstige aanwijzing zijn voor de partij. Verkiezingsuitslagen uitleggen is inderdaad een moeilijk waagspel.
Dat dit al evenzeer waar is voor de verkiezingen in
het buitenland (behalve dan in Kongo-Kinsjasa waar een
dertig duizend stemmen teveel werden uitgebracht en
allemaal op de enige kandidaat, en in de landen die op
dezelfde manier « kiezen ») beseffen we wel te weinig.
Dit geldt heel zeker voor de verkiezingen in de Verenigde Staten.
Het feit alleen al dat Nixon en Agnew zich sterk hebben
ingespannen om de nederlaag te bewerken van twee senatoren dio eigenlijk tot hun eigen partij behoren had
ons toch moeten waarschuwen. Amerikaanse verkiezingen zijn nog veel meer dan onze gemeenteraadsverkiezingen hoofdzakelijk een kwestie van personen. En er
werd niet alleen gekozen voor de Senaat en voor het
Huis van Afgevaardigden, maar ook voor goeverneursposten. Daarnaast echter werden ook nog talrijke andere
funktionarissen gekozen. Er werden ook referendums
gehouden, bijvoorbeeld over Vietnam een drietal. Twee
werden afgewezen, één werd aanvaard in San Francisco
in California waar Nixon tamelijk sterk staat.
Opvallend is ook, als men de kaart in « Time » bekijkt,
hoe dikwijls het voorkomt dat de goeverneur en de senator tot een verschillende partij behoren ! Gekozen door
dezelfde groep kiezers !
De republikeinen hebben niet het verwachte verlies
geleden, en in die zin kunnen ze enigszins tevreden zijn.
Zo iets gebeurt praktisch niet bij een tussentijdelijke
verkiezing. Maar het gebeurt ook uiterst zelden dat een
prezident met zo weinig aanhangers in de Senaat en in
het Huis van Afgevaardigden zijn mandaat begint als
dit met Nixon het geval is geweest !
Anderzijds is het echter weer niet zo als zon de beroemde «zwijgende meerderheid » zich niet hebben uitgesproken. Die « meerderheid » heeffflnnassaal voor Nixon]/
gestemd, dat staat vast. Maar even ^ k e r is dat alle par-"
tijen en alle kandidaten op diezelfde « meerderheid »
een beroep hebben gedaan. Zoals Muskie het zei : « Iedereen is VOO» recht en orde ». Niemand heeft het geweld
verdedigd.
Evenzeer staat vast dat de oorlog in Vietnam geen, of
slechts een geringe rol heeft gespeeld. De politiek van
Nixon is in dit opzicht handig geweest. Andere faktoren
waarover we nauwelijks iets horen blijven echter doorwerken : bijvoorbeeld het verschil tussen het noorden
en het zuiden dat traditioneel ook een verdeling tussen
demokraten en republikeinen betekent. Een verdeling
die weer voorzichtig moet begrepen worden : Wallace
werd als demokraat tot goeverneur gekozen !
Nog voor de verkiezingen publiceerde « Die Welt »
een karikatuur met het vrijheidsbeeld met uitgestrekte
armen. In iedere hand een plakkaat met : « demokraten
ïijn voor recht en orde » en « republikeinen zijn voor
recht en orde ». Een aansporing tot voorzichtig oordelen,
in elk geval.

alain

geplande reis

van u w vrienden

Er k over de Gaulle heel veel geschreven En
toch zijn er nog heel wat wetenswaardigheden te
vertellen die nooit in de « grote » pers kwamen en
er ook nooit zullen komen Pas onlangs hebben de
advokaten van Pétain veiteld dat zij tijdens hel
proces dat de Gaulle tegen ziin vroegere beschermer lieten voeren van 'n belangrijke getuigenis hebben atgezien Omwille van de internationale weerslag De bekende geschiedschrijver van de filozofie

Kinderlijken

(RSA) De veroordeling, op 22 oktober jl. van Alain Geismar (31), leider
van de franse maoïsten werd overstemd door de recente gebeurtenissen
rond Quebec. Geismar die voor de ruchtbaarheid van zijn politieke denkbeelden veel verwacht van bruuske schokeffekten werd hier wel slecht
gediend. Alleen de franse pers wijdde analizerende kommentaren aan het
verdikt (18 maanden) van de bevoegde parijse rechtbank Bijna eenparig
keurde ze het vonnis af als niet berekend op de reële omvang van de bedreiging. De buitenlandse pers vergenoegde zich met kommentaarloze
informatie.

•,

Geismar is het « enfant terrible » van een vermogende aartskonservatieve en reaktionaire pa-

Couve de Murville was niet alleen vele jaren lang
minister van Buitenlandse Zaken en ook eerstemimster van de GauUe, hij was bovendien een altijd trouwe dienaar. Het schijnt vrijwel zeker te
zijn dat Couve, die officieel een privé-reis doorheen
China maakte, dit in feite deed in opdracht van de
tianse regering, maar ook van de Gaulle Iets minder dan een maand vóór het overlijden van de generaal had Couve een onderhoud van vier uur met
Mao Tijdens dit onderhoud was de reis van de
Gaulle naar het rijk van de (eveneens) grote Mao
gepland en kreeg de Gaulle de verzekering dat hem
een grootse ontvangst wachtte Maar er kwam een
andere grote reis m de plaats.

op het edand Haiia Nog steeds is het niet mogelijk de omvang van de ramp te meten, het
lijkt moeilijker te zipi dan een mens op de maan te zetten..,
"

geismar

Alain Geismar stond niet eens
terecht wegens zijn ideeën. De
akte van beschuldiging gewaagde
alleen van «ophitsing tot geweld».
De gewraakte feiten gebeurden
25 mei jl. in het « Maison des mutualités » Parijs. Hier had Geismar een openbare protestvergadering georganizeerd tegen het proces van Le Dantec en Le Brie,
twee direkteurs van het maoïstische blad « La Cause du Peuple ».
In heftige bewoordingen had hij
de ca. 2500 aanwezigen opgeroepen tot rebellie tegen de politiemacht die op dit ogenblik aantrad
om de aangekondigde « gauchistische » betoging van 28 mei in veilige banen te leiden Dat Geismar's oproep werd opgevolgd zou
blijken uit het woelig verloop van
de gebeurtenissen zelf Na bloedige botsingen in het Quartier
Latin moesten 79 politiemannen
gehospitalizeerd worden. Bij zijn
arrestatie op 2.3 juni ging Geismar
spontaan tot bekentenissen over.
Hij erkende zelfs de noodzaak
van Wet en Orde. maar stelde tegelijk dat het nieuwe maatschappelijk bestel (van zijn maoïstische
dromen) alleen via gewelddadige
manifestaties kon bereikt worden.
Ter zitting heeft hij zijn vroegere verklaringen bevestigd Met
citaten uit Mao's rode boekje.

Jacques Chevalier, die een tijdlang minister was
in de regering van Pétain kon getuigen dat Pétain
een aangeboden gelegenheid om de Gaulle op ta
ruimen minachtend had geweigerd. Het is bekend
dat de GauUe wel eens wrijvingen had met de Engelsen. Tijdens zo een periode zou de Gaulle pei
vliegtuig naar BrazaviUe reizen Churchill liet toen
aan Pétain de gehele reisweg bekend maken. Onderverstaan « grijp de gelegenheid » ' Inderdaad
van uw vrienden en wapenbroeders kunt ge alles
verwachten.

rijse familie In zijn maoïstische
drive staat hij links van Cohn
Bendit en Jacques Sauvageot, zijn
linksradikale voorgangers die zoals hijzelf tot de happv few en de
jeunesse dorée behoorden Cohn
Bendit en Sauvageot wisten aanvankelijk niet waar ze die sociale
bewogenheid vandaan hadden, de
geheimzinnige « choc » die hun
eigen leven en de politieke effenheid van hun land zou revolutioneren. In een van zijn opruiende
paskwils heeft Geismar zijn « sociale uitverkiezing » toegeschreven aan een « kriptische roepstem
tot solidariteit met armen en
verdrukten ».
Alain Geismar heeft niet de
aristokratische verschijning van
een Robespierre Nog minder is
hij een Adonis zoals Sauvegeot,
en allerminst « hartverscheui'end
mooi » om nu maar eens de estetische terminologie van Cornells
van het Reve te pla gieren Hij is
klein en gedrongen van gestalte,
een miniatuur van Danton met
de ziekelijke saffraangele gelaatskleur van veel oud-kolonialen Bovendien torsen zijn brede
schouders een ietwat opgeblazen
maangezicht. Maar die fizieke
achterstand heeft hij gekompenseerd met een briljante intelligentie (LQ. rond het geniale 150).
Van zijn beroep is hi.i burgerli.lk
ingenieur en docent aan de fakul-

teit voor wetenschappen van de
Université de Paris. Hij is dus
zeker geen mispunt en zijn revolutionaire hang is alvast geen
uitlaat voor onverteerde mislukking. Zonder die geheimzinnige
« roepstem » ware hij beslist
hoogleraar
geworden in een
vreedzame, alleen door wetenschappelijke verwondering bewogen existentie. Omdat hij onbaatzuchtig afstand deed van de materiele geborgenheid uit zijn onmiddellijk bereik heeft hij het aureool van idealist verworven. Hij
draagt het va^ een wrokkige
waardigheid, hoog aan de top van
een organizatie die uiteraard
geen politieke mandaten ter beschikking heeft
Op eenzame
hoogte verkondigt Geismar de revolutie tegen het « burgerlijk »
establishment, tegen het « burgerlijk » gezag, tegen de « burgerlijke » vrijheden (de wil van het
« volk » is hoogste wet), tegen de
werkgever-slavendrijver.
Geismar predikt de opstand der horden • van de zelfkantige havenots van het lompenproletariaat.
Wat hij zegt is niet nieuw In ongunstiger omstandigheden heeft
Bakoenin hetzelfde gezegd Maar
Geismar is een begenadigd redenaar, meer Marcus Antonius dan
Brutus. Aan die eruptieve welsprekendheid beroest hij zichzelf, Aan zijn eigen beroesdheid
wil hij de massa deelachtig maken
De massa luistert slechts met
een oor naar zijn scherpe uitvallen Ergens aan de periferie van
haar veiligheid kapteert ze ook de
sirenen van haar verworven statuut, van haar welvaart, van een
wagentje voor de deur, van wettelijke vakantiedagen, van sociale
programmatic, van grootse verwezenlijkingen Op de Place StMichel waren op 22 oktober hooguit vierhonderd studenten en arbeiders samen om hun solidariteit met Geismar te betuigen. In
het maoistische kamp zelf bewe-

gen een half dozijn splintergroepen die zijn leiderschap en maoistische ortodoxie betwisten. In
vakbondskringen (kommunistisch
CGT voorop !) geldt hij als een
wereldvreemd intellektueel, een
socialist op politiek smalspoor. De
arbeiders zelf staan alsnog wantrouwig tegenover een revolutionaire bewustwording waarvan zij
de sociale implikaties niet kunnen voorzien. Te Billancourt (Benaultfabrieken) pleitte J.P. Sartre voor dovemansoren toen hij
hen onlangs tot aktie wilde bewegen De beoogde solidariteit tussen
arbeiders en studenten schampt
af op de omzichtigheid van de
metallo die zich vastklampt aan
zijn sociale verworvenheden. Op
dat instinct van sociaal zelfbehoud strandde reeds de beruchte
mei-revolte van 1968
Een onmiddellijk gevolg van
het vonnis is alvast dat nu de
gauchistische eenheid werd hersteld tussen groeperingen die
zich eerst afzijdig of vijandig tegen Geismar hadden opgesteld.
Zelfs de « klassieke » kommunisten en de socialisten, bedacht op
wat hun bij toekomstige konfliktsituaties kan te wachten staan,
hebben met ondubbelzinnige afkeuring gereageerd tegen de
strafmaat die bij de veroordeling
van Geismar heeft gediend.
Nog is Geismar niet aan het
einde van zijn peripetieën Er
ligt alweer een dagvaarding voor
hem klaar : over enkele weken
zal hi.j terechtstaan wegens het
heroprichten, onder een nieuwe
naam, van « la Gauche prolétarienne » een maoïstische organizatie die door de wet werd verboden Intussen wordt Geismar 's
revolutionaire bewogenheid doorkruist door een alleszins ironische
omstandigheid : op het ogenblik
van zijn veroordeling was Frankrijks ex-premier. Couve de Murville. te Peking te gast waar hij
door een goed gehumeurde Mao
(Ts Toeng) werd ontvangen !
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toeteren en trommen
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_

fweg.. Het-^kopit^tik-s
j»-weer H»teii$^>stemmeq. De^jnHUC.

vorlnen is een vajn de natuunnonume)iten van hier en elders, l^ntspaniien hun vel en de longen vin d>e tronxijetten en] de
Mei isen kijk nou die troep eens aan.- Blinkende bolle instru- r klaroenen trekken samen. De gelaarsde miriTmeisjes huppeïen
n ^ t e n , trommels en klaroenen, glinsterende saxo's en^^ttijd-s door mekaar en tateren en gaan wat kletsen met de deftige
m iar .yerder stapt de fanfare, de stoet openend, of het voetbal- knaap in grote mensenkleren met het stokje onder de arm, de
V' ?d ffl> of bet stadspark in. Mensen toch, wa,t een leven] En de oudste van de bent gaat een sigaretje rollen en iedereen
aAa.rj3inWJe friajoretlèn, dë minümeisjes in het wit met rootf jas- fwacht weer op 'de vingerknip van Be meesfler T5ag meE^es en
en eenT)ontmüts m^t pluimen
^n
h e n ^„tjon^BTTs
Jo
jfanïare. TVEl zouij ;n Svi] gfltag de m^n met de
"DölraaaiÈH jJatTèÊrtte m^lsjeflPfanf^revl^g
isjeflP^a
z g . Je bent (Mn
d ^ ^ï
geen nMikant n ^ r ^ ^ i ^ e n *
len aaSTTok ^e ^ P l e troep-Ti^Jzi<*rrti£è: Hetrkaatr hüor-ijeref d:
wet bijf ~^
-7^
ar zijn khmJEiks, de finale toetert zim uif dt r grotfrwide
kdel van de helikon als een leest. Mensen waar n^oet.dat^ naar
t^e ? Hoe spelen ze het klaar ? En kijk die bolle kaken eens
foto's : enk de leebeeck
aan en de ernst bij de trommelaars. Het duurt nog een hele
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haar eigeny^Jsje
Naar jaarli|kse
geplogenheid brengen wij
OD deze bladzijde
tell<ens rond de
eindejaarsfeesten
•— St. Niklaas, Kerstmis en
Nieuwjaar — een uiteraard
Wij beginnen met de meisbeknopt overzicht van
jesboeken Westland, Merksem,
heeft m zijn nieuwe fondslijst
enkele uitgaven voor de
enkele zeer mooie en mooi-uitjeugd, van de
gegeven reeksen : de Bonniereeks Het pas verschenen «Bonkleinste lezertjes tot
nie werkt aan haar toekomst »
de oudste tieners. Wij
van Rie Eerdmans volgt op
« Bonnie is geweldig » en «N\et
kunnen daarbij slechts een
zo verstandig Bonnie ». Rie
grabbel in de boekenmand Eerdmans is ook de schrijfster
van de Marja van Manen-serie,
doen en moeten ons
die bij dezelfde uitgever verbeperken tot een of twee
schenen Het volgende boek
« Bonnie van Beukencate » sluit
uitgaven per reeks...
bij dit werk aan. De prijs per
De ouders mogen ons
deel is 110 fr (141 blz geb K
Bij Westland is ook de Hildebeknopt lijstje dan ook
reeks van Karin K r a m e r veralleen maar als een
krijgbaar : bij het pas verschenen boek « Hilde de Graaff »
voorlopige en begrensde
sluit het nieuwe « Hilde doet
een stap vooruit » aan. Van dekennismaking met de
zelfde schrijfster en bij dezelfnieuwe uitgaven
de uitgeverij verschenen de
Barbara - Barbara en Jeroen).
beschouwen en een
bara in Parijs - Kerstmis voor
aansporing om hun grote
Barbara - Barbara in Jeroen).
Al deze boeken, modern van
kinderen met de
opvatting, met ernst en humor
feestdagen ook een
door elkaar verweven, met het
nodige tikkeltje spanning en rointellektuele ontspanning
matiek, zijn aangepaste lektuur
(in zijn breedste zin) te
voor meisjes van twaalf tot zestien (al zullen ouderen ze welschenken ; een geschenk
licht ook genieten !).
dat in vele gevalen ook
Vermelden wij tenslotte nog
een geestelijke verrijking
dat bij dezelfde uitgever de
reek-: « Annerriieke van Oven »
betekent...
van A. Bloemen, die zo een

boeken voor de jeugd
sukses kende, nu ook in een
goedkope, gebrosjeerde uitgave
verscheen, met kleurrijk en stevig omslag...
Van de groteren naar de
kleintjes : Lannoo, Tielt, is zopas begonnen met de uitgave
van de Harlekijn-reeks De teksten van Mariette van Halewijn en Jac Linders worden
prettig en origineel geïllustreerd door Jaklien Moerman
en Otto Dicke. In deze reeks
zijn reeds verschenen : « De
kleme heks Elena » en « De
365 jurken van prinses Petronella ». In voortjereiding zijn
« Mirabella en de grijze vis »
en « Paultje Pratertje ». Deze
sprookjes zijn bizonder goed
geschikt voor kinderen der eerste jaren lager onderwijs, en
ook tot voorleestekst zijn ze
goed geëigend : niet te lang en
niet te kort, met genoeg variatie om spanning erin te houden, en toch zeer bevattelijk...
In de lektuur voor jongens
mag voorzeker een boek over
« De rode Ridder » niet ontbreken Leopold Vermeiren schreef
reeds een statige reeks van deze boeken over de avonturen
van Johan, de rode Ridder. « De
rode Ridder en het gouden
schrijn » is het eenendertigste
doeg over deze bij onze Vlaamse jeugd haast legendarisch geworden figuur. Wij gaan u de

« intrige » niet verklappen : de
vele Rode-ridder-fans
zullen
hier weer eens hun gading vinden. Ouderdom der lezers : hogere klassen lager, lager middelbaar onderwijs. Van de aut e u r van « De rode Ridder »
verscheen bij dezelfde uitgeverij (Standaard, Antwerpen) een
jeugdomnibus, waarin de drie
jeugdromans « De stad onder
de aarde », « Het land onder
de zee » en « Het zinkende
eiland » opgenomen werden.
311 bladzijden spannende lekt u u r uit de Bob en Stele-reeks
van deze schrijver, een p a a r
uren leesgenot voor uw zoon,
en .. een paar rustige uren voor
uzelf zijn de prijs van 150 fr
zeker w a a r d In deze reeks der
S t a n d a a r d - jeugdomnibussen
verscheen ook werk van Aster
Berkhof, Julien van Remoortere, de gebroeders van Nerum
en Libera Carlier...
De tv-feuilletons voor de
jeugd « Johan en de Al verm a n » en « Fabian van Fallada » hebben een groot sukses
gekend bij jong... en vaak ook
bij oud. Hetzelfde kan gezegd
worden van de nadien in boekvorm uitgegeven avonturen van
de student in de medicijnen J o han en de officier Fabian. Nu
verschijnt, van dezelfde auteurs Lo Vermeulen en Karel
Jeuninckx, een -derde en even
suksesrijk tv-feuilleton « De
Tijdskapsule » eveneens in
boekvorm De voorheen door de
geschiedenis van Peter en zijn
middeleeuws vriendinnetje zo
geboeide jeugd kan hier de hele geschiedenis herbeleven in

136 kompakt b e d r u k t e groot-for«
maat-bladzijden, voor de prijs
v a n 95 fr bij de Standaarduitgeverij.
Tenslotte willen wij nog e v e n
de aandacht vestigen op een uitgave, die wellicht niet zo specifiek als j e u g d l e k t u u r kan bestempeld worden, m a a r die zowel de belangstellende jongere
als oudere ten zeerste zal bevallen. Het is de reeks « S t a n daard Beeld in Kleur », w a a r i n
albums m e t prachtige kleurfoto's, voorzien van een voorafgaande verklarende tekst v a n
een vijftiental bladzijden, over
allerlei onderwerpen verschijnen. De eerste drie delen zijn
n u uit : zij zijn respektievelijk
gewijd aan « Honden », « Katten », « Race-wagens ». In voorbereiding zijn albums over
postzegels, schelpen, bloemen,
kristallen, jachtgeweren, zeilboten, insekten : een geselekteerde encyklopedie in beeld,
met telkens een uitvoerige verklaring, voor de prijs van 140 fr
per deel. Een reeks waaruit iedereen het zijne nemen kan !
Tevens een zeer mooi geschenkboek...
Ziezo . daarmee is onze eerste « selektie » gedaan. De ouders zullen dit zeer b e p e r k t e
li.ist,ie k u n n e n aanvullen — zowel uit de aang:eduide reeksen
als uit andere .. Wi.i hopen een
volgende k e e r over die « andere » ook iets te zeggen. Inmiddels is er voor groot en klein,
voor jongens en meisjes, alvast
iets in de opgesomde titels, d a t
h e n k a n aanspreken en boeien.
Het ene k i n d leest gemakkelijker en is meer tot l e k t u u r geneigd dan het andere : bij d e
eigen kinderen hebben wij dat
vaak ondervonden. Het k o m t
e r echter op aan, de belangstellingssfeer der kinderen t e kennen en ze via die weg op h e t
lees-spoor t e leiden...
rosa V.

memoires
Nikita zou ze hebben geschreven ; weldra weten wij waarom hij
zo graag een kiekje van zich wilde, hoe het komt dat hij m e t de
schoen a r g u m e n t e e r d e en dat hij met de dood in het h a r t zeer
hard tegen die arme Hongaren moest optreden. Misschien vertelt
hij ons wat over Lionel Crabb, die engelse kikvorsman die zo
geheimzmnig in engelse wateren voor een russisch schip verdween, net toen dit in Engeland op vizite was. Wij zullen v e r d e r
m e t welbehagen lezen dat hij van zonnebloemen, bortsj en balalaika-spelen houdt (en niet van Stalin), en dat hij het op zijn
datsja goed m a a k t en een véél hoger pensioen geniet dan onze
op-rust-gestelden (die het soms ook tegen hun zin zijn, net als
hij, maar daarover zal hij wel zwijgen).
« Njet » heeft zijn potige gade geantwoord op de vraag of de memoires echt juist zijn. Ze is wel de enige echtgenote van een
russische t o p d i p l o m a a t geweest die ooit een rol in de rand-aktua h t e i t speelde. Ze stond altijd naast « K » te wuiven en had dezelfde shiw-joviale glimlach. Ons heeft ze steeds aan een matriochka
doen denken, zo'n houten pop die je overal ter wereld als russisch
simbool kan kopen ze ziet er erg eenvoudig uit. en andere, identieke en steeds-kleiner wordende eksemplaren uit. Raadselachtig
net zoals de niogelijkheid Nikita's ideeën plots in het westen
gepubliceerd te zien.
Ofwel staat hij als zevenenzeventigjarige met een wankele gezondheid aan de rand van het leven en telt hij niet meer voor de
machts-troika Ofwel dienden die geheime wegen voor het o versmokkelen van do manuskripten. zoals gebeurde met die van
Pasternak en andere russische auteurs. Krijgen we nu een nieuw
sensationeel literatuur-proces met de oude Oekraïniër als hoofdbeklaagde ?
Of zijn de gedenkschriften werkelijk onecht ?
J e ziet : om over te piekeren En inderdaad > je kan bij dit alles
m a a r beamen dat Rusland een geheim is, omhuld door misterie.
Naar het schijnt heeft Churchill dat gezegd en over misteries kon
h n , ras-politieker, wel wat weten. Flij nok heeft memoires geschreven en er een Nobelnrijs aan verdiend. De gedenkschriften van
de GauUe verslaan in Pnrils alle verkooprekords Zelfs onze belgische nolitiekers waeen er zich aan : maar Spaaks- of .Tasparsgeschriften vertellen wel alles, maar dat tikkeltje gedoe-achterde-scherinen weten we tenslotte lekker niet. Hoe vernemen dat
ondanks alle chanipasne en elimlachjes het onvermüdelijk tot
een tweede werelrtoorloa kwam en dat een derde uitblijft ondanks alle rand-konflikten bedreigingen en aan-de-deur-zetten
van wederzii«U-';T)if>nprpnr?p «linlomaten "^
De grote politiek i' als schaak • het edel spel van enkele bevoorrechten : als > spelers olkaar echter s c h a a k m a t zetten, betalen
(vele) anderen het gelag in tegenstelling met alle eerlijke spelregels. Grote politiek 's dan ook essentieel niet-eerlijk, net zoals
alle politieke memoires ergens vals zijn.
Huguette D.B.
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pseudo - kunst
der 20 ste eeuw
Het is misschien wat laat, tans nog te schrijven
over de « mostra » en de «biënnale » van Venetië,
maar de vaststellingen die men er heeft kunnen
doen bevestigen de krizisverschijnselen in de algemene kunstproduktie, om een lelijk maar tans meer
dan ooit passend woord te gebruiken. Want het is
toch zo dat de kunst steeds minder revolutionair
en des te meer gebonden is aan de industriemoloch,
die aan de bazis van de zogenaamde welvaartstaat
ligt.

Wat de « mostra d'arte cinematografica » betreft
lijkt de oorzaak van de malaise eerder van programmatische aard te zijn, van formule. Het feit
dat er na de « grote kontestatie » van verleden jaar
geen kompetitie meer aan het eertijds beroemde
festival van Venetië verbonden is blijkt oorzaak
van de dalende belangstelling te zijn. Men maakt
vergelijkingen met Cannes, maar ook daar stelt
men een dalende belangstelling of liever : een geringer weerklank vast. Met de industrializering
van de film is men bovendien steeds meer gaan
twijfelen aan de waarheid van de ietwat overmoedig gelanceerde omschrijving van de film als « zevende kunst ». Het zou juister zijn moest men de
overgrote meerderheid van de geproduceerde films
onderbrengen in de kategorie « moderne ontspanning » en zelfs als de « estetische topprodukties »
aangekondigde films van de grootmeesters ontsnappen niet aan de vaststelling dat ook zij dienstbaar
zijn aan de eisen van de kommercialiteit of verkoopbaarheid. In wezen is deze devaluatie of herleiding tot haar ware betekenis van de fihn (een
betrekkelijk gering aantal uitzonderingen niet te
na gesproken) ook een gevolg van de steeds meer
om zich heen grijpende geestelijke verwarring, die
zeer waarschijnlijk het kenmerk bij uitstek van de
tweede helft der 20ste eeuw zal zijn.
Deze verwarring viert zo mogelijk nog meer
hoogtij in wat men nog pleegt of durft « beelden-ie
kunsten » te noemen. De 35ste biënnale van Venetië — tot voor kort toch de topmanifestatie in de
wereld qua eigentijdse beeldende kunsten — werd
niet ten onrechte een « lunapark van wansmaak »
genoemd. We worden inderdaad gekonfronteerd
met de gevolgen van een ontwikkeling op het onoverzichtelijke geworden vlak van de « kunst »,
waarop reeds Alexander Dorner in zijn werk
« Uberwinding der Kunst » heeft gewezen. De hedendaagse « kunst » ontleent steeds meer en meer
elementen aan de techniek, rukt ze uit hun verband (dat gebeurt ook met de gebruiksvoorwerpen,
die op slag en stond tot pop art verheven worden)

k 0 r t
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• Het Kultureel Centrum Oostende organizeert van 19 juni tot 31 juli 1971 een internationale tentoonstelling
van
schilderijen,
waarbij meteen de 5e Europrijs van de stad
Oostende (100.000 jr.) zal toegekend worden.
Tijdens de vorige wedstrijden werden Herhert Zangs, uit Krefeld, Jacques Chemay uit
Parijs, Walter Lehlanc uit Antwerpen
en
Bram Bogart uit Ohain bekroond. In hoever
deze laureaten later hun uitverkiezing bevestigden, blijkt in elk geval niet uit hun latere
produktie. Vorig jaar waren er 541 deelnemers uit 15 verschillende landen. De keuze
van de jury stond toen aan scherpe kritiek
bloot. Het is trouwens zo dat deze « prijs van
Ostende » nooit goed van de grond is gekomen en in internationaal opzicht niet zo hoog
gekwoteerd wordt •
• Renaat Saey stelt tot 4 december tentoon
in de galerij Vyncke van Eyck. Nederkouter
37 te Gent •
• De bekende oostendse doch sinds jaren te
Brussel wonende en werkende
kunstschilder
René Hansoul stelt tot 10 december a.s. triptieken, kompozities en portretten tentoon in
het kunstsalon Le Brun, Waterloobaan 26 te
Brussel •

en komt in de meeste gevallen slechts tot schijnrezultaten. Wanneer deze experimenten aanvankelijk
nog met « moed en fantazie » tegen de stroom van
de tijd in werden ondernomen, werden deze oorspronkelijke experimenten spoedig verdrongen door
allerlei vormen van opportunisme, die er in het
beste geval naar streven de kunstenaar zijn aandeel in de rijkdom van de industriemaatschappi]
te schenken In het slechtste geval komt het tot
experiment om het experiment, tot absurde of
wansmakelijke probeersels, die uiteindelijk noch met
techniek noch met kunst te maken hebben. Daarover begint de internationale, dus de « grote »
kunstkritiek tans verschrikte gilletjes te slaken.
Het steekt nochtans de ogen uit dat precies deze
« kritiek » door haar kritiekloze houding of ogendienst aan de kunstmarktmanagers medeplichtig
is aan het ontstaan van het « lunapark ». De vaststelling, die in vele bladen over de jongste veneti-

• De Hippoliet van Peene-Virginie Miryprijs
1970 van de VTB werd door een jury van
Vlaamse toneelauteurs toegekend aan het Antwerps Jeugdteater, dat sinds een kwarteeuw
Vlaamse auteurs sterk op de voorgrond brengt.
VTB-voorzitter van Overstraeten zal de prtjs
plechtig overhandigen tijdens een kosteloze
vertoning van « De Bank » (Alice Toen-Peter
Welffens) voor de kinderen van zijn leden
op zondag 20 december te 14.30 u. Het Gents
Jeugdteater. dat nog maar één seizoen bestaat kreeg een speciale vermelding •
• Op uitnodiging van « Opbouwwerk Ijzerstreek vzw » treedt het volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen
in het
onthaalcentrum
« Dricfcomngen » te Hondschote op met « Onder één dak » van Jan Fabricius, bewerkt in
de taal van Frans-Vlaanderen, het sappige
middelnederlands dialekt van Zuid-Vlaanderen. Reeds twintig jaar boeit regisseur tlor
Barbry en zijn westouterse groep duizenden
toeschouwers hier en over de schreve. Ze
spelen met de liefde van amateurs en tegelijk,
met de vlotheid van beroepsspelers. Een dergelijke toneelopvoering blijft dan ook een
'belevenis. Zondag 29 november om 19 u. Kaarten bestellen a 50 ir. in Gasthoi Driekoningen, tel. 058/2901? •
• We vestigen er nogmaals de aandacht op
dat men voor de voorstellingen van de KVi)
te Brussel, Lakenstraat 146 (tel. 18.39.40) drie
soorten abonnementen kan nemen : het normale abonnement, dat nog altijd een prijsvermindering inhoudt, een gunstabonnement
voor loontrekkenden en leden van kulturele
en andere verenigingen en een derde '"Oor
gepensioneerden en jongeren jonger dan 30
jaar die voor de helft naar de schouwburg
kunnen gaan. Abonnees krijgen bovendien
50 t.h. korting op buitenabonnemenstvoorstellingen. Er is'ten slotte nog het klein abonnement » voor vijf voorstellingen : « Tschao »
van Sauvagon vanaf 16 december: « De spaanse hoer » van Claus vanaf 13 januari : « De
zelfmoordenaar » van Erdmann vanaf 10
maart ; « De privee-sekretaresse » van Hon^e
vanaf 31 maart en « De tabaksweg » van Kirkland vanaf 12 mei 1971 •

aanse biënnale werd gemaakt (een rekord van
armzaligheid) komt nu te iaat En intussen viert
dit rekord op allerlei « provinciale biënnaaltjes »
verder feest, met de hulp van minder internationale
« kritiek-grootmeesters », wier uurwerk nog niet
is afgestemd op de kentering, die blijkbaar bij de
geschrokken vedetten van de internationale kritiek
is ingetrec^n.
Ze veel is reeds zeker dat de jongste biënnale
van Venetië geen spiegelbeeld van een revolutionaire « kunst » is geweest, geen evokatie van een
uit haar voegen geraakte wereld doch ons mtegendeel het terneerdrukkend gevoel heeft bezorgd,
voor een toestand van onstellende leegte te staan.
Het zou best kunnen dat de echte kunst van de
tweede helft der 20ste eeuw vandaag nog in de
katakomben leeft en nas binnen enkele decennia
zal « ontdekt » worden.
s.w.

• De KVS Brussel richt op maandag 7 december a.s. te 14.30 u. en te 20 u. een speciale
gastvoorstelling in : een Bertotd Brechtavond
met gast-akteurs uit de DDR nl. Wolf Kaïser
van de Volksbühne en Angelika Domrose van
het Berliner Ensemble, begeleid door muzikanten van het simfonisch orkest van Berhjn
onder leiding van Wolfgang Bai/er. Ze brev
gen een programma wan liederen, gedichten
en uittreksels uit toneelstukken van Brecht.
Deze voorstellingen zijn voor de abonneer
toegankelijk tegen halve nriis voor studenten
tegen 50 fr •
• Op tekst van Angéle de Bremaeker zijn
moeder, heeft de komponist Victor van trachen een bundel van zestien liederen voor
zang en klavier qevubhceerd. Het gaat vooral
om stemmings- en natuurliriek. Deze « Zes
tien Liederen » werden reeds '^o"'^,'*^,^"°^^j"
opgenomen en uitgezonden. Gezaghebbende
miiziekkritici beschouwen deze komvozittes
ah zeer ivelkome aanwinst in het reed': z.p mke Vlaamse liederenrevertoire Mgr. Vijver
man o.m « Uw artistieke klavierbegeleiding,
van een voorname harmonische inhoud behelst vaak de tekstsch'lderinq nf onderstreept
de zegginskracht of de tere stemming van Het
gedicht » •
• « Drie strekkingen in de hedendaagse franse kunst » is het tema van de tentoonstellinq
in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, van 27 november tot 24 decembe-' •
• Van 26 november tot 19 december lelkens
op donderdag, vrijdag en zaterdag om 10 SO u
wordt « Trio » 'drie eenakters ran Marmx
Gysen Chris Yperman en Robbe dlJsmetli)
door het Brussels Kamertoneel
gespeeld.
Plaatsbeirpreking '50. 7.5. 100 en 150 fr) dagelijks PVSK tel. 12.50.45 •
• De maand deceniber in de KVS Brusssel :
16 december première van « Tfhao » van Sanvajon op het programma o Macbeth •••. van
Shakespeare en « Plaza Suite » van Neil pinion • te gast op 22 december het « Zuidelijk Toneel Globe » met « De Kersentuin j
van Anton Tsjechov en op 7 december de
Bertold Brecht-avond. Speeldagen
dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag en -nterdag om
20 u.. zondag om 15 en om 20 u. •
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prosper van langendonck:
flamingant en demokraat
Een der meest-tragische figuren uit de vlaamse literatuur rond
de eeuwwisseling. Prosper van Langendonck, stierf vijftig jaar
geleden : op 7 november 1920. Van van Langendonck weten de
meesten onder ons nog uit hun schooltijd dat hij op de grens van
romantiek en impressionisme staande, een der pioniers en eerste
medewerker aan « Van Nu en Straks » was, een dichter wiens
naam samen met die van Gezelle en van de Woestijne wordt genoemd. Wie enigszins iets van zijn privé-leven afweet, o.m. door
de uitvoerige biografie van Louis Sourie, door de studie van Westerlinck of door het boekje van Ger Schmook, kent de tragische
achtergronden van dit kunstenaarsbestaan. Er is echter een aspekt
van dit leven, dat een beetje te weinig uit de verf komt, een aspekt dat nochtans bij van Langendonck van betekenis is geweest.
Dit politiek aspekt vertoont twee sterk met elkaar vervlochten
tendenzen : een flamingantische en een demokratische. Eerst toch
een biografisch overzicht.
Prosper van
Langendonck
stamt uit een brabantse familie afkomstig uit Werchter. Hij
werd echter geboren te Eisene
waarheen zijn vader, een schilderijen-restaurateur,
verhuisd
was, De familie verhuisde nog
herhaalde malen: naar St. Joost
ten Node, naar Haacht, naar
St Gillis. Prosper ging op kostschool te Mechelen, volgde aldaar op het klein seminarie de
zesde latijnse, maar kwam dan
ingevolge de nieuwe verhuizing te Brussel in het Instituut
St Louis terecht : daar kon hij
ook na zijn humaniora de eerste twee jaar wijsbegeerte en
Ie'teren volgen.
.\lqar in het eerste jaar wijsbe-'certe kwam de tegenslag :
ziin moeder stierf, zijn vader
liet hem verstaan dat de financiële
toestand
allesbehalve
rooskleurig was, ook al wegens
de oogziekte waaraan hij leed.
Prospers zuster Eugenie leed
daarenboven aan een zenuwziekte, die een bestendige verpleging noodzakelijk maakte :
ZIJ zou tenslotte ook naar Geel
overgebracht worden, waar zij
stierf.
Prosper moest zijn studies opgeven, werd bediende bij het
provinciaal bestuur, daarna in
een privé-firma en in een verzekeringsmaatschappij.
Door
toedoen van Victor de la Montagne die hij m kunstkring « De
Distel » had ontmoet, kon hij
in 1888 in staatsdienst treden.
In 1899 ging hij over naar de
vertaaldienst van de Kamers
van Volksvertegenwoordigers :
daar kwam hij in betrekking
met Toussaint van Boelare en
Ernest Claes.
Een eerste verliefdheid was
voor hem ongelukkig afgelopen. Nadien leerde hij Adèle
Wouters kennen, een onderwijzeres, een meisje uit de gegoede burgerij dat van zijn kunsten gemeenschapsidealen weinig begreep. Zijn zenuwziekte
noopte hem er toe, zijn werk
voor langere perioden te onderbreken. Hij leed ook aan een
soort zwertzucht • een ronddwalen zonder besef van plaats
of tijd.
Tijdens de oorlog ontmoette
hij zijn vriend, de duitse dichter en essayist R. Schroder, die
o.m gedichten van Pol de Mont,
van Langendonck, Gezelle, van
de Woestijne en van Duyse in
het Duits vertaald had. Schroder was officier bij de Feldpolizei in Brussel. Na de oorlog
nam men van Langendonck deze relatie kwalijk : hij werd m
1919 « ter beschikking » gesteld
Hij leed honger, zijn zenuwziekte verergerde en ook fizisch
ging hij achteruit. Hij werd opgenomen m een ziekenhuis,
zonder dat /.ijn vrouw of vrienden hiervan op de hoogte waren : toen ze het vernamen lieten ze hem naar een ander,
komfortabeler, gasthuis overbrengen. Hij overleed op 7 november 1920.

zijn politiek engagement
Pater Em. Janssens gaf, in
een kritische beschouwing bij
Westerlincks studie over Prosper van Langendonck,
een
beknopt maar zeer goed beeld
van mens en dichter. Van Langendonck
zegt hij, was een
erfelijk belaste, een buitenmens
die minder dan een ander de
ontworteling der grootstad kon
dragen. Hij was een strijdend
Vlaming, sterk afhankelijk van
de westvlaamse traditie, voor
wie de dichtkunst behoorde bij
de strijd.
Van Langendoncks vlaamsgezindheld was meer dan alleen
maar een taalliefhebberij. Hij
besef1;g zeer goed het noodzakelijke van de politieke aktie.
« Jong Vlaanderen », gesticht
door Vermeylen, Langerock en
De Raet, voorbode van «Van nu
en straks », en meer strijdblad
dan het zuiver-kulturele verzamelden zich een groep jongeren, die samen met een andere
groep, de « Vlaamse Wacht »
zouden stichten.
Hieruit zou dan de « Vlaamse Volkspartij » groeien, met dr.
Maurits Josson als voorzitter en
met o.m. Lodewijk De Raet, dr.
Beving, F r a n s Reinhard en Lode Opdebeek als leidende figuren Deze eerste « vlaams-nationale » deelneming aan de
partijpolitiek liep uit op een
fiasko, m a a r zij bevestigt dat
reeds toen aan een eigen
vlaams-politieke strijdformatie
gedacht werd. Van Langendonck speelde hierin een niet
te miskennen rol.
De opvattingen van van Langendonck over de vlaamse beweging stemden overeen met
die van menigeen onder zijn
vrienden : de idee van vlaamse
zelfstandigheid, heelnederlandse verbondenheid en germaanse samenhorigheid zoals wij die
kennen van Pol de Mont, Victor de la Montagne e.a. Hij
heeft dit trouwens beleden in
een gedicht « Nederlands Toekomst ».

drukke aktiviteit
Deze eerste « politieke » aktiviteit van de flamingant van
Langendonck werd niet afgebroken toen de Vlaamse Volkspartij ter ziele ging, integendeel. Vriendschap met vele
vooraanstaanden uit de vlaamse beweging en de letterkunde
- Schamelhout, Verriest, Streuvels. Gezelle, e.a. gaat samen
met een steeds sterker wordend
« engagement ». Hij zetelt in
de « Volksraad » en helpt mee
bij de stichting van het « Algemeen Nederlandsch Verbond ».
Hij wordt zelfs betrokken in
een incident tussen Prayon van
Zuylen en zijn vriend Graevell.
wiens ekstreme pangermanistische ideeën ook door de
« Volksraad » werden afgewezen. Met Vermeylen en diens
anarchisme breekt hij : na het

verschijnen der « Kritiek der
Vlaamsche Beweging » staan
de twee vroegere vrienden tegenover mekaar. Van Langendonck, door aard en beschaving
en karakter meer tot individualisme geneigd en zich bewust
van een aristokratische uitverkiezing vervalt echter niet in
een nietzscheaanse massa-verachting. Hij is zich bewust van
de traditionele verbondenheid
van de dichter en de politiekkulturele idee der vlaamse beweging . Westerlinck wijst erop hoe hij als zodanig bindteken werd tussen de westvlaamse traditie en
Van Nu en
Straks
».
Hij
drukt
dit
ook uit in zeer duidelijke bewoordingen in « Herleving
der Vlaamsche Poezij ». Dit nationale engagement
vertoont
ook sterk-sociale trekken : van
Langendoncks aktiviteit in het
het Daensisme getuigt hiervoor.
De anti-sociale, sterk-individualistische levenshouding die uit
sommige verzen blijkt, zijn vijandschap tegenover een maatschappij die hij veracht, wordt
hier opgeheven door een humaniteitsideaal en een nationaal
geloof. Dit dualisme zal zijn hele leven tekenen. Met Hector
Plancquaert, z'n vriend, die hij
eens een « tweede Rodenbach »
noemde, zal hij voor de vlaamse, demokratische partij ijveren : hij schrijft artikels, t r e k t
met Plancquaert rond en woont
meetings en vergaderingen bij.
Zoals zijn biograaf L. Sourie
zegt • gemeenschapsideeën waren voor hem meer dan mooie
teorieen.

werk achter de schermen
Toen tijdens de eerste wereldoorlog van Langendoncks
onstuimige vriend Plancquaert
— die het reeds voor de oorlog
vaak aan de stok kreeg met eigen partijgenoten en die zich
ook na de oorlog niet neerleggen kon bij een meer-autoritair
en ideologisch-verstrakt vlaams
nationalisme — n a a r het aktivisme overging, volgde van
Langendonck hem niet. Naar
het schijnt zou hij zelfs dr.
Schamelhout verzocht hebben,
zich van elke politieke beweging te onthouden. Hij n a m
daarbij zowat de pozitie in van
Pol de Mont, de gewezen pangermanist, die zelfs een professoraat aan de vlaamse universiteit te Gent niet aanvaardde,
m a a r na de oorlog toch afgezet
werd als konservator omdat hij
een gelukwenstelegram naar
Borms had gestuurd !
Met van Langendonck ging
het ook zo : zijn vriendschap
met R.A, Schroder w e r d hem
kwalijk genomen en hij onderging het lot van de aktivisten
zelf. Dat hij afwijzend, zelfs
afkeurend tegenover het aktivisme zou gestaan hebben, kan
achter niet gekonkludeerd worden uit de afzijdigheid van elk
partijpolitiek
lidmaatschap,
funktie of m a n d a a t : ook in
Volk.spartij en Daensisme beperkte zich van Langendoncks
werk tot het vaak geprezen,
maar weinig — en vaak met
ondank — beloonde werk achter de schermen.
Daarom hebben wij, bij de
vijftigste verjaardag van zijn
afsterven, niet alleen de dichter, maar ook de flamingant
van Langendonck willen eren...
Een volledig overzicht van zijn
aktiviteiten op dit vlak zou
heel wat meer vergen dan dit
kort artikel : hopelijk vindt iemand ooit daartoe de plaats en
de tijd. Van Langendonck he^ft
eens de wens uitgedrukt, ^ht
om de twintig jaar zich iemand
zich over zijn werk zou buigen, met piëteit, en hem enkele
bloemen aanbieden...

j.d.

bert de clerck in
caryatide
Tot en met 1 december expozeert de gentse beeldhouwer Bert De Clerck in « Caryatide », Vrijheidsplein te
Brussel, een reeks opmerkelijk gave en zwierige tekeningen en een tiental beeldhouwwerken. Bert De Clerck
heeft de jongste maanden als tekenaar een verrassende
evolutie doorgemaakt : in deze bladen bereikt hij met
een minimum van middelen een zo groot mogelijke expressiviteit. Ook zijn skulpturen worden gekenmerkt
door een grote eenvoud, vandaar een grote sintetische
kracht. Qua richting sluit Bert De Clerck duidelijk aan
bij de vlaamse expressionistische traditie, die ook in
zijn naar het surrealisme zwemende oeuvre er de grondstroming blijft van uitmaken. Alle vitalistische evolutie
of experiment op de koop toegenomen, De Clerck blijft
een zeer eerlijk artiest, zonder toegevingen, met een
krachtige, geheel aan zijn gentse wezen beantwoordende
vormgeving, die vooral in sommige tekeningen of akwarellen raffinement niet uitsluit.
In de benedenzaaltjes expozeert terzelfdertijd de jonge
Jean-Pierre van Oudenhove uit Voorde. Het gaat om
moderne keramiek en tekeningen, zeer knap lijnwerk.
dat in feite een artistiek verantwoorde weergave is van
de mechanizering van ons leven. Een vorm van kontestatie ?

egelstelling
Het. is niet de eerste keer dat we hulde brengen aan
de mensen van « Caryatide » die op het partikuliere vlak
en in de sektor van de beeldende kunsten praktisch alleen de vlaamse vlag in een onverschillige of vijandige
« hoofdstad » hoog houden, zonder officiële steun, tenzij
van de stad Brussel. Nederlandse Kultuur-minister vaii
Mechelen geeft af en toe eens wel een « bemoedigend
schouderklopje », doch geen frank subsidie, de grote
vlaamse bladen negeren dit nochtans zo bijenkorf-aktieve
centrum, van de grote media redden alleen radio en tv
de eer. Hebben Nederlandse Kuituur en de grote bladen
dan werkelijk Brussel afgeschreven of steunen ze alleen
« eeuwenoude » kultuurinstellingen ? Men zou het bij
zulk een ergerlijke verwaarlozing moeten geloven. Met
daarbij de bedenking dat « Caryatide » in zijn sektor
met twee man voorlooig meer presteert te Brussel dar
een departementele staf van 30 man ! En dan te beden
ken dat het Nederlandse Kultuurcentrum op het Marte
larenplein er maar niet komt en dat er nu zelfs sprake
van is, het aangekochte gebouw weer te verkopen en
naar een andere inplanting te gaan zoeken ? Wellicht
om met de werking te starten wanneer gans Brussel verfranst is .
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f-v - tv - tv - tv - tv - tv

nieuws

Het wordt hoogtijd dat de vlaamse tv
een « meet the press » uitzendt. In principe zal dit na nieuwjaar geschieden.
Vorige zondag dus weer op de RTB moeten afstemmen om wat aktuele kommenlaar te krijgen bij de politieke toestand.

/

In de wekelijkse « Faire Ie point » van
de RTB spreekt iedereen natuurlijk
Frans. Ook de vlaamse politici en joernalisten als die bij de uitzending betrokken worden.
We gaan dus nog een hoop lol beleven
de dag dat waalse of brusselse politici
en joernalisten met hun vlaamse kollega's in het Nederlands gaan debatteren.
Of zal men ondertitels aanbrengen ?
Wil wachten af.

X

's

gehoord

& gezien

zij gaat w e g van huis

Deze keer een goede eigen dokumentaire. Met verrassend knappe filmbeelden. De grote verdienste van programma's als dit ligt misschien wel hierin
dat op een vlotte manier dieper wordt
doorgedrongen op problemen die (gelukkig) wel niet voor ieder schering en
inslag zijn, maar die toch een aspekt
vormen van ons tijdsbeeld.
Bij het horen van het woord « dokumentaire » gingen wij vroeger altijd
spontaan aan wereldvreemde begrippen
als zuidamerikaanse trekmieren of nog
verderaf denken. Dat het ook best anders kan bewees dit scenario van Hugo
van der Vennet.
Oorspronkelijk was voorzien dat het
meisje dat de gefingeerde hoofdrol
speelde niet naar huis zou terugkeren.
Baas van den Abeele, van de jeugd- en
dokumentaire uitzendingen, vond deze
oplossing echter te ongelukkig Weshalve een happy-end moest worden geschreven. En dat in 1970.

't schaep

Als u, zoals wij, niet op wintersport
gaat maar tijdens de kerstvakantie toch
niet van enig amuzement gespeend
wenst te blijven, moet u op tweede
kerstdag beslist op Nederland afstemmen, 't Schaep met de vijf poten wordt
heruitgezonden. Men zegge het voort.

songfestival

Drie april ligt nog wel ver af maar
toch wordt er al flmk gewerkt aan het
Eurosongfestival dat die dag in Dublin
gehouden wordt.
Om drie- of vierdubbele ex-aequo's in
de toekomst te vermijden en ook om
blokvormig in de puntentoekenning tegen te gaan, werd een beetje gedokterd
aan de juryformule.
Nu is het definitief gedaan met het
geheimzinnig gedoe waarbij per land
tien illustere onbekenden onzichtbaar
hun stem uitbrengen.
Voortaan zullen per land twee juryleden zichtbaar zetelen. Beide bonzen zullen minstens tien jaar in leeftijd moeten verschillen. Een van de twee moet
absoluut jonger zijn dan 25. En om elk
kommercieel gekonkelfoes tegen te
gaan zullen alle jongens van platenfirma's of muziekuitgeverijen van achter
de groene tafel geweerd worden.
Toch geloven wij niet dat het Evaliedje van Johan Stollz een kans zal maken.

AARTSELAAR

aktueel

Ter attentie van de brt-bonzen die
struikelden over de aktueel-uitzending
over hat abortusprobleem : vorige week
heeft de VPRO een zeer diepgaande doDer Mann oits dem Boothaus, De man uit het hoothuis is een duits tv-spel naar de kumentaire aan dit probleem gewijd.
roman The Narrowing Stream van John Mortimer. Het gaat hem om een jonge Met heel veel cijfers en beelden die er
vrouw die dood wordt aangetroffen in een woningkoot, komt daarhij het gezin niet om logen. Zou in Nederland ook
Swinson waarvan de vader een goede kennis van het dode meisje was... De rest een redaktiesekretaris moeten toegekunt u zien op het scherm van de BRT, dinsdagavond 1 december 1970 om 20u35. voegd worden ?
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Mevrouwen, mijne Heren, Geachte klanten,
Zoals te verwachten start op 1 januari 1971 de B.T.W. (Belasting op
Toegevoegde V^aarde) welke in de kledingssektor 1 4 % zal bedragen.
Om onze verkoopprijzen niet te moeten verhogen, en in staat te blijven
onze ganse kiienteei scherp konkurrerende prijzen aan te bieden, z i j n
we verplicht het procent korting van de SUPER S - K A A R T van 3 0 %
naar 2 0 % en van 1 5 % naar 1 0 % te brengen.
M i t s deze wijziging b l i j f t U w S -kaart in 1971 normaal het ganse )aar
geldig. Dit betekent voor U nog steeds een schitterende zaak, en w i j
waarborgen, dat U, met d i t unieke voordeel, nergens beter of goedkoper kwaliteitskleding kunt kopen.
PROFITEER NOC EENS EXTRA V A N U W REUZEKORTINC, W A N T
TOT 31 DECEMBER BLIJFT U NATUURLIJK 3 0 % CENIETEN.
Beste klanten, ingevolge de grote verandering die de B.T.W. zal meebrengen en de verplichting die w i j hebben om op 1 januari een volledige inventaris aan de belastingen over te maken, dienen w i j onze
voorraad zoveel mogelijk te verminderen.
Daarom starten w i j rond 1 december met een verkoopaktie in de weekbladen. W i j bieden daarin aan gans de bevolking 3 0 % KORTING boven de 1.000 f r.

A. De Langlestraat 4-10 NIEL - TEL. 03.78.11.44 - 03.78.35.39
H.R.A. 61.500 - P.R. 48.76.82 - B.T.W. nr 510.504.169

U W S.-KAART BEHOUDT HAAR WAARDE ! Na 1 januari hebben die
mensen geen enkele korting meer en b l i j f t U als bevoorrechte klant
2 0 % genieten.
Stoor U dus niet, dat gedurende één maand eens iedereen van de gunstvoorwaarden mag genieten, welke U een gans jaar door hebt gehad.
TOCH W I L L E N W i j TIJDENS DEZE M A A N D VOOR U NOG IETS
SPECIAALS DOEN : en op vertoon van deze brief of van U w S..kaart
ronden w i j vanaf 15 november al U w netto prijzen naar beneden af
bij aankopen boven de 1.000 fr. naar de honderdtallen, bij aankopen
onder de 1.000 fr. naar de vijftigtallen.
Bij voorbeeld :
aankoop van 3.250 F — 3 0 % = 2.275 F en betaalt U 2.200 F
aankoop van 925 F — 1 5 % =
785 F en betaalt U 750 F
Mocht buiten alle verwachtingen, op 1 januari 1971 de B.T.W. belasting toch niet door gaan, b l i j f t U w S.-kaart n a t u u r l i j k ongewijzigd en
de 3 0 % en 1 5 % korting behouden.
M e t vriendelijke groeten en oprechte hoogachting, verblijven w i j ,
Redy Meyers - Eigenaar Direkteur
P.S. : « W i j »-lezers die nog geen Super S.-kaart zouden bexitten kunnen deze per gewone briefkaart aanvragen op ons adres.
Bij direkte aankoop, geeft deze brief recht op een S.-kaart.

wu
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de ouderwetse
De heer Ramaeckers, direkteur van de school voor leraressen lichamelijke opvoeding
(en aanverwanten) te Kapelle
op den Bos. heeft zich enkele
jaren geleden met hand en tand
verzet vruchteloos evenwel, tegen het inmiddels uitgevoerde
plar om ook veldlopen voor dames te organizeren. Hij werd
toen hier en daar bestempeld
als een « ouderwetse », vermits hij het hartverheffende van
dergelijke spektakels niet inzag Inmiddels bewees de heer
Ramaeckers nochtans een en
ander van damesatletiek af te
weten, want zijn meisjes hebben zopas voor de elfde achtereenvolgende keer bewezen over
de sterkste en regelmatigste
loeg te beschikken in dit land.
•it ondanks het feit dat kompetitieatletiek op Coninckxsteen
precies de plaats krijgt die haar
toekomt : liefhebberij na de
studie. Wij komen er rond voor
uit • wij vinden het dwaas dat
in federatiekringen niet méér
geluisterd wordt naar het oordeel van mensen zoals de
schooldirekteur.

B

maar zus en zo. We hebben hier
en daar gelezen dat sommige
spelers niet opgetogen waren
over de enkele blauwe brieven
die ze voor hun « werk » tegen
de Fransen mochten opstrijken.
Daar kunnen v;e best inkomen •
het zijn beroepsspelers. Maar
ze mogen het nu toch ook niet
zó weggooien, alsof ze in de nationale ploeg niets verdienen.
Sedert het avontuur in Meksiko (en dat inbegrepen) hebben
ze ieder toch een slordig kwart
miljoen verdiend Bijverdiend
dus, vermits hun lonen in de
klubs verder lopen Nu kan men
dat natuurlijk niet gaan vergelijken, maar als wij eens gaan
berekenen hoelang wij deze
bladzijde nog moeten vullen,
eer wij aan een kwart miljoen
toe zijn... En eerlijk gezegd,
hun prestaties sedert Meksiko
waren toch óók niet zoveel bijzonders, wel ?

de nodige eerbied aan de dag
zou leggen voor deze onmenselijke inspanningen die deze heren plegen te leveren, vatten
wij dat kort samen. Maandag :
gewone oefeningen afgeschaft
om iedereen wat te laten uitblazen na de zware België Frankrijk van zondag. Dinsdag:
footing en zuurstofkuur in de
bossen. Woensdag : technische
oefeningen. Donderdag : oefenmatch van 60 minuten. Vrijdag : taktiek in de zaal en op
het veld. Zaterdag : afzondering in Spa (in Chaudfontaine
is er te veel lawaai van de
auto's). Wij hebben ook eens
samengeteld
hoeveel
uren
« werk » dat in een week kan
betekenen, maar om geen ruzie te krijgen met de échten,
zullen we dat maar vergeten.
Maar onze nonkel boer presteert méér uren zware arbeid
in één dag.

slavernij

sabbat

Wij lezen in een krant wat
de half-goden (hihi) van Standard in een week zoal uitvoeren, en opdat u in het vervolg

Wat ons van gazettekens als
« Les Sports » altijd blijft verwonderen, en vaak ergeren, is
hun totale onbekwaamheid om

in te zien dat er belangrijkere
dingen zijn dan sportspektakeltjes, en andere, zelfs betere,
meningen dan de hunne. Zo ook
weer naar aanleiding van de
automobielprijs van Israël, aanvankelijk gepland op zaterdag,
en uiteindelijk verschoven naar
zondag, omdat « Agoudat Israël », volgens de jongens van
« Les Sports » een groep ekstremisten, gesteund door massa's
gelovige Israëlieten, dreigde de
wedstrijd te saboteren indien
de heilige Sabbat onteerd werd.
Het kan er blijkbaar bij het
brusselse gazetje niet in dat
precies op dit ogenblik het voor
de Israëlieten in het MiddenOosten oneindig belangrijk is
hun godsdienst te laten primeren op de kommerciële belangen van een duitse (ja, inderdaad) inrichter van een autokoers. Ondanks de belangstelling van de tieners voor de
prachtige wagens.
kommissie 8793
Het wetsvoorstel Declerck
betreffende het wettelijke statuut van de sportbeoefenaar
werd reeds goedgekeurd door
de Senaat, maar nog niet door
de Kamer. Heel wat instanties
(wij zouden, niet zonder aarzeling nochtans, durven zeggen
vooral de financieel geïnteresseerden) hebben heel wat aan
te merken op het inderdaad ver
van volmaakte wetsvoorstel, en
er werd nu van waalse zijde
een poging ondernomen om te

feniks
Nog niet zo lang geleden
kondt ge dagelijks op de sportbladzijden van de kranten de
naam lezen van de h. Michiels,.
de mans die blijkbaar over onuitputtelijke hoeveelheden geld
beschikte, en die met de glimlach reusachtige sommen investeerde in de voetbalsport, meer
bepaald in de klub RacingWhite. Hij gold toen als het
proto-tipe van de sportieve zakenman, geknipt naar amerikaans model (volgens europese
opvattingen). Verleden week
kondt ge de naam van de h.
Michiels weer lezen in de krant,
maar deze keer niet op de
sportbladzijden. Hij werd namelijk zopas door de rechtbank veroordeeld omdat hij
geld van de verzekeringsmaatschappij, waarvan hij direkteur was, overpompte naar
de voetbalklub waarvan hij
manager was. Dit gebeurde wél,
naar men zegt, met medeweten
van de verzekeringsmaatschaopij, maar ook mét valsheid in
geschriften en belastingsontduiking. Moraal ? Geen van ons,
anders zeggen « ze » weer dat
wii veralgemenen.

waar
ligt
aeel ?

niet nodig
Allemaal met het oog op het
vormen van een nieuwe generatie grrrote velovedetten, heeft
men in Frankrijk een nieuwe
kategorie renners opgericht, die
zo ergens tussen de liefhebbers
en de beroepsrenners hangt. Die
kategorie renners zal mogen
deelnemen, zowel aan de wedstrijden van de liefhebbers, als
aan die der beroepsrenners,
maar wat deze laatste soort betreft, niet aan de zg. elitekoersen als grote ronden of klassiekers. De bedoeling ligt nogal
duidelijk : de overgang van liefhebbers naar beroepsrenners
vergemakkelijken en dus aanmoedigen. Als men absoluut
meer beroepsrenners wil hebben is dat misschien een goede
maatregel. Maar of het wenselijk is dat er nog meer showmensen per velo komen, lijkt
ons toch wat twijfelachtig. Als
we zien hoeveel er in België al
te veel zijn, en hoeveel er dus
van hun beroep, het velorijden,
niet meer zullen kunnen leven,
lijkt het ons niet opportuun er
nog bij te nemen. Tenzij het
de bedoeling zou zijn door een
aangroei van de wervingsrezerve en drukking der lonen, de
winsten der firma's te stimuleren. Maar zo boosaardig zullen wii wel alleen zijn, zeker.
Statistiek

aalmoes ?
Wij schreven hier verleden
week al dat wij de match (nou
ja. ) België - Frankrijk maar
een flauw beestje vonden, en
de mspanningen van de spelers

redden wat er te redden is. Er
werd een soort sportkommissie
opgericht door minister Parisis, bestaande uit : Wasterlain,
Balieus, Petit, Servais, Soeuf,
Deveen, Colonval, Geeroms,
Merlot, Schraepen, Fauconnier,
Scheuer en Marneffe. Allemaal
namen die de lezer, die de sport
volgt, niet onbekend zijn. Ons
klein vraagje : hebben die heren, behalve voor de groepen die
ze vertegenwoordigen, en dat
is lang niet de grote massa van
de « gewone sportbeoefenaar »,
iets beters te bieden ?

4-0 ! en dat ten aanschouwe van 32.000 kijkers. Gelukkig gaat het hem om een partijtje
Hopelijk vergeten de supporters van Cl. Brugge dat niet !

Bij ons bestaat nog altijd
de gewoonte op bedevaart te
gaan naar Scherpenheuvel.
Honderd kilometer in twee
dagen, 's Woensdag voor
hemelvaartdag, om twee uur
's nachts, trekken de vrome
pelgrims op — van woensdag op donderdag overnachten ze in Scherpenheuvel —
en donderdags, tegen de
avondmis, zijn ze weer
thuis. Met godsdienst heeft
dat niet veel meer te maken
Het is eerder een sportmanifestatie geworden, waarin
overwinnaar is degene die
bij het binnenstappen van
het dorp het zwaarst hinkt,
en die onderweg toch niet
op « de kar » heeft gezeten
Enkele jaren terug verbleef onder ons een uit China verjaagde missionaris.
Hij zou meegaai. naar
Scherpenheuvel.
ondanks
zijn 75 jaar en ondanks het
feit dat hij kreupel was. Ge
ziet van hier hoe de vrouwen tranen van kompassie
bleirden. toen ze de oude
nater in het holst van de
nacht het dorp zagen uit^trompplen op weg naar het
verre Scherpenheuvel En
boe de nel^rims alle vijf
voet aan de pater vroegen
< of het ging ». en of hii
niet wat op de kar wou zit
ten Hii wou niet. en toen ze
na drie kwartier stopten om

een boterham te eten, liep
hij maar door, omdat hij
van zitten stijf werd. Omdat onze pelgrims hun vast
aantal staminees moeten
« doen » onderweg en
omdat de pater maar gewoon doorgelopen was tot
in Scherpenheuvel. en daar
zijn devoties had gedaan, en
nog niemand zag opdagen
en toen maar de weg terug
was ingeslagen
gebeurde
het dat de heenreizende bedevaarders de terugkerende
pater ontmoetten in Aarschot, en zowaar al begonnen te geloven dat het mirakel daar aan het gebeuren was. De pater dronk een
pint met hen zo aan de
toog, zonder neerzitten om
niet stijf te worden, en als
zij opkraamden in de richting Scherpenheuvel trok
hij rezoluut verder in de
andere richting En verdorie, eer bij ons in het dorp
de stamines gesloten werden, was hii terug thuis
Weg en weer naar Scher
penheuveï in één dag Oud
en mank als hij was Wat
hij gedacht heeft als hij 's
anderendaags de kreunende
en kermende nelgrimsstoet
zag terugkeren heeft hii
wel niet gezegd maar dat
kunnen wii /o halvelings
denken
Deze historie om maar te

Naar het schijnt heeft men in
de Duitse Bondsrepubliek een
soort opiniepeiling gehouden,
om na te gaan welke sporten de
« massa » (afschuwelijk woord,
vindt u niet ?) interessant en
minder interessant vindt. Dergelijke opiniepeiling heeft natuurijk niet veel om het lijf,
omdat geen onderscheid werd
gemaakt tussen de belangstelling voor een bepaalde sport
als passieve konsumptie of als
aktieve vrijetijdsbesteding en
omdat niet duidelijk gesteld
werd wie ondervraagd werd.
Een paar rezultaten dus voor
wat ze waard zijn (en dat is in
onze ogen bitter weinig). Voetbal was voor 42 t.h. van de ondervraagden zéér interessant,
voor 28 t.h. weinig interessant
en voor 30 t.h. zeer weinig.
Wielrennen kreeg volgende cijfers : zeer : 17, redelijk : 38, zeer
weinig : 47. En over ónze sporten (turnen, footing, hengelen
enz.), de echte ontspannende
voethal. en/of edukatieve sporten, vonden wij niets.

zeggen dat de officiële plezante jongen van « Les
Sports », zich « trompeert »
tegen honderd per uur als
hij zich hautain afvraagt
of het duitse stadje Donauschingen (volgens hem in
Beieren) het duitse Geel is.
omdat men daar een maraton heeft ingericht, waaraan
ook mensen van boven de
zestig mochten meedoen.
Maraton die. terloops gezegd, werd uitgelopen (of
gewandeld) door meer dan
duizend
deelnemers
en
deelneemsters
Greuzot
maakt zich daarbii vrolijk
over deelneemsters van 65
en 70 iaar die meer dan zes
uur nodig hadden om die
42 kilometer af te leggen, en
hij vindt dergelüke sportmanifestatie geen « ioïi
ioli >> spektakel
De plezante iongen begaat daarbii natuurlijk de
domme vergissing te denken
dat iedere sportbeoefening
spektakel-met-vedeties bete.
kent Het kan blijkbaar in
zijn koppeken niet in dat
een gezond mens ook van
I zeventig iaar. 42 kilometer
te voet kan afleggen en dat
' zelfs met veel nut, en dat
de bedoeling van dergelijke
tocht niét is he. iolilt van
een bende onnozele gapers
en wèl het heil van eigen '
ribbenkas.
I

Hij, Greuzot, begaat de
tweede vergissing de waarde van dergelijke prestatie
af te meten met de stomp<
zinnige maten van tijden
en rekords. Het gaat er hem
toch niet om die 42 kilometer af te leggen in drie uur,
of vier. of acht. Het gaat
erom ze af te leggen. Punt.
Anders gezegd, in zijn plezant stukje (haha ! ha !) demonstreert de heer Greuzot
zijn klaarblijkelijke onbekwaamheid te snappen wat
Sport met een hoofdletter
is, en waar de waarde ervan
te zoeken is.
Wij zijn zo vrij te denken
dat dergelijke sportmanifestatie, zonder vedetten en rekords en fans nogal wat
meer waarde heeft dan
Greuzot zi.jn spektakeitjes.
Wij hopen dat men. tegen
dat wij zeventig zijn, ook
hier bij ons dergelijke gelegenheden zal heilzaam achten (binnen dertig jaar zijn
wij misschien toch zover ?),
en dat wij dan nog in staat
zullen zijn zes zeven uur op
de been te blijven
Wij vragen ons tenslotte
af of m'sieur
reuzot. die
Donauschingen in Beieren
<t placeert ». in plaats van
in
Baden-Württemberg.
waar liet thuishoort, wel
juist weet waar Geel gelegen is ?
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Groepen en maatschappijen
allerhande ! I I
Speciaal voor U bedacht
IEDER

BECO

BECO

levering van gas- en stookolie !

DORTMUNDER

BECO

BECO

THIER BRAU HOF

BECO verwacht ook Uw bestelling I
BECO verwacht ook Uw bestelling I

kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
xaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten
M i d d a g - en avondmaal !n g r o e p
g e z e l l i g , f i j n , g o e d en g o e d k o o p
De g r o f e specialiteiten z i j n • O c h s e n schwanzsuppe • Hongaarse goelas] •
Eisbein mit Sauerkraut • K i p aan het
spit - Krachtvleesschotel beter d a n i n
Duitsland
LEUVEN, Tervuursevesl 60
Tel. 0 1 6 / 2 8 6 72 - 1 500 plaatsen
ANTWERPEN, G r o e n p l e i n 33
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal v a n de stad

WALTER R O U N D
Ctdiplomee d opticien erkend door
alJe ziekenfondten
KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN

p.v.b.a. BECO Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT

Tel. : (03)52.81.73

32.02.10

LEUVEN (Bierkelder) O u d e M a r k t 11

Tel. 016/268.69
Tel

Mooiste kelder v a n Europa
BRUSSEL, N i e u w b r u g s t r a a t 28
02/18.74.89 • mooiste v a n Brussel
AALST (Klaroen) A u t o w e g
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen)

HULSTE ( K o r t r i j k ) Brugsesteenweg 1
Tel. 0 5 6 / 7 1 5 . 3 6 (1.200 plaatsen)
KONTICH, Mechelsesteenweg
(2.400 plaatsen)

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING
VOOR EEN GOEDE BOUWGROND
VOOR AANKOOP EN VERKOOP V A N
ONROERENDE GOEDEREN

via "GROEP DE BONOT"

(open)

TORHOUT, s t e e n w e g Torhout-Lichterveldo
( o p e n ) 2.000 plaatsen

Coremanssfraai' 22, Berchcm-Antwcrpcn
Telefoon : 03/30.18.85

DRONGEN, A u t o w e g Brussel-Oostende
(open)

NATIONALE

mm

LOTERIJ

21^t« TRANCHE

(Let op het huisnummer I)
Telefoon 35 86 62

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EM V0fDlN6SNUV£BHEID

EEN SUPERHOOG lOT VAN

ETN JEURISSEN PVBA
De Wintêrstraat 24
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.1135-36.59.31

TIEN MILJOEN

ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN

DE BROUWERII MOORTGAT

Vbor lezerï vtn dit bUd 10 */• kortuij

2659 BREENDONK - TEL. (03)78.71.21

Trekking op 7 december

Aanbevolen
Huizen
P A P Y R U S
Boek- e n Papierhandel
Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
( n a b i l het Sint-Jansplem)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
( 0 2 ) 2 8 87 09

HET BILJET
HET TIENDE

is bekend" om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADEN
Breendonk ligt in Vlaanderen
dus U W streek, U W volksgenoten !

200 fr.
22 fr.

77.125 lOTEN VOO» E£N TOTAAl VAN

72 MILJOEN

SLUIT A A N Bij EEN V A N ONZE
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN :

AL A L KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
f e l . 0 1 5 / 7 1 4 47
Vochtbestand
Vuurvas»
M a t i g e pri|s
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel. 0 5 1 / 6 1 2 84

Depot Gent - Tel. 09/22.45.62

KOORDINATIEKOMITEE
^ ^ ^ VLAAMSE

TV
RADIO
ALLE ELEKTRl
SCHE TOESTELLEN
HERSTEL
LINGEN A A N HUIS
f V PELMAR 61 schernf»,
11.995 fr. i.p.w. 16.995 f i .
A n d e r e m e r k e n grootste k o r t i n g

De Broederliefde, Ezelstraat 125. 8000 Brugge

Tel. 050/368 37
Sf.-Franciscus-Bijstand, Zandvekenvelden, 8, 2260 N i j l e n

Tel. 03/82 82 76
Vlaamse Ziekenkas, Kipdorp 50, 2000 A n t w e r p e n
Vlaams Ziekenfonds Brabanfia, Ninoofse steenweg 288, 1080 Brussel
Tel. 0 2 / 2 3 87.77
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 1 0 1 , 9 0 0 0 Cent

Tel 09/23 52 27
Onderling Ziekenfonds V.E.V., Schoenmarkt 3 1 / X m . 2000 Antwerpen
Tel 0 3 / 3 2 . 1 0 09

« PIET POT »
A n t w e r p e n ' ! gezelligst*
Bierkelder
Srote Pieter Polstraat 4
( b i | Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsSag gesloten

Bexoek « Casthot
DE VEERMAN »
Kaai 26, St -Amends a d Sctielde
Mosselen
Paling
Tel (052)332.75
Uitbater
Jan Brugmans
3-2-68
Sezoek

CASTHOF

LINDENHOVE

Koud en w a r m b u f f e t
Lauwereys
De Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer
w e k e l i j k s e rustdag
woensdag
Bellestraat 49 - Hekelgem
Tel. 053/687.40

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting
onze studiedienst

lost uw woonprobleem gratis op

ANTWERP PUBLIC
RELATIONS

ZIEKENFONDSEN

Tel 03/32 73 05
H. PELMAN-MARCKX.
V a n Oen Nestlei 16, A n t w e r p e n
r e l 39 19.27

PIEPVBIESTUNNEIB
KM^IONKOEUNG
WlNKEyNfllCHTlNGEM

KOELTOQE»
KQELKAMERS

Hof ter Schriecklaan 33
BERCHEM
—
ANTWERPEN
A l l e reklame en ontw e r p e n , teksten,
perskonferenties, vertalingen, tekeningen,
enz
Publiciteitsagent voot
€ WIJ > VLAAMS-NATIONAAL
Tel.

(03)30.48.99
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de koerswending van de eeuwige opportunisten
: de P W - e r s .
«Een tweede konkluzie die
uit de politieke evolutie van de
jongste dagen kan worden getrokken, is dat in de grond zowel de brusselse BSP als de
onderhandelende PVV met het
grootste gedeelte van de regeringsvoorstellen, ook omtrent
Brussel, akkoord gaan. De
« carcan » waarin Brussel zogezegd werd opgesloten, blijkt
veel meer een elektorale stunt
te zijn geweest (die vooral het
F D F ten goede is gekomen)
dan een grievend kwaad dat de
Brusselaars werd aangedaan.
De PVV-onderhandelaars willen het nu aanvaarden voor zover men het om psichologische
redenen, in een minder in 't
oog
springend
omhulsel
steekt. »

PERS

spiegel
De violen van de traditionele
hranten zijn nog niet
gelijkgeetemd deze eerste dagen na de
mededeling
uan de
regering
over de
grondioptsherziening.
Die gelijkschakeUng
komt nog
tüel. Ondeitussen is het dan erg
eerzaam
uit die
tegenstrijdigheden met wat kritische
geest
uit te vissen toaar het schoentje nijpt. Zo dan trekken
we
de sluizeii open!

gazet van

antwerpen

Een probleem waar ze nog
mee verveeld zitten is dit van
de amnestie voor politieke
veroordeelden van 40-44. Het onloochenbaar su/cses van de betoging loas er, maar de nakommentaren waren erg mager. De
beste van de « Gazet van Antwerpen ». Zij zeggen
ongeveer
wat Senator van
Haegendoren
vorige week reeds in ons blad
schreef « m e t federalisme
was
er reeds lang amnestie
geweest
%n Vlaanderen ».
« E r is in Vlaanderen zeker
een consensus in die zin. Maar
wij zullen altijd met superpatriottisch opbod in Wallonië en

Totale verkoop
DEKENS LAKENS
BEDSPREIEN
aan WEGGEEFPRIJZEN
Schuttershofstraat 4 0
ANTWERPEN
5 % korting V.U
Alle dagen open van 10 17u.
Zondag vsn 9 tot 12 u.

vooral in Brussel hebben af te
rekenen. Ook de vlaamse socialisten — hoewel zij vaak persoonlijk en binnenskamers van
vergevingsgezindheid
laten
blijven — schrikken er nog
voor terug een daad van eenvoudige menselijkheid te stellen. Is het vermetel te hopen
dat zij eindelijk deze humanitaire stap gaan zetten ? Indien
men van de grondwetsherziening de ontgifting van de
8 kommunautaire problemen »
verwacht, dan is er, van nationaal standpunt uit, geen wijzer
maatregel dan dit te bekomen
met amnestie. »

ia l i b r e b e l g i q u e

En om door te dringen naar
de hem van de zaak in de
grondivetsherziening
lezen loe
er best de franstalige
kranten
op na. De Libre zegt het nog
eens duidelijk.
Ondanks
alle
brussels geschreeuw
zijn
het
de Vlamingen die de rekening
betalen
«Er IS niet enkel Brussel nochtans en de grondwetsherziening, denken we er aan. werd
vooral geëist door de Walen.
Bij een kompromis dat noodzakelijk
een geheel
vormt
(waarm men ook, wij onderStreepten het, verwarde en betreurenswaardige
beschikkingen vindt) moet men vooral de
grondwettelijke
waarborgen
onthouden, gegeven aan de
fran.'^talige gemeenschap. Dit
op het vlak van parlementaire
procedure en pariteit in de regering Het zijn vooral deze
waarborgen, die de Vlamingen
Van de vrije uitoefening van
hun meerderheid beroven -en
die de besliste weerstand van
de Volksunie verklaren tegen
het regeringsplan. »

d e n i e u w e gids *

In al zijn naïviteit geeft dit
blad toe dat er weinig sprake is
van een afgrendeling
van de
brusselse
agglomeratie.
Daarom dan ook na de
verkiezingen

de nieuwe gazet

Hoe ver de
geestesverwarring kan gaan toont het geschrijf van deze liberale persslaaf. Die zonder blikken
of
blozen toegeeft dat de vroegere
wetten
« moedertaal-hinstaal
»
toch niet werden toegepast en
dus kan er nu loeinig
veranderen. Ogenblikje. Er js een tijd
geweest
dat de
BELGISCHE
taalwetten
werden
toegepast,
van '40 tot '44 toen
Grammes
taalinspekteur
was. Dat
veroordeelt in feite het hele belgische anti-vlaamse regime van
na 1944. Maar toch is het natuurlijk
de schuld
van
de
Volksunie. Lees vooral de idiote slotzin
van deze
blauwe
PVV-fasci.^ten. de dromers van
een
belgisch
kolonelsregime
onder leiding van
rezerve-kapitein
Vanaudenhove.
« De denkers van de vlaamse
extremistische partij kunnen
moeilijk anders dan genoegen
nemen met een wijziging van
de taalwetgeving waarbij de
zes randgemeenten met faciliteiten
ondubbelzinnig
a1s
Vlaams gebied worden ingeschreven.
» Derhalve richten zij nu hun
geschul op het herstel van de
vrijheid voor de familievader.
» Wij laten tussenbeide of het
verplichte onderwijs in de moedertaal in de praktijk wel zin
had. De tijd is te kort geweest
om het rezultaat op termijn te
meten. Tot op heden waren de
statistische gegevens in elk geval weinig bemoedigend ter
beoordeling van een maatregel,
die bedoeld was om de vlaamse
ouders in de hoofdstad een hart
onder de riem te steken.
» Maar in elk geval moet de
Volksunie zwijgen, ook op dit
punt.
» Want deze toegeving — aanvaardbaar of niet — is evenzeer
de vrucht van haar desertie.
» Eens te meer in de geschiedenis van de vlaamse beweging
heeft de aktie van de maximalisten een omgekeerde uitwerking.
» Of toch niet. Wan hun doel
is niet een vergelijk te zoeken,
m a a r door bestendiging van. de
wrijvingspunten de kloof te
vergroten en ten slotte de
scheiding onherroepelijk te maken.
» I m m e r s , dan zou in « A r m
Vlaanderen» de kans op een
ultra-rechtse overheersing reëel
worden. Want dat is het d o e l !
» De rest is voorwendsel. »

had gedezerteerd. Doch elkeen
weet ook, secundo, dat er een
vlaamse meerderheid in het
Parlement bestaat (en die zal
nog aangroeien !) en dat wijzigingen aan het taaistatuut bovendien nog worden bemoeilijkt door de speciale voorwaarden die voor welkdanige
wijziging aan de taalwetten
worden g e s t e l d .
Wanneer
iemand nog gelooft dat in dergelijke
omstandigheden
ooit
uitbreiding van de « olievlek »
te duchten is. beledigt hij in
feite de huidige en toekomstige
vlaamse mandatarissen. »

Er bestaat bij een expansieve
verkoopsorganizatie van elektronische
topkantoormachines,
door de v o o r t d u r e n d e u i t b r e i d i n g van haar aktiviteit, o n middellijke plaatsingsmogelijkheid, voor kantoor Brussel en
St-Truiden (of Hasselt), v o o r
verkopers te Brussel en in Limburg.
Aan
suksesfijke
kandidaten
biedt deze afwisselende
en
aantrekkelijke f u n k t i e een f l i n k
i n k o m e n en gewaardeerd w e r k .
Onze voorkeur gaat naar a m b i tieuse medewerkers ,23 a 30 j . ,
hogere middelbare o p l e i d i n g of
gelijkgesteld, t w e e t a l i g
(voor
Brussel), in hef bezit van r i j b e w i j s . A u t o kan ter beschikking
gesteld w o r d e n .
Sollicitaties

aan

kantoor

blad

onder letters R.C.

de standaard

M. Ruys vindt dat de Vlamingen
aan deze
grondwetsherziening
niets meer te winnen hebben : « Wij mogen niet
langer
naïevelingen
blijven
met ons te laten wijsmaken
dat
dit brouwsel
iets
fundamenteels zal oplossen ».
«De kommentaar van de
PVV-1 eiders is erg kompromitterend voor de regering. Het is
klaar dat ook deze «gematigden » er niet aan denken het
verfransings- en aanhechtingsbeleid van Brussel tegen te
gaan. Integendeel. Maar welke
redenen hebben de Vlamingen
om onder die voorwaarden een
nationaal akkoord te onderschrijven ? Men heeft steeds
gezegd : Aan de regeringsvoorstellen kunnen slechts heel
lichte wijzigingen worden aangebracht ».
Voorzitter
Descamps sprak van substantiële
en belangrijke toegevingen. De
mentaliteit van Snyers liegt er
niet om. Ook morgen zal Brussel — en nu met nieuwe moed
— verder gaan met het verfransen van zijn vlaamse bevolking en met het aanzuigen
van vlaamse gemeenten.
» Heeft het nog veel zin dat
de Vlamingen dat spel blijven
meespelen ? Dat zij een grondwetsherziening
steunen,
die
door de waalse PSC werd geeist en door de Brusselaars
wordt misbruikt ? W a n e e r begint men met de echte hervorming van deze staat met vlaamse en Waalse strukturen die de
voortdurende brusselse pretentie indijken ? »

heid van het gezinshoofd inzake de federaties van gemeenten
en het gepland overleg, de
tweetaligheid zich zou uitbreiden in het totnogtoe vlaams gebied, zet men de poorten voor
de verfransing wijd open. Lag
het dan niet in de bedoeling de
taalgebieden eens en voor goed
te clicheren ? »

het laatste

Zegt
ook op
akademische
toon dat de invoering van de
« liberté»
op schoolgebied
de
vlaamse
onderwijssektor
bedreigt met verschrompeling
tot
« scholen voor bewuste
Vlamingen ». De re.5t zal
bezwijken
aan de sociologische
druk op
taalgebied in Brussel.
«In werkelijkheid heeft die
« vrijheid van het gezinshoofd »
nooit opgehouden te bestaan
zodat de afschaffing van de
machteloze
taalinspektie
en
van de taalverklaringen, die
overigens in veel gevallen vervalst werden, niets aan de huidige toestand kan veranderen.
» Erger is echter de toelichting van de eerste minister aan
de h h. Descamps en Snyers
d'Attenhoven in verband met
de overgang van het ene taalstelsel naar het andere.
»Deze overgang wordt afgekeurd in alle onderwijskringen,
nederlandstalige en franstalige.
Zij is strijdig met alle pedagogische beginselen en voorschriften.
» De lichtzinnige belofte van
de eerste minister zal vooral in
vlaamse kringen op bezwaren
stuiten, omdat iedereen beseft,
dat vooral, zoniet uitsluitend,
vlaamse kinderen het slachtoffer van deze maatregel zullen
worden.
» D e ondervinding heeft de
Vlamingen geleerd wantrouwig
te zijn in verband met het onderwijs in het Brusselse. Ze
hebben gelijk. »

la

Wallonië

Een eerlijke stem uit Wallonië. De ganse zaak is een stuiptrekking
van , unitarifitische
partijmaniakken
die één doel
hadden : de logische
oplossing
— het federalisme
—• afremmen.
« Men is gekomen waar men
wilde zijn : nu komt het er niet
meer op aan te stemmen voor
het beste, m a a r er zich voor
eender welke prijs vanaf te
maken. Deze politieke bedoeling werd niet gewild door degenen die de noodzakelijke hervorming van het land, van zijn
grondwet en zijn instellingen,
inzien maar door degenen die

Van windhanen
gesproken.
Jos van Eynde die ons voor
hoogverraders
van
Vlaanderen
schold in de
zomermaanden,
toen wij weigerden door onze
aanivezigheid
de
anti-vlaamse
grondwet
door het
parlement
te loodsen, vindt nu plots dat
die
grondwettelijke
vastlegging van Brussel geen belang
meer heeft (nu zij ze laten
vallen) want... de
Vlamingen
hebben toch de meerderheid
in
het
parlement.
«Ten tweede is het niet gerechtvaardigd, de zaken voor
te stellen alsof bv. het niet-inschrijven in de grondwet van
de beperking van de brusselse
agglomeratie tot de tans bestaande 19 gemeenten, een zware
verloochening
van
het
vlaamse standpunt ter zake zou
betekenen,
» Elkeen weet, primo, dat deze grondwettelijke beperking
een voldongen feit zou zijn geweest indien de Volksunie niet

« H e t zou allemaal uit de
vlaamse hand kunnen lopen.
Men mag zich toch niet verkijken op het feit dat de randgemeenten bij Halle-Vilvoorde
worden ingelijfd. De harde
praktijk ligt anders : in de gemeenteraden van het brabants
Vlaams gebied, moeten straks
frankofonen de eed afleggen,
misschien in het Frans. Dat
heeft men in het verleden ook
niet gewild.
» De konkluzie ? In de brusselse agglomeratie zelf gaat
men vanaf september volgend
jaar de denationalizatiepolitiek
wettelijk toepassen via de vrij-

Dat de « overwinningen
»
slechts papieren humbug
zijn,
maar de nederlagen
liggen op
essentiële
terreinen
van
de
waalse en vlaamse opbloei tegen de brusselse
geeuwhonger
in. Dat bewijst
de
schandige
aansleep van het
wetsvoorstel
Philippart-Van
der Eist dat nu
al 18 jaar «bijna» door de
loetgevershanden
sukkelde.
« D a t is het verhaal — het
eentonige verhaal — van de
lange lijdensweg die het w e t s voorstel-Philippart heeft doorgemaakt en het einddoel is nog
steeds niet in uitzicht. H e t
wordt nu meer dan tijd dat d e
Senaat zijn verantwoordelijkheid zou opnemen en de knoop
doorhakken.
» A l s het ontwerp, zoals gezegd wordt, op juridische moeilijkheden stuit, dat men ze d a n
bekend make. Onder de voorstanders in de K a m e r waren er
nochtans ook gedegen juristen.
De r u i m e meerderheid van d e
ja-stemmende Kamerleden is
blijkbaar' niet zo invloedrijk
als de 38 tegenstemmers, die
slechts een minderheid vormden m a a r die hoofdzakelijk bestond uit Brusselaars.
»Zou het waar zijn dat h e t
groot kapitaal zijn veto heeft
gesteld en dat de machtige
brusselse zakenwereld achter
de schermen al haar invloed
aanwendt om het ontwerp-Philippart te kelderen ? Hoe is h e t
anders t e v e r k l a r e n dat een
parlementair initiatief, w a a r u i t
zowel Wallonië als Vlaanderen
voordeel kunnen halen, blijft
sluimeren sedert 18 jaar ?
» D e Brusselaars w e t e n nog
niet wat hun boven het hoofd
hangt»,
zei
CVP-voorzitter
Vandekerkhove vlak na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het
wetsvoorstel-Philippart kan een
eerste stap zijn naar de decentralizatie die iedereen noodzakelijk acht m a a r waar niets
voor gedaan wordt. »
Walter LUYTEN

Voor de aanpassing van f a k t u r a t i e en
boekhouding aan de n i e u w e vereisten,
stelt h e t

0R6ANIZATIEBEDRIJF MERCURE
een gamma van sistemen, apparaten en
machines ter beschikking :
van het hand-doorschrijfsisteem t o t de
elektronische kantoorautomaat - m a f alle
tussenschakels
Bij deze uitrusting worden de r i c h t l i j n e n
voor de h 4 I E U W E
ORCANIZATIE
EN
W E R K M E T O D E GRATIS VERSTREKT.

de financieel

Overlegorganen
tussen
Brussel en de vlaamse
federaties
van gemeenten
in
Brabant.
Wat gaat die poespas
geven
vraagt dit blad zich
kritisch
af. De anti-nationale
en antiopvoedkundige
«vrijheid
van
de huisvader»
betekent de afbraak van het vlaamse
onderwijs te Brussel.
Nu zal de
rechtstreekse
druk maar pas
beginnen op de vlaamse ouders.

het volk

UW BTW PROBLEMEN GRATIS OPGELOST !

ekonomische tijd
volksgazet

nieuws

er tegenstander van waren. Zij
hebben eerst het probleem niét
willen inzien; vervolgens hebben zij zich een gebrekkig oordeel gevormd over de voorstellen, door te geloven dat het alleen m a a r om de taal ging, e a
tenslotte hebben zij sistematisch verzet aangetekend tegen
de gemakkelijke en logische
oplossing : het federalisme. Al
die uitstelmaneuvers w o r d e n
nu betaald door de verdeeldheid van de traditionele partijen, door de vage teksten en
door een algemene v e r w a r r i n g
en gelatenheid.»

ETN.

MERCURE

V r a a g i n l i c h t i n g e n en d o k u m e n t a t i e aan :
Koning A l b e r t p l e i n 12 - 9 1 6 0 H A M M E
Tel.
052/481.00

W I J - L E Z E R S V R A G E N Bi] H U N

OPTICIEN

Brilmonturen
Invoerders jVANDERBRUGGEN & C', Provinciesiraaf 95 ANTWERPEN
TEL (03)36.12.94
Opticiens : Vraagi het bezoek van onz*
vcrtegenwoordigar.

bewegingsk^IJzer
Antwerpen
antwerpen (stad)
grote kwisavond
In de loop van januari grijpt
ee^ grote kwisavond plaats tussen de twee «welwetende»
groepen nl. de Vujo en de « ouderen». Onder leiding van een
neutraal bekwaam kwisleider,
een juri en een skoremeisje.
Drie manches van 30 min.
Iedereen neemt deel aan het
spel.
Verrassingsgeschenkjes
aan alle aanwezige « jonge » en
«zeer jonge» dames.
De charmante Vuj o-heren en
hun tegenstrevende afgetakelde heren krijgen dergelijk geschenkje niet !
Wel krijgt de winnende
groep een prachtige prijs!
Ieder lid, simpatizant en
Vujo-lid wordt nog persoonlijk
verwittigd over de juiste datum en plaats,

ledenen abonnementenwerving
Doe een extra-inspanning tijdens deze dagen om ons ledenaantal te helpen aangroeien
en ook om het aantal abonnementen op « Wij » te helpen
verdubbelen.
even nadenken
In een mooie verpakking en
op smeedijzeren voet kunt u
zich een prachtige kaars (gele
kleur) met onze vlaamse leeuw
(zwarte kleur) ingewerkt, tegen 120 fr. per stuk aanschaffen. Zeer geschikt en origineel
als eindejaarsgeschenkje. Te
bestellen bij ons zeer aktief
kern-lid Michael Brepoel, Driehuizen 118. 2490 Balen, Doe uw
bestelling en u steunt tevens
onze afdeling.
dienstbetoon
Senator Wim Jorissen in ons
lokaal « Café Coiffeur ». Kerkstraat 59 te Balen op maandag
7 december te 20 uur.

abonnementenslag

Onze propagandisten doen
hun ronde. Hebt u nog geen
abonnement, lezer ? Hoe is het
mogelijk? Moet dat er dan in
gehamerd worden ? Stuur onze
propagandisten niet door ! Een
abonnement op WIJ kost 300 fr.
voor een gans jaar en 170 fr.
voor 6 m.

reisgezelschap

Heden zaterdag 28 nov. om
20u.30 in « Den Draak » Draakplaats 1 Antwerpen : Diaavond over de Kalmthoutse
Heide en de Natuurbescherming door de heer Verpraet uit
Heide-Kalmthout zelf. Op 6 december in hetzelfde lokaal Sinterklaasfeest voor de kinderen
der leden van het reisgezelschap,

vujo

De nationale Vuj o-voorzitster
zal op vrijdag 4 december spreken over «Nationalisme» in
het «Koningshof» Astridplein
(naast hoek De Keyserlei).
Verder nog de regelmatige
Vujo-vergaderingen
op
de
tweede vrijdag der maand op
het sekretariaat Wetstr. 12
Antw. Deze vergaderingen zijn
voorlopig de arrondissementele
Vujo-vergaderingen.

dienstbetoon
Dagelijks op het sekretariaat
der afdeling. Voor speciale gevallen van pensioen op donderdag van 18 tot 19 u.
jaarlijks dansfeest
De VI. Aktie- en Kultuurgemeenschap organizeeért haar
derde Galabal «Vroeger en
Nu» op 13 februari 1971 in de
zaal Harmonie. Kaarten : 200
fr. kunnen besteld worden op
P.C 61.75.11 van G. Bergers,
Antwerpen 2000.
bestuursverkiezingen
De bestuursverkiezingen in
de afdeling gaan door in december.
De juiste
datum
wordt nog medegedeeld,
onze kas is leeg
Wie terugdenkt aan de geweldige propaganda voor 11
okt. zal ook in de tussenverkiezingsperiode blijven steunen.
De VU heeft u nodig! Alle
stortingen op pr. Bergers
61.75.11 op of pr. 1502 van Euralbank Antwerpen voor rekening nr. 2/0494 van VU Antwerpen Stad.

moeilijk

Iemand stuurde ons postzegels met verzoek hiervoor VLautokenteken op te sturen. We
hopen dat deze heer of dame
dit leest. Gelieve dan uw naam
en adres bekend te maken,
't Zal moeilijk anders gaan.
balen-olmen
bestuursverkiezingen
Vrijdag 11 december om 20
uur, statutaire bestuursverkiezingen in ons lokaal Café Coiffeur, Kerkstraat 59 te Balen.
Kandidaturen voor bestuursfunkties schriftelijk in te dienen bij de uittredende afdelingssekretaris Egied Adriaens,
Hoolsterberg 30-g, 2490 Balen
ten laatste op zaterdag 5 december.

boom
bestuursverkiezingen
Vrijdag U december 1970 van
20 tot 21 u. in het sekretariaat
te Boom, Grote Markt, 15.
vriendenmaal
Zaterdag 12 december voor
alle leden en simpatizanten in
restaurant Wiphuis te Boom,
Antwerpse straat 260. Inschrijven bij E. Spillemaeckers, Acacialaari 33 Boom. Tel. 78.07.72.
Prijs voor een volledig menu :
100 fr.
borgerhout
jeugdklub
« w i j jongeren »
Voor de maand december
biedt onze jeugdclub een rijk
gevuld programma aan : 2 december : EKa-avond, om 20 u.
«IJsland, het wonder van Europa»; 5 dec. : dansavond van
19 tot 1 u.; 6 dec. : bezoek aan
Plantijn Moretusmuzeum om
10 u. aan het lokaal. Instuif met
dansgelegenheid van 19 tot 24
u.; 9 dec. : Instuif van 19 tot 23
u. ; 12 dec. : Disco-dansavond
van 19 tot 1 u.; 13 dec. : Instuif met dansgelegenheid, van
19 tot 24 u.; 16 dec. : Instuif; 19
dec. : Disco-dansavond; 20 dec. :
Instuif met dansgelegenheid;
23 dec. : Dia-avond, om 20 u.
«Op verkenning in Joegoslavië » ; 26 dec. Disco-avond ; 27
dec. : Instuif met dansgelegenheid; 30 dec. : Instuif; 31 dec. :
Oudejaarsavondbal van 19 u.
af. Ons lokaal : Karel de Preterlei 214 Borgerhout.
duffel
bestuursverkiezingen
Na de bestuursverkiezing op
16 november 11. werd het nieuwe bestuur als volgt samengesteld : voorzitter : Lammens
Maurice, Mechelsebaan 158,
Duffel; sekretaris : Luyten
Staf, Ganzenkoor 21, Duffel;
penningmeester : Verstraeten
Viktor, Moriaulaan 2, Duffel;
propaganda : De Mayer Leo,
Mouriaulaan 1, Duffel; organizatie : Stevens Alfred, Molenstraat 16, Duffel; bestuurslid en
afgevaardigde voor de arr.
raad : Smets Jaak, Stormschranslaan 4, Duffel.
edegem
bestuursverkiezingen
Dinsdag 8 december worden
bestuursverkiezingen gehouden
in onze afdeling. Kandidaturen
schriftelijk laten toekomen op
het sekretariaat : Drie Eikenstraat 70, voor 1 december.
De stemverrichtingen hebben
plaats in het lokaal «OudAntwerpen » Oude Godstraat
248 te Edegem van 20 u. tot
22u30.
Wie over geen vervoer beschikt wordt door onze uittredende bestuursleden naar het
lokaal gebracht. Om 20 u., om
21u, en om 22 u. zullen wagens
klaar staan op volgende plaat-

sen : Gemeenteplein (Cen- ment Mechelen telt 39 gemeentrum): «De Specht» (kruis- ten waarvan 14 met minder dan
punt Boudewijnlaan-Drie Ei- 3.000, 8 zelfs met minder dan
2.000,
kenstraat); Kerkplein-Elsdonk.
Nijlen en Katelijne-Waver
vujo
kondigen aan dat ze een strijd
Eerste grote aktiviteit op aangingen om het eerst de 500
dinsdagavond 29 december in leden te bereiken. Zelfs Mechehet «Elzenhof»,
Kerkplein- len stad willen ze bedreigen.
Elsdonk. Alle jongeren van 18
In zake abonnees leidt Kotot 25 jaar worden uitgenodigd. ningshooikt, naar verhouding
Meer nieuws volgt. Het wordt tot haar bevolking van 3.700,
beslist tof I
de dans. Ze komen aan 60 abonnees. Ook op dit vlak willen de
afdelingen een sportieve strijd
ekeren
aangaan.
bestuursverkiezing
Maandag 30 november 1970
merksem
van 20 tot 22 u.30 in « De Bonte
Os », Kapelsesteenweg 351, Eke- aiex dua overleden
ren-Donk.
Weer heeft de dood een van
onze beste kameraden van ons
weggenomen. Onze vriend Alex
herentals
Dua is niet meer!
nieuw bestuur
Deze goede
medestrijder,
overtuigd Vlaming, soms terugZaterdag 14 november werd getrokken,
die in zich een
in Herentals, onder talrijke onmetelijkemaar
van vriendopkomst volgend bestuur ver- schap en schat
dienstvaardigheid
kozen : Peeters Renaat, voor- droeg werd op
korte tijd de
zitter; Anthonis Francis, ondervan een onverbiddelijke
voorzitter en voorzitter stads- prooi
raad; Vereist Serge, dienstbe- kwaal.
Het was zijn uitdrukkelijke
toon en sekretaris stadsraad;
Verhe.yen Rik, penningmeester; wil dat zijn heengaan in alle
Van Genechten Jan, propagan- stilte moest geschieden.
De Volksunie van Merksem
da; Mostmans Hugo, organizatie; Iva Frans, feestleider; Ver- zal in dankbaarheid en met eersweyvelt Jan, verantwoordelij- bied zijn aandenken bewaren.
kerstfeest
ke «WIJ»; van de Ven Willy,
verantwoordelijke
ledenwerHet jaarlijks Kerstfeest door
ving en Peeters Paul, vast se- onze vrouwen voor de kinderen
kretaris.
en kleinkinderen van de Volksunieleden van Merksem, gaat
vlaamse oudejaarsnacht
door op zondag 27 december,
Op Oudejaarsavond 31 de- om 15 uur in het Vlaams Huis
cember vanaf 20u30 gaat het Tijl, Bredabaan 298. Steunjaarlijkse grote dansfeest door kaarten van 10 fr om de kosten
van Volksunie Herentals in te helpen dekken, recht gevend
Zaal Funkis, Grote Markt. In- op deelname aan de tombola.
kom 50 fr. Plaatsen worden Steunkaarten te bekomen op
voorbehouden door storting op het sekretariaat, of bij Monique.
pr. 1508.66 van Kredietbank- waardin van Tijl.
Herentals met vermelding :
Oudejaai'snacht-Volksunie.
ramsel - houtvenne
st. niklaasfeest
vu-dansfeest
Zondag 6 december ek. in de
zaal van het Brouwershuis, BoZaterdag 12 dec. '70 te 20u30
venrij vanaf 15 uur.
afdelingsbal in zaal « Tijl » Stationstraat 18 te Ramsel. Orkest
optocht
Accordona's ». Kaarten bij
Zaterdag 12 december zege- «deDebestuursleden.
Inkom 40 fr.
optocht van de VU-Fanfare
Kempenland door Herentals.
Verzameling te 15 uur in lo- schilde
kaal Kempenland, Stationsplein.
afdelingsnieuws
Dindsdag 1 december uitermosselfeest
Zaterdag 12 december te 20 ste datum voor het schriftelijk
kandidaturen
uur « Mosselfeest » i n « Kem- indienen van
penland»
Stationsplein.
De voor de bestuursverkiezing en
mosselen worden aangeboden het bezoek van Sinterklaas.
Zaterdag 5 december Sinterdoor het nieuwe bestuur aan
de leden. Inschrijven bij A. van klaas op bezoek bij onze kleuGenechten en in lokaal Kem- ters.
Maandag 7 december van 20
penland.
tot 22 uur bestuursverkiezingen
in het Puttenhof.
Denken w^e er tevens aan dat
mechelen (arr.)
we dit jaar ons tienjarig beinterprovinciale kaderdag
staan vieren ! De tijd is gunstig
om nieuwe leden en abonnees
Alle bestuurs- en kaderleden op « WIJ » te werven !
uit alle afdelingen v/ordon
dringend verzocht rekening te
houden met de interprovincia- turnhout
le kaderdag op zondag 13 de- nieuw bestuur
cember van 14 tot 18 u. in de
Herkozen als voorzitter met
zaal «Eden», Bergstraat 14495 % der stemmen : de h. Sw.
146 t^- Heist-op-den-Berg.
van Houtven. Voorts : J. Daeleden- en
lemans, R. Beaufays, J. Bauweraerts, K. Wilmsen (nieuw),
abonnementen werving
L. Mertens, P. Mennens, D.
De leden- en abonnementen- Marynissen (nieuw). Deckx L.
slag verloopt tot nog toe bevre- en mevr, van der Stighelen
digend. Lezers van WIJ die
(nieuw), Gekoöpteerd : L,
wensen lid te worden en ter Janssen, P. van Autenboer, J.
plaatse geen verbinding vin- van Eyck, R. Verbeeck.
den met de voor hun gemeente
bevoegde afdeling kunnen zich
wenden tot het arrondissemen- vorst - kempen
teel sekretariaat, Jachthoornlaan 8, 2830 Rijmenam, tel. nieuw afdelingsbestuur
Voorzitter : Bob. Geeraerts ;
015/51873.
Ordervoorzitter : O. Janssens ;
vu-expansie
sekr. ; J. Peeters : penningTe St. Katelijne-Waver kwa- meester : G. Symons ; leden :
Rik van Hove en Fr. Helsen ;
men een 300-tal bestuursleden
en gemeenteraadskandidaten en propaganda: Maurice De Hondt;
hun echtgenoten samen op een gemeenteraadslid : Josée Raeydemokratisch etentje. Arrondis- maekers.
sementsvoorzitter Michel SerNaast het bestuui' werd een
vaes en senator Wim Jorissen werkgroep samengesteld die behielden hierbij korte toespra- staat uit 14 leden. In de regel
ken.
zullen de vergaderingen steeds
Het arr. Mechelen telde 15
afdelingen : Mechelen, Wille- plaatshebben met het werkkobroek, Bornem, Puurs, Lier, mitee.
Berlaar, Kessel, Nijlen, Heist- leden- en
op-den-Berg, Putte, Duffel, Ka- abonnementenslag
telijne-Waver, Bonheiden, RijStand leden : 1,6 % van de
menam, Koningshooikt.
bevolking. Abonnementen : 10
De jongste maanden kwamen nieuwe abonnementen werden
er 3 bij : Breendonk, Hingene, ingeschreven. De werving gaat
en Booi schot, wat het aantal op verder !
18 bracht. Van af nieuwjaar zullen ook Bevel en O.L.VrouwWaver van start gaan, zodat er Westmalle
20 afdelingen zullen bestaan.
bestuursverkiezing
Volgend jaar zal men werk
Zaterdag 28 november '70
maken van nog een 4-tal nieuwe afdelingen. Het arrondisse- worden de bestuursverkiezin-

gen gehouden.
De stemming vindt plaats
van 20 u. tot 22 u. in lokaJa
«Bij den Toon», Antwerpsesteenweg, 134 Westmalle.

Brabant
anderlecht
bestuursverkiezingen
Woensdag 2 december a.s. in
de Ravenstein, Stwg op Ninove
te Anderlecht. Leden houden
die datum vrij !
bertem
bestuursverkiezing
Bestuursverkiezing op dinsdag 1 december tussen 20 en ^
uur in cafe Gaston Fredericks»
Dottermansstraat.

zoekertjes
Boekbinder uit het Gentse zoekl
w e r k : i n b i n d e n van t i j d s c h r i f t e n ,
naslagwerken,
biblioteekbanderi/
ehz. Perf. a f w . , mat, prijzen. K o n takt via biad T 169 ,
u
Ervaren b o u w k u n d i g tekenaar, 22 j «
zoekt b e t r e k k i n g b o u w f i r m a of ba»
tonkonstruktie : Brussel, iviechelen,
A n t w e r p e n . Schrijven of t e l e f o n e ren senator Jorissen, Louisastr. 3 1 ,
iviechelen. Tel. 015/435.96.
T 170
W i j verzamelen alle o n u i t g e g e v e n
gedichten en aforismen met als t e ma V l a a n d e r e n . Doel ; b u n d e l i n g .
Bij het v i n d e n v a n een uitgever i
m o g e l i j k h e i d v a n h o n o r a r i u m . Teksten opsturen naar Maurits van Lie»
d e k e r k e , Poortsfraat 40, 1770 Liedekerke.
Techn. ingenieur electronics : v o l *
daan aan m i l i t i e v e r p l i c h t i n g e n zoekt
passende b e t r e k k i n g ; Brussel, M e chelen, A n t w e r p e n , Schrijven of teK
senator Jorissen, Louisastraat 3 1 ,
Mechelen. Tel. 0 1 5 / 4 3 5 . 9 6
T 163
Dames, ook U kunt 80 tof 90 fr. per
uur
verdienen,
met
aangenaam
w e r k . W o r d t konsulente In het Bra^
bantse v o o r schoonheidsprodukten.
O f f e r t e n aan b l a d , dat doorstuurt
onder nr. T 161
Jongeman, diploma M o d . Humaniora en A 1 in moderne talen - sekre^
tariaat, zoekt b e t r e k k i n g . Schrijven
of bellen .- senator Jorissen, Louisa»
straat 3 1 , Mechelen. T. 015/435.96.

T 162
34-iarige met e r v a r i n g inzake pöJ
bliciteit, public relations en v e r koop, v i e r t a l i g , zoekt b e t r e k k i n g .
Schrijven o f telefoneren : senator
W i m Jorissen, Louisastraat 3 1 , M e chelen. Tel. (015) 435.96.
T 166
Pas gediplomeerde A l : moderne
talen - sekretariaat - zoekt passen^
de b e t r e k k i n g : Brussel - Mechelert
A n t w e r p e n . Schrijven of b e l l e n j
senator W i m Jorissen, Louisastraat
3 1 , Mechelen Tel. ( 0 1 5 ) 4 3 5 96.

T 162

M

r van Overstraeten
Hoofdredakteur
A l l e briefwisseling v o o i
redaktle naar
Rotatyp. Sylvain Dupuislaan
110
1070 Brussel
Tel.
23.11.98
Beheer
Voldersstr 71 Brussel 1000
Tel (02)12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen v a n blad op d i l adres
Jaarabonnement
300 fr
Halfjaarlijks
170 fr.
Driemaandelijks
95 fr.
Abonnement buitenland
480 fr
Steunabonnemen*
320 fr.
(minimum)
Losse nummers
8 fr.
A l l e stortingen voor hel b l a d
op postrekening
1711.39
«Wij» Vlaams-nationaal weekblad
V e r a n t w uitgever Mr F, Vander Eist
Beizegemstraa' 20
Brussel 1120

wu
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nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
te harelbeke
De
Volksunieafdeling
Harelbeke doet een dringende oproep tot alle
Volksunieafdelingen van
gans het land, om eventueel propagandamateriaal dat kan dienen voor
deze nieuwe verkiezing te
Harelbeke over te maken
aan het arrondissementeel
bestuur te Kortrijk P/A
1302 - Burg. Reunaertstraat 9, 8500 Kortrijk.

brussel (arr.)
beslissingen arr. raad
De organizatie van de partij
moet dringend
uitgebouwd
worden. Elk bestuur moet hierin zijn verantwoordelijkheid
nemen en in de komende maanden absolute voorrang verlenen. De leden en abonnementenwerving moet met de nodige werkkracht en plannning
aangepakt worden. Elk bestuurslid en mandataris zal tegen de volgende arr. raad minstens twee abonnees geworven
hebben. Uitslag wordt medegedeeld.
Het peterschap van afdelingen uit het Vlaamse land over
brusselse afdelingen moet bestendigd en uitgebreid worden.
De ledenvernieuwing moet
zo vlug mogelijk afgehandeld
worden. Afdelingen die niet
hernieuwd hebben (minstens
25 leden om een afdeling te
kunnen zijn) vóór 31 maart '71.
zullen geschrapt worden en
hun stemrecht verliezen tot ze
opnieuw in orde zijn.
Na diepgaand onderzoek en
bespreking stelt de arrondissementele raad Brussel-Halle-Vilvoorde vast dat er nergens een
fundamentele tegenspraak is
tussen de nationalistische principes en de praktische politieke lijn die de partij volgt.
In de toekomst moet aan de
uitbouw en medewerking van
onafhankelijke vlaamse ziekenfondsen de nodige aandacht besteed worden.
bestuursverkiezingen
Het arr, bestuur dringt er op
aan dat de plaatselijke afdelingsbestuursverkiezingen
zo
vlug
mogelijk
afgewerkt
zouden worden. Het herinnert
de plaatselijke besturen eraan,
dat hierop steeds een lid van
het arr. bestuur moet aanwezig
zijn. Stuur 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 eveneens uw kantonnale gevolmachtigde en eventueel het provincieraadslid uit uw kanton niet
te verwittigen.
brussel (stad)
sociaal dienstbetoon
In de «Uilenspiegel», Pletinckxstr. 38, Brussel elke dinsdag tussen 19 en 21 uur en elke
zaterdag tussen 15 en 17 uur.
Op afspraak tel. : 13.30.17,
buizingen-huizingen
breugheliaanse
pensenkermis
In de «Don Bosco» kelder
(onder de kapel), Alsembergsestwg te Buizingen. Er wordt
bediend op zaterdag 12 dec.
vanaf 17 uur en zondag 13 dec.
vanaf 12 uur.
diest (kanton)
kantonnale vergadering
Besloten werd onmiddellijk 2
afdelingen op te richten : 1)
Haacht, Hever, Boortmeerbeek,
Keerbergen, Tremelo, Baal,
Wespelaar, Tildonk : verantw.
Jan Deleebeeck, Bieststraat, 220
Hever; A. van Weyenberg, Tremelobaan, 256, Keerbergen; Mw
Rita van Besien-Bollion, Borreveldweg, 1, Boortmeerbeek. Bestuursverkiezing op 11 december. 2) Rotselaar, Werchter,
Wezemaal : verantw. Rik Maes,
Dijlestraat, 15, Rotselaar. Bestuursverkiezing op 15 december

diibeek . itterbeek
bestuursvergadering en
ledenvergadering
Alle leden en bijleden worden vriendelijk uitgenodigd om
het bestuur van de afdeling
Diibeek te verkiezen tijdens de
algemene ledenvergadering op
vrijdag 4 december te 20 u.
stipt in « De Hertog van Brabant », Ninoofsesteenweg 220,
Diibeek.
dworp
overwinningsbal
Wij vieren onze 4 verkozenen
en 2 schepenen op zaterdag 5
december a.s. in het a Brouwershuis» vanaf 20u,30. Orkest : «The Musical friends».
Parking op het gemeenteplein.
erps-kwerps
bestuursverkiezing
Bestuursverkiezing op maandag 30 november, tussen 20 en
22 uur bij Jef Vinex, Mechelse
steenweg, 67, Erps-Kwerps.
heveriee
nieuw bestuur
Voorzitter : Hugo Lorent, St
Jansbergsteenweg, 37, Heveriee; ondervoorzitter : Erik
Brauns, Geldenaakse baan, 205;
sekertaris : Lode Van Put, Kapelberg, 9; penningmeester :
Egide Vandevoorde, Pakenstraat, 10, Heveriee; organizatie : Jan Vloeberghs, St Jorislaan, 12; propaganda : Gabriel
Kinnaert, Duinberglaan, 25.
hoboken
bal
Zaterdag 19 december e.k. te
20u30 VU-bal in zaal « de Oude
Spiegel» (Kioskplaats). Toegang : 40 fr.
jette
bestuursverkiezingen
De verkiezingen van het afdelingsbestuur hebben plaats
op 11 decembef te 20 uur in
«Breughel», Kard. Mercierplein te Jette.

Oost-Vlaanderen
appels
overlijden
Op 13 november overleed ons
oudste lid : Frans De Grauwe.
Lid van VOS 1914/18 en medestichter van de VU-afdeling te
Appels. Frans was een rotsvaste overtuigde Vlaming, die
ons in de moeilijkste perioden
de ware vlaamse levensernst
aantoonde door zijn voorbeeld.
Onze oprechte deelneming.
dendermonde (arr.)
sociaal dienstbetoon
zitdagen
Ten huize van dr. De Commer, volksvertegenwoordiger,
Leugestraat 17, Grembergen/
Dendermonde, elke maandag-,
woensdag-, vrijdag- en zaterdag voormiddag van 8 tot 10
uur.
Op het Gewestelijk Sekretariaat, Stuifstraat 15, Appels,
tel. 052/24776, elke woensdag
en donderdag van 20 tot 22 u.
Bij u ten huize, na telefonisch onderhoud met de gewest sekr. R. Meert.
Zitdagen in het arrondissement (indien wij over vervoer
beschikken).
Elke eerste zaterdag der
maand : Wieze, herberg « De
Afspanning », Kapellestraat
van 9 tot 9 u. 30 ; Lebbeke, « 't
Palinghuis », Grote Plaats, van
10 tot U u . ; Buggenhout-Opstal, bij dhr. Dierickx, Broekstraat 60, van 11 u. 30 tot 12 u.;
Baasrode, bij dhr. De Smet L.,
Heirbaan 14, van 12 u. 30 tot
13 u. ; Zele, « Vlaams Huis »,
Kloosterstraat, van 14 tot 15 u.;
Hamme, bij dhr. Waegeman J.,
Acherhof 66, van 16 tot 17 u.
Elke eerste zondag
der
maand ; Schoonaarde, « 't Palinghuis », Brugstraat, van 9
tot 9 u. 30 ; Uitbergen : Herberg « Pieters Ach », Strijnwegel, van 10 tot 10 u. 30 ; Laarjie,
Herberg « St. Hubertus », dorp
6, van 11 tot 11 u. 30 ; Wetteren, « Vlaams Huis », markt,
van 12 tot 13 u. ; Schellebelle :
Herberg « De Valk », dorp, van
13 u. 30 tot 14 u.

vlaamse ziekenkas

Alle inlichtingen voor Jette :
Desmet de Nayerlaan, 158. Zitdagen : elke zaterdag van 10
tot 12 uur in het lokaal « Breughel ».
landen
bestuursverkiezing
Vrijdag 4 december bij wed.
Vanermen, Dorpstraat, 59, Attenhove. Kandidaturen moeten
binnen zijn ten laatste vandaag
28 november bij Jef Stiers,
Verminktenlaan, 12, Landen.
mariekerke
volksunie-ba!
Zaterdag 19 december 1970
om 21 u. Volksunie-bal in de
zaal Raadskelder, Jan Hammeneckerstraat 100. Orkest Ritme
Club. Inkom : 30 fr.
molenbeek
gelukwensen
De familie Desmet werd verrijkt met een zoontje Karl en
de familie H.Schietse met een
dochtertje Benedicte. Aan beide bestuursleden en hun echtgenoten hartelijke gelukwensen.
molenstede
bestuursverkiezing
Vrijdag 4 december bij Dirk
van de Weyer, Langenberg, 17,
Molenstede, tussen 18 en 21
uur. Kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste vandaag,
28 november bij Karel Celis,
Diesterstraat, 16, Molenstede.
oost-hageland
bestuursverkiezing
Zaterdag 5 december tussen
19u30 en 21 uur in cafe Luna,
Dorpstraat, 26, Kortenaken.
Kandidaturen moeten binnen
zijn ten laatste op zondag 29 november bij Roel Baets, Steenweg naar Kortenaken, 30,
3450 Geetbets. Tevens algemene ledenvergadering om 20 uur
met senator van Haegendoren.

gentbrugge
bestuursverkiezing
De statutaire verkiezing voor
een nieuw afdelingsbestuur, zal
plaatsvinden op vrijdag 4 december e.k. tussen 19 en 22 u.,
in de bovenzaal van café Lunapark, Brusselse stw. (rechtover het « Gantoise «-terrein)
te Gentbrugge.
geraardsbergen
groot show-bal
Vlaamse vrouwenvereniging
« Gudrun » nodigt uit op de
viering van haar 150ste lid tijdens een groots Show-Bal met
Erik Marijse, Sylviane en de
Go-Go Girls.
Zaal « De Reep », Nederboelare, op zaterdag 12 december
te 21 u. 30.
heusden
sinterklaasfeest
Heden zaterdag 28 november
te 15 u. heeft in de zaal van het
parochiehuis een pluralistisch
Sinterklaasfeest plaats voor alle kinderen van onze gemeente.
Een initiatief dat navolging
verdient,

abonnementenslag

In onze abonnementenslag
komt er stilaan schot in ! Op
22 november telden wij reeds
5 nieuwe abonnenten. Wie kent
er nog mogelijke kandidaten ?
Laat het ons weten.
melsele
overwinningsbal
Zaterdag 5 december 1970,
groot overwinningsbal in zaal
Astrid, Grote Baan. Gratis inkom.
rupelmonde-steendorp
st-niklaas
Deze Heilige Man komt bij
uw kinderen op bezoek, op
zondag 6 december a.s. tussen
10 en 13 u. De plaatselijke afdeling biedt aan de kinderen
van 1 tot en met 11 jaar een
versnapering aan. Indien u
speelgoed wilt laten afgeven, 1
deel dit mede aan Fideel Ver- I

straeten te Rupelmonde voor
30 november. Zo u meedoet,
vragen wij u een kleine deelname in de onkosten (25 fr.).
overwinningssouper
Vrijdag 11 december te 20 u.
30 in de Arend (Mercatorplein
Rupelmonde) voor onze kandidaten en hun echtgenoten en/
of verloofde en onze propagandisten. Deelname : kandidatenpropagandisten van Rupelmonde en hun echtgenote : 50 fr. ;
andere leden : 150 fr. Inschrijving voor 30 november bij de
bestuurs- en gemeenteraadsleden.
Onze objektieven zijn: 120 leden. Dit is bereikt als ieder
hoofdlid nog een lid werft !
Voor « Wij » 20 abonnementen
bij.
wondelgem
na 11 oktober
Na de schitterende verkiezingsuitslag (4 VU-zetels), verlies van 1 zetel voor de CVP
die haar volstrekte meerderheid verloor, status-quo voor
de BSP met 3 zetels en het
verdwi.inen van de PVV, kwam
de periode van afwachten op
koalitie-vorming.
Door de verdienstelijke medewerking van volksvertegenwoordiger dr. Leo Wouters, is
die tot stand gekomen tussen
Volksunie en CVP. De Volksunie bekomt twee schepenen
(De Spriet en van Verdegem).
Naar de CVP gaan burgemeesterschap, één schepen en voorzitterschap van K.O.

overwinningsbal

Zaterdag 5 december 1970 om
20.30 u. in de zaal Kwalidra,
Mimosastraat 192 te Gent. Orkest : André Baert. Toegang :
40 fr.

West-Vlaanderen
brugge
niet bij de pakken zitten
Vorige zaterdag vierde de
VU Groot-Brugge op het bal
in het Jagershof met een vanzelfsprekende gEote opkomst
en animo haar overwinning
van 11 oktober jl. Gisteren vrijdag werden in de vijf-» oude
afdelingen verkiezingen voor
het bestuur van de nieuwe afdeling Brugge gehouden. Steun
intussen het nieuw bestuur
door niet te wachten op richtlijnen, doch dadelijk over te
gaan tot de aanwerving van
nieuwe Wij-abonnees.
houthulst
eigen afdeling
Zaterdag 21 november vond
de stichting plaats van de eigen
VU-afdeling. Aldus werd de
noeste arbeid bekroond van
Martin van Cleven en enige andere kaderleden. Café Rotsebos
liep vol met leden en belangstellenden, waartussen prov,
raadslid A. Tallieu. De feestrede hield E. Vansteenkiste uit
Oostende. Namens het arr. bestuur namen de heren Nagels,
Devreese en de Ganck aan de
bestuursverkiezing deel. Een
afscheidswoord vanwege de afdeling Zarren bracht de sekretaris Willy Serpieters en een
opgemerkte toespraak hield
daarbij de afdelingssekretaris
van Merkem, Jerome Depover
zelf niet zonder verdienste
bij deze stichting. Onder luide
toejuichingen werd ook de 87jarige Cyriel Hillewaere uit
Merkem begroet.
Deze afdeling beschikt alvast
over twee gemeenteraadsleden:
P. Simoens en M. Vancleven.
Voorzitter : P. Simoens ; sekretaris : M. Vancleven ; penningmeester F. Dewulf ; Propaganda : G. van Eecke : organizatie : E. Desnouck.
De afdeling Zarren schenkt
1/3 van haar kas als bruidsschat en ook het arr. deed een
penning in het zakje. Wij wensen de jonge afdeling, met dit
jong bestuur een goede vaart.
izegem
bestuursverkiezingen
Op 29 nov. in het Vlaams
Huis. Kandidaturen worden ingewacht bij de sekr. Raf Dujardin. Nederweg 29 Izegem.
koekelare
overlijden
Op 16 november overleed ons
lid Louis Stael, vader van

volksvertegenwoordiger Etienne Lootens-Stael. Hij werd onder zeer grote volkstoeloop op
21 november plechtig ter aarde
besteld in aanwezigheid van de
senatoren van de Weghe en
Persijn en kamerlid Leys, prov.
raadslid dr. K. Lambert. Onze
innige deelneming.
kortrijk (arr.)
bestuursverkiezingen
Deze hadden reeds plaats in
Waregem (30 okt.). Deerlijk (13
nov.), Lendelede (20 nov.) en
Kortrijk (21 nov.). In de andere afdelingen zijn ze gepland te
Menen (27 nov.) en Kuurne (8
dec.)

bafs

Na het geslaagd arrondissementeel zegebal op 24 oktober
worden nog
v o l g e n d e
Volksuniebals ingericht te Gullegem op 28 november in de
zaal « Las Palmas » om 20 uur;
te Ingooigem op 5 december in
de zaal « Stijn Streuvels » om
20U.30 ; te Lauwe op 12 december in de zaal « Club » om 20 u,

ledenen abonnementenslag

De leden- en abonnementenwerving werd overal flink aangepakt en de eerste veelbelovende rezultaten kwamen reeds
binnen op het arrondissementeel sekretariaat. Kandidaat-leden of abonnementen, die nog
geen bezoek ontvingen kunnen
zich wenden tot de bestuursleden of tot het arr. sekretariaat,
Burg. Reynaertstraat 9, 1302 te
Kortrijk.
Oostende
sint niklaas
Morgen 29 november komt
Sint-Niklaas om 15 u. bij de
kinderen van de VU in het
« Hotel Guido », van Iseghemlaan.
oostende-veurne
diksmuide (arr.)
arr. raad
Morgen zondag 29 november
vergadert de arr. raad te Diksuide van 9.30 tot 12.30 u. Hierop
worden alle VU-gekozenen van
11 okt. verwacht. Gastspreker
over de verhouding « Raadsleden/bestuursleden » : meester
Jan Verniers uit Sint-Niklaas.

sociale dienst

Openstaande betrekkingen :
10 loodgieters en een jonge
boekhouder.
Gevraagde betrekkingen : bediende van ca 48 jaar zoekt passende betrekking in vast dienstverband ; 20-jarige met diploma
van tandtechnikus zoekt passensende betrekking, eventueel als
verpleger.
rollegem
overlijden
Te Moeskroen overleed de
heer Alfons Vandewalle, ereschoolhoofd van de gemeenteschool van Rollegem, VOS
14-18, geboren alhier op 9 mei
1881. Onze oprechte deelneming.
tiegem
bestuursverkiezingen
Heden zaterdag 28 nov. '70,
tussen 18 en 22 uur in ons lokaal, zaal 't Park, Dorp te Tiegem.
dansavond
De afdelingen Deerlijk en
Tiegem organizeren een gezamelijk Sinterklaasbal bij Noé
Pommelaere, zaal «Stijn Streuvels » te Ingooigem, op zaterdag 5 dec. '70 om 20.30 u. Gastvedette : Rudy Anthony. Toegang : 60 fr.
torhout-aartrijke
huwelijk
Woensdag 11 november stapte een lid in het huwelijksbootje, daarvoor koos Roza
Vangheluwe als partner Raf
Depuydt. Aan het jonge paar
veel geluk en vreugde.

medegedeeld
zieledienst staf de clercq
Jaarlijkse zieledienst voor
Staf De Clercq morgen zondag
29 november te 10 u. in de kerk
van het H. Hart (Steenweg
naar Wieze) te Aalst.

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-
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ningen en . de leningen. Dit alles rekening houdend met uw
gezinsomstandigheden. Wij 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-

l
•1
•

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

•|

vraag waard.

H

— beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die u mij kan bieden.
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek u mij
een aanbieding te doen voor 't bouwen van rfjwoning. villabouw of half open bebouwing In volgende
gemeenten :
..-.
.-.-.^r«
— houdt mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal een bezoek brengen aan uw Informatiecentrum te

M

Handtekening
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BOUWEN MET KUNNEN... OMDAT U
MET KUNNEN ZOVEEL MEER KAN.
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN

CENT

GENK

LEUVEN

Meir 18
Tel. 03/31.78.20

Onderbergen 43
Tel. 09/25.19.23

Winterslagstraat 22
Tel. 011/544.42

Brusselsestraat 33
Tel. 016/337.35

6 0 0 ARBEIDERS..

1001 M O C E L I I K H E D E N !
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