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een dwaasheid 
De teerling lijkt geworpen : 

dinsdag wil eerste-minister 
Eyskens dan toch voor een der
de en laatste maal met zijn 
grondwetsherziening voor de 
Kamer komen. Hij maakt zich 
sterk om ditmaal het vereiste 
aanwezigheidskworum te berei
ken met de hulp van een aantal 
Waalse liberalen. Iedereen weet 
wat dit aan vlaamse toegevin
gen heeft gekost... 

Dit wordt een grondwetswij
ziging waarvan de nadelige ba
lans voor Vlaanderen zeer 
zwaar doorslaat. De vlaamse 
parlementsleden die deze on
noemelijke «staatshervorming» 
willen helpen verwezenlijken, 
z u l l e n een onvergeefliike 
dwaasheid begaan. 

Brussel wordt op geen enkele 
wijze aan banden gelegd. Eys
kens zei het nog deze week in 
het parlement : er kan geen 
sprake zijn van een ekono-
miische « carcan ». Ook niet van 
een administratieve, daar zal 
het dubbelzinnige « overlegor
gaan » wel voor instaan. Een 
taalcarcan misschien ? 

De Vlaamse randgemeenten 
worden plechtig bij Vlaanderen 
ingedeeld maar terzelfdertiid 
wordt er goed zorg voor gedra
gen dat de agressieve fransta-
ligen daar verder hun spelletje 
kunnen spelen. Over x jaren 
zullen Kraainem, Wezembeek, 
Wemmei, Beersel. Rode volle
dig verfranst zijn. maar zij zul
len nog steeds officieel bij 

Vlaanderen behoren. Tot er een 
of andere « Moeskroense oplos
sing » aan dit nieuwe probleem 
gegeven wordt... 

Te Brussel zelt wordt voor de 
verfransers de vrije jacht op 
vlaamse kinderen geopend van
af 1 september 1971, dat is over 
negen maanden. De « liberté 
du père de familie » is een 
vuistslag in het gezicht van de 
vlaamse beweging, zij onder
graaft al wat het strijdende 
Vlaanderen generaties lang 
heeft opgebouwd Wat zal de 
franskiljons verhinderen mor
gen diezelfde « vrijheid » op te 
eisen in Dilbeek, in Ronse, in 
Gent ? Wie zou durven bewe
ren dat er geen vlaamse parle
mentsleden van de traditionele 
partijen, bereid zullen worden 

^gevonden hen ook dat nog toe 
te staan ? Zii doen het nu wel, 
te Brussel, waar de vlaamse ge
meenschap bloedt uit vele won
den. Zij zijn tot alles bereid. 
Collard schreef het deze week : 
men moet er gedaan mee ma
ken. \SJij hebben zo de indruk 
dat sommigen gedaan willen 
maken met die lastiae vlaamse 
beweging 

Tot de eerliike vlaamsgezm-
de parlementsleden uit de CVP, 
de BSP en de P W vragen wij 
met aandrang : kom tot bezin
ning, kelder deze anti-vlaamse 
grondwetsherziening Kies met 
ons rezoluut de bevrijdende fe
deralistische weg ! 

« De vrijheid van de huisvader, waardoor de kJok uzjftig jaar achteruit zou wordet 
gezet . » C« De Standaard » op 20 11966) 

Zelfs dit heeft eerste minister Gaston Eyskens ervoor over om zijn vermaledijde 

grondwetsherziening erdöbr te 'Runnen drukken. Met de hulp van de Pest voor 

Vlaanderen... Deze CVP-voorman en gevi^ezen vlaamsgezinde wi l de geschiede

nis ingaan als de handige politicus die, ondanks alles, zijn slag wist thuis te 

halen. Maar wat een « slag »... Hij zal in de herinnering van alle bewuste Vla

mingen voortaan de man zijn die de doodsteek gaf aan de vlaamse toekomst te 

Brussel. 

de « wij »-familie groeit aan 

In de voorbije weken zijn 
honderden nieuwe abonnees ons 
lezerskorps komen versterken. 
Bij velen van onze militanten 
en mandatarissen is de aktie 
«werf een nieuwe abonnee » 
niet in dovemansoren gevallen. 
Onbetwiste primus na deze 
eerste maand abonnementen
slag is Walter van Mieghem uit 
Wemmei, die zomaar eventjes 
16 oranje-werfkaarten instuur
de. Hij wordt op de voet ge
volgd door Frans van Sumere 
uit Beersel, die er 15 voor zijn 
rekening nam. In de laatste 
week kwam Frans Vanden Eyn-
de uit Leuven sterk opzetten 
met 12 nieuwe abonnementen 

Zeer verdienstelijk werk le
verden ook: mevr. Op de Beeck 
(Koningshookt), Kenaat Van-
heusden (Hasselt), Rob Ge-
raerts (Vorst-Kempen), Albert 
Verwerft (Broechem), Roger 
Meysman (Merelbeke), Emiel 
van Wijmeersch (Dilbeek), Bob 
Dosfel (Mechelen), Viktor Her
mans (Arendonk), Jan Verba
len (Evere), Jan Leysen (Tes-
senderlo), Jef Vinx (Erps-
Kwerps) en Roger Verhaeghe 
(Waregem). Als wij de stand 
per afdeling eens overlopen, 
dan ziet de volgorde er momen
teel zo uit: koplopers zijn Leu
ven en Merelbeke, gevolgd door 
Wemmei, dan door Beersel en 
Dilbeek, door Koningshooikt, 
Antwerpen-stad, Broechem, 
Hasselt. Vorst-Kempen. Heus-

den-Vlaanderen, Mechelen en 
Arendonk. Onder de arrondis
sementen ligt Brussel duidelijk 
aan de leiding, maar er is ook 
een « staart » die kennelijk 
moeilijk op dreef komt. Hij be
staat uit de arrondissementen 
St. Niklaas (ja, ja), Dender-
monde en Brugge (« zet Ie van 
achter . »). Welaan, klau-
waarts uit het vlaamse binnen
land, gaan jullie Brussel ook in 
deze abonnementenslag al los
laten ? 

Wij verwachten in elk geval 
een vinnige repliek in sportie
ve (abonnementen)-stijl. Er is 
nog ruim gelegenheid om de 
achterstand snel in te lopen, 
hoewel de brabantse Vlamin
gen heus niet zinnens zijn het 
daarbij te laten. Zij willen 
blijkbaar tonen dat zij, de 
frontsoldaten, nog lang niet de 
moed laten zakken gekonfron 
teerd als zij dagelijks worden 
met het agressieve frankofc 
nendom. , 

Terloops nog dit : op het se-
kretariaat vraagt men met 
aandrang dat alle wervers die 
oranje kaarten insturen ook da 
delijk het abonnementsgeld 
zouden overmaken op prk 
1711.39 en het geen weken laten 
slingeren. Op het skorebord 
worden alleen de nieuwe abon
nementen aangetekend waar
voor ook het abonnementsgeld 
reeds werd gestort. 

doe 
mee 

wert 
een 

abonnee 

aandacht ! aandachf l aandacht ! 

Een dezer dagen zal de postbode bij al onze abonnees aan huis 
komen voor de abonnementshernieuwing op « WIJ ». Van het 
verloop van deze (jaarlijkse) operatie hangt voor een deel het 
uiteindelijke sukses van onze werfkampanje af. Wij rekenen er 
vanzelfsprekend op dat al onze trouwe abonnees opnieuw inteke
nen voor een jaartje. Maar in de drukte van ons jachtig bestaan 
vergeten wij soms het een met het ander. Daarom deze dringende 
oproep : verwittig van nu af aan uw huisgenoten dat de postbode 
weldra komt voor « WIJ », en leg het abonnementsgeld alvast 
klaar op de schouw (300 fr. voor een jaar, 170 fr. voor een half 
jaar en 95 fr. voor drie maanden). Op die manier maak je het de 
postman gemakkelijk en wat belangrijker is : je bespaart ons 
veel bijkomend werk en bijkomende kosten. 

En denk vooral daaraan : door te abonneren op « WIJ » versterk 
je het doordringingsvermogen van de vlaams-nationale gedachte 
en aktie, versterk je ten slotte de Volksunie die de politieke speer
punt is van de vlaamse beweging. 

nationale kaderdagen 

Zoals reeds vroeger meege
deeld gaan de nationale kader, 
dagen door op zaterdag 12 de
cember (Deurle a/d Leie, zaal 
« Riva ») en zondag 13 decem
ber (Heist o/d Berg, zaal 
« Eden »), telkens van 14 tot 
18 u. In Deurle worden al onze 
kadermensen verwacht uit de 
provincies Oost- en West-
Vlaanderen, in Heist o/d Berg 
die uit Antwerpen. Brabant en 
Limburg. 

Er zijn een viertal sprekers 
voorzien : Toon van Overstrae-
ten met een analize van de 
uitslagen der eemeen<̂ «'r-n»!<.. 

verkiezingen en de daarbij pas» 
sende besluiten, Wim Jorissea 
die zal handelen over organ!» 
zatorische noden en opdracli-
ten (na deze twee referaten is 
diskussie en een pauze) Hugo 
Schiltz over het tema « waar 
staat de Volksunie ? », even
eens gevolgd door een bespre
king, en ten slotte nationaal 
voorzitter Frans van der Eist 
over « de Volksunie in de hui
dige politieke situatie » 

De afdelingen worden ver
zocht vóór 10 december aan de 
arrondissementele sekretaria» 
ten te laten weten wie zij als 
hun afgevaardigden naar de 
kaderdagen zullen afvaardigen. 
Het spreekt vanzelf dat elke 
afdeling er voor zorgt op deze 
belangrijke bijeenkomst goed 
vertegenwoordigd te zijn. 
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en gil 
Wij krijgen wat graag 

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

hoofdstad mechelen 

Kunnen een groot aantal 
Vlaamse overheidsdiensten niet 
naar Mechelen overgebracht 
worden bij koninklijk besluit? 
Mechelen was eens de hoofd
stad van de Nederlanden. 
Waarom moeten de diensten 
van de 4 gesplitste ministeries 
(Nationale Opvoeding, Kui
tuur, Streekekonomie en Ge
meenschapsbetrekkingen) nog 
in Brussel opgehoopt blijven ? 
Waarom niet naar Mechelen ? 
Waarom moet de direktie van 
de Staatspakketboten Oosten-
de-Dover in Brussel blijven ? 
Waarom niet naar Oostende ? 
Waarom diensten voor de vis
serij van het ministerie van 
Landbouw, niet naar Brugge 
overbrengen ? Waarom de 
diensten voor Zeewezen niet 
naar Antwerpen overbrengen ? 
Wateringen en Polders naar 
Brugge, enz... zoals in Neder
land waar ook niet alles opge
stapeld ligt in Den Haag of 
Amsterdam, maar gedecentrali-
zeerd is naar Utrecht, Apel
doorn, Breda..., wat veel effi
ciënter werkt. De overeen
komstig Waalse diensten, bv. 4 
gesplitste ministeries en bos
bouw,... kunnen dan bv. naar 
Namen overgebracht worden, 
dat zeer centraal ligt in Wal
lonië en langs de Route de Wal
lonië een zeer snelle verbin
ding heeft met Henegouwen en 
Luik. De Vlamingen hebben 
die « Route » nu toch betaald, 
laat ze dan maar ekonomisch 
(en gebruikt) worden ook. 

Waarom zetelt de arrondisse-
mentskommissaris voor Halle-
Vilvoorde in Brussel met zijn 
diensten en niet in Halle? Waar 
het op aan komt is dat de Vla^ 
mingen kreatief gaan door
denken en kreatief durven rea
geren op de brusselse uitda
ging. 

R.d.N. te R. 

fc w i j » en de jeugd 

De jeugd komt niet genoeg 
aan bod in onze pers. En wij 
beseffen allen wat de moderne 
media als radio, televizie en 
pers kunnen betekenen mits 
goede informatie. 

Iedereen weet dat de door
snee jeugd op dit ogenblik wei
nig interesse betoont voor po
litiek. En juist onze VU-pers 
stelt zoveel belang in politieke 
esbattementen. Een beetje te 
veel dan noodzakelijk is mijns 
inziens. Ik mag hier wel als 
spreekbuis gelden van vele 
Vlaamse jongeren, daar ik mid
den in de jeugd leef en werk. 

Indien het hoofdbestuur en 
de redaktie zich eens wilden 
bezinnen aan een zekere her
vorming en vernieuwing van 
ons partijblad met een optie 
voor meer jeugdinspraak, ik 
gelooj dat dit niets zou scha
den aan onze doeleinden. Kan 
ons blad niet een bredere waai
er van informatie geven voor 
de jeugd ' Een tikkeltje aan
trekkelijker maken kan wel 
baat bijbrengen, zodat het be
ter overkomt tot de jonge men
sen die er wat willen aan heb
ben. Ik zie rwg zovele moge
lijkheden op dit gebied die het 
overwegen waard zijn. Onder
meer hpt inlassen van korte 

rubrieken voor en door de 
jeugd, tipische gebeurtenissen 
te lande en in de wereld, mani
festaties voor de jongeren, 
jeugdforums, reisverhalen, ver-
volgstukken, sport, film,, toneel, 
stripverhalen, muziek, pop-tops, 
Vlaamse en internationale top-
lijsten, rubrieken over hitpara
des, teksten, televizieprogra'm-
ma's en noem maar op. Moge
lijkheden zijn er te over. 

T.V. te A. 

davidsfonds 

Ik ben een trouw lid van 
't Davidsfonds en dat van vóór 
40-45. Maar ik ben absoluut ge
kant tegen de benoeming van 
een partijpolitieke voorzitter 
bij dit Vlaamse kultureel fonds. 
Ik meen dat het de eerste maal 
is dat zulks gebeurt met de 
aanstelling van prof. Derinne 
tot voorzitter. 

Maar voor deze keer maak ik 
graag een uitzondering en heb 
ik geen bezwaar tegen zijn be
noeming, want hij heeft vol
doende bewezen dat hij een 
man van de daad is, die niet 
verslaafd is aan de partij en 
desnoods alleen zijn volle 
Vlaamse plicht durft te doen. 

Ik hoop dan ook dat het niet 
lang zal duren eer hij zal be
wijzen wie hij is en wat hij 
durft en dat hij werkelijk de 
rechte man op de rechte plaats 
zal zijn. 

F. V. te K. 

ongelooflijk 

Het nieuwe plan Eyskens 
slaat me met sprakeloosheid. Ik 
wist natuurlijk wel, dat hij 
vlaams-Brabant kado zou doen 
aan de verkavelaars en aan les 
amis de Vanden Boeynants, 
maar dat hij in staat zou zijn 
de fameuze liberté in te voeren, 
en zo te verbranden wat alle 
vlaamsgezinden van alle plui
mage altijd bestreden hebben, 
neen, dat hield ik voor onmo
gelijk. De dief Lefèvre van 
weleer is maar een kruimel
diefje geweest : hij stelde daar 
tenminste nog vlaamse scholen 
tegenover. Eyskens is echter 
een meesterdief. 

De Vlaamse PSC marsjeert ! 
Craeybeckx laat natuurlijk 
Brussel nog altijd niet los, 
maar intussen geeft hij de 
vlaamse kinderen te Brussel 
een trap achterna. Het publiek 
van de CVP-BSP moet toch on
gelooflijk onderontwikkeld 
zijn. 

F. te W. 

het verschil 

De bevolking is het beu en 
begrijpt er niets meer van (de 
gazetten en de kleurpolitie-
kers). « Het » zijn de gemeen
schapsproblemen. Wij zijn het 
niet beu omdat wij er alles van 
snappen... ondanks de rookgor
dijnen. 

Het gaat om het « in » en 
« uit ». Het « in » dat het 
vlaamse landsgedeelte in de 
staatskas stort mag worden ge
schat op 65 %, het « uit » voor 
diezelfde inbrengers op 50 % I 

Wil me niet belachelijk ma
ken met de vlaamse burgers, 
boeren en buitenlieden uit te 
leggen waar het verschil van 
« in » en « uit » miljarden, 
naar toe gaat. Vraag het ook 
niet aan onze gele, rode of 
blautye grote vlaamse voor
mannen ? Die dankten hun 
baan aan het « verschil » ' 

CM. te T. 

centenpolitiek 

Eerst moet ik u zeggen dat 
ik aan de antwerpse haven 
werk, dus ik kom. met de 
meest eenvoudige mensen sa
men. 

Wel ik kan u zeggen dat de 
meeste dokkers zich verraden 
voelen door hun vakbond en de 
socialistische partij. Andere 
partijen kennen ze niet, dus in
teresseert de politiek hen niet 
meer, alleen nog eigen belang. 
Met de verkiezing stemmen ze 
dan voor de BSP uit gewoonte 
en omdat ze vroeger iets ge
daan heeft. 

In Wallonië heeft de BSP een 
proef gedaan, die heel goed ge
lukt is en die navolging zal 
krijgen. Juist voor de gemeen
teraadsverkiezingen zijn er in 
Wallonië verschillende korte 
stakingen geweest met gunstig 
rezultaat. (Misschien wel in af
spraak met de financiële 
trusts : een normale loonsver
hoging uitstellen tot de tijd 
gunstig is voor een korte sta
king). Ik verwacht zo'n sta
kingsgolf juist vóór de parle
mentsverkiezingen. Voor een 
paar franken méér recht
streeks in de geldbeugel zijn de 
meeste kiezers heel gevoelig. 
Wat er dan verder met hun fi
nanciële belangen gebeurt we
ten ze niet, want de politiek in-
teressert hen niet... 

De VU moet ook haar pro
paganda voeren met de frank, 
in plaats van, voor de Vlamin
gen vlaamse rechten te eisen. 
Het komt beide op het zelfde 
neer, maar het wordt anders 
uitgedrukt. 

Want vele nederlandstaligen 
in België weten niet eens dat 
ze Vlaming^ zijn, ook het be
grip paritair spreekt niet tot 
hun verbeelding en grendels al 
evenmin. Gebruik eenvoudige 
gegevens, want de kiezers zijn 
gemakzuchtig en ze hebben 
geen interesse of tijd om poli
tieke reklame te lezen. 

J.F.L. te W. 

vlaamse joden 

In « Gazet van Antwerpen » 
dt. van 9/11/70 verscheen een 
verslag over het twaalfde kon-
gres van « Band », de vereni
ging der Vlamingen in het Wa-
lenland. 

Op dit kongres werd o.m. het 
woord gevoerd door dhr. Da
vids, hoofdredakteur van het 
Israëlisch weekblad. Hij ver
klaarde o.m. (volgens G.v.A.) 
dat de meeste Joden in Vlaan
deren goede Vlamingen zijn ; 
dat zij zéér pozitief de vlaamse 
beweging steunen. 

Met deze verklaringen moet 
ik toch wel eventjes glimla
chen. 

Wordt hierdo»i'-^edoeld : de 
franstaterende Joff^n, die ïk da
gelijks tegenkom en die frans-
talige affiches laten drukken 
voor joodse feesten ? 

T.M. te B. 

weg uit brussel ? 

In « Wij » van zaterdag 31 
oktober II. las ik uw artikel 
over het tweedaags kongres van 
het Dosfelinstituut te... Brus
sel. Daar had ge het weer... te 
Brussel. Zoals het ABN-kon-
gres van de stichting « Lode-
wijk de Raet ». Zoals de admi
nistraties van de vossen en van 
de c Volksunie », de drukkerij 

van « Wij », enz. enz., altijd en 
alles te Brussel. 

En waarom ? De Vlamingen 
wonen toch wel in het noorden 
van België, en niet op de taal
grens, dat hebben ons toch de 
laatste gemeenteverkiezingen 
geleerd, of niet ' 

A.V.d.S. te O. 

derde wereld 

Men hoort tegenwoordig veel 
spreken over de derde wereld 
en de armoede die er heerst in 
die landen en de hulp die wij 
moeten bieden aan die mensen. 
Kinderen, studenten en wie 
weet ik al zijn zeer bedrijvig 
om geld in te zamelen voor dat 
doel en dat doen zij steeds gra
tis, maar doen die heren die er 
het meest over spreken, doen 
zij dat ook gratis ? Ik hoor 
steeds dat er enkele miljoenen 
afvallen voor administratiekos
ten. Kan dat ook niet gratis ge
daan worden of moet dat 
steeds maar van de gewone 
man komen ? Zij hebben het 
steeds over solidariteit voor 
derde landen maar voor ons ei
gen volk, de gepensioneerde 
zelfstandigen bijv. daar spre
ken onze ministers niet over, 
die kennen maar alleen grote 
wegen en bedrijven, maar klei
ne steegjes en zolderkamers, 
waar vele oude mensen huizen 
in armoedige omstandigheden, 
daar gaan ze niet heen, oude 
mensen die amper genoeg heb
ben om hun huishuur en ver
warming te betalen met hun 
schamel pensioentje. 

R.B. te T. 

kritiek 

Vreemde studenten zullen het 
land worden uitgezet zo ze niet 
in het bezit zijn van het « po
litieke » fiat ('n getuigschrift 
van goed gedrag en zeden) van 
hun regering en/of ambassade; 
een film van Ward Ruyslinck 
i.v.m. de wantoestanden in 
Zuid-Amerika wordt in beslag 
genomen ; het redt^jctiébeleid 
van het radiomagazine « Ak-
tueél » zal « geregularizeerd » 
worden ; « Het rode boekje voor 
scholieren it wordt in beslag ge
nomen ; E.W. wijst er in een 
editoriaal van de « Gazet van 
Antwerpen » op dat de stilzwij

gende meerderheid de « hand
schoenen wel eens zou mogen 
uittrekken » ; jongeren worden 
door veiligheidsdiensten aan
gezet tot korrupiie (verklik
king •jnifs betaling) ; een zgn, 
« Komitee voor zedelijk Ver
weer » ziet zijn taak vooral 
weggelegd i.v.m. de zedelijke 
(seks, drugs) gezondmaking van 
de jeugd (de oudere generatie 
is blijkbaar immuum ; tevens 
schijnen sociale wantoestanden 
en ekonomische uitbuiting geen 
reden te zijn tot « zedelijk ver
weer y>). 

In Frankrijk worden week
bladen verboden of in beslag 
genomen, tevens worden er po
litieke processen aan de lopen
de band gevoerd, in zoverre dat 
« Le Monde » het nodig heeft 
geoordeeld hiertegen, tot twee
maal toe in één week, krachtig 
te moeten protesteren ; Enge
land zal wapens leveren aan 
Zuid-Afrika, onderneemt niets 
tegen Rodezië, verlaagt de be-
drijfsbelasting en beknot inte
gendeel de sociale voorzienin
gen ; onze bondgenoot, de VSA, 
steunt de verdere verdrukking 
van het zuid-amerikaanse volk 
en verstevigt de banden met 
Spanje, om maar te zwijgen van 
hun « rechtvaardige » oorlog in 
Indochina ; « onze » NAVO 
verleent steun aan het kolonels
regime in Atene en helpt indi-
rekt mee de uitmoording van 
de inheemse bevolking in de 
Portugese kolonies. Enz. enz. 
enz. 

Buiten hier en daar 'n arti
keltje en een paar goedjonsti-
ge woordjes in een speech of 
programmaverklaring wordt te
gen deze fascinerende tendens 
in onze westerse wereld nau
welijks gereageerd door «Wij » 
en de Volksunie. 

Wanneer zullen « Wij » en de 
VU ook eens tegen dergelijke 
uitwassen reageren met een 
duidelijke, scherpe en goed-ge-
orchestreerde kampanje ? Of 
blijft de VU een loutere taaU 
partij met een laagje sociaal 
vernis om de goegemeente, en 
de progressieven, zand in de 
ogen te gooien ? 

G.G. te A. 

De redaktie draagt geen ver-
antwoordélijkh&.d voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt nch he% 
recht van keuze en Inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

UW KIND 
IS BETER SPEELGOED WAARD ! 

Geen gelegenhelds-

verkoop, maar stan

ding, voorlichting en 

«ervice Vakkundige 

reparatiedienst. 

EEN ONUITPUHELIJKE VOOR

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

HOBBY, RUIM EN OVERZICHTE

LIJK AANGEBODEN. 

Honderden gezelschapspellen 
voor Jong en oud. De mooiste 
dieren In pluche voor de aller
kleinsten. 

De uitgebreidste keus poppen, 
poppenwagens, trapauto's. Een 
verbluffende verscheidenheid 
miniatuurauto's. 

En auto-racebanen van de beste 
merken : Fleischmann, M^rklia 
Scalextric, Jouef. 

F l R M A 

CORTVRIENDT 
Diepestraat 29 — ANTWERPEN 

Telefoon : 32.44.30 



heeft het kind dan geen rechten? 

De vrijheid van de huisvader is een slagzin geworden. Men doet 
een beroep op de rechten van de mens, op de demokratische in
stelling van onze maatschappij, enz... om hieruit de vrijheid van 
de huisvoder in verband met de keuze van de onderwijstaal voor 
zijn kinderen te kunnen afleiden. 
Geen zinnig mens heeft in dit land oovt geprotesteerd — noch 
protesteert — bij het invoeren of toepassen van de wet op de 
leerplicht. Deze wet verplicht nochtans elke huisvader op straf van 
vervolging het nodige te doen opdat zijn kind vanaf zijn zesde tot 
zijn veertiende jaar op een voldoende wijze zou onderricht wor
den. Iedereen aanvaardt dat de Staat moet optreden tegen een 
ouder die in d» huidige samenleving weigeren zou zijn kind te 
laten onderwijzen. Verder treedt de wetgever — en terecht — 
ook op tegen een ouder die zijn kind lichamelijk verwaarloost. De 
ouders moeten immers het nodige doen opdat hun kinderen vol
doende gevoed en gekleed zouden zijn. 
Tegen al deze opgelegde verplichtingen wordt nooit geprotes
teerd in de naam van de « liberté du père de familie » ! Iedereen 
gaat akkoord met het feit dat de Staat het recht heeft de vrij+ieid 
van de huisvader te beknotten in het belang van het kind. Een 
huisvader is slechts in die mate vrij zo hij het belang van zijn kind 
niet schaadt. 

huistaal 
moet onderwijstaal zijn 

Een vraag dringt zich onmid
dellijk op. Is de wetgeving op het 
taalgebruik in het onderwijs een 
dwangwet die de vrijheid van de 
huisvader onrechtmatig beknot of 
is het een wet die het belang van 
het kind beschermt ? Heeft het 
kind er dus voordeel bij in zijn 
moedertaal te studeren of heeft 
dit voor de ontwikkeling van het 
kind helemaal geen belang ? Dat 
de onderwijstaal noodzakelijk de 
huistaal moet zijn is VOOF elke 
psicholoog en pedagoog een zeer 
gemakkelijke taak om aan te to
nen. 

Een belangrijk aspekt van de 
opvoeding bestaat er in de maksi-
male ontplooiing van de mogelijk, 
heden van de opvoedeling tof zijn i^ 
recht te laten komen. Bij het leer
proces gaat het er van de ene 
kant om de leerstof die men de 
leerling wil laten assimileren en 
van de andere kant, om de vor
ming die men beoogt. De wijze 
waarop de leerstof aangebracht 
wordt waarborgt de ontwikkeling 
van de verschillende vermogens. 
Dat bij dit alles de taal een over
wegende rol speelt begrijpt iede
reen. Wanneer het onderwijs ver-
strekt wordt in de taal van het 
kind ontstaat er in de ontwikke
ling van het kind geen hiaat. 
Plaatst men daarentegen een 
kind in een klas waar een vreem
de taal voor hem gesoroken wordt 
dan is de natuurlijke ontwilike-
ling meteen geblokkeerd. Het 
kind begrijpt niet wat er van hem 
gevraagd wordt en het duurt 
maanden voor hij de vreemde 
taal begint te begrijpen en na te 
spreken. 

Vlaamse zittenblijvertjes 

In de brusselse franstalige klas
sen treft men een zeer groot pro
cent kinderen aan die twee en 
meer jaren ten achteren zijn. Het 
zijn hoofdzakelijk vlaamse kinde
ren, door hun ouders daar ge
plaatst « om Frans te leren ». « Il 
faut comprendre que ces élèves 
ont besoin de deux ou de trois ans 
pour s'adopter . » Zo verdedigde 
een direkteur van een franstalige 
lagere school het grote procent 
zittenblijvers in ziin «ïfhoni feffen-
over de inspektie. 

Hieruit kan reeds een eerste be
sluit getrokken worden. Van de 
Vlaamse kinderen die men in 
franstalige scholen onderbrengt 
zullen 90 a 95 % minstens één 
jaar, maar vaak ook meerdere ja
ren, moeten overzitten. 

Er is echter nog veel erger. In 
de onderwijswereld wordt meer 
en meer de klemtoon gelegd op 
het leren denken. Om zijn gedach
ten goed te kunnen uitdrukken 
moet men over een grondige taal
vaardigheid beschikken. Bij de 

Vlaamse kinderen, ondergebracht 
in franstalige klassen, wordt de 
ontwikkeling van het denken ge
remd door het feit dat zij de 
franse taal niet machtig zijn. Zij 
kunnen zich onmogelijk juiste be
grippen vormen, zij krijgen geen 
degelijk inzicht in de probleem
stellingen. Hierdoor funktioneert 
hun denken maar half en diffuus. 
Daarbij kunnen zij dan nog niet 
eens precies uitdrukken wat zij 
eigenlijk zouden willen zeggen. 
Taal en denken zijn immers zeer 
dicht met elkaar verbonden. Hoe 
beter de taalontwikkeling hoe be
ter het denkproces verlopen kan. 

schade over heel de lijn 

Vele pedagogen maken reeds 
bezwaren tegen het te vroeg aan
leren van een tweede taal op de 
lagere school. Zij stellen vast dat 
er een groot gevaar voor kontami-
natie bestaat. De leerlingen ver
warren de taalstrukturen van 
beide talen met elkaar en hier
door wordt het uitdrukkingsver
mogen en het denken weer ge
schaad. Maar wat een ramp voor 
een kind wanneer het op jeugdige 
leeftijd van taairegime moet om

schakelen. We hoeven maar even 
eens binnen te lopen in een mijn-
school ergens in het Limburgse. 
Daar treft men noodgedwongen 
tientallen Turken, Spanjaarden en 
Italianen aan die in het Neder
lands onderwezen worden. Hoe 
arm hun uitdrukkingsvermogen, 
hoe groot hun schoolse achter
stand ! En dit niettegenstaande 
het personeel aldaar bijzonder in
gesteld is om dergelijke kinderen 
op te vangen. Dit laatste is alweer 
het geval niet in de brusselse 
scholen ! 

Maar het kind wordt niet alleen 
in zijn intellektuele ontwikkeling 
benadeeld. Ook karakteriëel zal 
het geschaad worden. Stellen wij 
ons even de angstgevoelens, de 
onzekere houding en de minder-
waardigheidspozitie voor van een 
Vlaams kind midden een volledig 
franse omgeving. Blijven derge-
lijke gevoelens die het kind jaren 
lang ervaart niet nawerken voor 
het gehele verdere leven ? We 
moeten daarbij nog bedenken dat 
ongeveer negentig procent van de
ze kinderen nooit helemaal goed 
zal meekunnen met zijn franstali
ge vriendjes. De laatste plaatsen 
zullen steeds voor hem weggelegd 
zijn, ook al dubbelen zij meerdere 
keren. We mogen niet vergeten 
dat deze vlaamse kinderen gedu
rende hun hele studieperiode voor 
een opgave geplaatst worden die 
ze niet aankunnen. De zedelijke 
en materiële schade die dergelijke 
kinderen oplopen is niet te schat
ten. 

levenslang geremd 

Een kind dat normaal aanleg 
genoeg bezit om universitaire 
studies aan te vangen, zal, door 
het te laten onderwijzen in een 
andere taal dan zijn moedertaal, 
het nooit zover brengen. Met veel 
moeite en geluk slaagt hij mis
schien in de hogere studiën van de 
middelbare graad. Of zal daarin 
wellicht nog niet eens slagen. 
(Een zeer gekende politieke fi
guur en gewezen ewste nanister 
is daar een schitterende illustratie 
van !). Een kind dat het normali
ter tot regent, onderwijzer, ver
pleegster kan brengen slaagt met 
veel moeite en met de nodige ja
ren vertraging slechts in de lage
re middelbare studiën. Reken 
maar even uit hoeveel miljoenen 
dezen kinderen hierdoor bena
deeld worden. En we spreken dan 
nog niet eens van de zoveel onge

lukkige jaren die deze kinderen 
doorbrachten in de school. Zij 
kunnen zich nooit als geslaagd in 
het leven beschouwen. Hoeveel 
keer hebben zij daarbij van hun 
ouders moeten vernemen dat zij 
hun best op de school niet deden, 
enz . ? Wat een berg morele mi-
zerie hebben deze kinderen niet 
gedragen ? Slepen zij de gevolgen 
hiervan niet hun hele leven lang 
mee ? 

De pedagogische wereld veroor
deelt unaniem de ouders die hua 
kinderen een andere onderwijs-
taal opdringen dan de taal van de 
huiskring. Zij benadelen de volle
dige ontplooiing van hun kind. 

De taalwetten waren dus geen 
dwangwetten maar wetten van 
algemeen belang. Zij verdedigden 
de rechten van het kfnd en de 
rechten van de gemeenschap te
genover ouders die door allerlei 
drogredenen misleid hun kinde
ren van taairegime wensten te la
ten veranderen. Zolang er derge
lijke ouders kunnen bestaan zou
den deze wetten moeten gehand
haafd blijven. Helaas, elke Vla
ming weet wat er op dit ogenblik 
aan het gebeuren is..< 

en geestelijk verminkt 

Stellen we ons een ogenblik 
voor dat we morgen langs tv, ra
dio en pers zouden vernemen dat 
de franstalige Brusselaars in hun 
anti-vlaamse kampagne alle 
vlaamse kinderen de rechterhand 
zouden afhakken. Welk een storm 
van protest zou er opgaan ! Ge
wis, we zouden unaniem en des
noods te wapen naar Brussel op
rukken om de snoodaards onze 
kinderen te ontrukken. 

Gaan we nu dulden dat onze 
kinderen door de invoering vaa 
de « liberté du père de familie » 
geestelijk verminkt mogen wor-
den ? Wellicht is het voor onze 
kinderen nog een ergere vermin
king dan zonder rechterhand te 
moeten verder leven ! 

Moeten wij de kleurpolitici die 
dergelijke teksten zouden goed
keuren niet gaan beschouwen als 
laffe aanranders van kinderen ? 
Is op hen de bijbeltekst « zij wa
ren beter nooit geboren » niet 
toepasselijk ? 

In de naam van vele vlaamse 
kinderen die in Brussel verbeule-
manst worden klagen we ze aan. 

n.m. 

fo to selhors 
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reeds twee jaar... 

Vorige zaterdag werd 
te Schoten in alle inti
miteit een herden
kingsmis opgedragen 
voor onze betreurde 
vriend Etienne Slosse, 
in leven hoofd van de 
VU-studiedienst en te
vens VU - provincie
raadslid te Antwerpen. 
De h. Slosse was een 
buitengewoon aktief 
man, die zich totaal in
zette voor de doelstel
lingen van onze bewe
ging. Hij kwam bij een 
auto-ongeval om het 
leven toen hij op weg 
was naar een vergade
ring van het Dosfelin
stituut, waarvan hij de 
eerste direkteur was. 
Hij was nauwelijks 38 
jaar oud. Zijn vele 
vrienden zullen hem 
niet vergeten. 

leefmilieu 

J 

de antwerpse gemeenf-eraad 

en het modderdossier van flandria 

(aco) — Maandag jl. beleefde men te Antwerpen opnieuw een 
van die bevreemdende zittingen van de gemeenteraad zoals de 
Scheldestad er dikwijls meemaakt. De massale BSP-CVP-meer-
derheid keek lijdzaam toe en bleef passief, ook als er zaken aan 
het licht kwamen die bij geen enkel fatsoenlijk politicus nog door 
de beugel kunnen. Eigenaardig detail : schepen Delwaide was 
afwezig (een stilzwijgende afkeuring ?). 

Wat de oppozitie betreft moet men onderscheid maken : de 
PVV-vertegenwoordiging is zo zwak en zo onzeker, innerlijk ge
spleten en zo onbehendig dat ze nauwelijks een rol speelt. De 
Volksunie-groep staat er dan feitelijk alleen voor. Maandag be
wees ze eens te meer hoe onmisbaar haar oppozitierol is. Wie voor 
haar gestemd heeft, zal met voldoening hebben kunnen vaststel
len dat ze de enige groep is die ingaat tegen de talrijke misbrui
ken die het antwerpse gemeentebestuur ontsieren, en die het 
gevolg zijn van het reeds véél te lang durende BSP-CVP-bestuurs-
akkoord. Die twee meerderheidspartijen zijn aan mekaar gebon
den lijk medeplichtigen die niet meer van elkaar wegkunnen : 
ze moeten te véél verbergen om ooit hun vrijheid nog te herne
men. 

veerboten 

Een en ander bleek maandag 
o.m. toen Hugo Schiltz vragen 
stelde over de verlenging van 
een kontrakt tussen de stad 
Antwerpen en de rederij Flan
dria. In de jaren dat de tvî ee 
Schelde-oevers alleen door de 
oude tunnel met elkaar ver
bonden waren, hield de rederij 
Flandria bestendig een hoofd-
én een rezerveveerboot ter be
schikking, ten einde in alle om
standigheden de brandweer 
toe te laten zich van de ene 
oever naar de andere te ver
plaatsen, ook op ogenblikken 
dat de oude tunnel overbelast 
of totaal verstopt was. Hiervoor 
werd aan de rederij Flandria 
'n zeer aanzienlijke vergoeding 
betaald. Tegen het beginsel zelf 
kon men uiteraard geen bezwa
ren hebben. 

Tans is echter door de nieu
we tunnels een bestendige ver
binding tussen de twee oevers 
op elke ogenblik in ideale om
standigheden verzekerd. Het 
afhuren van de twee veerboten 
van Flandria is overbodig. Toch 
werden de kontrakten tussen 
de stad en Flandria automati
sch verlengd in het halfduister, 
zonder dat de gemeenteraad de 
gelegenheid kreeg een stand
punt ter zake in te nemen. 

niet voor de verkiezingen 

Ook de tegenstrevers van de 
Volksunie moesten maandag 
erkennen dat Hugo Schiltz an
dermaal de hele gemeenteraad 
beheerst heeft door de meester
lijke manier waarop hij dit 
schandaal heeft aangeklaagd : 
Zonder stemverheffing, koel, 
volgens een gerafineerde tak-
tiek, ironisch en illuzie-loos : 
het socialistisch - katolieke 
spitsbroederschap is het nood
lot van Antwerpn 

Burgemeester Craeybeckx 
kon niet anders dan zijn heil 
zoeken op zijpaden en in de 
vlucht : ook de handigste advo-
kaat wist geen blijf met het ul
tra-slechte Flandria-dossier van 
de stad Antwerpen. In de aller
laatste weken van dit jaar wer
den nog peperdure apparaten 
geplaatst op de overbodige 
veerboten Dat was al erg ge

noeg. Toen de VU-man ook dit 
aanklaagde, poogde schepen 
Mia van Cauwelaert ter hulp te 
snellen, maar maakte door een 
hoogst onbehendig antwoordje 
de zaak alleen maa* erger.< 

Ten slotte maakte Hugo 
Schiltz de hele meerderheids
maffia af met de mededeling 
dat in het modder-dossier over 
die veerboten 'n briefje stak ge
tekend door "n hoog ambtenaar 
en waarop de onthutsende be
merking stond : «Niet aan de 
raad voorleggen vóór de verkie
zingen» (sic '). 

een geschenk voor 
de banken : 

Steeds tijdens diezelfde be
vreemdende vergadering van 
maandag jl. werd meegedeeld 
dat de stad Antwerpn een nieu
we lening zal uitgeven (2 mil
jard fr.). De uitgifte dient gro
tendeels om intresten en del
gingen op vroegere leningen te
rug te betalen, en om de tekor
ten van de gewone begroting 
1970 te dekken. Aan die totaal 
verziekte financiële toestand is 
het antwerpse stadbestuur zo 
gewend geraakt, dat het niet 
meer schijnt te beseffen welke 
schromelijke financiële toe
standen het aldus onthult! 

De nieuwe lening komt op de 
markt tegen een inschrijvings
prijs van 98,60 %. Ze is inte
graal vooraf opgenomen door 
het konsortium van de banken 
en door het Gemeentekrediet 
maar die moeten aan de stad 
slechts 96,85 % betalen. Dat be
tekent dat die banken zó 35 
miljoen fr verdienen op één 
emissie, waarvoor ze niets hoe
ven te doen — vermits de stad 
zelf de kosten van de publi
citeit voor haar rekening 
neemt... 

Antwerpen Is budgettair 
bankroet — maar op de Flan-
driaboten van de familie van 
Marcke zal de whisky even 
overvloedig blijven vloeien als 
voorheen. 

Alleen de Volksunie is in 
staat een einde te maken aan 
de republiek der kameraden — 
op voorwaarde dat het kiezers
korps haar hiervoor de nodige 
macht geeft. Zo ver zijn we nog 
niet — maar we zijn goed op 
weg. 

Het gewestbestuur van de 
« Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen » te Zelzate nam 
het initiatief tot oprichting 
van een « voorlopig komi-
tee » tot bescherming van 
het leefmiljeu in het Meet-
jesland. Dit komitee zal ver
der kontakten leggen met 
geïnteresseerde verenigin
gen en organizaties die voor 
het behoud van een gezond 
leefmiljeu opkomen. Een 
initiatief dat wij niet genoeg 
kunnen toejuichen. Uit pro
test tegen de toenemende 
verontreiniging en groen
vernietiging worden de laat
ste tijd zowat overal in 
Vlaanderen aktiekomitees 
opgericht, samengesteld 
door dinamische en goedwil
lende partikulieren. Dat een 
machtige vereniging als de 
BGJG, met haar duizenden 
aangesloten gezinnen, ertoe 
besloten heeft mee een flin
ke duw in de goede richting 
te geven, kan de invloed van 
de leefmilieu-akties sterk 
doen toenemen. Moge het 
voorbeeld van de BGJG-
Meetjesland weldra gevolgd 
worden. 

vvb 

In een motie onderstreept 
de Vlaamse Volksbeweging 
dat het « een ware zelf-
moordpolitiek van de Vla
mingen zou ziln de minste 
toegeving te doen of enige 
versoepeling toe te staan 
tegenover de franstalige 
Brusselaars ». De VVB is 
van oordeel dat het « te 
verkiezen is voor de Vlaam
se gemeenschap dat er voor
lopig geen grondwetsherzie

ning zou komen liever dan 
dat de huidige teksten zou
den goedgekeurd worden ». 

Een paar dagen na die mo
tie had de h. E.yskens aan 
de fransdolle Brusselaars 
dan toch nog een zoveelste 
toegeving gedaan, en wel 
ke ! In een nieuwe motie 
verwerpt de VVB « het on
begrijpelijke voorstel de zo
genaamde vrijheid van het 
gezinshoofd » in te voeren 
vanaf 1971, wat in feite 
neerkomt op het prijsgeven 
van de kleine vlaamse man 
te Brussel aan de sociaal-
ekonomische druk van een 
grotendeels verfranst en 
verfransend bedrijfsleven 
te Brussel ». 

operationeel 
federalisme 

De VVB is er overigens 
van overtuigd « dat enkel 
grondige hervormingen in 
federale zin uitkomst bieden 
voor België ». Over « opera
tioneel federalisme » richt 
zij zondag 13 december een 
studiekongres in te Aalst 
(stadhuis). Op deze bijeen
komst worden volgende 
knelpunten behandeld : de 
pozitie van het hoofdstede
lijk gebied Brussel in een 
federaal bestel en de ekono-
mie en openbare financiën 
in een federale struktuur. 

De bijeenkomst wordt ge
opend te 9 u. 45 door VVB-
voorzitter Oost-Vlaanderen 
Lode Verhaegen. Een kwar-
tier later begint de h. Van-
dezande, erevoorzitter van 
het VVO, een referaat over 
« operationeel federalisme ». 
Om half elf volgt dan een 
paneelgesprek over Brussel 
met enkele joemalisten, ge
volgd door een debat. Na 
het middagmaal houdt de 

h. Monteyne. VVB-hoofdbe-
stuurslid, een inleiding over 
« ekonomie en financiën in 
een federaal bestel ». Ook 
hierop volgt een paneelge
sprek en debat. Te 17 u. 
houdt VVB-voorzitter P. 
Daels een slottoespraak. 

mosselen 

Een delegatie van de on
dernemende « Vereniging 
van Vlaamse Leerkrachten » 
trok de woensdagnamiddag 
naar het dorpje Teuven in 
de Voerstreek. Sinterklaas 
was er ook bij. Eerst werd 
een bezoek gebracht aan 
burgemeester Pinckers, een 
Vlaming die zich al jaren 
gedraagt als de slippedrager 
van de franskiljons die een 
« retour a Liège » voorstaan. 
Hem werd een zak mosselen 
overhandigd met de medede
ling dat hij en zijn kollega's 
in de Voerstreek « vereerd » 
werden in de « orde van de 
Vlaamse mossels ». Nadien 
trok de delegatie naar het 
huis van de beruchte frans
kiljonse « graaf » de Sécil-
lon. Die verstond het alle
maal niet erg goed, en toen 
hi.i de sinterklaas zag haalde 
hij 200 fr. boven voor « een 
goed werk ». 

Ha.ha. Nadien werd het 
hem allemaal haarfijn uit 
de doeken gedaan : dat de 
Vlaamse leerkrachten hoege
naamd niet gediend zijn 
met zijn franskiljonse pom-
perijen en het hemeltergen
de gesol met de vlaamse 
schoolkinderen in de streek. 
Dit was trouwens de bedoe
ling van de hele mosselen
operatie. De vlaamse parle
mentsleden die de Voer
streek straks van Limburg 
zullen helpen losmaken mo
gen zich trouwens ook aan 
een portie mosselen ver
wachten. 

De Grote Registers worden getrokken Op de 
drempel van zijn zorgenvrije derde leeftijd 
keert Collard nog eens ijlings terug naar de 
redaktie van «Le Peuple » om er zijn ultieme 
waarschuwing in de diktafoon te spreken : in
dien de grondwetsherziening niet lukt, dan ont
staat meteen een levensgrote krizis van het 
regime. De volgende dag spuien de socialistische 
kranten bezuiden Waterloo de originele versie 
en henoorden de taalgrens de vertaling («pour 
les Flamands la même chose y>) van de sombere 
voorspelling, die de achtbare partijgenoten er 
moet toe aanzetten om de hittere pil van de 
grondwetsherziening kritiekloos te slikken. 

Ook op 'n aantal redakties van katolieke kran-
te , in Vlaanderen (en vooral dan in het hrons-
groen eikenhout) wordt uitgepakt met de drei
gende krizis van het regime, indien niet enzo
voort. 

Alsof we al niet middenin de krizis zouden 
zitten ? Pil vatte verleden woensdag de situatie 
treffend in de enkele lijnen, die bij hem vol
staan om een heus hoofdartikel te tekenen : Eys-
kens aan de ingang van een lutteursharak op de 
foor, schreeuwend tot de samengetroepte ker-
misgangers aan zijn voeten : « Nog twee man en 
het spektakel kan heginnen». 

Een karikaturist haalt zijn dagelijks brood om 
zo te zeggen uit de overdrijving. Hij mag bij
voorbeeld de neits van de heer Lefevre twee-

de toverlamp 
maal langer dan levensgroot tekenen; niemand 
zal het hem kwalijk nemen. De joernalist echter 
die zou schrijven dat de heer Lefèvre zijn kom
kommer beter niet in andermans zaken moet 
steken, zal — overigens niet helemaal ten on
rechte — doorgaan voor een man van mindere 
Hmaak. 

Nou staan de zaken echter ditmaal zo, dat Pil 
géén karikatuur heeft getekend, dat hij geen en
kele neus te groot heeft gemaakt en dat hij zich 
gehouden heeft aan 'n bijna fotografische weer
gave van de werkelijkheid : de achtbare eerste 
7ninister Eysken.s als standwerker op de foor, 
druk doende om de allerlaatste plaatsen i?) zijn 
spektakeltent aan de man te brengen. 

Geen enkele tsjoek-tsjoek bespeelt zo handig 
de snaren van de hebzucht, de angst, de profijt-
jesjacht en de hang naar zaakjes hij zijn mede
mens als de eerste minister. Deze Aladin uit de 
Wetstraat laat uit zijn toverlamp naar helieven 
de nevelige droom opstijgen van prachtige zalen 
die bezet zijn met louter minister zetels, zo maar 
te gebruiken door wie zo welwillend zijn om te 
luisteren naar de overtuigende stem die opklinkt 
vanachter de bedwelmende dampen. Of hij haalt 
met een magische truuk uit de teut van zijn 
lamp het schrikwekkend vizioen van hemelhoge 
stapels stembrieven, die geteld en herteld wor

den zonder dat daarbij ook maar één stem te 
voorschijn komt op naam van de bange bezoe
ker, die zo naief is om te luisteren naar de be
zwerende stem die opklinkt vanachter de drei
gende dampen. 

Pauvre Descamps! Gehurkt aan de voeten van 
de Mq^iër zit.hij bevend te wachten op wat het 
orakel uit de lamp ditmaal zal zeggen. Dit is de 
negenhonderd een en veertigste nacht van de 
duizend-en-één en ditmaal is het orakel genadig. 
« Ik zie », het, « een prachtig paleis ter 
Wetstraat, waarin gele en rode en blauwe man
nen dagelijks met mekaar vergaderen ». « Merci 
bien, monsieur le premier ministre », stamelt 
de PVV-PLP-voorzitter en hij holt de straat op, 
recht naar de deur een paar gebouwen verder 
waar zijn partijgenoten zitten te wachten op de 
rezultaten van de dagelijkse koehandel. «Main-
tenant, c'est dans la sacoche, il est d'accord pour 
un gouvernement a trois », juicht hij hen toe. De 
heren fleuren zichtbaar op; zelfs de sombersten 
onder hen trekken hun jasje terug in de plooi. 
De heer De Clercq, zichtbaar ontroerd door het 
vooruitzicht van een mogelijke terugkeer naar 
de vleespotten, begint aan zijn dagelijkse good-
willtoernee van man tot man. Alleen in de waal-
se en de brusselse hoek staan de gezichten van 
de liberté-strijders nog op halfnegen. Precies uit 
deze hoek rijzen bezwaren en wordt de partij
leider duidelijk gemaakt dat hij méér moet he
komen, dat hij méér zal moeten ontlokken aan 
de teut van de wonderlamp. 

Descamps dits terug naar Aladin. Ditmaal is 
het orakel ontstemd : de duizend-en-eerste nacht 
nadert snel en nop is het einde van het verhaal 
niet in het zicht, uit de wonderlamp stijgen gif
tige dampen en met ontzettende helderheid be
leeft Descamps het vizioen van verkiezingen, 
waarbij de PLP-PVV uit de vaderlandse ge
schiedenis wordt weggevaagd. 

Zwijgend stuurt Aladin de PVV-PLP-voorzit
ter terug naar zijn troepen. Hij poetst de lamp, 
want in de weinige dagen die resten zal ze nog 
verleidelijker dromen en schrikwekkender vi-
zioenen moeten braken. En reeds treedt de vol
gende delegatie binnen, die van de brusselse so
cialisten. .. 

Een karikatuur ? Ach wat : de nauwelijks ver
tekende werkelijkheid. Daar zit de eerste mi
nister, trekt zijn profijtige wenkbrauwen op en 
ontvouwt zijn dromen of schrikbeelden. Pauvre 
Descarnps die niet mag weten dat de socialisti
sche ministers zich op de dijen kletsen van boos
aardig plezier, alleen al bij de gedachte dat 
iemand van 'n driepartijenregering zou durven 
dromen. Pauvre Descamps de geen inzicht krijgt 
in het vertrouwelijk rapport, waarin de minis
ters door deskundigen uit de doeken hebhen la
ten doen dat eventuele verkiezingen inderdaad 
de PVV-PLP, maar ook de BSP-PSB en de CVP-
PSC fataal zouden zijn. 

Daar zit hij, Aladin, met het binnenpretje van 
de mensenverachter die in iedere tsjoek-tsjoek 
schuilt. 

Bij 7iader toekijken is er helemaal geen krizis 
in het vertrouwelijk rapport, waarin de minis-
gefloreerd. 

dio Genet. 
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de ylamingen en hun kasbons 
(aco) — De spaarkwote Is in Vlaanderen hoog, maar omdat de 

Vlaamse spaarders hun middelen langs zeer konservatieve wegen 
beleggen, is hun invloed aan de top van het bedrijfsleven al te 
gering. 

Dat is een van de konkluzies die zich opdrong aan degenen die 
de te Antwepen gehouden seminaries « op en rond de beurs » 
volgden. 

De inrichting ervan was een initiatief van « De Financieel-Eko-
nomische Tijd », het enige nederlandstalige financiële dagblad 
van België. De belangstelling voor die seminaries was groot. Het 
blijkt dat inzake financieel-technische kennis Vlaanderen zijn 
achterstand inhaalt. In dergelijke omstandigheden stelt men vast 
welke lange weg er werd afgelegd, dank zij de vernederlandsing 
van het universitair onderwijs en de vernederlandsing van het 
bankwezen (al blijft er in dat opzicht nog veel te doen). 

Tijdens hel refei-aat van de 
h. Wilfried Dierickx vorige 
week dinsdag werd verwezen 
naar wat W. Pouliart over zijn 
enquêtes i.v.m. de belangstel
ling voor effekten in België 
gepubliceerd heeft in de « Ca
hiers Economiques » (TJ.L.B., 
nr 38). Als wisselagent heeft 
Wilfried Dierickx aanvullende 
ervaringen opgedaan : « Wij 
zijn een volk van kasbons » zei 
hij « maar met kasbons dringt 
men niet door tot de raden van 
beheer ». 

anderen beschikken over 
onze spaarmiddelen 

Men zou er kunnen aan toe
voegen dat de vlaamse spaar
ders de ideale intekenaars zijn 
op alle overheidsleningcn. De 
Vlamingen zijn de beste klan
ten van de spaarmaatschappij
en, zowel van de officiële Alge
mene Spaar- en Lijfrentkas als 
van de privé-kassen. 

Bij de besteding van de aldus 
ingezamelde spaarmiddelen te
kent zich echter de omgekeerde 
verhouding af als bij de inza
meling : alle grote belgische 
financiële instellingen met pa-
rastataal of vergelijkbaar ka-
reikter halen het grootste deel 
van hun spaarmiddelen in 
Vlaanderen maar richten rela
tief — en meestal ook absoluut 
— het grotere deel van hun in
vesteringen naar de bi'usselse 
agglomeratie en naar Wallonië. 

een kolonialistische 
verhouding 

Men ziet hierin de kenmer
ken van een maatschappelijke 
en ekonomisch-financiële on
volgroeidheid van de vlaamse 

gemeenschap. In zekere zin 
vertoont de ekonomie in Bel
gië kolonialistische kenmerken 
jegens de Vlamingen. Men mag 
dat woord dan niet opvatten 
in zijn uiterste dramatische 
draagwijdte, zoals het geval 
is in de ontwikkelingslanden, 
maar helemaal onjuist is de 
aanwending van dit begrip 
niet. De Vlamingen zijn te 
weinig betrokken bij de meest 
progressieve of de meest in
vloedrijke taken en funkties. 

In die zin is het zeer karak
teristiek dat de Vlamingen 
geen beleggers in aandelen 
zijn, ofschoon ze langs die weg 
(eventueel ..) hun intrede zou
den kunnen doen in vele be-
heerraden waar ze tans ofwel 
niet. ofwel door volksvreemde 
bourgeois « vertegenwoordigd » 
zijn. 

De nederlandstalige uitgave 
van het « Memento der Effek
ten » wordt vrijwel niet ver
kocht in steden zoals Kortrijk 
of Gent, zei de h. Wilfried Die
rickx in zijn referaat. Wie in 
die vlaamse steden belegt in 
aandelen, behoort meestal tot 
de franstalige minderheid en 
schaft zich de franstalige edi
tie van dit veel verspreide 
handboek aan. 

Men moet hieruit niet af
leiden dat we de weg naar de 
ekonomische ontvoogding van 
Vlaanderen alleen maar kun
nen zien langs neo-kapitalis-
tische weg, steunend op de uit
breiding ,en op het rijker en 
machtiger worden van de 
vlaamse kapitalistische burger, 
dom. Maar als element van 
analize zijn die gegevens be
langrijk. Bij het bepalen van 
onze maatschappelijke strate
gie moeten we er rekening mee 
houden. ""De strijd voor de 
maatschappelijke bevrijding 
van Vlaanderen is nog maar 
nauwelijks begonnen ! 

de Brusselse slokop 
(aco) — Minister van Ekonomische Zaken Leburton heeft niet 

kunnen verbergen dat Vlaanderen .stiefmoederlijk behandeld 
wordt bij het toekennen van kredieten tegen gunstige voorwaar
den voor onderzoek en fabrikage van prototipes. 

Volksvertegenwoordiger Knoops (Rassemblement Wallon) 
stelde hierover een parlementaire vraag die hij als volgt formu
leerde : 

Hoeveel kontrakten heeft de regering met partikuliere firma's 
gesloten, met vermelding van het aantal per dienstjaar ? 

Wat is het bedrag dat de Staat ter zake per begrotingsjaar 
heeft vastgelegd ? 

Hoe worden de kredieten verdeeld onder : het vlaamse landsge
deelte, het waalse landsgedeelte en het brusselse ? 

Veel genoegen heeft die 
vraag aan minister Leburton 
zeker niet gedaan, maar hij 
kon het antwoord niet uit de 
weg gaan. 

Het bleek dat van de door de 
overheid toegekende kredieten 
slechts 14,8 % (lees en schrijf 
veertien komma acht percent) 
naar Vlaanderen gaat. circa l.'ï 
a 16 % naar Wallonië en de 
rest. zijnde ongeveer 70 %, 
nar Brussel en omgeving ! 

de cijfers liegen er niet om 

Het lijkt onmogelijk, ter
gend, uitdagend, ongelooflijk. 
Maar laten wi.j het minister 
Leburton met zijn eigen woor-
zeggen : « Het aantal hulpver
leningen toegestaan door de 
regering aan private bedrijven 
bedroeg : 2 in 1968 (vanaf 1 
juli 1968), 91 in 1969 en 35 in 
1970 (tot 31 oktober 1970). De 
toegekende bedragen beliepen r 
3.612.000 fr. in 1968 (vanaf 1 ju
li 1968), 926.800.000 fr. in 1969 
en 431.042.000 fr. in 1970 (tot 
31 oktober 1970). De kredieten 
zijn per streek op volgende 
wijze verdeeld : vlaamse streek 

202.116 000 fr. ; waalse streek 
290.847.000 fr. ; brussel en om
geving 868.491.000 fi-. ». 

kapitalistische 
machtskoncentratie 

We laten de beoordeling 
ervan gerust over aan de lezer. 
Het is waar dat er een abnor
maal sterke koncentratie van 
maatschappelijke zetels in het 
brusselse bestaat. Maar dat is 
een misbruik te méér. Dat ver
sterkt nog het anfci-volks ka
rakter van de kapitalistische 
struktuur in België. 

De Walen beginnen zich al
licht rekenschap te geven van 
de anti-sociale gevolgen die 
deze koncentratie meebrengt 
voor hen — ook al speelt bij 
hen de taalfaktor geen rol. 

Voor Vlaanderen daarente
gen weegt de anti-volkse kon
centratie van ekonomische 
macht in het brusselse door in 
alle domeinen : sociaal-ekono-
misch, politiek sindikaal, men
selijk, kultureel èn taalkundig. 

Hebben de BSP en de 
(vlaamse ?) CVP daarover 
niets te zeggen ? Laten zij de 
oppozitie alleen in haar pro
test 1 

Zou het dan toch waar zijn dat, zoals de fransman zegt, grote geesten elkaar ontmoeten, 
wat betekent dat zij er over bepaalde onderwerpen vaak dezelfde mening op na houden ? 
Die franse zegswijze schoot ons te binnen bij het lezen van het zoveelste artikel van Jos 
van Eynde over de vermeende verantwoordelijkheid van de Volksunie, dat hij besluit 
met een paar zinnen die zo konden gevloeid zijn uit de mond van CVP-voorzitter Van-
dekerckhove of ontleend aan de moties van de CVP. Ook hij schrijft : « Had de Volksunie 
zich niet buiten het stevige front van vlaamse katolieken, socialisten en liberalen ge
plaatst, dan zou men vandaag niet naar middeltjes moeten zoeken om de grondwetsher
ziening door te voeren ». en dat « eens te meer de vlaamse nationalisten door hun nood
lottige politiek de vlaamse mensen en de vlaamse zaak grote schade hebben berokkend ». 

de kunst om 

de zaken op hun kop te zetten 

welk vlaams front ? 

Het begint wel wat eento
nig te worden, die geschie
denis van het brede, stevige 
vlaamse front. Iedereen 
spreekt er van, maar nie
mand, buiten de Volksunie, 
heeft ooit voorgesteld het 
tot stand te brengen. En als 
Karel De Witte in de «Ga
zet van Antwerpen» een 
proefballonnetje oplaat voor 
het plegen van vlaams over
leg, dan krijgt hij dadelijk 
in «Volksgazet» de volle 
laag in de vorm van een af
wijzend antwoord, dat te
vens een samenraapsel is 
van allerlei insinuaties. Wat 
bedoelen de CVP en de BSP 
dan wel met «een stevig 
vlaams front ? » Het heeft er 
de schijn van dat zij menen 
dat de VU-wagon zo maar 
doodgewoon achter aan hun 
trein moet worden gekop
peld, en zich aldus zonder 
meer op sleeptouw moet la
ten nemen. 

Beweren dat de Volksunie 
grote schade berokkend 
heeft aan de vlaamse zaak 
is op zijn minst de zaken op 
zijn ftop zetten. Dat er een 
probleem van de zes randge
meenten bestaat is te wij
len, niet aan de Volksunie, 
maar aan het feit dat de 
CVP-BSP in 1963 op Herto-
ginnedal een gevaarlijk en 
nodeloos stelsel van taaite
gemoetkomingen hebben in
gevoerd in die randgemeen
ten, tegen de waarschuwin
gen in van de Volksunie en 
van al de representatieve 
vlaamse kultuurorganizaties. 
Het zijn die faciliteiten die 
de toestand aldaar grondig 
bedorven hebben. 

trouw en trouweloosheid 

Alleen de VU is trouw ge
bleven aan de beginselen 
van het memorandum dat 
na de eerste mars der hon
derdduizend (1) naar Brus
sel is afgegeven aan de rege
ring, en waarvan punt 3 
luidde : «Integraal behoud 
voor Vlaanderen van de 
randgemeenten, met ver
werping van alle facilitei
ten ». Wanneer verleden 
week in de kamerkommissie 
voor de grondswetsherzie-
ning de VU-volksvertegen-
woordiger Anciaux voorstel
de die faciliteiten af te 
schaffen, waardoor de zes 
randgemeenten hvm statuut 
van vóór 1963 zouden terug
krijgen en normaal opnieuw 
in het nederlandstalig arron
dissement Halle-Vilvoorde 
zouden ingeschakeld wor
den, dan stemden zowel de 
CVP-ers als de BSP-ers te
gen. Zij weigerden aldus de 
toestand van vóór 1963 te 
herstellen. 

Wat willen de CYT en de 
BSP dan wel? Zij stellen 
voor de randgemeenten op
nieuw in het eentalig neder-
lands arrondissement op te 
nemen. MAAR MET BE
HOUD VAN DE NOOD
LOTTIGE FACILITEITEN. 

en die faciliteiten wil de VU 
niet. En ook al wie in Vlaan
deren naam en gezag heeft 
wil dit niet! 

hun bondgenoten... 

Om het kworum te berei
ken had eerste minister Eys-
kens de keuze : met de 
Volksunie, maar dan zonder 
de faciliteiten in de randge
meenten, en ook zonder de 
grendels en zonder de vrij
heid van het gezinshoofd, 
ofwel met de P W , maar 
dan met de faciliteiten, met 
supergrendels en met de 
vrijheid van het gezins
hoofd. 

Tenslotte kwam het alles 
hierop neer dat de Volks
unie, nadat de kleurpartijen 
het te Brussel voor Vlaande
ren hopoloos hadden ver
knoeid, zo maar onmiddel
lijk bereid zou moeten zijn 
om , de «rotoplossing van 
Hertoginnedal», die de weg 
heeft geëffend voor de vori
ge en voor de nieuwe, nog 
noodlottiger toegevingen, te 
helpen officializeren. 

In feite schijnt alles er nu 
op ie wijzUn dat een paar 
waalse liberalen uit Namen 
en Luxemburg zull«n beslis
sen over het voortbestaan 
van het nederlandstalig on
derwijs in de hoofdstad. En 
dat zal dan weer de zoveel
ste grote overwinning zijn 
die door de CVP en de BSP 
« met de dood in het hart» 
zal worden goedgestemd. 

slecht geweten 

Cïedreven door hun slecht 
geweten pogen de kleurpoli-
tiekers him eigen schuld af 
te wentelen op de Volks
unie, die echter door het 
verloop der gebeurtenissen 
steeds in het gelijk is ge
steld. Zo pakte de h. van 
Ackere van de CVP in de 
jongste politieke tribune 
van de radio de VU nog 
maar eens aan met het valse 
argument, dat de vlaamse 
nationalisten tegen de taal
wet van 1932 hebben ge
stemd, maar hij wachtte 
zich wel er voor te zeggen 
waarom : omdat er geen 
sankties waren voorzien 
voor het geval van niet-na-
leving van de wet. De 
vlaamse nationalisten had
den juist gezien, en de 

vlaamse katolieken, socialis
ten en liberalen hadden zich 
nogmaals met en kluitje in 
het riet laten sturen, want 
die wet is in de hoofdstad 
nooit toegepast. En wie 
moest die wet te Brussel 
toepassen ? Niet de vlaams
nationalisten maar wel de 
eigen kleurpolitieke vriend
jes en partijgenoten. 

En sedert de goedkeuring 
van de wet van 1963, welke 
daarin verbetering moest 
brengen, is de toestand te 
Brussel nog geweldig ver
slechterd, en is Vlaanderen 
in de hoofdstad in versneld 
tempo blijven achteruit
gaan. Waar of niet, heren 
van de CVP en BSP ? En is 
dat soms de schuld van de 
Volksunie ? En wie zou dur
ven beweren dat Vlaande
ren ook niet verder is ach
teruitgegaan in de rand- en 
aanpalende gemeenten? Wat 
hebben de CVP-, BSP- en 
PW-gemeentebesturen daar 
gedaan om de insijpeling 
van de frankofone verove
raars in te dijken ? Niets! 
Wel integendeel ; overal 
hebben zij ze met open 
armen ontvangen, en zijn zij 
hen slafelijk ten dienste ge
weest. 

Tot besluit zeggen wij : 
Laat de CVP- en BSP-kran-
ten en -leiders maar naar 
hartelust zwammen over de 
verantwoordelijkheid en de 
schuld van de VU, het kan 
ons geen barst schelen. En 
laat ze bij de eerstkomende 
verkiezingen maar voor het 
kiezerskorps verschijnen 
met hun «verwezenlijkin
gen » : de paritaire regering, 
de verkwanseling van de 
vlaamse meerderheid, de de
finitieve faciliteiten voor de 
frankofonen in de vlaamse 
randgemeenten, de vrijheid 
van het gezinshoofd, de af
stand van de Voer... 

Wij van de Volksunie zijn 
er gerust in. Al vliegt de leu
gen nog zo snel, de waarheid 
achterhaalt ze wel. 

m.v.d.b. 

(1) Ter herinnering laten 
wij hier de namen volgen 
van de CVP-parlementsle-
den die aan de mars deelna
men : De Saeger, Lefère, 
Mevr. Verlaekt. Mej Drie-
sens en De Vos, de hh. Fim-
mers. Loos. Kiebooms, Pos-
son. Peters, Tanghe, Bergh-
mans, Dupont, Verroken, 
van Royen, van den Daele. 
Eeckman, De Mey, De Pae-
pe, Otten, De Gryse, Lavens. 
Verhenne, Callebout, Piers 
Claeys, Bode, De Nolf, Ene-
man, Robyns, Wirix, Vande-
kerckhove, Neefs, De Hand-
schutter, van Doninck, Sled 
sens, Buts, van de Putte. 
Stubbe, Sobry, De Winter, 
van Cauwelaert, Monde 
laers. 

«Men mag dus verwach
ten, aldus «De Standaard», 
dat zij het memorandum ah 
bazis van hun politieke alrtie 
zullen maken ». Maar in 196S 
keurden zij Hertoginnedal 
croed. en alles wijst er op 
dat zij ook in 1970 hun 
woord zullen verloochenen 
Van «vaandelvlucht» ge
sproken... 
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Progil blijft in het nieuws Vorige zaterdag trok een stille proteststoet door het 
oude hart van Antwerpen. 

De gewestbond Brussel van het Davidslonds in vergfadering op 25 november 1970, 
neemt met verslagenheid kennis van de beslissing van de regering de « liberté 
du père de familie » weder in te voeren , 
herinnert er aan dat deze « liberté » alleen door onze franstalige tegenstanders 
voor de vlaamse huisvaders geëist wordt, omdat zij zeer goed weten dat zij aldus 
— met behulp van de sociaal-ekonomische druk door het fransgericht brussels 
machtsapparaat uitgeoefend — de vlaamse gemeenschap in Brussel, en bijgevolg 
heel Brussel, ongehinderd kunnen verfransen, wat hun uiteindelijk doel is ; 
stelt vast dat deze « liberté du père de familie » een aanfluiting is van de vrij
heid, die de fransdolle liberté-schreeuwers de brusselse Vlamingen weigeren, en 
die daarom voor de vlaamse gemeenschap in de vlaamsvijandige « hoofdstad », 
alleen door een beschermde en bevrijdende wet kan gewaarborgd worden ; 
lacht met de bewering van de regering dat de op te richten hoofdstedelijke or-
ganen de door 140 jaar verfransing geschapen wantoestanden in Brussel, op min
der dan 1 jaar tijd zullen saneren ; 
zal — trouw aan de Davidsfonds-idealen. in dienst van de vlaamse gemeenschap 
te Brussel — de bedrieglijke, onvrije « liberté du père de familie » onder geen 
enkel voorwendsel aanvaarden ; 
is beschaamd over de « vlaamse » ministers, die met zulke anti-vlaamse aktie 
kollaboreren ; 
roept alle gewest- en gouwbonden, het nationaal bestuur en de raad van beheer 
van het Davidsfonds, en alle andere vlaamse vereniginstt'n on tot een gemeen
schappelijk optreden om de verwezenlijking van fle gron?i'vefsherziening te ver
hinderen : zij wordt immers door de regering als één ^eneel opgedrongen en daar
enboven is uit de jongste politieke onderhandelingen en tekstwijzigingen duide
lijk gebleken dat zowel partij- en regeringsbelang als het belang van een afge
daan, unitair fransgericht staatsregime voorrang krijgen op de belangen van de 
vlaamse volksgemeenschap. 

strooibriefjes 

in het parlement 

Vorige week lieten KVHV-stu-
denten pamfletten neerdwarrelen 
in het parlementaire halfrond. 
Daarop stond een open hrief afge
drukt aan de minister van Justi
tie, de leden van het parlement en 
de partijbesturen, om hen aan te 
sporen tot « een beetje politieke 
moed », voldoende om definitief 
gedaan te maken met de nasleep 
van de repressie door het verlenen 
van amnestie. 

Ziehier de tekst van het strooi-
briefje. 

Heren vertegenwoordigers van 
het volk. 

Het is ons niet steeds zeer dui
delijk wie U vertegenwoordigt. 
Nochtans zijn wij de mening toe
gedaan dat uw taak erin bestaat 
de wil van het volk, uw werkge
vers, in daden om te zetten. Wij 
menen ons dan ook tot U te kun
nen richten. Het is U welicht niet 
onbekend dat een steeds groter 
wordend deel van uw kiezers van 
U eindelijk een beetje politieke 
moed verwacht. 

Wij leggen U dan ook de volgen
de punten voor : 
1. Het is geen gezonde toestand 
dat nagenoeg 25 jaar na de tweede 
wereldoorlog duizenden en duizen
den in dit land nog steeds finan
cieel en moreel de gevolgen dra
gen van hun verleden of — wat 
erger is — van de gedragingen 
van hun vader of echtgenoot. Het 
is niet verantwoord dat een aan
tal eenvoudige mensen met weinig 
of geen schuld, zelfs oudstrijders 
verstoken blijven van pensioen, 
oorlogsschade en dergelijke. 
2. De repressie heeft aanleiding 
gegeven tot spijtige uitwassen en 
overdreven hardheid. Zij is een 
onterende bladzijde geworden in 
de geschiedenis van ons rechtsle-
ven. 

Dat de repressie ontspoorde 
blijkt uit tal van feiten : 
— de uitzonderingsrechtbanken 

waarover de latere Eerste Mi
nister Pholien verklaarde dat 
men aan 500 krijgsauditeurs, 
van wie velen elke ervaring 
misten, een macht van neger-
konmgen had toegekend ; 

— de 2 940 doodstraffen en 242 te
rechtstellingen in België tegen
over slechts 125 doodstraffen en 
38 terechtstellingen in Neder
land waar de kollaboratie noch
tans even intens is geweest ; 

3. Wij ijveren voor amnestie ook 
uit vlaamse overwegingen. De kol
laboratie is geen tipisch vlaams 
verschijnsel geweest : ook Wal
lonië en vele andere landen heb
ben vormen van kollaboratie ge
kend. Ook ligt het niet in onze be
doeling de vlaamse kollaboratie 
goed te praten. Wij bedoelen al
leen dat de repressie in Vlaande
ren een anti-vlaamse inslag heeft 
gehad. Al te vaak hebben frans-
kilions onbegrip en revanchegeest 

hen bezield die recht moesten 
spreken in Vlaanderen na de oor
log. Dit is juist het tegendeel van 
wat had moeten geschieden. Er 
waren immers voor de vlaamse 
kollaboratie verzachtende omstan
digheden waarmee in de naoorlog
se bestraffing geen rekening werd 
gehouden. Hierbij denken we aan 
het langdurig onbegrip van de 
belgische machthebbers ten opzich
te van gewettigde vlaamse eisen. 
4. Is het normaal dat België am
nestie zou weigeren terwijl in an
dere landen, o.nl Frankrijk, Ne
derland, Joegoslavië en Sovjet
unie, reeds sedert jaren amnestie
wetten werden uitgevaardigd ? 
5. Amnestie is geen miskenning 
van het leed dat door vele landge
noten tijdens de oorlog werd gele
den. Wij weten dat sommigen nog 
steeds de gevolgen dragen. Wij 
doen een beroep op hun grootmoe
digheid, vooral ten opzichte van 
hen die geen schuld dragen aan al 
dat lijden, nl. de zuiver politieke 
delinkwenten, die niet eens wisten 
wat er in de duitse kampen om
ging. 
6. Ten onrechte vreest men dat 
door amnestie het nazisme zou 
heropleven. Wie de biezondere om
standigheden van de kollaboratie 
in Vlaanderen kent, weet dat dit 
gevaar onbestaande is Onder de 
kollaborateurs waren er tal van 
misbruikte idealisten. Overigens, 
naarmate de oorzaak van dreigen
de verbittering wordt weggeno
men door een gul gebaar van ver
zoening, zullen de gestraften des 
te gemakkelijker erkennen dat er 
tijdens de oorlog fouten werden 
bedreven. 

Hoewel de omstandigheden van 
de kollaboratie tijdens de eerste 
en de tweede wereldoorlog niet 
precies dezelfde waren, toch dur
ven wij hopen dat ook tans, over 
de partijen heen, de humane tra
ditie moge zegevieren, opdat zoals 
in 1937 de nodige eensgezindheid 
zou worden bereikt om een nieu
we amnestiewet te stemmen. 

Wij durven hopen dat alle gelo
vigen in de kristelijke beginselen 
en alle niet-gelovigen in de huma
nitaire traditie de inspiratie zullen 
vinden, om ook in ons land de tra
gische bladzijde van oorlog en na-
oorlog om te draaien. 

Wij verheugen ons te kunnen 
verwijzen naar de oproep van 
Monseigneur Heuschen, daarin ge
steund door alle belgische bis
schoppen en de de verklaringen 
van andere vooraanstaanden, op
dat de laatste sporen van oorlog 
en bestraffing definitief zouden 
worden uitgewist. 

Wij zijn niet de eersten, doch 
hopelijk wel de laatsten, die U 
vragen een wetsvoorstel tot het 
verlenen van politieke amnestie 
in te dienen, in overweging te ne
men en te aanvaarden. 

met verslagenheid... 

Alle nederlandstalige kranten ontvingen deze week een motie, uitgaande van 
47 leraars aan het antwerpse St. Lievenskollege. De motie werd ook toegestuurd 
aan alle antwerpse senatoren en volksvertegenwoordigers. Ziehier de tekst : 
De ondergetekenden, leraars aan het Sint-Lievenskollege te Antwerpen, 
na kennis te hebben genomen van de verklaringen door de eerste minister en 
door andere politici afgelegd in parlement, pers en radio-televizie, 
vragen zich met verbijstering af hoe het mogelijk is, dat vlaamse ministers hun 
goedkeuring kunnen hechten aan wettelijke maatregelen waardoor de vlaamse 
volksmens in Brussel nu definitief aan de verfransingsdruk wordt overgeleverd; 
vinden het een merkwaardig voorbeeld van burgerzin, waardig te worden behan
deld in lessen staatsburgelijke opvoeding, dat wetten van het belgische volk ja
renlang in Brussel straffeloos mogen overtreden worden, en dat de overtreding 
zelf als onderhandelingsobjekt door een regering aanvaard wordt ; 
voelen hun achting onmetelijk stijgen voor politici, die tot voor kort staande 
hielden dat er geen sprake kon zijn van toegevingen vóór de vlaamse rechten in 
de hoofdstad verworven waren, en die nu in een handomdraai aan wetsver-
krachters voorrechten geven ; 
bezweren de vlaamse volksvertegenwoerdigers en senatoren uit alle partijen het 
Vlaams volksbelang te stellen boven partijbelang, met alle deugdelijke middelen 
te zorgen : dat de zoveelste verkwanseling van vlaamse mensen, van vlaamse 
grond, van vlaams kultuurbezit geen doorgang vindt. 
Zij geven de betrokken parlementsleden de verzekering, uit alle macht elke even-
tuele latere kandidaatstelling te zullen bevechten van hen die tans zouden samen
spannen met de belagers van het Nederlands-Vlaams in Brussel. 

doelbewuste geestelijke moord 

De « Vereniging van Vlaamse Leer
krachten » stuurde aan de leden van de 
regering en aan alle vlaamse parle
mentsleden volgende vlammende motie: 

De Vereniging van Vlaamse Leer
krachten heeft met grote verwondering 
kennis genomen van het voorstel tot in
voering van de vrije keuze van het ge
zinshoofd inzake onderwijstaal. Dit 
regeringsvoorstel is een onvoorstelbare 
bedreiging voor het nederlandstalig on
derwijs te Brussel, zoals senator Vanden 
Daele op 23 november terecht opmerkte 
De VVL ziet in deze maatregel de be 
kroning van veertig jaar sistematische 
en ongestrafte overtreding van de taal
wetten door de brusselse incivieke ge
meentepotentaten en van zeven jaaj 
moedwillig verwaarloosde vlaamse scho
lenbouw in de hoofdstad vanwege df 
opeenvolgende regeringen. 

De invoering van de vrijheid van hei 
gezinshoofd zou bovendien een regel
rechte aanslag betekenen op de goed-
begrepen vrijheid en een terugkeer 
naar de 19de-eeuwse opvattingen die de 
VVL totaal voorbijgestreefd waande 
Er is immers geen vrijheid mogelijk 
tussen de zwakkere en de sterkere, tus
sen de geïsoleerde, van zijn franse om
geving afhankelijke Vlaming en de 
sterke genadeloze verfransingsmachinc 
van de brusselse agglomeratie. 

Gaat Vlaanderen echt de terugkeer 
meemaken van een liberalisme deze 
keer op taalgebied dat na de vorige 
eeuw voor meer dan honderd jaar de 
opgang en de ontwikkeling van de ar
beidersklasse afgegrendeld en onmoge
lijk heeft gemaakt ? 

Speciaal tot de vertegenwoordigers 
van de Socialistische Partij en van de 
Christelijke Arbeidsbeweging richt de 
Vereniging van Vlaamse Leerkrachten 

de vraag of zij werkelijk zullen gedo
gen dat het nederlandstalig onderwijs 
in Brussel vanaf 1 september 1971 voor
goed onbereikbaar wordt voor tiendui
zenden kleine Vlamingen die zonder de 
steun van de taalwetten niet opgewas
sen zijn tegen de druk die door frans
talige machthebbers zowel op politiek, 
sociaal als ekonomisch vlak meer dan 
ooit op hen zal uitgeoefend worden. Het 
is toch zonneklaar dat het vooral arbei
ders, bedienden en kleine middenstan
ders zullen zijn, die van deze schijnvrij
heid het slachtoffer zullen worden. 

De Vereniging van Vlaamse Leer-
«srachten doet daarom een plechtige, 
«eer dringende oproep tot alle vlaamse 
parlementairen en meer speciaal tot 
diegenen onder hen die een onderwijs-
verleden hebben of als sindikalist de 
gevolgen gezien hebben van het negen-
tiende-eeuwse recht van de sterkste. 

De VVL eist van hen zich met alle 
macht te verzetten tegen het aanvaar
den van een bepaling die gelijk staat 
met doelbewuste geestelijke moord. Zij 
zal niet nalaten de houding van de 
vlaamse vertegenwoordigers in deze 
zaak zeer aandachtig te volgen. 

De VVL verzoekt alle leerkrachten 
in Vlaanderen hun lessen-aktualia te 
besteden aan de katastrofale konse-
kwenties van dit regeringsvoorsteL 

De Vereniging van Vlaamse Leer
krachten zal bovendien gezamenlijk de 
«Judasprijs » toekennen aan alle vlaam
se parlementsleden die deze maatregel 
niettegenstaande alles toch zouden 
goedkeuren. Een Judaslijst met al hun 
namen zal met de nodige kommentaar 
en illustratie op ruime schaal verspreid 
worden en jaarlijks zullen deze verant
woordelijken op de verjaardag van hun 
goedkeuring duidelijk aan hun ja-stem 
herinnerd worden. 
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er komt een vlaamse bosbouwvereniging 
De bospolitiek In ons land was tot nu toe altijd afgestemd op 

Wallonië en had slechts oog voor de produktierol van het bos. 
Met de privé-bossen (55 procent van het totaal) liet men zich 
nauwelijlts in. De administratie van Waters en Bossen is overwe
gend franstalig, en geen twee jaar geleden werd de ongelijkheid 
van de beide taalkaders zelfs vastgelegd « omdat er nu eenmaal 
méér franstalige dan nederlandstalige dossiers zijn ». 

Alle publikaties op bosbouwgebied waren tot voor kort uitslui
tend franstalig en de enige grote bosbouworganizatie, de « Société 
forestière de Belgique » was een nagenoeg uitsluitend waalse 
aangelegenheid. 

De Vlaamse bosbouwingenieurs, afgestudeerden van Gent en 
Leuven, waren met deze gang van zaken niet zo gelukkig, maar 
de heersende mentaliteit was nu eenmaal : wat willen de Vlamin
gen over bossen praten, zij hebben immers geen bossen... 

harde waarheid 

Het is een feit : Vlaanderen 
is een biezonder bosarm land. 
In de antwerpse en limburgse 
Kempen hebben de groene op
pervlakten nog enige omvang, 
maar de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen hebben nage
noeg geen bossen van beteke
nis meer. 

En nochtans : Vlaanderen 
heeft zijn bossen, méér bosop-
pervlakte, nodig als brood. Dit 
besef is in dit europese natuur
beschermingsjaar bij een breed 
publiek terdege doorgedrongen. 
De aktie van tv en radio 
(« plant een boom ») en de vele 
artikelen in dag- en weekbla
den hebben daar sterk toe bij
gedragen. In feite heeft de idee 
om een eigen « Vlaamse Bos
bouwvereniging » te stichten 
— Vlaamse bosbouwingenieui^ 
hadden er vroeger wel eens aan 
gedacht — door deze fel geste
gen belangstelling voor groen 
en bos een flinke duw in de 
rug gekregen. Het is ten slotte 
prof. dr. M. van Miegroet, hoog
leraar aan de gentse fakulteit 
der landbouwwetenschappen 
geweest die ertoe besloot het 
ijzer te smeden terwijl het 
warm was. Hij polste links en 
rechts in de middens van de 
vlaamse bosbouwkundigen en 
van de bosliefhebbers in het 
algemeen, en vond dadelijk 
entoesiaste bereidheid genoeg 
om het er op te wagen. Een 
beperkt initiatiefkomitee (de 
professoren Geebelen (KUL) 
en van Miegroet (RUG), de 
bosbouwingenieurs De Schuy-
ter, Janssens, Paelinck, Ros-

kams, van den Broucke, van 
Poucke en de joernalisten 
Martens en van den Sijpe) 
stuurde daarop een « stichtings-
oproep » rond naar mogelijke 
belangstellenden. En al dade
lijk kwam er een pozitief ant
woord terug van honderden 
mensen uit heel het vlaamse 
land. 

oproep 

In die stichtingsgroep schre
ven de initiatiefnemers o.m. 
het volgende : 

« Ingevolge bevolkingsdruk 
en toenemende industralizering 
en het ontbreken van een ge-
koördineerde politiek inzake 
bosbescherming, natuurbeheer, 
landschapsverpleging en rekre-
atieorganizatie is in het vlaam
se land de behoefte gegroeid 
naar het samenbrengen van 
alle personen en krachten, die 
zich pozitief willen inzetten 
tot vrijwaring van het mense
lijk leefmilieu en die hun aktie 
terzake willen koördineren. 

» Gezien de belangrijke rol, 
die het bos en de bosbouwer 
hierbij te spelen hebben en re
kening gehouden met de verre
gaande bosversnippering en 
een nijpend gebrek aan belang
stelling voor het bos vanwege 
de openbare instanties, veroor
loven de ondergetekenden zich 
de onverwijlde oprichting van 
een «.J^'laamse Bosbouwvereni
ging » aan te bevelen. 

» Deze vereniging zou zich 
vooral tot doel stellen de ken
nis van het bos bij het groot 
publiek te verruimen, de be

scherming en de revalorizatie 
van het bos te verzekeren, de 
uitbreiding van de beboste op
pervlakte na te streven, de so
ciale funktie van het bos in de 
hand te werken, hulp te bieden 
aan de boseigenaars, aktief te 
ijveren voor het toegankelijk 
maken van bossen, samen te 
werken met alle instanties, die 
belang stellen in het bos en 
zijn behoud. 

» De « Vlaamse Bosbouwve
reniging » mag geen beroeps
vereniging worden, uitsluitend 
bestaande uit universitair ge
diplomeerden Het is integen
deel gewenst dat zij de verza
melplaats zou zijn van natuur
liefhebbers, bosbouwinge
nieurs, vertegenwoordigers van 
alle bevolkingsklassen, bos
wachters, jeugdleiders, leer
krachten, vertegenwoordigers 
van de kommunikatiemedia, 
de houtindustrie, de sociale 
groeperingen, boseigenaars en 
boomkwekers, kortom van al
len, die met het lot van het bos 
begaan zijn en die het vlaamse 
land schoner, groener en beter 
leefbaar willen maken ». 

mogelijkheden 
tot wederbebossing 

Op 31 oktober werd dan te 
Gent de « Vlaamse Bosbouw
vereniging » (VBV) boven de 
doopvont gehouden en zater
dag 12 december gaat te Mort-
sel (Gevaert-Agfa auditorium, 
15 u ) de eerste algemene ver
gadering door. 

In een persmededeling zegt 
de VBV dat zij « het tot stand 
komen van een dinamische bos
politiek in het vlaamse land 
wil bewerken » daar « tot op 
heden geen bospolitiek werd 
uitgewerkt die rekening houdt 
met de specifieke noden » van 
onze streek. Zij is van oordeel 
dat « in Vlaanderen de vrijwa
ring van het leefmilieu gebon
den is aan het absoluut behoud 
van de nog bestaande bosres-
ten, en dat een dinamische be-
bossingspolitiek nodig is die 
moet toelaten snel en goedkoop 
de groene ruimten te scheppen, 
waaraan de bevolking behoefte 
heeft ». De « Vlaamse Bos

bouwvereniging » zal optreden 
als een drukkingsgroep die 
maatregelen aanbeveelt die 
kunnen genomen worden om 
tot een onmiddellijke verbete
ring te komen van de misera
bele toestand. 

Zo stelt zij in eerste instantie 
« de bebossing voor van margi
nale landbouwgronden en van 
de waterzieke gronden. In het 
plan tot sanering van de euro
pese landbouw (Mansholt) is 
voorzien dat 5 miljoen hekta-
ren marginale landbouwgron
den moeten worden omgezet in 
bossen en groene zones Voor 
België wordt gerekend met het 
verdwijnen op korte termijn 
van 250.000 ha marginale land
bouwgronden, waarvan het 
overgrote deel in het vlaamse 
land gelegen is ». 

De VBV wil tevens de inte
resse voor bebossing wekken 
bij de openbare besturen en 
hen ook daadwerkelijke hulp 
verstrekken. « De aandacht van 
de gemeenten en van de kom
missies van openbare onder
stand moet worden gevestigd 
op het feit dat de aanleg van 
een park 800.000 fr. tot 1 mil
joen fr. per ha kost, terwijl een 
tjebossing voor maximum 
25 000 fr. per ha kan worden 
uitgevoerd. Deze bebossing kan 
bovendien van minstens 30 % 
rijkssubsidie genieten ». 

een goede zaak 

Er zijn verschillende goede 
redenen om de oprichting van 
de « Vlaamse Bosbouwvereni
ging » met simpatie te begroe
ten. Al wie in het bosarme, 
dichtbevolkte, door industrie 
en wildbouw overwoekerde 
Vlaanderen enigszins begaan 
is met het behoud van een ge
zond leefmilieu zal het zeker 
toejuichen dat een vereniging 
zich speciaal wil gaan toeleg
gen op de bescherming, de uit
breiding yan het vlaamse bos-
areaal. Daarom ook is het goed 
dat de vereniging van meet af 
aan heeft gekozen voor het sa
menbrengen, in eenzelfde vere
niging, van professionele bos
bouwers, technische ambtena

ren en boswachters met aUe 
mogelijke belangstellenden en 
bosvrienden die de doelstellin
gen van de VBV willen onder
schrijven. De « Vlaamse Bos
bouwvereniging » kan een bie
zonder kreatieve rol vervullen 
en een doelmatige stimulans 
zijn voor de (al te trage en on
verschillige) overheid. 

Wij begroeten de stichting 
van de VBV tevens als een zo
veelste simptoom van het groei
ende federalizeringsproces dat 
zich in Vlaanderen traag maar 
zeker en overal -doorzet. 

Het VBV-kontaktadres : ir, 
J. De Schuyter, Kleine Gent
straat 7, St. Denijs-Westrem, 

de volksgetrouwe vlaming gaston eyskens • . . 
« Brussel is vlaamse bodem. Brussel is 
vlaams in zijn diepe volkslagen, vlaams 
in zijn historische waarden. De inwi j
king, die de bevolkingsgetallen der brus-
selse agglomeratie vermeerdert, komt 
voorzeker niet uitsluitend, doch dan toch 
in overwegende mate uit het vlaamse 
land. Nergens echter in België wordt de 
vlaamse volksintegriteit zo gevaarlijk 
aangetast en verder bedreigd als te Brus
sel. Door de onwil of het onbegrip der 
plaatselijke overheden, door de ontdui
king der taalwetten, het behoud van een 
verfranst onderwijs en de vele invloe
den, welke uitgaan van het verfranste za
kenleven, van ekonomische, financiële, 
sociale en kulturele instellingen en een 
machtig bestuurlijk apparaat, gevestigd 
in de hoofdstad of in haar omgeving, 
wordt de normale inwerking van het 
vlaamse bevolkingsoverwicht stelselma
tig ontwricht of geneutralizeerd. Me*r 
dan ooit is Brussel het grote strijdobjekt 
der vlaamse beweging », 
(Prof. dr. Gaston Eyskens, vandaag eer-
ste-minister van België, in het boek 
« Vlaamsche Volkskracht van Heden », 
uitgegeven door de Standaard-boekhan
del (1940 ) . 

Op 25 november 1970 verklaart hij tijdens 
een interview met « De Standaard » : « Ik 
heb mijn opvattingen nooit grondig hoeven 
te wijzigen, gedurende 35 jaar politiek leven. 
De regeringsverklaring van 18 februari (het 
regeringsvoorstel inzake de grondwetsherzie
ning) ligt volkomen in de lijn met mijn 
Vlaamse Ideeën uit de tijd van het jaar 1935 ». 

Eyskens' geschenk anno T970 aan zijn 

dierbare vlaamse volk : een « waalse » 

grondwet, die 

de Vlamingen definitief hun demo-
kratische meerderheidspozitie ont
neemt 

de doodsteek geeft aan het vlaams 
onderwijs te Brussel via de beruchte 
«€ liberté du père de familie » 

het verfransende Brussel zeggen
schap geeft over Vlaams Brabant 

de vlaamse Voerstreek weer los 
maakt van Limburg. 

Inderdaad : volkomen in de lijn van zijn 

vlaamse ideeën van 1935... 
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parlementaire krabbels 
in 

de 

kamer 

Het gehaspel rond de grondwetsher
ziening IS weer terug op gang gekomen. 
In de kommissie wordt druk gepalaverd. 
Na de vergadering worden de ministers 
en de vedetten door de joernalisten van 
tv, radio en geschreven pers belegerd. 
Sommigen lopen gewichtig op het groep
je nieuwsjagers toe, en zijn zichtbaar 
ontgoocheld als hun aankomst geen 
stormloop verwekt. Anderen, zoals de 
eerste minister, zijn verveeld met de 
grote belangstelling van de persmensen, 
en proberen met dure woorden gemeen
plaatsen voor diepzinnigheden te verko
pen. Perin, de grimmige menner van 
het Rassemblement Wallen loopt met 
een boogje om het hoopje heen, maar is 
zichtbaar gevleid dat hij wordt om
stuwd Met zijn hinderende neusstem 
zet hij helder en levendig zijn stand
punt uiteen, antwoordt prompt op de 
vragen, en als hij merkt dat daarin een 
angeltje zit verscholen, komt hij ver
vaarlijk uit de hoek met zijn bijtende 
spot 

De waalse PLP met Descamps op kop 
as nog steeds niet verzadigd. In ruil 
voor enkele stemmetjes hebben de he
ren de vervroegde invoering van de 
vrijheid van de huisvader te Brussel af
gedwongen, en de reeds twijfelachtige 
pariteit van het agglomeratiekollege de
finitief omgebogen in een onontkoom
bare Vlaamse minderheidspozitie. Onbe
schaamd zijn de blauwe heren opnieuw 
naar de premier getogen om nieuwe 
« ophelderingen » te bekomen. In de 
CVP-rangen zijn de zwakkere broertjes 
kopschuw geworden voor al deze kapi-
tulaties, na de stoere verklaringen van 
de leiders, die veilig de kop van de lijs
ten versieren, of geruisloos via provin
ciale verkiezingen of koöptatie in de Se
naat neerstrijken. Het zijn deze zwak
kere broertjes die de honende opmer
kingen op de meetings te verduren krij

gen Zij zijn het geweest die uit politiek 
zelfbehoud de regering Vanden Boey-
nants mee op de knieën hebben gekre
gen. Nu ook weer worden zij onrustig 
op hun wankele zetels en moeten zij af 
en toe wat worden opgepept. 

Dinsdag was de agenda van de Kamer 
volgepropt met interpellaties. De Volks-
uniefraktie had er maar eventjes 3 van 
de vier voor haar rekening genomen. 
Maurits Coppieters nam het op voor de 
minbegoede studenten. Hij toonde aan 
met talrijke konkrete gevallen dat de 
nieuwe toestand nadeliger is voor deze 
jongelui, dan de regeling die voordien 
van kracht was. Hij zei scherp dat men 
het gehele sisteem niet moest afbreken 
om enkele individuele gevallen van be
drog uit te schakelen. Minister Vermey-
len antwoordde vermoeid dat het be
treffende koninklijk besluit zou worden 
versoepeld. 

Jef Olaerts maakte zich zorgen over 
het voorstel van het kolendirektorium, 
waarbij de mijn van Eisden en negen 
waalse mijnen dienen gesloten. De in-
terpellant wees op het protest van de 
ondernemingsraad die zelfs niet eens 
werd ingelicht. Het is dan ook helemaal 
niet verwonderliik dat de onrust bij de 
arbeiders groeit. Spreker verklaarde dat 
de redenen tot sluiting voor Eisden niet 
opgaan. Maar voor het geval sluiting 
toch zou volgen wou hij vernemen wel
ke maatregelen werden overwogen voor 
de verdere tewerkstelling van de afge
dankte arbeiders. 

De interpellatie van Vik Anciaux aan 
minister van Justitie Vranckx was rus
tig naar de toon maar keihard naar de 
inhoud. De interpellant verweet de mi
nister verklaringen te hebben afgelegd 
in verband met de beschuldigden van 
het verkiezingsincident te Laken, die 
vooruitlopen op de uitspraak van de 
rechtbank en daardoor deze beïnvloedt. 
De minister heeft reeds van schuldigen 
gesproken, als er totnogtoe alleen maar 
beschuldigden zijn. Vranckx wond zich 
op en probeerde zich eruit te praten 
door sibillijnse distinguo's. De onver
mijdelijke Geldolf voelde zich weer ge
roepen om tussenbeide te komen. Hij 
werd onmiddellijk door de Volksunie-
fraktie gecounterd. 

nik claes 

in 

de 

senaat 

De Senaat wacht op de rijksmiddelen
begroting, die traditioneel eerst voor 
de Kamer komt en op de grondwets
herziening. Ondertussen is er alleen 
veel werk op de pl.mk in de kommissies 
waar voor het ogenblik tal van wets
voorstellen behandeld worden die twee 
jaar geleden ingediend werden. 

In de openbare vergadering vorige 
week donderdag sloeg BSP-senator Ca-
lewaert geen groot figuur toen er over 
de moties diende gestemd die ingediend 
werden tot besluit van zijn interpellatie 
over het verbod van het rode boekje. De 
Volksunie had senator Calewaert im
mers de loer gedraaid een motie in te 
dienen om hem, die graag van twee 
ruiven eet, te verplichten stelling te 
nemen 

Hij kritizeert immers graag de rege
ring maar stemt altijd het vertrouwen 
erin. 

Door de Volksunie verplicht kleur te 

citaat kamerverslag 

Het beknopt verslag van de 
Kamer versloeg het incident met 
de amnestie-pamfletten tijdens de 
zitting van 26 november als volgt, 
we citeren : 

(Op dit ogenblik worden van 
op de tribune vlugschriften in 
de vergaderzaal gegooid en weer
klinkt de kreet « amnestie ». De 
betogers worden buitengezet). 

De heer Moulin (in het Frans) 
— Daar zit de Volksunie weer 
achter ! 

Een stem bij de Volksunie : 
Dank u. 

De Voorzitter : Wenst nog ie
mand aan de deur gezet te wor
den ? (Leden glimlachen). 

bekennen was zijn houding andermaal 
dubbelzinnig. Hij onthield zich om 
eerst met minister Vranckx te kunnen 
praten om een misverstand tussen hen 
beiden op te helderen ! 

Het was geen moedige houding, maar 
de man schijnt ook niet zo moedig te 
zijn. 

In de kommissie voor Kuituur had 
men weer last met senator van Haegen-
doren. Deze kommissie komt inderdaad 
niet vaak samen én omdat de voorzitter 
van deze kommissie, senator Housiaux, 
ook fraktievoorzitter van de BSP, nogal 
aan de luie kant is én omdat minister 
van Mechelen ook liefst zo weinig mo
gelijk deze kommissie wil zien verga
deren. Zo doet hij zijn zin buiten veel 
kontrole en dat heeft hij liever. Het is 
ook gemakkelijker. 

De agenda van de kommissie was 
voor een flink gedeelte gevuld met 
wetsvoorstellen van senator van Hae-
gen doren. 

Zijn voorstel van wet betreffende de 
kursussen voor kultureel werk of jeugd
werk was een jaar geleden naar een 
speciale kommissie verwezen, die zich 
echter niet bijzonder moe gemaakt had 
vermits ze slechts een paar keer verga
derd had, hoofdzakelijk om op nadere 
informatie te wachten, die o.m. moest 
komen van de minister en die niet 
kwam. 

Senator van Haegendoren vroeg nu 
zonder langer dralen en zonder speciale 
kommissie de behandeling van zijn 
voorstel. Na uitvoerige diskussie be
sloot men inderdaad binnenkort dan 
toch het voorstel te behandelen. 

Een voorstel van senator Jorissen om 
de gemeenten die ten achter blijven in 
de zorg voor hun biblioteken, te ver
plichten tot een grotere inspanning, 
door een minimum uitgave per inwoner 
van 45 frank per jaar op te leggen daar 
waar een biblioteek aanvaard is, werd 
eveneens uitgesteld tot in februari. Zo 
de minister dan niet klaar is met zijn 
sinds jaren beloofd ontwerp voor gron
dige reorganizatie van het biblioteek-
wezen zou over het ontwerpt Jorissen 
gestemd worden. 

Van een ander wetsvoorstel in de 
kommissie Binnenlandse Zaken (van 
senator Jorissen) tot het invoeren van 
een duitse taalrol naast de nederlandse 
en de franse werd eveneens de stem
ming na bespreking uitgesteld. Bij 
monde van senator van Acker, die 
so(«^gelijke vraagstukken kent als 
voorzitter van het kommitee Frans-
Vlaanderen liet de vlaamse CVP horen 
dat het voorstel niet zonder meer k<Mi 

afgewezen worden. De minister van 
Binnenlandse Zaken zal nadere uitleg 
moeten geven op een van de volgende 
vergaderingen. 

In dit verband valt wel op te merken 
dat de CVP minder schroomvallig er
over waakt parlementsleden of promi
nenten in kultuurverenigingen te drop
pen dan de Volksunie. Inderdaad naast 
minister van Mechelen die zelfs als mi
nister geen ontslag wil nemen als voor
zitter van de Bond voor Grote en Jonge 
Gezinnen en naast de antwerpse CVP-
schepene Derine, die voorzitter werd 
van het Davidsfonds, is er inderdaad 
senator van Ackere die voorzitter is 
van het Vlaams Komitee voor Frans-
Vlaanderen. De vraag kan gesteld wor
den of de Volksunie ter zake niet al te 
altruïstisch handelt. 

Een ander wetsvoorstel van de h. Jo
rissen om sindikale verkiezingen te 

' houdert in de overheidssektor werd wèl 
behandeld. Deze verkiezingen werden 
wel gehouden in 1955 en 1959 doch wer
den uitgesteld bij koninklijk besluit in 
1963 zogezegd voor een nieuwe studie 
van het vraagstuk, feitelijk omdat het 
ACV en het A B W de mededinging 
vreesden van andere vakverenigingen 
zoals het kartel van de Onafhankelijke 
Sindikaten, het Eenheidssindikaat en 
het Vlaams Sindikaat. Ze proberen deze 
konkurrenten tans uit te sluiten bij 
verkiezingen om niet hun nederlaag ia 
bepaalde ministeries te moeten beken
nen. Het voorstel werd verworpen 
meerderheid tegen minderheid. Senator 
Jorissen krijgt hierdoor echter de kans 
het opnieuw te verdedigen in de open
bare vergadering. Wat toch dat gewon
nen is. 

Volgende week vergadert de Senaat 
opnieuw in openbare zitting. 

onze parlementairen staan hun man 

• Kamerlid van der Eist lichtte hei 
voorbehoud van de VU-fraktie toe 
tegenover de wetsontwerpen waarbij 
de financiële bijdragen van de EEG-
lidstaten door eigen middelen wor
den vervangen en een aantal budge-
taire bepalingen van europese ver
dragen worden gewijzigd. De fraktfe 
zou zich bij de stemming onthouden. 

• Kamerlid Goemans ondervroeg de 
minister van PTT over de maatrege
len, genomen tegen personeelsleden 
van de sorteercentra Brussel X en 
Luik X, die deelnamen aan de sta
king. 

• De minister van Middenstand werd 
door kamerlid Vansteenkiste ge
vraagd naar de redenen waarom het 
gewestelijk bureau van de Rijks
dienst voor de sociale verzekeringen 
van de zelfstandigen te Kortrijk 
werd afgeschaft. 

• Kamerlid Coppieters ondervroeg de 
minister van Openbare Werken over 
het als overmate kostelijk en tech
nisch te luxueus betitelde projekt 
A 3/836 voor de jachthaven van 
Blankenberge. 

• De minister van Justitie werd door 
kamerlid Anciaux geïnterpelleerd 
over de houding van de minister te
genover de aangehouden vlaamse 
propagandisten na het verkiezings
incident te Laken. 

• Kamerlid Coppieters wees de minis
ter van Nationale Opvoeding op de 
ernstige gevolgen van het koninklijk 
besluit van 17 juli 1970 voor gehuwde 
en zelfstandige studenten. 

• Eens te meer sprong kamerlid 
Olaerts in de bres voor de mijnwer-
kers met zijn interpellatie tot de mi
nister van Ekonomische Zaken over 
de voorstellen van het Kolendirek
torium inzake produktiebeperking 
in de kolenmijnen. 

• Senator Ballet ondervroeg de minis
ter van Ontwikkelingssamenwerking 
over het geval Marcel Meirlaen, die 
sinds de oorlog in Rusland verblijft 
en zijn oude moeder niet kan komen 
bezoeken. 

• Schriftelijke vragen stelden kamer
leden De Commer. Vansteenkiste, 
Raskin, Leys en Mattheyssens. De 
senatoren Jorissen, van Haegendoren, 
Persyn, De Paep, Vandeweghe, Roo-
sens, stelden eveneens schriftelijke 
vragen. 

• In het voortgezet debat over de rijks
middelenbegroting 1971 maakte ka. 
merlid Olaerts een reeks kritische 
opmerkingen over het gebruik der 
rijksgelden. 

• Kamerlid Schiltz hield een even vin
nige als korte tussenkomst in het 
zelfde debat en verweet de meerder
heidspartijen het debat over de ge
meenschapsproblemen te imtwijkea. 



WIJ 

vlaamse leerkrachten 

willen 

een vernieuwd schoolpakf 

In een uitgebreid memorandum maakte de « Vereniging 
van Vlaamse Leerkrachten » (VVL) onlangs haar standpunt 
bekend t.o.v. van het schoolpakt, waarvan de herziening 
door steeds meer kringen wordt bepleit. Voor die herzie
ning pleiten volgens de VVL ondermeer .- het politiek kli
maat dat sedert 1958 grondig gewijzigd is, een drang naar 
nieuwe politieke formaties (omvorming liberale partij, op
roep van Collard, de Volksunie), de vooruitschrijdende 
iaïcizering van het vri j onderwijs, de sterke aangroei van 
de schoolbevolking, de eis tot medezeggenschap in het 
onderwijsbeleid vanwege leraren, ouders en leerlingen. 
Bovendien voorziet het huidige schoolpakt al te weinig in 
de mogelijkheid van pedagogische vernieuwing. Het 
(n ieuwe) schoolpakt kan geen wapenbestand meer zijn, 
aldus de VVL. De mentaliteit is er zo op veranderd dat het 
een akkoord moet worden dat serene opvoeding en open 
samenwerking bespoedigt. 

demokratische school 

Het W L - s t a n d p u n t komt 
neer op een pleidooi voor de-
mokratizering, depolitizering en 
pluralisme. Voor planning, ra-
tionalizatie en koördinatie 
(kwantiteitsonderwijs vervan
gen door kwaliteitsonderwijs), 
pedagogische herbronning en 
ten slotte ook : herwaarder ing 
van het lerarenambt. 

Demokratizering vooreerst : 
elk kind, wat ook zijn aanleg 
moge wezen, moet in staat zijn 
de onderwij ss t rukturen te vin
den waar in het maksimaal aan 
zijn t rekken komt. Daarom wil 
de VVL in het nieuwe school
pakt ook het kunst- en bijzon
der onderwijs opgenomen zien 
en beide moeten ruimer gefi
nancierd worden. Er zou leer
plicht moeten zijn van vijf tot 
zestien jaar, en de algemene en 
volledige kosteloosheid moet nu 
maar eens voor alle instellin
gen werkelijkheid worden. Het 
stelsel van de studiebeurzen 
mag de werkelijk begaafden 
niet meer afremmen en ook 
niet langer de provincies met 
een jonge bevolking diskrimi-
neren. Speciaal voor jonge ar
beiders dient het sisteem van 
levensscholen verder aange
moedigd en het avondonder
wijs moet grotere kansen kri j
gen. 

Ook in zijn s t rukturen moet 
het onderwijs door en door de-
mokratisch wezen. Het nieuwe 
schoolpakt zou beslissingsrecht 
wettelijk in elke schoolgemeen
schap moeten inbouwen voor 
een echte bestuursraad (ouders, 
leraren, vertegenwoordigers be
drijfsleven, PMS-bevoegden, en 

waar wenselijk ook leerlingen). 
Elk insti tuut zou zijn ouders-
raad moeten hebben. Ten slot
te gaat het niet langer op dat 
een onderwijsminister eigen
machtig onderwijsprogramma's 
uitdoktert . 

depolitizering, 
nieuwe geest 

Het schoolpakt, zo zegt de 
VVL, moet officieel de depoli
tizering van het onderwijs be
werken. Dat ziet de leraarsver
eniging dan zo : « Benoemingen 
van leerkrachten moeten vol
gens ob:«ktieve kri teria geschie
den, waarbij zowel direkties 
als leerkrachten het recht be
zitten tegen partijdige benoe
mingen beroep aan te tekenen 
bij de bestendige deputatie. 
Het ambt van minister van Na
tionale Opvoeding dient on
voorwaardelijk gedepolitizeerd 
te worden. Het rijksonderwijs 
moet voortaan over een onaf
hankelijke inrichtende macht 
kunnen beschikken, zoals dit 
tans voor het vrij onderwijs het 
geval is. Als hoogste gezagsor
gaan heeft het ministerie van 
Nationale Opvoeding immers 
tot taak in volledige objektivi-
teit ALLE erkende vormen van 
onderwijs te behartigen. 

De VVL acht het verder on
ontbeerlijk dat er een nieuwe, 
pluralistische geest van weder
zijds ver t rouwen zou komen 
tussen de verschillende school
netten. Dit veronderstelt ech
ter het wegwerken van elke fi
nanciële diskriminatie ' tussen 
de netten. Om dat waar te ma

ken geeft het mfmorandum van 
de VVL een hefe reeks sugges
ties. Zo zou, voor wat het ge
meentelijk onderwijs betreft, 
voor elke gemeente « als stel
regel moeten gelden dat zij 
evenveel aan workings- en uit-
rustingsloelagen uitkeert als 
het Rijk voor eigen scholen 
voorziet. De gelden voor het ge
meentelijk onderwijs zouden 
minimum 25 % van de gemeen
telijke begroting dienen te be
dragen ». 

en het vrij onderwijs ? 

Met betrekking tot de sektor 
«vrij onderwijs» heeft de VVL 
een hele waslijst met verlan
gens. Ziehier de voornaamste • 
de verschillende funkties (stu
diemeesters-opvoeders, admini
stratief personeel, werklieden) 
moeten voor alle net ten gelijlt-
vormig worden gesubsidieerd. 
De normen voor subsidiëring 
moeten gelijk zijn. Priester-le
raren moeten als de andere 
leerkrachten bezoldigd worden. 
Sociale voordelen en parasco-
laire aktiviteiten moeten volle
dig gelijk zijn. 

De leerkrachten van de ver
scheidene netten moeten volle
dig gelijkberechtigd zijn (cfr. 
de voorafbetaling, het stelsel 
van wachtgeld, pensioenen). 

Inzake het probleem van de 

scholenbouw stelt de VVL als 
toekomstbeeld dat alle instel
lingen, materieel en uitrusting 
naakte eigendom van het rijk 
worden. Dit patrimonium moet 
het ter beschikking van de in
richters stellen. 

Ingevolge de sterke leerlin-
genaangroei en soms ingevolge 
de konkurrentiegeest belopen 
de leningen van het vrij onder
wijs zowat 20 miljard. Zolang 
het vrij onderwijs zijn inrich
tingen als private instellingen 
beschouwt, acht de Vereniging 
van Vlaamse Leerkrachten het 
onaanvaardbaar dat het rijk de 
gelden voor dergelijke scholen 
zou uitkeren omdat het desge
vallend private instellingen fi
nanciert. 

Daarom ook verwerpt de 
VVL de voorstellen van rente
loze leningen en het verstrek
ken van premies om de jaar-
lijk.se renteschuld te doen slin-
ken. 

De VVL ziet als enige oplos
sing dat het vrij onderwijs ge
heel haar patrimonium aan de 
overheid zou afstaan mits deze 
echter — in het raam van ob-
jektieve planning en rationali-
zatie van het onderwijs — de 
waarborgen biedt aan deze on
derwijsinrichtingen wat betreft 
hun groei. Het betekent een af
stand van 30 miljard bezittin
gen en 20 miliard schulden te
genover een voldoende zeker
heid dat in de toekomst door 
een paritair samengesteld komi-
tee de scholenbouw zou ge
schieden door de overheid. 

De VVL acht het vanzelf
sprekend dat deze eisen ten 
voordele van het vrij onder
wijs slechts kunnen toegekend 
worden wanneer datzelfde net 
zowel administratieve, pedago
gische als financiële kontrole 
vanwege de overheid aan
vaardt. 

lerarenambt herwaarderen 

Naast zinnige dingen over de 
planning, rationalizatie en koör
dinatie van de schoolnetten 
(« een open beleid voor en door 

de gemeenschap ») en de peda
gogische herbronning, staat in 
het VVL-memorandum nog een 
en ander te lezen over het hete 
hangijzer dat « herwaardering 
van het lerarenambt» wordt ge
noemd. 

De Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten wenst, via het 
nieuw schoolpakt, kordate be
slissingen inzake achterstallen, 
wedden en financiële vergoe
dingen die eindelijk moeten 
aangepast worden aan de wel
vaartsindex. 

In dit kader stelt de W L 
voor : 
een direkte en noemenwaardi-
ge weddeverhoging, het diplo
ma en het ambt waardig. Deze 
financiële wan' )cstanden moe
digen immers de steeds verder-
schrijdende brain-drain uit het 
onderwijs aan, terwijl het ver
strekte onderricht kwalita
tief m het gedrang komt wan
neer leerkrachten door hun no
den steeds meer verplicht wor
den allerlei bijbetrekkingen te 
aanvaarden. 

Tegenover het aanhoudend fi
nancieel wanbeleid van het mi
nisterie van Nationale Opvoe
ding stelt de VVL als oplossing-
volledige decentralizatie van de 
betalingsdiensten naar de pro
vincies toe ; 

Ambulante betaalmeesters, 
aangeduid door de bestendige 
deputaties, die achterstallen, 
overuren en bijkomende presta
ties bezoldigen ; 

Een speciaal budget op de ge
wone begroting van Nationale 
Opvoeding voor steeds terugke
rende bijkomende prestaties 
van leerkrachten. 

Ten slotte wil de Vereniging 
van Vlaamse Leerkrachten be
klemtonen dat zij niet langer 
kan aanvaarden dat leerkrach
ten van het vrij onderwijs aan 
andere bepalingen moeten vol
doen dan hun kollega's van het 
officieel onderwijs. Zij wil dui
delijk in het schoolpakt opge
nomen zien dat het vrij onder
wijs zijn leden geen enkele eis, 
behalve de filozofisch-levensbe-
schouwelijke, kan opleggen die 
niet geldt voor leerkrachten 
van het officieel onderwijs. 

nemrod 

rokers 

Nu al heel wat jaren gele-
den heeft de Nationale 
Maatschappij van de Bel-
ffische Spoorwegen een in
grijpende beslissing geno
men : de derde klas werd 
afgeschaft. Jonge mensen 
weten gewoonweg niet meer 
dat er tot dan toe niet ge
woonweg zoals in een leger 
burgers van eerste en twee
de klas waren, maar ook van 
derde. Al naar gelang de 
prijs die men wenste of kon 
betalen. Aan het gebruikte 
materiaal veranderde wel 
niets, maar de naam was dan 
toch veranderd. Trouwens, 
de vroegere derde klaswa-
gens rijden nog altijd. 

Diezelfde maatschappij 
heeft, wie weet wanneer 
juist (een kwis-vraag, voor 
wie kwissen wil inrichten :> 
haar reizigers ingedeeld in 
« rokers » en « niet rokers ». 
De afdelingen voor de « ro
kers » zijn het ta l r i jks t en 
daardoor komt het wel voor 
dat « niet-rokers » te^en hun 

zin in de verschillende 
soorten sigaretten-, sigaren-
en soms zelfs pijpenrook 
verdragen moeten. Blijkbaar 
heeft zich tot nog toe nie
mand om dit sociale onrecht 
bekommerd. Zoals er zich 
evenmin iemand om bekom
mer t als de eerste-klaswa-
gens bijna leeg meerijden 
in overvolle treinen. Parle
mentsleden hebben trou
wens een vrijkaart voor 
eerste klas ; 

Het onrecht de niet-rokers 
aangedaan heeft echter al 
een gelijkwaardige tegen
hanger gekregen : ook ro
kers kunnen zich gehinderd 
voelen, gekweld, door de ge
dragingen van hun niet ro
kende medereizigers. Niet 
zozeer omdat die nu en dan, 
om welke reden ook, duide
lijk hun ongenoegen laten 
blijken (de gewoonte aan 
een dame toelating te vra
gen om te roken is zo dwaas 
geworden dat niemand er 
zich nog durft aan bezondi
gen !). maar omwille van 

hun eigen manier van doen. \ 
Het bekijken van her- \ 

kauwers in een wei, dit ' 
beeld van ongerimpelde 
rust, kan misschien wel ver
kwikkend zijn. Maar ge
dwongen worden, goedschiks 
kwaadschiks, een eindeloos 
herkauwende mens voor 
zich te bekijken, is wel eens 
het tegenovergestelde van 
een genoegen. En dat is be
slist niet het enige wat ie
mand soms te verdragen 
krijgt ! Op gevaar af door 
een of andere^» geleerde » 
mensenkenner van allerlei 
verdacht te worden : waar
om ook geen afzonderlijke 
afdelingen voor hen die 
zich aan enkele schijnbaar 
tedere bezigheden wensen 
over te geven en voor hen 
die dat niet wensen te doen, 
ten minste niet dkkr en dan 

Zelfs wie gewoon is voor 
zichzelf in te s taad is 't niet 
onaangenaam tamelijk on
verwacht een medestander 
te ontdekken. Er is er een I 

In de londense « Times » 
verscheen volgende lezers-
brief : « Sir, kan men niets 
doen om de niet-rokers te 
beletten in de rokers-afde-
lingen van de britse spoor
wegen plaats te nemen ? 
Niet slechts dat wij onder 
de ondraaglijke kleinbur-
gerlijkheid van deze mensen 
lijden — dat wij hun onbe
leefde gewoonten (kauw-
gomkauwen, bonbonszui-
gen, chokolade-likken) moe
ten aanzien en daarbij dan 
nog de afval die ze laten 
liggen, dat gaat te vér ». 

Als we (en alleen 4Is we 
inderdaad !) van de staat 
alles verwachten, mogen we 
ook verlangen dat niet al
leen rokers en niet-rokers. 
maar ook herkauwers en 
niet-herkauwers enzovoort, 
van elkaar gescheiden kun
nen reizen. Misschien kun
nen dergeliike konkrete vra
gen ons de grenzen van wat 
kan en van wat niet kèn Ie
ren vermoeden ! 

http://lijk.se


KIO ^M 

de wereld 
(Argos) Het reeds geparafeerd duits-pools verdrag werd nu ook gepubliceerd : 

He bondsrepubliek ziet af van aanspraken op West-Pruisen, Pommeren, Silezië, Op-
per-Silezië en delen van Brandenburg, zoals het verslagen Duitsland zich al eer. 
aer bij de aanhechting van Oost-Pruisen door de Sovjetunie moest neerleggen. 
| n de gepubliceerde tekst staat niet letterlijk dat West-Duitsland de Oder-Neis-
fie-linie « erkent ». Bevestigd wordt alleen dat de poolse westgrens gelijk is aan 
He grens die de geallieerden in het verdrag van Potsdam (1945) hebben vastge
legd : in die overeenkomst heette de Oder-Neisse-grens «voorlopig» tot een vredes
verdrag met « Duitsland » zou zijn geratificeerd. Daar de geallieerden echter 
oiet bij benadering kunnen voorspellen wanneer ooit een vredesverdrag met 
k)uitsland zal afgesloten worden is het duidelijk dat het nu gepubliceerde ver-
i^rag als « definitief » mag gelden. ïn zijn kommentaar van 18 november heette 
^bondskanselier Brandt het verdrag dan ook « een afsluitend hoofdstuk en een 
nieuw begin ». 

duits-pools verdrag 
In de « herwonnen gebieden » (poolse 

(terminologie) leven vandaag, volgens 
officieuze statistieken van 1968, nog 
eowat 1 miljoen staatsburgers die vroe
ger duitse staatsburgers waren. In een 
informatieve nota over humanitaire 
maatregelen, een supplement bij de 
de tekst van het vredesverdrag, wordt 
heraangeknoopt met « het hergroeperen 
van gezinnen en families », een operatie 
die reeds in 1955 van start ging en 
waarbij tot dusver ca. 367.000 duitse 
Polen het land mochten verlaten. In 
een kommunikee heeft de westduitse 
bond van ontheemden reeds heftig te
gen het « grensverdrag » gereageerd. 
Volgens dit kommunikee zal de organi-
2atie zich blijvend en met alle demo-
kratische middelen verzetten tegen de 
grensverdragen. Bovendien wijst alles 

De humanitaire maatregelen van het 
verdrag zouden een vlotte oplossing 
kennen indien de kontraktanten maar 
precies wisten hoe de term « duits » 
moet geïnterpreteerd worden. Volgens 
een poolse volkstelling van 1946 leefden 
in de « herwonnen gebieden » nog meer 
dan twee miljoen voormalige duitse 
staatsburgers. Maar bij de volkstelling 
van 1950 gewaagden de rezultaten al
leen nog van 1.104.334 « autochtonen ». 
Aan poolse zijde beweert men graag 
dat het hier gaat om poolse minderhe
den aan wier poolse autenticiteit geen 
twijfel kan bestaan. Aan duitse zijde 
blijft men erbij dat het « Duitsers » 
zijn die onder de druk van de omstan
digheden voor Polen en het Pools heb
ben geopteerd .. Moeilijker nog is het 
om bij benadering aan te geven hoeveel 

Toen in 1966 het duizendjarige Polen gevierd 
krnqgviaimen van Polens' eerste koning en 

L-eid, stapten dooi- Warschau de 

erop dat de duitse oppozitiepartijen 
(CDU-CSU) hierbij niet onberoerd zul
len blijven. Reeds heeft Rainer Barzel, 
-voorzitter van de CDU-fraktie, bepaal
de items uit de informatieve nota gehe
keld vooral wat de vrijheid van vesti
ging betreft en de faciliteiten die de 
aspirant emigranten zouden moeten ge
nieten. 

duitse Polen (« autochtonen ») werke
lijk naar Duitsland willen uitwijken en 
hoevelen voor de bondsrepubliek of de 
duitse demokratische republiek (DDR) 
opteren. Naar verluidt liggen 270.000 
nieuwe aanvragen om uitreisvisa klaar, 
maar verondersteld wordt dat velen 
geen aanvraag indienden omdat ze vre
zen in de DDR terecht te komen ! An-

.. reden kamions met raketten van het huidige poolse leger 

derzij ds is het waar dat de « duitse » 
aanwezigheid in Polen regressief is. De 
helft van de bevolking uit de herwon
nen gebieden werd immers als pools 
staatsburger geboren en getogen. Een 
minderheid zonder taalwetten, boven
dien nog belast met het odium van de 
nazi-terreur, die in Polen biezonder on
verbiddelijk was, ontsnapt uiteindeliik 
niet aan denationalizatie Vele kinde
ren van duitse Polen zün dan ook niet 
eens meer in staat om de taal van hun 
ouders te spreken. Ten slotte ligt het 
voor de hand dat de poolse regering 
een exodus van « gast «-arbeiders vreest 
zoals honderd jaar geleden gebeurde 
toen tienduizenden Polen naar de Ruhr 
emigreerden De kommunistische rege
ring staat ook sceptisch tegenover de 
rnotieven van veel aspirant-uitwijke
lingen. Zo zal ze wel aanvaarden dat 
een duitse Pool heimwee heeft naar ziin 
verwanten in Duitsland, maar diezelfde 
tegemoetkoming kan ze om begrijpelij
ke redenen niet opbrengen waar het 
gaat om een motivering die door poli
tieke sevoeligheden wordt doorkruist. 

In West-Duitsland blijft het vraag
stuk van de ontheemden onveranderlijk 
een aktueel probleem. Dit heeft niet al
leen te maken met hun getalsmatige 
aanwezigheid in de Bondsrepubliek, 
maar ook met de emotionele geladen
heid van de term Heimat. Voor de ont
heemden in de westduitse industriecen
tra — meestal agrariërs — wordt dit 
nostalgieke verlangen naar de Heimat 
nog verhevigd door het ontbreken van 
het vertrouwde, met groene bossen en 
blauwe meren, bezaaide landschap. 
Maar een politieke werkeliikheid kan 
nu eenmaal niet met Heimatlieder onge
daan gemaakt worden De Polen hebben 
genadeloos gereageerd op zes jaar ter-
i'pur. koncentratiekampen en kremato-
1 ia Nooit in het verleden werden ca 8 
milioen mensen van hof en erf verdre
ven Maar het zijn nu eenmaal de over
winnaars die de geschiedenis schriiven. 
Uiteindeliik geldt alleen de vaststelling 
dat niemand zonder zonde is : zelfs de 
Polen hebben in de daeen van het ver
drag van München (1938) gebiedsroof 
J?epleegd ten nadele van de Tsjechen 
en door hun steun aan het duitse avon
tuur in het Sudetengebied de nazirege-
rmg tot nieuwe en grotere revendika-
ties gestimuleerd. Maar groter was de 
schuld van Duitsland en Rusland die 
op 23 en 29 augustus 1939 het « monster
verbond » sloten waaruit op 1 septem
ber de duitse agressie en de Sovietaan-
yal op Polen zijn voortgevloeid Rus
land stak vijftig procent van de poolse 
staat « op zak ». terwijl nazi-Duitsland 
zijn aanwezigheid in Polen vereeuwigde 
met Maidanek en Matibor. met Treblin-
ka en Auschwitz. 

De geschiedenis van Polen werd met 
bloed geschreven, een geschiedenis vol 
tragische grootheid die Stracke des
tijds voor de Vlamingen heeft geëvo-
keerd : uit de donkerte van de vroege 
middeleeuwen is Polen komen opdoe
men, meer dan twee eeuwen werd het 
verdeeld onder de grote mogendheden : 

water 
Dat het klimaat heel sterk de levenswijze en de werk

kracht van de mensen bemvloedt is natuurlijk allesbe
halve een geheim. Wat nog niet betekent dat er ook 
steeds voldoende rekening mee wordt gehouden. En wat 
evenmin betekent dat men zich bijvoorbeeld vragen gaat 
stellen over de « veiligheid » van het klimaat waarin wij-
zelf leven, of over het klimaat in het algemeen. Alfred 
Weber wees er (bijna twintig jaar geleden al) op hoe
zeer de levensmogelijkheden en ook de levenswijze van 
de mensen verbonden zijn met een eventueel uitdrogen 
van de grond waarop zij leven. Nomaden trekken niet 
noodzakelijk rond omdat het hun moeilijk valt stil te 
zitten, maar vaak veel meer omdat zij niet in leven kun
nen blijven als ze op eenzelfde plaats zouden blijven : 
de bodem kan hen niet voeden. 

Voor ons die leven in een zeer sterk technisch georgani-
zeerde wereld stelt dit probleem zich in ruime mate an
ders dan in de voorbije eeuwen. Wij hebben water nodig 
voor het ir stand houden van onze industrie. 

Het vervaardigen van één ton staal eist zo maar even 
tweehonderddertigduizend liter water. Een nieuwsgie
rige lezer of ijverige vader kan eens opzoeken hoeveel 
miljoenen tonnen er per jaar geproduceerd worden en 
dan het rekensommetje zelf maken of laten maken ! Het 

maken van één ton kunst-rubber vereist zelfs tien maal 
méér water ! 

Nu is onze aarde voor eenenzeventig procent met wa
ter bedekt, een oppervlakte die acht maal groter is dan 
de oppervlakte van de maan. Maar deze reusachtige wa
termassa zit in oceanen die vaak meer dan drieduizend 
meter diep zijn, ongeveer de helft van de aarde bedek
ken, maar die veel minder doorzocht zijn dan, sinds kor
tere tijd natuurlijk, de maan ! De rijkdommen die deze 
watermassa's voor ons verborgen houden kennen we niet. 
Wel hebben geleerde heren berekend dat nu al vijftig 
procent van de wereldbevolking het proteïne-gedeelte 
van hun voeding uit de zee haalt. 

Wij hebben echter niet alleen een industriële behoefte 
aan water, we halen niet slechts heel wat voeding uit de 
zee (en in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer dan 
vandaag !), we hebben ook nood aan drinkbaar, aan zoet
water. Op 21 juni 1961 drukte prezident Kennedy in het 
Witte Huis op een knop waardoor in Freeport in Texas 
een totaal nieuwe, industriële bedrijvigheid begon : het 
veranderen van zout zeewater in zoetwater. Beweerd 
wordt dat dit water dezelfde kwaliteit heeft gekregen als 
bronwater ! En de omvorming kost in Freeport slechts 
27 dollarcents per duizend liter. Voorzien wordt dat als 
atoomkracht zal gebruikt worden om dit werk te doen 
deze manier van waterwinning niet duurder meer zal 
zijn dan de konventionnele. 

Misschien zijn er vandaag in Europa geen dichters 
meer die de lof van het water zingen, maar de industrie-
bazen ten minste weten nog dat zonder water hun akti-
viteit, en het leven zonder meer, onmogelijk worden. 

Pruisen. Rusland, Oostenrijk. Toch 
heeft dit « eeuwige » Polen, weliswaar 
onder gewijzigde politieke gedaante, 
alle stormen overleefd. Ook aan de 
kommunistische strukturen heeft dit 
vrijheidslievende volk zich aangepast. 
Achteraf beschouwd was het een ramp 
dat Polen groter uit de smeltkroes van 
het verdrag van Versailles (1919) kwam 
dan het vroeger ooit was geweest. Die 
omstandigheid heeft de landhonger van 
zijn duitse en russische erfvijanden aan
gescherpt. Maar het meest tragische is 
wel dat het « geïzoleerde » Polen van
daag als het ware op zijn erfvijanden, 
op Rusland en Duitsland aangewezen 
lijkt. Frankrijk stuurde wijlen de 
Gaulle naar Warschau met sentimenta
liteit en holle retoriek. En waar is van
daag het fiere Albion dat in 1939 de 
wapens opnam voor de soevereiniteit 
van Polen ? Intussen lachen Brandt en 
Scheel. Technisch mag de ingreep, zo
als altijd, ook geslaagd heten. Zelfs Po-
lens minister, Jedrychovski, die jaren 
in een KZ verbleef, zegt : wij zijn zeer 
gelukkig 

deze 
in de 

week 
wereld 

Paus Paulus VI ontsnapt aan een 
aanslag bij zijn aankomst op de 
luchthaven van Manilla, Filippijnen : 
de als priester vermomde boliviaan-
'se schiMer Benjamin Mendoza poogt 
het hoofd van de Kerk met een dolk 
neer te steken, doch slaagt er alleen 
in zich zelf te verwonden. Paulus VI 
vraagt, de man niet te bestraffen, die 
door de fillippijnse overheid niette
min in staat van beschuldiging 

'wordt gesteld. 
Rekordprijs bij Christie, London, 
ooit voor een schilderij betaald : 277 
miljoen fr. voor 't beroemde Pareja-
portret van Diego Velasquez. 
Nobelprijs literatuur 1970, Solsjenit-
zyn niet persoonlijk aanwezig te 
Stockholm voor het in ontvangst ne
men van de prijs (4 miljoen fr.). 
Officieel akkoord van Sirië om toe 
te treden tot de voorgestelde konfe
deratie van Egypte, Libië en Soedan. 
Libanon wijst Israëlisch aanbod tot 
vredesoverleg van de hand. 
Interduits overleg op het niveau der 
staatssekretarissen te Oost-Berlijn, 
waar ook Gromyko onverwacht op
duikt. Brezjnev acht regeling van de 
berlijnse kwestie « met inachtne
ming van west- en oosduitse redelij
ke wensen» mogelijk. Niettemin hou-
den de oost-duitse plagerijen tegeno
ver West-Berlijn aan. 
Negentien vooraanstaande leden van 
de Spaanse oppozitie, die het proces 
der baskische nationalisten te Bur
gos bespraken, opgeleid en daarna 
op één na weer vrijgelaten. In
middels eiste de prokureur te Bur-
gos tegen zes der beklaagden de 
doodstraf. In West-Europa gaan 
stemmen op, om de associatie van 
Spanje met de EEG afhankelijk te 
maken o.a. van het vonnis te Burgos. 

Vierde invaziegolf van vreemde 
Imurlingen in Guinee gemeld. Uit 
het verslag van de UNO-waarnemers 
zou « Portugese medeplichtigheid » 
blijken. Andere bronnen hebben het 
over eer. « zuiver ffuinese aanerele-
legenheid ». 
Gematigde hervormingen, aangekon
digd door Janos Kadar op het kom
munistische partijkongres te Boeda
pest krijgen de zegen van de Sovjet
unie « op voorwaarde dat de kom
munistische solidariteit gewaarborgd 
blijft » aldus eregast Brenzinev 
Vietkong omsingelt 30.000 kambod-
jaanse soldaten en rukt op naar de 
hoofdstad Phnom Penh. In Vietnam 
kondigt de Vietkong een eindejaars-
bestand aan. 
Westerse drie verwerpen sovjetpro-
test tegen CDU-vergadering te West-
Berlijn, Partij- en regeringsleiders 
van de landen van het Pak* van 
Warschau naar Oost-Berlijn uitge
nodigd voor topkonferentie. 
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rode universiteit ? 

Bremen is niet alleen het « Land » in de duitse 
Bondsrepubliek dat per lid van de regering het 
grootste aantal « affairen » kent, het is ook de stad 
waar de nieuwste duitse universiteit wordt opge
bouwd. Een zeer omstreden stichting : een school
voorbeeld van wat partijpolitiek in een uiversiteit 
kan uitrichten. De benoemingen worden er « ge
wogen » en doorslaggevend gewicht is dan steeds 
de partijkaart of de partijsimpatie van een bepaal
de kleur. Daarbij komt echter een even belangrijke 
strijd : die om de programma's en om het «pluralis
me » van de universiteit zelf. Het duidelijke, maar 
soms handig verborgen gehouden doel van een 
groep studenten en jonge docenten is van de twee 
eerste jaren een marxistische indoktrinatie te ma
ken. Een kandidaat verklaarde : «de eerste semes
ters moeten een duidelijke marxistische scholing 
zijn », maar zijn vrienden raden hem aan, openlijk 
te verklaren « de inleidende studie moet pluralis
tisch zijn ». Hij werd verkozen. 

kikvors-proeven 

Toen er een aapje de ruimte werd ingestuurd 
kwam er protest los van dierenvrienden (dat ge
beurde trouwens ook met de russische ruimtehond 
Laika). Dat zo pas een paar kikvorsen als proefdie
ren werden gebruikt heeft wel een andere reden : 
kikvorsen hebben een buitengewoon gevoelig in
nerlijk oor, in hun evenwichtsorgaan zitten oto-
lithen (gehoorstenen) waarmee zij hun evenwicht 
bewaren. De proef had juist tot doel de mogelijk
heden om in de gewichtsloze toestanden het even
wicht te bewaren of te herwinnen te onderzoeken. 
Daarom werden de kikvorsen maar geslachtofferd. 
Wat dierenvrienden er ook mogen over denken, 
toch nog altijd beter een paar kikvorsen aan het 
gevaar bloot te stellen dan een paar mensen. Tenzij 
men natuurlijk de ruimtevaart zonder meer zou 
afwijzen. Maar dan moet men dat ook maar duide
lijk seggen. 

ff kunstsigaretten « 

In 1967 heeft het grootste britse scheikundige 
koncern, de Imperial Chemical Industries een doch
termaatschappij gesticht met de naam Imperial 
Developments Ltd (waarom kunnen de Engelsen 
dat « Imperial » toch niet laten ?) om kunst-tabak 
te ontwikkelen. Nu wordt al heel ernstig gedacht 
aan het produceren van « kunst-sigaretten ». Zij 
zouden een aantal voordelen hebben zoals het niet 
verengen van de bloedvaten bij het inhalen en een 
lagere verbrandingstemperatuur en de prikkelende 
werking van de natuur-tabak zou in het « program
ma » worden opgenomen. Goed nieuws zouden we 
zo zeggen voor allen die — terecht trouwens — be
kommerd zijn om hun kostbare gezondheid. 

geleerde betoging 

Half november werd te Bonn een bijeenkomst 
gehouden die veel geleek op een grote betoging. 
Ook al bestond het aanwezige publiek (vijftien 
honderd man) bijna uitsluitend uit hooggeleerde 
heren professoren, assistenten en studenten van de 
verschillende duitse universiteiten en slechts uit 
zeldzame burgers. De vergadering werd gehouden 
ter gelegenheid van de stichting van de « Bund 
Freiheid der Wissenschaft » die zich tot doel stelt : 
1) de vrijheid in het onderzoek, het onderwijs en 
de studie te beschermen en te bevorderen ; 2) zich 
te verzetten tegen elke onderwerping aan de aan
spraak op macht van afzonderlijke groepen en be
langen ; 3) aan te zetten tot een politiek die een 
verruiming van de ontwikkelingskansen met het 
in stand houden van de maatstaven voor het ge-
gepresteerde werk verbindt. De « 'Bund ) 'wees, bij 
monde van de keulse professor Scheuch, het ver
wijt af « rechts » te zijn. De professor zei : « De 
Bond staat alleen rechts van de van de DKP (de 
Deutsche Kommunistische Partei) ». 

Paus Paulus VI : zoveelste grote pastorale 
reis, deze keer in Iran, Oost-Pakistan, de Fi
lippijnen, de Sannoa-eilanden en Australië, 
een « bain de foule » niet zonder riziko's. 

moeder zijn 

Vera Mihajlov zit in moeilijkheden omwille van 
haar zoon Mihajlo. Omwille van hem mocht zij 
haar zieke dochter in Albany (USA) niet bezoeken. 
Het wordt allemaal heel duidelijk, maar daarom 
nog niet vanzelfsprekend, als men weet dat Mihajlo 
Michajlov de Joegoslavische schrijver is, die in 
april 1967 drie jaar gevangenis kreeg omwille van 
een kritisch artikel over de Sovjetunie, die precies 
op dat moment tot de « vrienden » van Tito be
hoorde. Omdat Vera Mihajlov de moeder is van 
haar zoon mocht zij geen moeder zijn voor haar 
dochter. Vera Mihailov ging onwettig de grens over 
in Triest, ging toch haar dochter bezoeken, maar 
weet nog niet of zü het aandurft naar haar land 
terug te keren Verder een heel humaan land, en 
een heel humaan leider. 

trouwe vijanden 

Het « raadsel » de Gaulle zal heel waarschijnlijk 
nog een hele tijd de aandacht vragen. En dan blijft 
het nog een probleem of het ooit volledig zal door
zien worden. Het is misschien moeilijk uit te ma
ken wie de stevigste steunen waren van zijn be
wind (maar de kommunisten behoren er heel zeker 
toe al was het maar omwille van zijn buitenlandse 
politiek !), maar het is wel duidelijk wie zijn ste
vigste tegenstanders waren. Dat was de redaktie 
en het lezerspubliek van het parijse weekblad « Ri-
varol », het blad van de nationale oppozitie. Princi
pieel anti-kommunistisch, het tegenovergesteld van 
« links », trouw verdediger van Pétain, bewust 
« konservatief ». Geen ogenblik heeft dit blad op
gehouden de Gaulle te bestrijden, ook niet in 1958 
toen letterlijk iedereen, met uitzondering van « Ri-
varol » alles van de Gaulle verwachtte. Met de 
ernst die dit blad kenmerkt hebben de medewer
kers ook in hun speciaal nummer na het overlijden 
van de Gaulle hun kritische houding volgehouden, 
ze werden er trouwens al te dikwijls om veroor
deeld ! , 

verkiezingen in beieren 
(Argos) De beierse landdagveritiezingen van 22 november zijn achter de 

rugr. De CSU haalde 124 zetels en versterkt haar volstrekte meerderheid 
met niet minder dan veertien zetels. De FPD, die in 1966 niet eens het 
vereiste quorum bereikte sleepte nu 10 zetels uit de brand, terwijl haar 
nationale koalitiepartner, de SPD, 9 zetels moest prijsgeven en genoegen 
nemen met 70 verkozenen. Andere partijen bleven onder het quorum : 
dit komt biezonder zwaar aan voor de ultra-rechtse NPD die in 1966 nog 
15 verkozenen naar het Maximilianum stuurde en nu allicht definitief uit 
het politieke gezichtsveld zal verdwijnen. De eens vrij sterke BP (Bayeri-
sche Partei) was reed vóór de uitspraak van het kiezerskorps verslagen 
nadat uit haar schoot een splinterpartij ontstond, de Bayerische Staats-
partei, die met de nieuwe Europapartei tot een kersverse « Europaïsche 
föderalistische Partei » versmolt. De liberale « Bürgerinitiative ». een 
partij die doelt op een overkoepelende pozitie « boven » de partijen, 
kwam niet van de grond. Van de zeven partijen die om de gunst van de 
beierse kiezer dongen zijn er twee overwinnaars uit de stembus gekomen 
(CSU en FPD). NPD en SPD kunnen elkaar troosten, maar zullen dat om 
diverse redenen niet doen. Wat overblijft is niet reprezentatief : alleen 
de BP heeft ooit eens 7,9 pst van de stemmen gehaald. 

Allicht is het nog te vroeg om 
de uitslagen van de beierse land
dagverkiezingen definitief te dui
den. De drive van de rezultaten is 
echter zo ondubbelzinnig dat men 
echt geen vizionair hoeft te zijn 
om zijn samenhang met de beierse 
situatie te achterhalen en vast te 
leggen. Een eerste vaststelling 
geldt het sukses van de FPD. Met 
haar nieuwe overwinning heeft de 
liberale partij (Scheel) bewezen 
dat haar sukses bij de landdagver. 
kiezingen in Hessen geen toeval-
lig eendagsverschijnsel was. Op 
het eerste gezicht lijkt het wel 

paradoksaal dat een partij die 
zwaar aan dissidentie laboreert 
(Kogelmann en zijn rechtse NLA) 
haar stemmenaantal zo rezoluut 
weet op te voeren. Maar die ogen
schijnlijke tegenstelling is bij na
dere beschouwing niet lang be
stand tegen de nuchtere konstata-
tie dat de duitse liberalen, die 
vandaag het « centrum » voor zich 
opeisen, een niet onaanzienlijk 
deel van de socialistische aanhang 
naar zich toegehaald hebben en 
tegelijk een deel van de NPD heb
ben aangetrokken. Wat centraal 
staat, straalt nu eenmaal uit naar 

rechts en naar links. Van links 
kwamen de socialistische kiezers 
die niet ingenomen zijn met de 
sociaal-ekstremistische bewogen
heid van Jusos (jong-socialisten), 
van rechts stroomde dit deel van 
de NPD toe dat bij de landdagver. 
kiezingen van 1966 alleen uit va
ge « burgelijke » mistevredenheid 
voor de ultra-rechtse koers had 
gestemd. Bovendien is daar nog 
altijd de geklicheerde slogan-poli
tiek. Van leuzen als a noch rood, 
noch zwart » gaat onveranderlijk 
een dwaze, maar efficiënte be-
koorlijkheid uit, vooral in midden-
Franken waar de protestantse be
volking een behoudsgezinde meer. 
derheid is : « rood » doet denken 
aan volksfront en straatrevolte, 
« zwart » roept de kwelgeest van 
het in Beieren niet denkbeeldig 
klerikalisme op. In dit protestants 
gewest pakte de FPD uit met 
reusachtige posters waarop gedis* 
krimeerde moeders gedekonfessi-
onalizeerd onderwijs opeisen : 
« Es geht um unsere Kinder ! ». 

Wat de SPD betreft, die heeft 
in Beieren nooit een eersterangs. 
rol gespeeld. De socialistische par-
tij had zich bij de jongste land. 
dagverkiezingen nochtans open. 
lijk van de heetgebakerde jong
socialisten gedesolidarizeerd. Zij 
verdwaalde echter algauw in ide
ologische twisten over rechtse en 
linkse oriëntatie, in die steriele 
diskussies verloor de partij haar 
topkandidaat Hans Jochen Vogel 
die haar naar het verhoopt sukses 
had kunnen leiden. Aan haar top 
stond nu de « kleurloze » Volkmar 
Gabert (een vluchteling uit het 
Sudetengebied) die tijdens de 
verkiezingskampagne rode rozen 
en lucifersdoosjes uitdeelde. . met 
het ondoorgrondelijk gezicht van 

een grafdelver. Gabert viel scherp 
uit tegen de CSU. Er was geen 
rem op zijn hevige anatemen te-
gen Huber, CSU-minister van 
Kuituur. Gabert eiste een negen, 
de leerjaar (een soort Mulo), af
schaffing van de lijfstraffen op 
school en oprichting van gedekon. 
fessionalizeerde scholen in het 
traditioneel-katolieke Beieren. 
Vooral speelde hij op het politiek 
schandaal rond de intussen rucht
baar geworden steekpenningen
affaire met FDP-man Geldner. 
Maar zijn aanvallen golden een
zijdig de CSU, terwijl hij zijn ge
vaarlijke konkurrent, de FPD, 
spaarde uit overwegingen die 
meer met nationale politiek dan 
met beierse werkelijkheid hadden 
te maken. 

Die beierse werkelijkheid was 
nochtans eerste inzet van de 
landdagverkiezingen. Dit heeft de 
CSU als niet één andere partij be
seft. Ze heeft een lange bestuurs-
ervaring. Zij is vertrouwd met 
het «f beiers belang », nog meer 
met de sfeer van een « land » dat 
als niet een op traditie is gesteld. 
De kristelijk-sociale partij genoot 
niet alleen de steun van financïe 
en industrie. Ze kon ook rekenen 
op de enorme steun van de kato-
lieke kerk wier bewogenheid in 
Beieren niet aansluit bij de geest 
van Vaticanum O. Achter de CSU 
staat ten slotte de « oppermachti-
ge » Strauss, voor wie de landdag
verkiezingen wel meer waren dan 
een « lokale » aangelegenheid. Ia 
de bedoeling van de CSU-leider 
waren zij een aanloop naar Bona 
en het kanselierschap : een beleg
ging op lange termijn. Vandaag 
zegt Strauss : « Mijn uur is nog 
niet gekomen, nu heb ik tijd ». 
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" ^ " t e i ^ - ^ ^ ^ tervuren 
en de 
franskiljonse 
uHdaging 

Tussen de oude rijksweg van Brussel naar Leuven en het prachtige Zo-
niënwoud, het « woud van sonijen » zoals Jan van Boendaele het in 
zijn 14e eeuw noemde, ligt het vlaamse Tervuren. De eerste gemeente 
van het bestuurlijk en rechterlijk arrondissement Leuven die men ont
moet als men vanuit Brussel (op 12 km) vertrekt. Omwil le van de 
prachtige omgeving en rustige landelijkheid is Tervuren een uitwijkings
oord geworden voor kapitaalkrachtige Brusselaars, die er vanzelfspre
kend al dadelijk zijn gaan schermen met hun beruchte « liberté «-argu
mentatie. Nooit en ergens willen zij zich aanpassen aan hun nieuwe 
omgeving. Overal moet men zich schikken naar hun wensen en gril len. 
Zij willen Tervuren dus eerst « bilingue » maken in afwachting dat zij 
talrijk genoeg zijn om de hele gemeente naar hun eentalig-franse hand 
te zetten. En daarom kreeg Tervuren te maken met de beruchte « ge
meenschapsproblemen ». wat o.m. te merken was in de voorbije verkie
zingsstrijd van 11 oktober 1970. 

De verdwenen Vlaanderse hoek met op het voorplan de 
gebouwen van de Her toge l i jke va lker i j . 

de franstalige ïnwijking 

Wanneer Tervuren vandaag te maken 
heeft met een agressieve minderheid 
van franstalige Brusselaars, dan is dit 
— zoals overal — een rechtstreeks ge
volg van spekulatieve wildbouw door 
brusselse immobilières, en de zwakke 
en dubbelzinnige houding van de tradi
tionele politieke partijen die afwisse
lend de gemeente hebben bestuurd. Dat 
een deel van de plaatselijke bevolking 
enigszins onder de indruk komt van de 
roerige franstalige inwijkelingen hoeft 
geen verwondering te wekken als men 
weet dat tachtig procent van de Tervu-
renaars die buiten de gemeente werken 
(méér dan de helft van de aktieve be
volking) dagelijks de brusselse menta
liteit ondergaan. 

Wanneer er zich in Tervuren « taal
problemen » stellen dan is dit onbe
twistbaar het gevolg van de brusselse 
inwijking en van niets anders. In 1910 
telde de gemeente een bevolking van 
4 431 zielen, waarvan er toen 10,38 % 
verklaarden meestal Frans te spreken. 
Dat er toen al wat franstaligen waren 
is een gevolg van de « Versailles «-poli
tiek van Leopold II In 1930 was het pro
cent franstaligen opgelopen tot 12,81 % 
op een bevolking van 6.303 mensen. De 
vervalste talentelling van 1947 regis
treerde bij een gelijk gebleven bevol
kingsaantal 19,3 % franstaligen. Sinds
dien liep het bevolkingsaantal weer 
sterk op tot 10.595 einde 1969. De frans
taligen beweren nu wel dat zij 45 % 
yan de bevolking uitmaken, maar dit 
js een vrome overdrijving. Volgens de 
enquête Kluft-Jaspers (1966) zouden er 
zowat 23 % zijn. Dit cijfer kan de wer
kelijkheid benaderen : bij de laatste 
gemeenteraadverkiezing (11.10 70) be
haalde de franstalige lijst (FDF-Démo-
cratie Bruxelloise) in Tervuren 24 % 
van de uitgebrachte geldige stemmen. 

het gastvrije tervuren 

In de periode 1880-1910 ontstond in 
Tervuren de eerste rezidentiële wijk 
over de Tervurenlaan. Door het aanleg
gen (tussen de twee wereldoorlogen) 
van het elektrisch treintje werd de in-
wijking duidelijk in de hand gewerkt. 
Het is vooral na de tweede wereldoor
log dat er schot kwam in de immigra
tie : in 14 jaar tijd groeide het bevol
kingsaantal met bijna 1/3 aan. De ex
pansie was nog groter in de buurge
meenten Kraainem en Wezembeek-Op-
pen. De gevolgen daarvan zijn voldoen
de gekend... 

Tervuren maakte het de nieuwe in
wijkelingen gemakkelijk : tweetalige 
straatnaamborden, allerlei faciliteiten, 
franse sermoenen in de kapel van het 

H. Hartkollege, transmutatieklassen, en-
zomeer. Verschillende residentiële wij
ken, afgezonderde eilandjes op tervu-
rens grondgebied, ontstaan in die perio
de : Leopold II domein. Parklaan, Isa-
bellawijk, Moorselfcos, 't Kisteveld. 
Daar nestelen zich voornamelijk wel
stellende franstaligen, die zich nauwe
lijks integreren in het leven van de 
plaatselijke gemeenschap. In het totaal 
van de bevolking blijven het minder
heidsgroepen, maar hun pozitie is sterk 
omdat zij tot de kapitaalkrachtige bo
venlaag behoren. De fiskale statistieken 
tonen het aan. In 1965 bedroeg het ge
middeld inkomen per aangifte te Ter
vuren 161,7. In de rest van Vlaanderen 
bedroeg dit cijfer 101,4, in Wallonië 
106,6, voor het hele land 109,2, terwijl 
het gemiddelde voor de provincie Bra
bant (door de brusselse hoge inkomens) 
132,4 bedroeg. Tervuren haalt dus wel 
de hoofdvogel. Het hoeft dus geen ver
wondering te wekken dat de heren van 
FDF- Democratie Bruxelloise over rui
me financiën kunnen beschikken voor 
hun « liberté «-propaganda. 

Gelukkig bouwde de plaatselijke 
maatschappij voor de huisvesting « Elk 
zijn Huis » sinds 1940 ettelijke honder
den sociale woningen, zodat ook de ge
wone Tervurenaars ter plaatse een 
woongelegenheid konden vinden, en de 
gemeente niet louter met franstalige 
villabewoners werd overspoeld. 

allemaal brusselaars ? 

Als wij de immigranten van Tervuren 
naar hun geboorteplaats nagaan aan de 
hand van de volkstelling van 1961 zien 
wij dat er 5.418 uit Vlaanderen komen 
66,4 %. Veel van deze Vlamingen heb
ben zich samen met de autochtonen ak-
tief in het verenigingsleven ingezet. 

Dit is een groot winstpunt voor de 
gemeente. De immigratie van de Vla
mingen aanmoedigen bv. door de bouw 
van sociale woningen kan een doeltref
fend middel zijn tegen de verfransing. 

De inwijking uit Wallonië is heel mi
niem te noemen, slechts 611 of 7,5 %. 
De komst uit de « agglomeration Bru
xelloise » cijfert zich tot 2132 eenheden 
of 26 %. Aan dit cijfer moet een kor-
rektie worden aangebracht. Wij trekken 
van het aantal ingewekenen uit Brussel 
853 Vlamingen af of 40 % zodat wij ko
men tot 1279 franstaligen of 15 %. Voe
gen wij 7,5 % Walen nier aan toe, dan 
komen wij tot 23,5 % franstaligen in 
1961. Vergeleken met de telling van 
1947 : 19,3 % is dat geen grote vooruit-

f ang. Als wij dit procent franstaligen 
3,5 % in 1961 vergelijken met de 24 % 

die de lijst FDF tijdens de laatste ver
kiezing oktober 1970 bekomen heeft 

kunnen wij hier uit afleiden, of zijn wij 
te optimistisch, dat zij eerder zijn ach
teruit gegaan. 

Sinds 1961 tot 1969 steeg de bevolking 
toch met 1714 eenheden of 19,3 % zonder 
dat dit veel gevolgen heeft gehad op de 
verfransingsgraad. Is de uitleg te vin
den dat er nog veel franstaligen in hun 
vroegere gemeenten hebben moeten 
stemmen ' Dat franstaligen de gemeen
te weer verlaten ? Of hebben sommigen 
nog gestemd voor de drie traditionele 
partijen ? 

de wegbereiders 

van de verfransing 

Een jaar na de vervalste talentelling 
van 1947 werd door de meerderheids
partij « Gemeentebelangen » (burge
meester Soetemans) een poging onder
nomen om Tervuren te doen opnemen 
in de brusselse agglomeratie. 

De provinciale raad van Brabant ver
klaarde de ingediende motie hierover 
onontvankelijk. 

Tijdens de gemeenteverkiezingen van 
1952 voerden de drie traditionele par
tijen (Gemeentebelangen, BSP en CVP) 
tweetalige propaganda en ze namen 
franstaligen op hun lijst. « Les franco
phones sont les biens venus ! » Tijdens 
de gemeenteverkiezingen van 1958 be-
tokkelde de partij (gemeentebelangen 
de reeds gevoelige taaisnaar. In hun 
kiesmanifest verklaarde ze voorstander 
te zijn van een tweetalig bestuur van 
de gemeente en van de vrije taalkeuze. 

De CVP, die zich angstvallig op de 
vlakte had gehouden, maar wel twee
talige propaganda voerde en een frans-
sprekende op de lijst had geplaatst, be
haalde toen de meerderheid : zes zetels 
tegen vijf voor de Gemeentebelangen. 

De partij Gemeentebelangen, die 
voor de niet toepassing van de taalwet 
verantwoordelijk was, liet zich daar
door niet ontmoedigen en ging verder 
met haar frans gestook. 

In het publiciteitsblaadje « De aan
kondiger » van december 1959 liet zij 
volgende tekst verschijnen : « De bur
gemeester laat de berichten aan de be
volking verschijnen in het vlaams. Hij 
zet het woord « traduction » bovenaan 
de franse tekst bestemd voor de frans-
sprekenden : deze worden nu als twee
derangsburgers behandeld. In de franse 
transmutatieklassen worden de frans-
sprekende leerlingen automatisch Vla
mingen in het derde studiejaar ». 

De lui van « Gemeentebelangen > 
wisten dus blijkbaar niet dat dit juist 
het doel was van de transmutatieklas
sen. 

« tervuren bij brussel » 

Kwam toen 1962-63 en de voorberei
ding van de nieuwe taalwetten Weer 
een reden voor Gemeentebelangen 
om te hengelen naar franstalige kiezers. 
In eeri omzendbrief met de sprekende 
titel : « Brussel gelijk Berlijn met een 
ijzeren gordijn » bepleitten ze nogmaals 
de aanhechting van Tervuren bij Brus
sel 

Aangemoedigd door de stomme hou
ding van deze partij ontstaat er dan een 
« groupement culturel de langue fran-
Caise » (amicale wallonne). In « De 
aankondiger » van maart 1960 laat zij 
een motie verschijnen tegen de taal
wetten. Tweetaligheid verstaan zij dan 
zo : « Tout bilinguisme doit s'entendre 
bilinguisme des services et non des 
personnes ». 

Zij willen dus in geen enkel geval 
Nedelands leren en spreken maar dat 
de gemeentelijke diensten moeten twee
talig zijn... 

In februari 62 wordt door de liberale 
partij Gemeentebelangen een nieu
we poging ondernomen om van Tervu
ren een tweetalige gemeente te maken. 

Op 27 februari 1962 diende de gemeen
teraad zich uit te spreken over een door 
hen ingediende motie om de minister 
van Binnenlandse Zaken te verzoeken 
Tervuren op te nemen in de lijst van 
de randgemoenten-met-faciliteiten. 

De motie, die in het Frans was opge
steld geweest en nadien gebrekkig ver
taald, wordt echter meerderheid tegen 
minderheid verworpen. 

Intussen worden de taalwetten van 
1963 na heelwat perikelen goedgekeurd. 

zij die « het doet »... 

Het CVP-gemeentebestuur diende nu 
deze taalwetten toe te passen. Verve
lende zaak voorwaar en men deed of er 
geen vuiltje aan de lucht was en er geea 
taalwetten bestonden. 

De tweetalige straatnaamborden die 
sinds 1932 reeds uitsluitend in het Ne
derlands dienden te zijn, bleven rustig 
op hun plaats, de oproepingen tot de 
bevolking, de aanplakbrieven liet men 
in de twee talen verschijnen, de frans
talige bouwmaatschappijen dienden ver
der hun dossiers in net Frans in, enzo-
meer. Het regende dan ook klachten bij 
de vaste kommissie voor taaltoezicht die 
op 14 januari 1968 het gemeentebestuiur 
ervan verwittigde dat alle tweetalige 
berichten onwettelijk zijn. 

De kommissie die tevens haar beslis
sing overmaakte aan de goeverneiu" van 
Brabant en aan de vice-goevemeur 
meldde dat zij, indien de taalwet niet 
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werd toegepast, aan de uitvoerende 
macht zou verzoeken sankties te treffen. 

De CVP keek maar sip. 

gemeenteraadsverkiezingen 1964 

Zoals vroeger neemt de CVP een 
franstalige op de lijst, voert tweetalige 
propaganda en vertel t de frankofonen 
dat « Ie PSC de Tervuren souhaite res-
ter en contact étroit avec la population 
francophone de la commune ». Dubbel
zinniger kan het niet. 

Gemeentebelangen legt het anders 
aan ooord en vormt een kar tel met de 
socialisten en « Ie bloc de la liberté lin-
guistique ». Dit bloc krijgt drie frans-
taligen op de lijst waarvan er twee ver
kozen worden : de hh. Evrard en De 
Prins. 

De CVP haalt opnieuw de meerder
heid : 6 zetels tegen 5 voor de oppozi-
tie. 

Door de schuld van Gemeentebe
langen en van de socialisten zaten nu 
dus twee franstaligen in de gemeente
raad. 

Een gevolg is dat de Gemeentebe
langen die in 1946 en 1952 de vol
strekte meerderheid had, totaal van de 
politieke kaar t verdwijnt en opgeslokt 
wordt door de PVV, onder leiding van 
de h Mommaerts Een van hen, de h. 
Herrinckx, doet echter niet mee, en zal 
later door de socialisten worden opge
pikt. 

de tervurense pers 

Na die verkiezmgen laat een groepje 
Vlamingen een blaadje verschijnen : 
« Het Furke ». Het had voor doel buiten 
de politiek om een band te smeden tus
sen alle kulturele en sociale organiza-
ties, om samen te ageren voor het 
Vlaams karakter van de gemeente. 

Dit blaadje stierf echter een zoete 
dood wegens geldgebrek.. . 

Ook de PVV probeerde met een twee
talig blaadje « Contact », maar hield het 
nog geen jaar vol. De socialisten van 
hun kant probeerden met het tijdschrift 
« Tijl », dat inderdaad uitsluitend in het 
Nederlands verscheen. 

De franstaligen die over meer centen 
beschikken lieten in januar i 1966 het zo
gezegd tweetalig blad « langue en li
berté » verschijnen, waar in de schaarse 
nederlandse teksten geradbraakt wer
den. 

In 1967 doet « langue en liberté » een 
poging om het nederlands taa is ta tuut 
van de gemeente te wijzigen door Ter
vuren te laten erkennen als « toeristisch 
centrum ». Maar de bevoegde minister 
s tuurde de « liberté »-heerschappen wan
delen. 

1968 
Zo komen wij aan de vervroegde par

lementsverkiezingen van 1968, dit naar 
aanleiding van het probleem Leuven-
Brussel en Vlaams Brabant. Het was een 
welkome gelegenheid voor de « groupe-
ment pour la Liberté Linguistique de 
Tervueren » om in het politiek strijd
perk te treden. Zij deed het echter be
scheiden en stelde zich enkel voor op 
de provinciale lijst. 

Zij gaf tevens aan de bevolking de raad 
te s temmen voor Kamer en Sonaat ot> 
de namen Simonart (burgemeester v n 
Veltem-Beisem) en de heer Sprockeels, 
PVV, die borg stond voor de vriiheid 
van de franstaligen. Sprockeels die 
toen nog in de bovenste schuif lag i= '^u 
in hun ogen een slechte liberaal omH-'t 
hij in de Kamer gestemd heeft voor de 
« carcan » rond Brussel. 

De lijst « langue en liberté » behaal
de voor de provinciale verkipTingen 610 
kopstemmen en 791 voorV ,,.'•stemmen 
of samen 1401 (1,66 %). S'̂ - voorkeur
stemmen gingen naar de heer De Pr ins 
Armand geboren te Brasschaat. hoog
leraar aan de vrije universiteit Brussel, 
gemeenteraadslid van Tervuren. 194 
s temmen gingen naar de heer Heyman, 
neef van wijlen oud minister Heyman 
en verantwoordeli ike van het blaadje 
« langue en liberté ». Een schitterende 
uitslag was het dus lang niet 

Bij de uitspraak van het Europese hof 
voor rechten van mens (23 juli 1968) 
hadden de franstaligen logischer wijze 
de homogeniteit van Vlaanderen en het 
Vlaams karakter van Tervuren moeten 
erkennen. Maar niets daarvan, de pos
terijen, de geestelijkheid en vooral de 
belastingskontroleur moesten het ont
gelden. 

11 oktober 1970 

De verkiezingen van oktober 1970 ga
ven in Tervuren rare dingen te zien. 
Voor de eerste maal in haar politieke 
geschiedenis kwamen de CVP en de so
cialisten uitsluiten op met vlaamse kan
didaten en voerden hun propaganda uit
sluitend in het Nederlands. De socialis
ten namen zelfs radikale vlaamse stand
punten in. De liberalen, zoals altijd, 
wisten het niet goed en gebruikten 60 % 
Nederlands en 40 % Frans . 

« Langue en Liberté », omgedoopt tot 
« P L P Bruxelloise », strekking Munde-
leer-Denjuyter, liet in een lakonische 
mededeling weten dat zij niet opkwam, 
en gaf de schuld hiervan aan het FDF. 

De oorzaak was echter dat zij te laat
tijdig de lijst van haar 13 kandidaten 
had ingediend. 

In hun zwanenzang lieten de heer 
ÏJyrard gn de heer De Prins weten dat 
zij de vrije keuze overlieten aan de in

woners en gaven een veeg uit de p^n 
aan hun vrienden van het FDF. 

Enkele fanatieke PLP-ers waren hier 
echter niet mee akkoord. Een zekere A. 
F. Guillaume liet aan de bevolking we
ten dat alle frankofonen moesten stem
men voor de F D F - Democratie Bruxpl-
loise. Er was dus ruzie in het franko-
fone straatje. 

De uitslag ? 
Het FDF behaalde 4 zetels, de CVP 

vijf, de socialisten twee, de Volksunie 
en liberalen elk één zetel. 

De CVP verloor dus haar meerderheid 
en voor 6 jaar zal Tervuren nu bestuurd 
worden door een koalitie CVP-BSP. De 
vraag is of het politieke spel op gebied 
van het taaivraagstuk ditmaal eerlijker 
zal gespeeld worden dan vroeger. 

UNGIK ntlBERTE 
«k 

TAALenVRUHEID 
0ECEM8RE 1967 N^25 DECEMBER 1967 

ORGANE BI MÊSTRIEl OU GROUPEMENT POU» IA lIBERTf 
LINGUISTIQUE 

TWEEMAANOEUJKS TIJDSCHRIFT VAN OE GROEPERINC 
VOOB TAALVRIJHEIO 

m tervueren 

en morgen ? 

In het gewestplan Leuven, opgemaakt 
door « Mens en Ruimte », wordt een 
subgewest Tervuren voorzien met een 
bevolkingscijfer van nagenoeg 18 000 in
woners en een oppervlakte van 5.753 ha 
(de gemeenten Duisburg. Huldenberg, 
Ottenberg, St. Agatha Rode, Tervuren 
en Vossem). Tervuren zou voor dat ge
west hoofdzakelijk instaan voor de so
ciale, kulturele en distributieve behoef
ten. 

In het plan-De Saeger tot vorming 
van vijf vlaamse federaties van gemeen
ten rond Brussel is Tervuren opgeno
men in de federatie Overijse samen met 
Hoeilaart, Duisburg en Vossem met een 
inwonersaantal van om en bij de 36.000. 

Ondanks deze plannen zit Tervuren 
opgescheept met 24 % franstaligen, die 
zich onder de banier van het FDF heb
ben geschaard en hun verfransingspo-
ging niet zullen opgeven. 

Door de voorziene oprichting in de 
grondwetsherziening van een « overleg
orgaan » tussen de Brusselse agglomera
tie en de federaties van vlaamse ge
meenten zal de verfransing van gans 
Vlaams Brabant en ook van Tervuren 
wellicht nog bevorderd worden.. 

Er is echter een winstpunt : in een 
bedankingsbrief aan alle kiezers van 
Tervuren schreef de plaatselijke BSP 
het volgende : « Tervuren is geen aan
hangsel van Brussel. Tervuren is en 
blijft een autonome vlaamse en gast
vrije gemeente. Diegenen die zich in 
onze gemeente komen vestigen moeten 
zich aanpassen en het autonoom vlaams 
karakter van de gemeente eerbiedigen ». 

De Volksunie staat in Tervuren dus 
niet meer alleen om die stelling te ver
dedigen. De vraag is alleen maar of de 
BSP haar woord zal gestand blijven. 

En de CVP ? Zoals vroeger kijkt ze nog 
altijd de kat uit de boom... Alle Vla
mingen tot welke partij ze ook behoren, 
wie ze ook zijn, zullen vanaf vandaag 
reeds als het kan, samen moeten wer
ken om Tervuren veilig te stellen. 

Wanneer dat zal verwezenlijk worden 
zal men in Tervuren een « Gloria Hal-
lelulja » mogen aanheffen dat luid zal 
schallen over het « woud van sonijen ». 

MENSUEl 0' lNFQRMATIQNS. EOITEUR ll£$P:F.MAIIiON(.9.ClOSOEL'URUNOI - T E R V U E R E N P.v.T. 
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haar 

büjven 

de kinderkribben 

onderbezet? 
«Die Dolle Mina's kunnen 

ons meer vertellen...» stond 
voor een paar maanden te le
zen in de nederlandse «Tele
graaf ». Deze uitroep kwam van 
de direkteur van de haarlemse 
katolieke vereniging voor het 
gezin. Hij voegde eraan toe : 
« Er wordt de laatste tijd zo ge
schreeuwd en zoveel aktie ge
voerd voor kinderkribben, maar 
hier in Haarlem hebben wij 
twee goed ingerichte kribben 
en weet U wat de bezetting is ? 
Nul komma nul. Omdat er zo 
een behoefte aan is... Wij zijn 
erg teleurgesteld. Waar blijven 

nu de moeders die hun kinde
ren zo nodig in een kribbe wil
len doen omdat zij willen wer
ken of winkelen. Er gaan da
gen voorbij dat wij geen kind 
zien. Soms één of twee per dag. 
en de kribben liggen beslist 
niet uit de route. De ene ligt in 
Haarlem-Noord in een dicht
bevolkte buurt, de andere in 
het centrum van de stad. Ten
slotte zit er niet anders op dan 
zelf in de box te gaan zitten !». 

Dit artikel, dat wij gelezen 
en verwonderd terzijde gelegd 
hadden, kwam ons terug voor 
de geest toen een kinderarts 

speelgoed 
— « Nee, zei het hippe vrouwtje tot een blond schepseltje 
met maxi-mantel, je hebt al twee beren, vijf poppen en 
gisteren kreeg je nog een oranje olifantje en je hebt nog 
een blauwe kikker en een groen konijn. Wat wil je nog 
meer ? ». 

Het wipneusje fronste even nadenkend." 
— «De wil een poesje », kwam het. 
— « Wat ? » knipperden de lange wimpers (een half uur 
werk om de nylon-exemplaren bij de natuurlijke aan te 
zetten). 
— « Ik wil een poesje » klonk het zoetjes. 
— « Hier heb je een boel poesjes ! » zei het dametje ge
alarmeerd en wees naar het grootwarenhuisrek vol met 
stoffen poesjes, gestreept of gevlekt en alle met zes idiote 
nylonsnorren, drie aan elke kant. 
— « Nee ik wil een echt poesje, dat kan slapen en spin
nen en krabben en blazen en dat zijn haar verliest en... » 
— « Geen sprake van, snerpte het modeplaatje, en je 
weet best dat we geen poesjes mogen houden op de flat. 
Want dieren horen niet in een deftige woonst. En we 
hebben het huurkontrakt zo getekend.,.». 
— « Wat is dat ? » vroeg het kind, plots vol belangstel
ling. En vermits het geen antwoord verwachtte, keek het 
pruilerig weer naar een purperen hond met knipogen en 
veel te hogen poten. 
— « I k wil een poesje » zeurde een stemmetje achter 
moeder koppig en niet-begrijpend. 
En dan zweeg het kind, want het wist ergens vaag dat 
het dat nooit krijgen zou. 
Toen zag bet een heel lilliputvolkje in rij op een Gulliver 
wachten. 
— «De wil Indiaantjes ! » riep het. 
— « Wat ? » klonk het ontzet uit de geverfde mond (want 
lippestift is weer « in », sedert BB er opnieuw gebruikt). 
— « En je bent een meisje, en meisjes spelen niet met 
Indiaantjes . 
— « En tante Els ? », 
Even bleef het modieuze hart stilstaan. Wat bad dat kind 
vandaag ? Begon nu reeds de kontestatie ? Ja, haar zus 
hield er inderdaad zo'n soort hippie op na. Maar waar 
haalde dat vijfjarig ding in 's hemelsnaam de assoeiatie 
vandaan ? 
— « Luister (laat ik vlug iets beloven, dacht ze ontzet) 
wat zou je zeggen van een strijkijzertje ? ». 
— « I k moet geen strijkijzertje. ik wil Indiaantjes » : 
net een plaat die ergens bleef haperen. 
Dan zweeg het en begon te watertanden voor een groot 
elektrisch orgel, 
— « Dat is geen speelgoed voor jou ! » beefde moeders 
stem (zo duur ! en ze wilde echt die nieuwe striklaarsjes, 
ook duur, maar zij zou ze dragen en het kind kon niet 
spelen). 
— « Voor wie wel ? ». 
Het dametje zuchtte : wat een opvoedingsproblemen ! 
Wat jammer dat ze Sinterklaas en zijn ezel als een ou
derwets iets had weggelachen .. Maar dan had die minia
tuur-uitgave van haar zeker gevraagd — « Wat is dat 
moe, een ezel ? ». 
En het vrouwtje vond het spijtig dat er geen zoo was in 
de buurt om aan het kind van 1970 te tonen dat een echte 
ezel grijs is, en een kikker kikkergroen en dat een poesje 
meer dan zes snorren heeft. Misschien dat de kleuren-
teevee... ? 
Ze schudde het hoofd en zuchtte nog eens héél diep en 
kocht dan maar een stel bontgekleurde mini-pannetjes. 

huguet te d.b. 

ons vertelde dat de meeste kin
derkribben, zo officiële als an
dere, onderbezet zijn in het 
mechelse. Dit verschijnsel doet 
zich voor sinds 1 a 2 jaar. Ter
wijl er vóór die tijd wachtlijs-
lijsten bestonden. 

Er schijnt iets niet te klop
pen. Enerzijds de eis voor meer 
kinderkribben en anderzijds 
kinderkribben die met finan
ciële moeilijkheden te kampen 
hebben bij gebrek aan een vol
doende aantal k i n d e r e n . 
Schenkt men hieraan wel d-
nodige aandacht ? Het zou al te 
gek zijn er nog meer geld te
genaan te gooien als er vragen 
rijzen. 

Doet dit verschijnsel zich 
toevallig voor in het mechelse ? 
Wat kan hiervan de reden 
zijn ? Hebben de moeders niet 
voldoende vertrouwen in de 
kinderkribben ? Schamen zij 
zich hun kinderen in die instel
lingen onder te brengen ? Is er 
gebrek aan koördinatie ? Valt 
het te duur uit ? Ten slotte is 
er geen eenvormigheid van be
taling. De prijzen schommelen 
van kribbe tot kribbe. In hoe
verre speelt de nogal sterke 
aanwezigheid van kinderen 
van vreemde gastarbeiders een 
rol? 

In ieder geval is dit een ter
rein dat grondig dient afgetast 
te worden alvorens er meerde
re initiatieven uit de bus ko
men. In afwachting van de no
dige struktuurhervormingen in 
het beroepsleven van de vrouw 
moeten wij roeien met de rie
men die ons vandaag ter be
schikking staan. In plaats van 
links en rechts misschien luk
raak kribben in te richten 
waarom er geen inplanten daar 
waar de moeder werkt ? Dit in 
afwachting natuurlijk van be
tere oplossingen. Het zou bv. 
helemaal niet zo moeilijk zijn 
voor de grootwarenhuizen de 
nodige gelden ter beschikking 
te stellen om eigen kinderkrib
ben te hebben. IDe plaatsruimte 
hebben ze ook en het kan te
vens een vermindering van hun 
belastingen betekenen. Gedu
rende de middaguren zou de 
moeder een half uur of een 
uurtje bij haar kind of kinde
ren kunnen doorbrengen, wat 
voor beiden van groot psicholo-
gisch belang kan zijn. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor de 
grootwarenhuizen maar voor 
elke grote instelling, waar moe
ders werken. Loont het niet de 
moeite dit te overdenken ? 

hilda u. 

alleenstaande vrouwen 
Dit is een uitnodiging tot na

denken : in ons land heeft één 
vrouw op drie geen normaal 
gezinsleven. Eén op de drie 
vrouwen in België hebben te 
kampen met eenzaamheid, 
moeten zich alleen door het le
ven slaan. In onze moderne we
reld, die alle eer wil aandoen 
aan het woord «sociaal» be
kommert men zich, en met re
den om de jeugd, de bejaarden, 
de zieken. De alleenstaande 
vrouwen echter ivorden door 
de goegemeente in een hoekje 
geschoven. Dit betekent dat er 
voor 865.000 vrouiuen in onze 
gemeenschap maar al te weinig 
of niets gebeurde. 

Een cijfer om van te schrik
ken : 865.000 alleenstaande 
vrouwen! 

Er zijn de ongehuwden : 
313.000 vrouwen boven 25 jaar. 
De grote groep weduwen : 
504.000 en tenslotte de uit de 
echt gescheiden vrouwen : 
48.700. 

Aan deze groep hangen veel 
problemen vast. totaal miskend 
door de omgeving, vrouwenbe
wegingen en wetgeving. 

Op de eerste plaats is er het 
groot financieel probleem. 
Maakt iemand zich zorgen hoe 
een weduive, een gescheiden 
vrouw met kinderen gehuis
vest is, hoe ze iedere maand 
met moeite de eindjes aan el
kaar knoopt? De welvaart zou 
er ook voor haar moeten zijn, 
zij ivil ook haar kinderen laten 
meegenieten van hetgeen onze 
konsumptiemaatschappij te bie
den heeft. Zeker, indien ze in 

staat is dagelijks uit werken te 
gaan en bezoldigd te worden 
als een volwaardige werk
kracht dan is het grote finan
cieel probleem van de baan. 
Sommigen worden gewaar
deerd om hun werk of hun per
soonlijkheid, anderen echter 
zijn niet altijd geioenst in be
paalde werkterreinen of in de 
kern die iedere familie uit
maakt. De alleenstaande vrouw 
wordt nog steeds als een ge
vaar beschouwd voor een gezin, 
een soort indringster die de 
goede gang van zaken zou kun-
ken verstoren. En dan treedt 
onvermijdelijk het tioeede 
groot probleem op de voor
grond : de eenzaan^heid. Wie 
kan zeggen wat dit niet alle
maal inhoudt ? Een vrouw 
ontsnapt van nature minder 
gemakkelijk aan deze greep 
dan een man. Zij staat meer 
gesloten tegenover de gemeen
schap; doet zij stappen om 
meer kontakten te leggen, dan 
gebeurt het niet zelden dat zij 
argwanend terug geduiod 
wordt. Immers een alleenstaan
de vrouw kan gezien worden 
als « kaapster » van een echtge
noot, als «insociaal» in het ge
zin van anderen, als «verve
lend » omdat ze steeds over het
zelfde zit te kletsen : haar zor
gen, haar eenzaamheid thuis, 
haar karig inkomen. Kletsen ? 
Misschien. Maar problemen 
van 865 000 vrouwen zullen 
toch eens gehoor moeten krij
gen Leven wij niet in een so
ciale wereld ? 

veerie 

Verleden week met veel in
teresse een pas uitgegeven 
tijdschrift dat in onze brieven
bus verdwaald was ingekeken. 
Graag stellen wij het u voor. 

Juicht wijnproevers en men
sen die graag een goed stukje 
eten achter de tanden steken ! 

In een degelijk verzorgd 
tweemaandelijks tijdschrift 
staat nou echt eens alles wat 
jullie nodig hebben. 

De eindredaktie schrijft in 
het editoriaal : « Voor de eer
ste maal kunt u in uw eigen 
taal uw kennis in deze nobele 
liefhebberij verruimen, nader 
kennis maken met de eigen en 
buitenlandse wijnhandel, de 
aktualiteit uit gans Europa 
volgen ». 

Want « Wijn en wijn » is een 
wijzer. Het wijdt u in. Het 
houdt u op de hoogte van uw 
wijnkelder. 

Op de witte bladzijden kunt 
u bijdragen lezen over de wijn 
in Bordeaux en in al de andere 
wijnstreken van Europa. Onder 
de titel « Wat een etiket ons 
leert » wordt de lezer onder
houden over de eigenaars van 
de wijnakkers, wat afkortin
gen beduiden, jaartallen enz., 
de schrijver van dit stuk ver
heugt er zich over tussen de 
bekende wijnbouwers van 
Frankrijk een rasechte Vla
ming te vinden. Het etiket liegt 
er niet om ! 

De middenbladzijden, de ge
kleurde, is een grasduining in 
europese gastronomische tijd
schriften, kalenders van fees
telijkheden, een kennismaking 
met de vlaamse wijnproevers-
gilde enz. 

De redaktie van « Wijn en 
wijn » drukt er zijn leedwezen 
Dver uit dat de franstalige 
brusselse wijntijdschriften zo 
weinig aandacht hebben voor 
de Vlaamse wijnproevers. Niet 
dat wij wijn een politiek 
kleurtje willen geven maar 
het is goed te vernemen dat er 
een aantal kordate mensen 
dan maar rezoluut met een 
Vlaamse uitgave zijn gestart 
De steller geeft als voorbeeld 
dat het juli-nummer van « Re
vue Beige des vins et spiritu-
eux » op 72 bladzijden slechts 
één half blad Nederlands af
drukt. 

Nog een verdere kijk in de 
inhoud : De geschiedenis van 
« die suid-afrikaanse wynbe-
dryf. In De brieven van Bac
chus komt de lezer aan het 
woord en in Boeken voor fijn
proevers kan de geïnteres
seerde zijn gastronomische boe
kenplank aanvullen. De begin
neling-amateur komt aan zijn 
trekken in een gelijknamige 
bijdrage en de vakman, de 
gastvrouw, de kaaseter enz. 
krijgen elk een rubriek Inte
ressant is Gastronomie en 
Nederlands waar vooral de 
opsteller van menu's zijn ga
ding zal vinden. 

Kortom een tijdschrift dat 
niet alleen moedig zijn weg 
wil gaan en geen wijn wil uit 
dat brussels vaatje. Een dege
lijk verzorgd blad, aangenaam 
om lezen en de moeite er 
op te abonneren. 

Inlichtingen zal men u graag 
verstrekken op het korrespon-
dentieadres ; Torhoutse steen
weg 12, 8402 Stene-Oostende. 
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Enkele weken geleden werd in het Thermenpaleis te Oost
ende door de brusselse uitgeverij Arcade — bekend om 
l̂ gar kunstuitgaven — het boek « Permeke » van Roger 
Avermaete aan het publiek voorgesteld. Voorgesteld bij 
wi|ze van spreken dan, want het werk spreekt voor zich 
zelf en kon gerust de niets-zeggende inleiding van kamer-
/oorzitter van Acker missen, op wie zeker voor deze artis
tieke gebeurtenis de spreuk van toepassing was : schoen
maker blijf bij uw leest. 
Roger Avermaete is de auteur van werken als « Rik Wou
ters », « Rembrandt en zijn tijd », « Rubens en zijn tijd ». 
Hij is een kritikus die zich niet blind staart op het werk 
alleen, doch steeds de mens achter dit werk zoekt en hem 
ook vindt. Hij schrijft geen proza voor enkele specialisten 
maar schrijft begrijpbare taal voor de doorsnee-kunstlief
hebber Met zijn « Permeke » is hij er o.i. in geslaagd, het 
verschijnsel en de mens « Permeke » nader tot ons te bren
gen en hem wellicht te doen aanvaarden als onze meest 
reprezentatievf hppiHendp kunst-pn^^ar m de eerste hpift 
van deze eeuw, wat blijkbaar nog moest bewezen worden. 

11'V' •"«Il I ii ' m i » 1 , » 1 1 '^ 1 lil II 

p e r m e k e 

Dit boek leest — ook in de 
uitstekende nederlandse versie 
— uitermate vlot, omdat het 
het zgn. mistene van de arti
stieke schepping met ontluis
tert doch in 'n eenvoudige, daar
om stilistisch met minder schit
terende taal uitlegt Uiterst 
zorgvuldig koos hij het illustra
tiemateriaal • daardoor treedt 
ons hier een onbekende Perme
ke tegemoet want de meester 
van Jabbeke heeft een enorme 
hoeveelheid schilderijen en te
keningen gemaakt tijdens zijn 
66 jaren durend leven Van 
Permeke kennen velen enkele 
vroortdurend opnieuw gerepro
duceerde werken en daarbij 
blijft het Van de grote mees
ters kent het grote publiek 
doorgaans slechts enkele wer
ken, omdat deze en geen ande
re als illustratie worden ge
bruikt en verspreid Het is dan 
telkens weer een verrassing 
met andere werken gekonfron-
teerd te worden, waarvan men 
het bestaan niet eens vermoed
de en waarvan de kwaliteit 
vaak beter is dan het stereoti-
pische beeld dat ons wordt op
gedrongen door een gekommer-

cializeerde « kunstversprei-
dmg » Op welke gronden deze 
selektie geschiedt blijft meest
al duister Daarom is een werk 
als dit van Avermaete zo wel
kom • Permeke heeft tiental
len werken gemaakt die stuk
ken beter zijn dan de klassieke 
reeks repiodukties die men 
zelfs in zogenaamde standaaid-
werken gebiuikt Ook daarom 
is dit boek qver Permeke ten 
zeerste welkom 

De auteur heeft de «Streu-
vels van de vlaamse schilder
kunst » persoonlijk gekend Hij 
licht letterlijk zijn doopceel als 
inleiding met de reproduktie 
van de inschrijving van Perme-
ke's geboorteaangifte bij de 
burgerlijke stand van de stad 
Antwerpen Permeke's vader 
was een zwervende artiest, die 
het nooit lang ergens kon vol
houden en van wie zijn zoon 
de aanvankelijkje zwerflust 
heeft geërfd Alsmede de lust 
om te schilderen, die de grote 
Constant trouwens heeft over
gedragen aan zijn beide zoons. 
Noch Constants moeder noch 
zijn vrouw heeft ooit goed 
die « ongedurigehid » van vader 

" ^ Ü ^ " " 

en zoon begrepen, doch ze heb
ben geduldig en trouw de kring
loop van beider bestaan ge
volgd en gesteund Vader Per
meke strandde uiteindelijk te 
Oostende waar hij konservator 
van het door hem opgericht 
stedelijk muzeum en restaura
teur werd Oostende is ook voor 
Constant Permeke de «vader-

, 'r\^HWt 
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stad» geworden, na omzwer
vingen te St Martens Latem 
(Roger Avermaete neemt hier 
de gelegenheid te baat om de 
legende van de zgn school van 
St Martens Latem te korrige-
ren, waar er volgens hem van 
een «school van Gent» dient 
gesproken te worden, legende 
die al te gemakkelijk in het le
ven werd geroepen door frans-
talige kritici); in Engeland 
(waar hij als gewond soldaat 
van de eerste wereldoorlog te
recht kwam, samen met zijn 
vrouw en waar hij zijn eerste 
« expressionnistische bevlie
ging» kreeg, ook al wijst de 
auteur er herhaaldelijk op dat 
Permeke's expressionisme een 
louter persoonlijk keuze of 
aandrift was, los van de gelijk
namige westeuropese stro
ming); te Oostende (bij herha
ling); te Antwerpen (waar de 
Permeke's niet aardden en 
waar Permeke als direkteur 
van het Hoger Instituut werd 
tegengewerkt en gelimogeerd, 
c a door wijlen Kamiel Huys-
mans, die in deze kwestie een 
alles behalve fraaie rol speel
de) en ten slotte te Jabbeke, 
waar Permeke het «fort van 
zijn dromen» bouwde, na een 
bestelling uit Antwerpen van 
niet minder dan... honderd ma
rines, en waar hij gebleven is : 
tussen zee en land, tussen vis
sers en boeren, waarvan hij de 
monumentale doch ook humane 
vertolker is geworden, op een 
zo algemeen, universeel vlak 
dat ook bij Permeke deze figu
ren een sociale dimensie ver
krijgen (cfr Het zwarte brood, 
de Aardappeleter, de Koffie
drinker, de ontelbare boeren en 
boerinnen, vissers en vissers
vrouwen van het «arm Vlaan
deren» : kerngezonde of ver
sleten en door het labeur gete
kende mensen in hun essentië
le menselijke verschijnings
vorm, vaak grimmig en angst
aanjagend, vierkant en stuurs 
zodat het niet verwonderlijk is, 
de parijse Pers over Permeke 

en sommige vlaamse schilders 
te zien schrijven als over kun
stenaars van een ander Euro
pa)'. 

Zo Permeke al een «gewiekst 
kommercant» was, een alleen
loper die zelfs ministers in 
funktie kon afsnauwen. als ver
tolker van de kleine vlaamse 
mens van het vlaamse land
schap waarin de Individueel 
getekende grote mensenfiguren 
weer nietig worden, als vertol
ker van de Noordzee in ontel
bare, nooit aan mekaar gelij
kende marines (w.o. ook de 
slordig geschilderde') alc ver
tolker van deze door en door 
vlaamse wereld kent hij tij
dens zijn leven zijns gelijke 
niet Zijn vormgeving en zijn 
koloriet waren strikt persoon
lijk In zijn beste, of in zijn 
meest doorweikte schilderijen, 
kan hij gerust naast de hele 
groten geplaatst worden (oa. 
Rembrandt) en overheerst hij 
al J'ijn schilderende tijdgeno
ten in ons land Deze opvatting 
wordt slechts bevestigd na le
zing van dit vlotte intelligen
te en naar de kern de mens 
— tastende boek van Avermae
te, die ten slotte ook nog de 
niet te onderschatten beteke
nis van Ppimeke als tekenaar 
(bij hem verkrijgt de gesmade 
tekening weer een zelfstan
dige funktie) en als beeldhou
wer (deze late roeping, die te 
Jabbeke tot volle bloei kwam) 
ontleedt 

Dit boek ib een verrijking 
vooi de kennis van onze kunst 
en van een onzer hele groten, 
omdat het platgetreden paden 
verlaat (ook die van de zgn. 
«hermetische kritiek») en om
wille van de stilistische en este-
tische kwaliteiten 

SW. 

Uitgeverij Arcade, Brussel — 
585 hlz. — 87 zwart-wit en 123 
kleurenreprodukties — 6 b^^-
tentek'it-tllv^traties in kleuren 
— 2500 fr 
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Frans De Hoon, redakteur van « Europa Eén » het blad van de Beweging voor 
de Verenigde Staten van Europa (Aktiecentrum voor Europees Federalisme), 
heeft in een keurige brosjure van 95 bladzijden een aantal teksten bijeenge
bracht, die geschreven werdea door Walter Kunnen, voorzitter der beweging, 
in zijn blad. Vermits Kunnen niet alleen over de europese gedachte en het euro
pese federalisme schrijft maar onze eigen problematiek — en vóóral onze eigen 
problematiek — in het kader van de federalistische idee plaatst, is deze brosjure 
ook voor de vlaams-nationalist en de doodgewone flamingant van belang. Fede
ralisme is geen ideologie, zegt Kunnen, wel een levenshouding, een relativeren 
van tegenstellingen. De europese integrat ie is een stapsteen om het regionaal en 
nationaal eigene in een grotere eenheid veilig te stellen. Van een techniek en 
een politieke formule is het een filozofie geworden .. 

een boek van waiter kunnen 

Hij behandelt de vlaamse beweging 
in federalistisch perspektief, en neemt 
de traditionele « vlaamse » opvatting, 
waarbij de nederlandse gemeenschap 
ingedeeld wordt in « Vlamingen » en 
« Hollanders » onder de loep. 

« In de optiek van een konsekwent 
« Vlaams nationalist » — zijn de 
noordelijke staatsgrens en de zuidelij
ke taalgrens de « volksgrens » gewor
den van de unitaire -•laamse nat ie » 
schrijft hij. Gedeeltelijk mag dit waar 
zijn ; de bewuste nationalist is zich 
echter wél van een andere binding be
wust en hij weet evenzeer als Kunnen 
dat aan weerszijden van die grens Vla
mingen, Brabanders en Limburgers 
wonen : de benaming Vlaming en 
Vlaanderen voor de zuidelijke Neder
landen is immers recent en Conscience 
heeft hier wel de doorslag gegeven. 
Vanuit de historische indeling en de — 
zeker nog aanwezige — stamonderschei-
den en -overeenkomsten, ver t rek t Kun
nen om zijn plan voor een federalisnie 
met zes '(drie nederlandstalige, dr ie 
franstalige staten, met he t rijksgebied 
Brussel) op te bouwen en hij somt de 
voordelen op van zijn plan. 

Zijn het allemaal voordelen ? Een 
analize ervan zou ons te ver leiden. Ver
wijzen we daarom naar he t boek van 
Ludo van Wauwe «Federal isme: utopie 
of mogelijkheid» dat he t zesledig fede
ral isme kritisch onderzoekt. Niet alle 
kri t iek erop ïs even gegrond en menig 
argument pro ïs de moeite waard om van 
nabij bekeken t e worden. Maar toch 
s taat tegenover de historische en stam-
Verbondenheïd en-ïndelïng 'n horizon
taal-groeiende frontlijn van « alle die 
sprecen dïetsce tale » H e r ïn het; zuiden* 
Deze verbondenheid overbrugt de — 
niet t e miskennen — andere regionale 
faktoren, die bij een eenmaal s tatutair-
beveiligde en verenigde gemeenschap 
meer naar voren zullen kunnen treden. 

Enkele hoofdstukken worden aan 
randproblemen gewijd : Brussel, de uit
spraak van he t gerecht te Straatsburg, 
het konflikt in de leuvense universiteit . 

Interessant zijn vooral de « Beschou
wingen en Standpunten van een federa
list » over het jeugdprobleem, over de 
demokratie, de ekonomische demokratie 
en Benelux. Over dit laatste zegt Kun
nen, dat wij er goed zouden aandoen, de 
huidige ekonomische Beneluxunie zo 
spoedig mogelijk uit te bouwen tot een 
politieke federatie. En hij bet reur t het, 
dat in de huidige vlaamse beweging on
voldoende aandacht geschonken wordt 
aan deze K derde en wellicht laatste 

kans sinds duizend jaar om de Neder
landen te verenigen ». Wij zijn in onze 
strijd zodanig de eensgezindheid der 
nederlandstaligen in België gaan kulti-
veren dat wij aardig op weg zijn een 
dodelijke slag toe te brengen aan de 
eenheid der Lage Landen en aan het 
wezen van onze natuurl i jke regionen.. » 

Het boekje met de « Ideeën en Stand
punten van Walter Kunnen » loont de 
moeite om te lezen. Zelfs wanneer men 
het met sommige bijkomstige — of 
zelfs essentiële — opvattingen van hem 
niet eens is — dan nog zijn de ideeën 
belangrijk genoeg om overwogen te 
worden en is de uiteenzetting zakelij k-
overtuigend genoeg en zonder diepzin
nig gefilozofeer, om door iedereen be
grepen te worden. 

« Aan de bazis van het filozofisch fe
deralisme ligt een organische denkwijze 
die bewust de integrat ie van har t en 
geest aanvaardt . . . Principieel wijst de 
federalist het total i tarisme en het abso
lutisme af omdat hij de betrekkelijk
heid en de relativiteit heeft ontdekt in 
menselijke waarden, woorden en be
grippen. Hij t racht de konkrete kom-
pleksiteit niet in abstrakte simplifika-
ties t e desintegreren.. . » 

Dit is alles zeer juist. iVIaar ook als 
men de relat ivi tei t en de kompleksiteit 
der dingen kent en de betrekkeli jkheid 
van sommige waarheden, zal men er 
n ie t aan ontkomen eenmaal voor de 
vraag van he t waarom te staan. En het 
waarom der vlaamse beweging, en haar 
verlenging in nederlands en europees 
perspektief, kan alléén liggen in de er
kenning van het natuurl i jk feit der or
ganische gemeenschappen en het aan 
hun wezen inherent pr imair bestaans
recht, en de wil om dit recht te doen 
gelden. 

Welke s t rukturen de gemeenschap en 
haa r geledingen ook krijgen en in wel
ke vorm van federalisme zich in Vlaan
deren, in de Nederlanden en in Europa 
ook zal realizeren ; zij zullen in ieder 
geval met dit bestaansrecht — dat meer 
is dan een individueel of sociaal recht
vaardigheidsbeginsel — niet alleen teo-
retisch maar ook daadwerkelijk moeten 
erkennen. In Kunnens regionaal, heel 
nederlands en europees federalisme zien 
wij de oprechte bekommernis om met 
dit bazisfeit en dit bazisrecht rekening 
te houden. 

«Ideeën en Standpunten van Walter 
Kunnen » 95 hlz. — 60 fr 

Werkgroep Europa Eén — A E F 
Prins Boudewijnlaan 323 Wilrijk 

waiter kunnen 

• Het Kultureel Centrum Oostende richt van 
12 december tot 4 januari in het Muzeum voor 
Schone Kunsten, Wapenplein te Oostende de 
tentoonstelling « Kaleidoskoop Oostende » van 
Jean-Jacques Caillard in • 

• Het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
heeft van 4 tot 24 december de abstrakte 
kunstschilder Roger Dudant te gast. In de 
zelfde periode wordt een serie « Posters van 
amerikaanse kunstenaars» tentoongesteld ." 
Hockney, Indiana, Johns, Lichtenstein, Olden
burg, Pollock, Man Ray en Rausschenberg, 
alsmede grafiek van eigen en buitenlandse 
kunstenaars • 

• Van 4 tot 16 december stelt kunstschilder 
Lydia Wils ten toon in de «Galerie Albert 
I», Magdalenastraat 45 te Brussel, dagelijks 
van 13 tot 19 u. en 's zondags van 11 tot 
13 u. • 

• Michel Seuphor — pseudonym van een 
rasecht Antwerpenaar, bekend teoretikus van 
de moderne kunst uit Parijs, stelt tekeningen, 
kllages en assemblages ten toon van vandaag 
5 december tot en met 10 januari in het Mu
zeum Stichting Mevrouw Dhondt-Dhaenens te 
Deurle aan de Leie, Muzeumlaan. Woensdag, 
donderdag en vrijdag van 14 tot 17 u., zater
dag, zondag en feestdagen van 10 tot 12 en 
zan 14 tot 17 u., maandag en dinsdag geslo
ten. Toegang : 20 fr., muzeumbezoek inbegre
pen • 

• We hebben al eens gewezen — in deze ru
briek — op de «dwarsdrijversrol» van Kelder-
teater Malpertuis te Tielt, o.a. door stukken 
te spelen als « Kleine Ella » van Hendrik Pee-
ters en «Het Rouwkleed» van Nestor de 
Tière. Voorstellingen op 5, 7, 12, 14 en 19 de
cember en 9, 11, 16 en 18 januari, telkens om 
20u30. Van januari 'dll af zal Kelderteater 
Malpertuis reisvoorstellingen verwezenlijken 
onder de auspiciën van de Dienst Volksoplei
ding. • 

k o r t 

e n 

b o n d i g 

• De kritiek is verdeeld over de première te 
ArAsterdam van «Leopold II» door Hugo 
Claus, stuk dat hi] schreef i i opdracht van 
het Nederlands Toneelverbond naar aanlei
ding van het honderdjarig bestaan van deze 
vereniging en waarin hij op speelse wijze — 
naar eigen zeggen — het leven van de belgi-
sche koning op de korrel neemt. Men looft 
over het algemeen de regie, de kleurige beel
den, de scenische vondsten, de variatie en het 
tempo, de vertolking, maar over de inhoud 
blijkt men minder te spreken te zijn. Som,' 
mige kritici vinden het geen auteurstoneel, 
er is zelfs een die het over een «veredelde 
revue-» heeft. Men schijnt Claus vooral te ver
wijten de problematiek van kolonizering en 
dekolonizermg totaal te hebben verwaarloosd 
ten voordele van een koncentratie op persona
ges die echter zo karikaturaal worden opge
vat dat er van het menselijke quasi-niets 
terug te vinden is 

Het gaat Claus blijkbaar in zijn aangeno
men vaderland niet voor de wind : na de te
leurstelling met de Nederlandse Comedie nu 
een op gemengde gevoelens onthaalde pre
mière. Stof voor galspuwersproza over « smal 
Holland » na « klein Vlaanderen » ? • 

• De speelkalender van de Beursschoutoburg 
voor december ziet er als volgt uit : Neen, 
Cirkus, Ja Cirkus (Hugo Meert) op 5, 6, 9, 14, 
15, 16 december, Volpone (Ben Johnson, Me-
chels Miniatuur Teater) op 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19 en 20 december; De Wormen (Jos Van 
de Loo — Brussel Kamertoneel) op 21. 22, 23, 
27, 28, 2« en 30. On 11 dpcember om 20 u filrw 
forum • 

• In de Zwahiiinolen te I^iunkzwalm stelt 
Pierre Colinvaux tot en met 13 december ten
toon. Kunstschilder Rob Delanghe stelt ten 
toon in het «Roman Houset), Oud Station, 
VloesberQ Robert Delanghe woont en werkt 
te Goeferdmge en heeft ongeveer 70 tentoon
stellingen achter de ruq Hij is in hoofdzaak 
figuur- en landschapschilder met nadruk op 
het boerenleven en het vlaamse landschap, 
geheel in de expressionistische traditie Tot 11 
december • 

• De VTB-wedstrijd voor Vlaanderen (artir 
kels in kranten, tijdschriften en boeken die 
Vlaanderen in het buitenland gunstig doen 
kennen op geschiedkundig ekonomisch so
ciaal of kultureel gebied) krijgt einde februa
ri^ 1971 haar beslag De inzendingen moeten 
vóór het einde van dit jaar geschieden aan 
VTB. St Jakobsmarkt 45 te Antwerpen De 
meest verdienstelijke landgenoot wordt een 
prachtvüKantie van één maand aangeboden in 
het land waar hij Vlaanderen met de pen 
diende, de meest verdienstelijke buitenlander 
krijgt een even lange vakantie in Vlaanderen 
"^et programma naar eigen keus • 
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nieuwjaarsnieuws 

Het wordt zo stilaan '71. Ook de 
Vlaamse tv heeft dat beseft en genaam
de instellmg heeft dan ook enkele voor
stellen in verband met de nieuwe pro
gramma's kond gedaan. 

De sektie jeugd- en dokumentaire 
heeft een reeks programma's op het 
oog waarvan op z'n minst de titel ver
leidelijk in de oren klinkt. Oordeel 
zelf : eenmaal om de vier weken komt 
een natuurmagazine, plus een geweste
lijk magazine. Een soort splinternieuws 
dus maar op de beeldbuis. 

Magellaan wordt een kwisprogramma 
waarvan alvast 16 uitzendingen gepland 
zijn. Verder diverse dokumentaire pro
gramma's : bloemen, leven in een wel
vaartstaat, eksamenmarathon, steden 
stikken. 

Er zijn volkskundige programma's 
voorzien over verhuisliederen, het folk-
lorefestival van Middelkerke en aanver
wante onderwerpen. 

De jeugdprogramma's willen bepaald 
kritisch worden. Getuige daarvan on
derwerpen als homofilie, emancipatie, 
drugs, kommercializatie van de jeugd, 
sex en het jonge meisje. Allemaal pro
blemen die Tienerklanken wil behande
len. Er komt een uitzending over ont
wikkelingssamenwerking in India en 
Nepal. Tol toi en Jonge virtuozen wil 
een kleine reeks worden die op de eer
ste plaats een fikse steun betekent voor 
talentrijke jongeren. 

Debatten over algemene politiek zul
len in Editoriaal aan bod komen. Ver

der zijn nog voorzien : studio aan huis, 
poëzie, muziek en kontestatie; pas de 
deux, een onderzoek naar kijkgewoon
ten bij jongeren en Het huis der liefde. 
Dit laatste is dan wel een spiritualis
tisch genootschap uit de zestiende eeuw. 

ernstig 

De artistieke en edukatieve uitzendin
gen hebben zich voorgenomen zeer ern
stig op de kijker af te komen. Elke don
derdag komt er een wetenschappelijk 
programma waarin Horizon, Verover» de 
aarde, 2 programma's over kanker, één
tje over hartziekten, een over multiple 
sclerose, 3 over veranderingen van de 
aardkorst, een paar over de Apollo-
vluchten en een vijftal uitzendingen 
over Hiroshima. 

VerdM- zijn uitzendingen voorzien in 
verbana met sociologie en ekonomie. Zo 
wordt er momenteel gedacht aan • De 
priester, De onderwijzer. Invloed van 
de kommunikatiemedia. Reklame en 
welvaartmaatschappij. ^ 

Leuk is wel dat onze tv ook 4 pro
gramma's over zwarte kunst wil m de 
eter gooien. Maar er komen ook 4 ver
bruikersprogramma's. 

Ook Schatten op zolder zal 4 keer op 
de buis komen. Daarnaast gaat onder de 
titel De toekomst van ons verleden om 
de vier weken een uitzending over met 
ondergang bedreigde vlaamse relieken. 

Er zijn programma's voorzien over de 
tweede wereldoorlog Benieuwd of ook 
bevrijding en repressie aan bod zullen 
komen. Er komt een portret van Wil
lem I, een uitzending over Aswoensdag 
en wij krijgen een kreatie : Op de pur
peren hei, de populaire operette van 
Armand Preud'homme. 

zichem en suiker 

De dramatische en literaire uitzendin
gen brengen zes splinternieuwe afleve
ringen van Wij, Heren van Zichem. Zi
chem blijft dus boven. Sukses verze
kerd. Ondanks de raad van beheer die 
onder socialistische druk deze reeks 
drastisch wil kortwieken. Aan Libera 
Carlier, Tone Brulin en Hugo Raes werd 
opdracht gegeven een oorspronkelijk 
1,v-spel te schrijven Afwachten wat er 
van komen zal. 

In co-pruduktie wil men Suiker van 

onze nationale Hugo Claus uitzenden. 
De oude rederijkerskamer van Oude
naarde mag het proberen met Het spel 
van de vijf vroede en de vijf dwaze 
maagden. Van Gerard Walschap wil 
men Een mensch van goeden wil uit
zenden. Of de auteur hier zelf de titel
rol zal vertolken is ons verder niet be
kend 

In het kader van de literaire uitzen
dingen zal priester-dichter Anton van 
Wilderode een zestal keer over temata 
van dichters handelen. 

Aandacht zal worden besteed aan de 
egyptische poëzie. Als iemand weet 

waarom mag ie altijd een gele brief
kaart sturen aan de tv-redaktie van dit 
blad : Sylvain Dupuislaan 110 — 1070 
Brussel. Er komt een uitzending over 
luisterliederen Wij hadden liever de 
titel : luisterliedjes gezien, maar kom. 
En Anton van der Plaatse mag Gezelle 
en Streuvels deklameren. 

Over de stand van het Nederlands in 
Vlaanderen zijn drie programma's voor
zien Afgezien daarvan mogen God
fried Bomans en Gaston Durnez mekaar 
plezant vinden in enkele uitzendingen 
over Vlaanderen en Nederland Er is 
dus voor elk wet wils. 

De held mijns levens wordt de speldokumentaire over Charles Dickens, dit na.v. 
de honderdste verjaardag van liet overlijden (9-6-1870) van deze bekende engelse 
schrijver. Zie het scherm van BRT, dinsdag 8 dec. om 20u 25. 

AADT<5R AAP RESTAURANT 
AARTSELAAR ^LINDENBOS 

BOOM, 

6AAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ ^ 

SPOORVfEG 

'te'® 

Wegens volledige reorganizatie van onze boek
houding voor de B.T.W. 
LIKWIDEREN WIJ VOOR INVENTARIS 
DE VOLLEDIGE VOORRAAD TEGEN 
ONGEKENDE FABRIEKSPRIJZEN ! 
EN BIEDEN 

St NIKLAAS 

*TEMSE 
30% KORTING 

op alle kledingsstukken boven de 1.000 fr. 

N[£L 

MEYERS 
RUIME PARKING 

Weet U dat ANTWERPENS BELANGRIJKSTE KLEDINGS

ZAAK op 12 km. buiten de stad ligt ? 

Op de t i jd dat U een parking zoel<t bent U in Niel Verder 
hebt U om de 1 5 minuten autobussen «De Schelde» met 
vertrek aan de Kleine Tunnelplaats en in de stations van 
Antwerpen-Luchtbal, Centraal, Oost, Berchem en Hoboken. 
vertrekken regelmatig bussen naar Niel. 

EN 15% KORTING op alle kledingstukken 
beneden de 1.000 fr. 
Verder brengen wi j U duizenden koopjes tegen echte 
weggeef prijzen ! ! waaronder slechts als voorbeeld 100% zuiver 
wollen Shetland Herenpardessus, donkergrijze kleur, klassiek 
model, ] rij 3 knoop split midden rug, maten van 46 tot 56 ter 

waarde van 3250 fr. NU TEGEN 1.500 fr. 
Wanneer U nog een schitterende kledingsaankoop wenst te doen, 
profiteer dan vlug van deze laatste maand met 30% korting voor 

alle WI)-LEZERS 

SUCCES KLEDING MEYERS 
heeft niet alleen honderden damesmantels, kleedjes, regen
mantels en herenkostuums. U vindt op 3 verdiep, en lOOOm 
winkelruimte een keus van kwaliteitskleding voor dames, 
heren en kinderen die de verplaatsing overwaard maakt. 
Denk nu aan die 3 0 % korting f Koop kwaliteitskleding te
gen fabrieksprijzen Wordt een tevreden SUCCES-KLANT 

Maak er eens een uitstapje van, kom zien U kunt bij ons rustig koffie drinken in de bar en we hebben een interressant kunstsalon. 

SUCCES K L E D I N G MEYERS een der b e U n ^ r i j k s f e k l ed ingszaken in België en n u j u i s t voor de B T W t i j 

dens d ie laats te m a a n d van he t jaar BESLIST DE V O O R D E L I G S T E K L E D I N G S Z A A K f 

A. De Langlesfraat 4-6-8-10 NIEL (Rupel) Tel. 78.11.44 en 78.35.39 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur, zaterdags tot 18 uur. zon- en feestdagen steeds gesloten. 
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^100000 
en de anderen ? 

De koning heeft weer eens 
alle grrrote sportvedetten op 
zijn paleis ontboden. Er waren 
niet minder dan 140 jongens en 
meiskens opgekomen om van 
king of queen een pol te kri j 
gen. Plus natuurlijk een hoop 
« offisjellen ». 

In één woord, al wat naam 
heeft in het belze sportwereld-
je was prezent. Moeten wij 
zeggen dat wij het betreuren 
dat het weer de vedetten met 
naam waren, die de populari
teit van de koning moesten ko
men opkalfateren, en dat de 
echte sportbeoefenaars weeral 
in de kou konden blijven staan? 
Misschien kan Boudewijn, in 
zijn hoedanigheid van koning 
aller Belgen, niet anders. Maar 
als het alleen om de sportshow-
jongens te doen is, waarom dan 
ook niet de vedetjes van Can-
zonissima — mèt jury en fan-
klub — uitgenodigd ? Ook zij 
schenken den volke veel ge
zond vermaak, en ook zij dra
gen er toe bij dat de gewone 
man ontlast wordt van zijn 
laatste grein kritische zin te
genover onze welvarende kon-
sumptiemaatschappij, en van 
een aanzienliike hoeveelheid 
{>oen. 

selection royale 

Volgens « Les Sports » was 
de « selektie » voor het bezoek 
aan de koning als volgt ge
beurd : de 35 sportbeoefenaars 
wier naam voorkwam op het 
referendum van de belgische 
sportpers voor het jaar 1970. 

twee sportbeoefenaars van de 
bij het olimpisch komitee aan
gesloten federaties, één sport
beoefenaar per aan het olim
pisch komitee toegevoegde fe
deratie, en één afgevaardigde 
per bij het leger beoefende 
sporttak. Wij lazen anderzijds 
dat de koning zich langdurig 
heeft onderhouden met Raoul 
Mollet, prins Alexander de Me
rode en andere Wasterlain, Go-
defridi en kolonel Francisse. 
Wij vragen ons nu af onder 
welke van de vier hoger opge
somde kategorieën sportbeoefe
naars deze heren vallen. De 
zaak is maar, ziet u, als dié van 
de partij moesten zijn, dat een 
afgevaardigde van Sporta, Ha-
rin, of de Sportraad voor Vlaan
deren, om er maar een paar te 
noemen, er ook niet zouden mis
staan hebben. Of waren zij er ? 

komiek 

Wij lezen in onze kran t dat 
madame Merckx nog maar eens 
een auto kadoo heeft gekregen, 
als wij ons niet vergissen in 
Lyon, en eenvoudig omdat zij 
de vrouw is van de man die de 
ronde van Frankri jk won. Daar
mee moeten meneer en mada
me Merckx stillekens-aan ge
noeg wagens hebben om een 
stevig uit de kluiten gewassen 
taxibedrijf te beginnen. Nu 
gunnen wij de Merckx'en graag 
deze bijkomende wagen, hoor, 
en kan die wagen min of meer 
hun misschien geen plezier 
meer doen. de « geste » zal hun 
misschien toch nog hebben 
verheugen Maar deze beden
king wilden \». ij er toch bij ma

ken : het is in feite toch wel 
gek dat wij allemaal zo gfiirne 
met dure auto's lopen naar 
mensen die deze absoluut niet 
nodig hebben, en die al zovaak 
bevoorrecht zijn op alle moge
lijk gebied, en dat wij er niet 
aan denken enig stuk van 
waarde te geven aan mensen 
voor wie het een werkeli jke 
hulp ozu zijn om uit de mizerie 
te geraken Terloops, waar kan 
Merckx zijn zoveelste wagen 
nu gratis laten onderhouden en 
voltanken ? 

deontologie 

Er zouden in ons land op dit 
ogenblik nog zowat 125 van de 
ongeveer 200 beroepsrenners 
« op straat » staan, het is te 
zeggen nog geen kontrakt (met 
vaste maandwedde) hebben 
kunnen vastkrijgen van een of 
andere firma, die rennersbui
ken gebruikt als aanplakbord. 
Dat komt erop neer dat circa 
65 th van de belgische beroeps
renners nog niet weet of er 
volgend jaar iets — hoe weinig 
ook — zal te verdienen zijn. 
Wij zouden daar veel beden
kingen kunnen aan vastknopen 
(en dat zal misschien nog wel 
eens gebeuren), maar vandaag 
zouden wij ons willen beperken 
tot deze : er bestaat hier in 
België zoiets als een konink
lijke belgische wielerbond, 
wiens taak het o.i. is over de 
belangen van de aangesloten 
renners te waken. Het minste 
dat men nu, naar onze beschei
den mening, kan zeggen, is wel 
dat de feniksen van de bond 
wel voortreffelijk werk leveren 

als Merckx nog eens moet ge
vierd worden, maar veel min
der voortreffelijk als het erop 
aankomt te waken dat hun 
werkvolk (de bond betaalt de 
sociale lasten, is dus werkge
ver) een korst brood verdient. 

liever niet 

De heer Gogneaux is voorzit
ter van een wielerklub, gekend 
organizator hier in ons land, en 
zoiets als adjunkt-sportdirek-
teur van de firma Bic voor de 
wedstrijden in België. Hij 
maakt zich terecht bezorgd over 
de tientallen en t ientallen be
roepsrenners, die van geen en
kele firma een kontrakt kon
den lospeuteren, en dus zo goed 
als « aan den dop » zijn. De 
heer Gogneaux zou al die ren
ners, of een gedeelte ervan, wil
len groeperen in zijn klub, en 
hun met de hulp van Bic, het 
nodige materieel verstrekken, 
de nodige centen voor de RMZ, 
en zelfs nog een zeker vast 
maandelijks inkomen. Er zijn 
natuurl i jk een heleboel regle
menten die zulks verbieden, 
maar ook zonder die hinderpa
len, zouden wij het geen goed 
plan vinden. Het ruikt ons, eer
lijk gezegd, een beetje te sterk 

sport en zo... 

Naar het schijnt gaat de waalse televizie het weer eens over een 
andere sportboeg gooien. Na het mislukte eksperiment met de 
splitsing van het zondagse sportnieuws in twee stukken (voor het 
tweede deel, 's avonds Iaat, werden er geen kijkers gevonden), 
gaat men er weer een eengemaakte uitzending van maken, een 
beetje korter weliswaar, maar vroeg op de avond uitgezonden. 
Daarenboven zou er 's woensdags nog een half uurtje sport bijko
men. Ieder zijn meug natuurlijk, maar wij vinden het toch een 
beetje « des guten zuviel ». 

Vooral omdat de sport op de waalse tv evenmin als op de 
Vlaamse loskomt van een zeker apostolaat voor ene pieuze vedet-
tenkultus, en een zekere bekommernis om ons op te voeden tot 
perfekte passieve sportverbruikers. En dit zijn twee aspekten van 
het tv-sportje die ons al lang de keel uithangen van hier tot gin
der. 

naar het (publicitair) munt 
slaan uit de penarie waar in de 
renners verzeild raakten. 

een zeker sukses 

Misschien hebben de jaren 
ons wat voetbalmoe gemaakt. 
Misschien zijn wij geblazeerd 
geraakt door de vele goede wed
strijden die wij miniemen en 
kadet ten overal in he t land zien 
spelen. Het is in ieder geval zo 
dat de wedstri jd België - Dene-
marken ons alweer fameus is 
tegengevallen. Er is natuurlijk 
de belgische overwinning (2 -
0), die, zoals dat past, ons va
derlandslievend har t met vreug
de en fierheid vervult . Maar als 
kijkstuk, als spektakel, als een 
stukje show (en wa t is een 
voetbalwedstrijd anders) , leek 
het ons een mager beestje, ze
ker voor de prijs die men er
voor vroeg. Knappe staaltjes 
voetbalkunst hebben wij zelden 
of nooit gezien. De twee doel
punten van « Hollander » De-
vrindt waren eerder lucky-goals 
(een achterwaartse kopbal in 
het wilde weg, en een verloren 
bal ingetrapt) , maar ze waren 
met het oog op « onze » kansen 
in de zoveelste kompetit ie op 
europees vlak (beker van Euro
pa voor landselftallen) van 
goudwaarde. 

Dam gaat ie dan lanqs het hoofd vav Plaskie komend van de voet uari Kostedde gaat de hal in 
het doel rati Andeilecht .. 

Wij draaien zopas de knop van ons tv-toestel dicht. Wij hebben 
gekeken en geluisterd naar Albert Westerlinck en Gerard Wal
schap en de poëzie die deze beide heren ons voorschotelden. Zij 
kunnen — sedert lang — allebei rekenen op onze diepe bewonde-
ring. Wij beSfchouwen hen als twee wijze, goede mensen. En nu 
zitten wij ons af te vragen : wat denken zij over de match Ander-
lecht-Standard, of over de cross wie weet waar, of over de konink
lijke belangstelling voor onze sport-elite (blijkbaar veel groter 
dan zijn belangstelling voor onze kuituur), of meer in het alge
meen, over de sport. De sport die wij kopen, vanzelfsprekend, 
niet degene die wij beoefenen. Welke k ran t begint eens aan deze 
enquête : wat denkt de échte intellektueel werkelijk over de 
échte kommerciële sport, in de veronderstell ing dat hij deze zou 
kennen zoals ze is ? Het zou ons geweldig interesseren. 

Dat maakt dat wij vanaf nieuwjaar aan de BTW toe zijn. En als 
u zich moest afvragen wat dit met sport te maken heeft : hewel, 
de BTW geldt ook voor de entreekaartjes van de sportspektakels. 
Vanaf nieuwjaar zult u dus 6 th moeten bijpassen voor uw staan-
of zitplaats rond het voetbalveld. En dan mogen wij blij zijn, dat 
wij er zo goedkoop vanaf komen, want volgens Jacques Lecoq 
moet voor een nummertje striptaese 15 th neergelegd worden. 

Wij geloven toch dat er hier en daar problemen zullen rijzen. 
Zo bij voorbeeld, als een klub nu een voetballer « op voet » koopt, 
moet zij daarvoor dan ook BTW betalen ? En zo ja, hoeveel ? En 
als een klub zich laat omkopen, of als een arbiter zich tegen beta
ling bereid verklaart een handje toe te steken, moet hij dan ook 
de 6 th bijtellen, voorzien voor « diensten » ? En is dat dan aftrek
baar voor de klub in kwestie ? We zullen eens moeten telefone
ren, denken wij. 

onbegrijpelijk 

Enkele maanden geleden heeft 
Luc Varenne de verrassing van 
zijn leven beleefd Een enquête 
onder de radioluisteraars heeft 
toen uitgewezen dat uitgerekend 
zijn uitzendingen tot de minst ge
apprecieerde behoorden. Hoe dur
ven ze 't hem de begenadigde, 
lappen ' 

En nu verleden week komt Jaak 
Lecoq ons in zijn gazetteken ver
tellen dat de radiouitzending die 
hij samen met dezelfde Luc Va
renne en Albert Ie Maire verzorgt. 
's maandags om 13 uur, ook al niet 
de belangstelling krijgt die zij 

, vanwege normale mensen zou mo
gen verwachten. Laat de drie 
•iportfeniksen nu zo goed zijn het 
geleerde hoofd te willen huigen 
over stuntelige vragen die dee
moedige luisteraars hen zouden 
ivillev stellen, en laat de hiiste-

raars (als die er zijn, Jaak .) nit 
zo misdadig onverschillig en on
zeglijk ondankbaar zijn, dat ei 
geen enkele met een vraag komt 
aandraven. 

Terloops gezegd, lüij willen hiet 
graag de noodkreet van de Jaak 
overnemen : komt astemblieit iets 
vragen, anders zouden de man
nen van de RTB op de duur nog 
gaan denken dat er geen helang-
stelling bestaat voor die uitzen
ding, en dat zou natuurlijk de hei
lige zaak van de sport f en van het 
triumviraat maar dat doen U'ij 
er naif-weg zelf maar hij) niet ten 
goede komen. 

Na deze bede die onzti goedt 
lezers zeker en vast niet naast 
zich zullen neerleggen, gaan ive 
met Jaak even op zoek naar de 
oorzaken van genoemde onver
schilligheid vanivege de radioluis
teraars 

Zou de Belc zo onsportief zijn 
dat hij geen vragen te stellen 
heeft aan mensen waarvan /lü 
weet dat ze het weten ? Wij pein
zen van niet. De Belg is mèi « den 
hels » sportief tot in de toppen van 
zijn tenen. 

Zou het kunnen zijn dat hij van 
ontzag zou gaan stamelen en stot

teren wanneer hij het vóór de 
mikro moet opnemen tegen een 
taaigenie als Luc Varenne ? Wij 
peinzen nogmaals van niet. ver
mits iedere Belg de beminnelijk
heid van de Luc kent en de een
voud waarmee hij de nedcrigen 
pleegt te woord te staan. 

Zou het dan misschien kn en 
zijn dat de uitleg van de drie 
sprekers zo duidelijk en volledig 
is, dat alle verdere vragen overbo
dig zijn ? Dat zou wèl eens het 
antiooord kunnen zijn, vermoeden 
wij, maar er blijft toch altijd de 
mogelijkheid dat een of andere 
subtiliteit of nuance ontsnapt, wat 
dan toch enige nadere verklaring 
zou rechtvaardigen. 

Is maandagmiddag dertien uur 
een ongeschikt uur voor dergelij
ke belangrijke uitzending ? Onge-
tiüijfeld. Beslist Hoewel dient ge
zegd dat rond hetzelfde tijdstip 
zekere Maurice Béjart (iemand 
die wat te maken heeft met dan-
sen en zo N.V.D.R.) bestormd 
werd met vragen dooi een heel 
stel jonge mannen en vrouwen, 
die ddarvüor de drie sportprofeten 
bijna onder de voet liepen «Ge 
gaat me toch niet zeggen, vraagt 
de Jaak ten einde raad. dat de 

sport de Belg nninder belang in
boezemt dan de machtsstrijd in 
het Midden-Oosten ?» Bijlange 
niet. Jaak, dat ziet ge nu al van 
hier, dat de gezond denkende 
Belg niet zou inzien dat het beet
je oorlog ginder achter, nog niet 
eens een echte wereldoorlog, voor 
hem en zijn toekomst van veel 
minder belang is dan de vraag 
waarom de arbiter zondag weer 
zo lang gewacht heeft om Semme-
ling een penaltie kadoo te doen. 
Zo gek zijn wij nog niet, hoor. 

Om kort te zijn. geen enkele 
van de redenen die Jaak ijverig 
opspoort kan «eksplikereny> waar
om de Belgen niet in dichte dromr 
men komen aanrukken met hun 
vragen, hun problemen, hun moei
lijkheden. 

En een andere reden kunnen 
wij ook niet bedenken. Wij heb
hen de uitzending nog maar één 
keer gehoord, en toen zijn wij na 
drie minuten zacht ingedommeld, 
zodat wij heus niet hebben kun
nen horen wat er verkeerd kan 
geweest zijn. In de hlote veron-
derstelling dat zoiets mogelijk zou 
zijn met een Jaak, en een Varen
ne, en een vaderlandslievend on
derwerp als de belgische sport. 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop 

De grote specialiteiten zijn : Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelas] -
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het 
spit - Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 

LEUVEN, Tervuursevest 60 
Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenplein 33 
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal van de stad 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 
Tel. 016/268.69 

Mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 

Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 

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

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

KONTICH, Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-lichtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

BECO 
levering 

BECO 

van gas- en 

BECO verwacht ook Uw 
BECO verwacht ook Uw 

p.v.b.a. BECO Krijgsbaan 236 

Tel. : (03)52.81.73 

BECO 1 
stookolie ! 1 

BECO 
bestelling I 
bestelling I 
;, ZWIJNDRECHT 

32.02.10 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN 

/ # i #1 via 'GROEP DE BONDT 
Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opncicn, erkend door 

alle zickenfondeen 
KIRKSTRAAT 38, AMTWERPEN 

(Let op liat huisnummer Q 
Telefoon J5 U 62 

ALLE QLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voof l«R«n TM ét hUd ; 10 */• koning 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabrikant-Ontwerper 
der RICHELIEU-

BRILLENKOLLEKTIE 
Hovenierstraat 9 Aalst 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucouristraat 7 

(nabij het Sinf-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon (02)28.87.09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbesfand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Viaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezete 

tel 051 '612 84 

H. PELMAN-MARCKX 
Van Den Nestle! 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. RADIO ALLE ELEIGRl 
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

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

11.995 fr. i.p.v 16.995 fr. 
Andere merke'- qrootsfe korting 

« P I E T P O T « 

Antwerpen's gezelligste 
Bierkeldei 

Grote Piefer Polstraat * 
(bij Suikerrui) 

Open vanaf 8 uur 's avonds 
Maandag en dins3ag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St -Amends a.d Settelde 
Mosselen Paling 

Tel. (052)332.75 
Üitbate' lan BrugmaiM 

3-2-68 

Sezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffel 

Lauwereys De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 2 0 % KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(052)288.70 

ARBEIDERS 

BEDIENDEN 

ZELFSTANDIGEN 

DAGVERGOEDING 

VOOR 

ZELFSTANDIGEN EN 

LOONTREKKENDEN 

Besf-endige 
sekretariaten : 

CENTRAAL SEKRETARIAAT : 
Kipdorp 50 Antwerpen 
TEL 03/32.31.39 

32.73.05 
PROV. SEKRET. BRABANT 

Brussel-TeL 02/19.08.64 
Zuivelmarkt 9 Hasselt. 
Emiei |acqmainlaan 124 

PROV. SEKRET. LIMBURG 

UW BTW-PROBLEMEN GRATIS OPGELOST ! 
Voor de aanpassing van fakturatie en 
boekhouding aan de nieuwe vereisten, 
stelt het 

ORGANIZATIEBEDRIJF MERGURE 
een gamma van sistemen, apparaten en 
machines ter beschikking : 
van het hand-doorschrijfsisteenn tot de 
elektronische kantoorautomaat - met alle 
tussenschakels. 
Bij deze uitrusting worden de richtlijnen 
voor de NIEUWE ORCANIZATIE EN 
WERKMETODE GRATIS VERSTREKT. 

ETN. MERGURE 
Vraag inlichtingen en dokumentatie aan : 
Koning Albertplein 1 2 - 9 1 6 0 HAMME 
Tel. 052/481.00 

Brilmonfuren 
Invoerder* s VANDERBRUGGEN & C*, Provinctestraat 95 ANTWERPEN 

TEL (03)36.12.94 • Opticiens t Vraagt het bezoek van onzo 
vertegenwoordiger. 

ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

Hof ter Schrlecklaan 33 
BERCHEM — ANTWERPEN 

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

Publlciteilsagent voor 1 
«WIJ > VLAAMS-NATiONAAl 

TeL (03)30.46.99 

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

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek, UW volksgenoten I 

Depot Gent - Tel. 09/22.45.62 



PERS 
spiegel 
Er zijn dan toch nog enkele 

vrijheden in dit land : hinnen-
Jeort de « vrijheid van de huis
vader y> (a vrijheid van keuze 
'aan vader » zegde het FDF er
gens rond Brussel in een ktes-
pamfletje) en in elk geval 
«vrijheid van interpretatie» 
over draagwijdte en gevolgen 
van de voorziene maatregel 
van de regering Eyskens. 

«Zoveel jamiliehoofden, zo
veel zinnen» zou men samen-
Vatten als men de totaal uit
eenlopende kommentaren na-
ieest over dit brandende onder

werp. 

de bond 

Het hlad bij uitstek van de 
huisvaders en -moeders, en bij
gevolg zeer goed gfeplaatst om 
zijn oordeel te geven over de 
rampzalige anti-vlaamse maat
regel van de regering, vat de 
dingen samen zoals ze zijn. 
Zeer goed! 

« Het « gezinshoofd » staat in 
het brandpunt van de brusselse 
belangstelling. Welk gezins
hoofd ? Dit van franssprekende 
kinderen die door Vlamingen 
het recht op onderwijs in de 
moedertaal worden ontzegd ? 
Neen. Er is in Brussel geen en
kel franstali? kind dat gedwon
gen wordt Nederlands als moe
dertaal te aanvaarden. Het gaat 
om nederlandssprekende kinde
ren die de « kans » moeten krij
gen franstalig onderwijs te vol
gen. Het gaat om de « vrijheid » 
van het vlaamse gezinshoofd .. 
De franstaligen in Brussel ver
dedigen met hardnekkige 
grootmoedigheid de vrijheden 
van verdrukte Vlamingen. 

»Alle pedagogen ter wereld 
mogen dan beweren dat de on
derwijstaal de moedertaal moet 
zijn. dit raakt de kouwe kleren 
van de brusselse politici niet. 
Het is onvoorstelbaar dat er 

met zulk een pedagogisch be
ginsel politieke koehandel 
wordt bedreven.» 

gazet van antwerpen 

En dan de scherpe aanklacht 
van iemand van op het slag
veld. Dr. jur. Szondi, die reeds 
jaren op de bres staat voor het 
vlaams onderwijs te Brussel 
zegt orumiwonden dat de be
slissing van zijn partijgenoten 
in verband met de verzaking 
van het beginsel moedertaal
schooltaal de doodsteek bete
kent voor de vlaamse scholen 
te Brussel. Zal de h. Szondi 
daaruit ook de politieke kon-
kluzies trekken ? 

«Nu worden wij eenvoudig
weg met de rug tegen de muur 
geplaatst, want er is toch zeker 
niemand die er nog aan twijfelt 
dat, wanneer de frankofonen 
van alle partijen zich zo hard
nekkig blijven inzetten voor 
deze fameuze «l iber té», het 
heel zeker niet is om hun eigen 
spruiten in een nederlandstali-
ge school te kunnen plaatsen! 
Bij hen komt het er op de al
lereerste plaats op aan de 
vlaamse ouders te kunnen ver
tellen dat ze voortaan onge
hinderd hun kinderen naar de 
franstalige school kunnen stu
ren om aldus tot de grootst 
mogelijke verfransing te ko
men, in de korst mogelijke tijd. 

» Wanneer we nu, in de hui
dige omstandigheden en met de 
z w a k k e nederlandstalige 
schoolinfrastruktuur, de fout 
zouden begaan de absolute 
vrijheid aan de huisvader toe 
te kennen, dan zet men de 
poort der verfransing van 
Brussel wagewijd open en 
brengt men tevens de dood
steek toe aan het bestaand ne-
derlandstalig onderwijs waar
voor we steeds zo gevochten 
hebben. » 

L 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Ri}k«w*K a»nt^Kortrijk 

AfCrCNE - DfilNZE 

'• Maandags g»»l«i»n 

meester 
k leermaker 

SiEE.VHotlWEnsvEST 3 2 
A.VTWEnPEN 
T„i 31 35 «3 
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ZO' VEEL BETER 

waarde gesteld : de totstandko
ming van een valabele onder-
wijsinfrastruktuur, die steun en 
prestige zou verlenen aan het 
Nederlands in de hoofdstad. 
Die voorwaarde is nu bruusk 
weggevallen. Waarom ? Wij 
wachten nog steeds op de ver
antwoording. Zij werd deze 
week niet door de regering ge
geven. Zal Renaat van Elslande 
volgende week de ontstemming 
in de vlaamse kringen opvan
gen en uitleggen waarom de 
vlaamse CVP tot deze toege
ving bereid is ? Het volstaat 
niet dat men verwijst naar de 
kulturele kommissie die straks 
voor het nederlandse onder
wijs te Brussel zal zorgen. Men 
moet ook verduidelijken, hoe 
men nog kinderen naar de 
vlaamse scholen zal kunnen 
sturen.» 

la Hbre belgique 

Men moet er de triomfkreten 
van de overkant maar even op 
nahoren. 

«Indien het nodig is zal de 
agglomeratieraad op getrapte 
manier verkozen worden door 
de gemeentraadsleden, zodat de 
herinvoering van de vrijheid 
van de huisvader reeds op 1 
september 1971 kan gebeuren. 
Het gaat hier om een belangrij
ke toegeving aan de Brusse
laars die reeds sedert lang deze 
eis stelden doch zonder gevolg 
Het zal het einde zijn van 
kwellende taalinkwizitie en de 
mogelijkheid voor de brusselse 
kinderen — zoals de eerste mi
nister het bevestigde — om van 

taairegime te veranderen in de 
loop van de -studies. » 

de nieuwe gids 

Een van de meest tipische 
voorbeelden van die vlaamse 
renegaten is wel van Haverbe-
ke van de a Nieuwe Gids». 
Nooit heeft die man met zijn 
krant iets gedaan om konse-
kwente vlaamse overtuiging 
aan te kweken. Hij, de goede 
Belg (de vlaams-^ationalisten 
hadden altijd ongelijk) noteert 
gewoon hoe in deze staat de 
taalwetten steeds konden over
treden worden met regeringen 
die grotendeels steunden op de 
lankmoedigheid van de vlaam
se CVP. 

«Die kwestie is een zuivere 
vlaamse aangelegenheid, waar
over de opinies overigens zeer 
verdeeld zijn. Een jarenlange 
ervaring heeft geleerd dat wan
neer de Vlamingen te Brussel 
zo weinig zelfbewustzijn heb
ben, dat zij hun kinderen naar 
franstalige scholen sturen, het 
niet een kollektie inspekteurs 
zijn die dit kan beletten en de 
wet kan doen toepassen. Maar 
wat hebben de franstaligen 
daarmee te zien. tenzij zij an-
nektionistische gevoelens zou
den koesteren 

» Dat men aan de Vlamingen 
te Brussel al de scholen geeft, 
die een vrije keus mogelijk ma
ken en dat men dan ieder vrij 
late. Omdat een dergelijke toe
stand nog niet bestaat, bete
kent dit een mishandeling voor 
de franstalige Brusselaar ? » 

Walter Luyten 

Aiivi^iriBEir 

de standaard 

«HistorLsche klank » kreeg de 
rede van VU-voorzitter van 
der Eist zei Manu Ruys over 
deze tussenkomst in het parle
ment. De partij van^de vlaamse 
verzakers, de CVP, krijgt in
derdaad een historische verant
woordelijkheid in deze beslis
sende wending te Brussel. 

«De patetische verdediging 
door van der Eist van de taal
wetten en zijn aanval op de 
«l iberté du père de familie» 
had soms een historische rezo-
nantie. De vlaamse beweging 
heeft steeds gevochten voor de 
rechten van de vlaamse kinde
ren te Brussel, riep hij, en van
daag kapituleren jullie voor de 
eisen van onze ergste vijanden! 

»Uit de konfrontatie is al-
tans dit gebleken : de invoe
ring van de «l iberté du père de 
familie » dwingt de vlaamse po
litici tot een herziening van 
hun brusselse standpunten. De 
totale «vr i jheid» van het 
vlaamse gezinshoofd in een 
stad, waar in het Nederlands 
meer dan ooit verdacht is en in 
het defensief staat, dreigt mee 
te brengen dat s t raks nog maar 
6 % van de brusselse schoolbe
volking nederlandstalig is. 

» Van vlaamse zijde werd de 
jongste jaren aanvaard, dat op 
lange termijn kon worden ge
praat over een stelsel van vrije 
keuze. Maar steeds werd als 
eerste en voorafgaande voor-

weekblad van bet grote gezin 
troonstraat 125 
1050 bmssel. te l . 02/13.91.70 

302.300 EXEMPLAREN WEKEUJKS 
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

Inlijstingen 
Kunst vergulden 

Kunst verzilveren 

Herstelling van oude en 
moderne schilderijen 

wassen van etsen 

Specialiteit van 
etsen - reprodukties 

en schilderijen 

ENCADRA 

|ef Van Hoof 

St Jacobsmarkt 74 , An twerpen - 1 . 33 .00 .12 

Privaat : Uilervireef 4, Halle/Kempen - tel. 79.11.30 

voor onze gemeente

raadsleden 

Vele beslommeringen 
staan onze nieuwe ge
meenteraadsleden nu te 
wachten : sociaal dienst
betoon, raadszittingen, 
kommissies e.d. 

Het is nodig dat ze zich 
goed dokumenteren, kij
ken hoe het bij een ander 
gebeurt, zich informeren. 

Degelijke informatie 
over verschillende proble
men kan men alvast gra
tis verkrijgen bij de Stu
diedienst van de Bond 
van Grote en Jonge Ge
zinnen. Deze dienst geeft 
dokumenten uit over ver
schillende gemeentelijke 
problemen waar in uitge
breide dokumentatie, cij
fermateriaal, nutt ige in
lichtingen maar ook die-
pergaande beschouwin
gen en vizies te vinden 
zijn. 

In nr. 91 gaat het over 
gemeentelijk kraamgeld 
en geeft een overzicht 
wat de vlaamse ge
meenten op dat stuk tot 
nu toe presteren. 

Nr 24 handelt over de 
vraagstukken van het 
openbaar vervoer : hoe 
kan je een schoolbus in
leggen, of vervoer voor 
volwassenen e.d. ? Bij wie 
moet je terecht met je 
aanvraag ? Wat zijn de 
wetteli jke en reglemen
taire beschikkingen ? 

Nr 4 neemt de samen
stelling en de werking 
van de gezinsraad onder 
de loep : een onmisbaar 
bundel voor elke schepen 
van gezinszaken, evenals 
nr. 2 dat specifiek over 
de schepen met gezinsza
ken handelt. 

Twee zeer interessante 
dokumentat iemappen zijn 
tenslotte nr. 16 «Sugges
ties voor speelmogelijk-
heden» en nr. 24 «Speel
pleinen ». 

Hierin zal het belang
stellend raadslid alles 
vinden over het koncept 
van een speelplein, wel
ke behoeften kinderen 
hebben, hoe je aan op
richtingssubsidies en wer
kingssubsidies komt, wa t 
kleine speelhoeken en 
speelstraten zijn en hoe 
je ze opricht. 

Deze werkelijk onmis
bare dokumentat ie kan je 
krijgen door even te 
schrijven naar Studie e -
Dokumentatiedienst van 
de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen, Troon
straat 125 — 1050 Brussel, 
met vermelding van het 
gevraagde. 

Totale verkoop 
DEKENS - LAKENS 

BEDSPREIEN 
aan WEGGEEFPRIJZEN 

Schuttershofstraa» 4 0 
ANTWERPEN 

S % korting V.U. 
All* dagen open van 10 - 17u. 

Zondag van 9 tel 12 u. 

Duitse Moezelwijn brengt stemming 

« HUGO - SERVATY » 

begrip van prima kwaliteit 

Alleen invoerder : 

MARCEL OMBELETS 

Tel. 03/21.00.16 • Gitschoteliei 207 

2200 BORGERHOUT 

In het Antwerpse VIER PROEFLOKALEN 

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

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

• 
< HUIS T I |L ». Bredabaan 298. Merksem 2060. 

Zaal voor feesten 
Tel. 03/45.89.76 Maandag gesloten 

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



be»egingsQ]W 
Antwerpen 
antwerpen (stad) 
dienstbetoon 

Dagelijks op het sekretariaat 
der afdeling. Voor speciale ge
vallen van pensioen op donder
dag van 18 tot 19 u. 
grote kwisavond 

In de loop van januari : VU-
bestuur afd. Antwerpen Stad 
en de leden en simpatizanten 
boven de 25 jaar, tegen de 
VUJO-jonger en en leden en 
simpatizanten onder de 25 iaar. 
vujo 

Regelmatige arrond. Vujo-
vergaderingen op de tweede 
vrijdag der maand op het se
kretariaat, Wetstraat 12 om 20 
u. 30. 
bestuursverkiezingen 

Dinsdag 15 december op het 
sekretariaat.'Alle leden der af
deling worden schriftelijk ver
wittigd. Kandidaturen te ver
wachten op het sekretariaat 
ten laatste op woensdag 9 de
cember (postafstempeling 8 
december indien opgestuurd 
per brief). 
abonnementenslag 

We gaan goed vooruit in de 
stand der nieuwe abonnemen
ten. Helpt u even mee ? 
lidmaatschap 1971 

Wordt per brief of door onze 
propagandisten ontvangen in 
de loop der maand december. 
U mag het ook al op voorhand 
storten : pr 61.75.11 van G. 
Bergers, St. Jansvliet 19. Ant
werpen. 

bestuursverkiezingen 
Maandag 7 december van 19 

u. 30 tot 22 u. in de bovenzaal 
van het lokaal « Nieuwe Car-
not », Carnotstraat 60, Ant
werpen. Tussen 19 u. 30 en 20 
u. zullen de kandidaten voor
gesteld worden Alle afdelings-
leden worden Wiendelijk ver
zocht aan deze bestuursverkie-
zing deel te nemen. Bij voor
legging van hun identiteits
kaart zullen zij een geldige 
stembrief ontvangen. 

gezellig samenzijn 
In gezelschap van het oude 

en het nieuwe bestuur worden 
alle leden uitgenodigd op een 
gezellig etentje met dansgele
genheid op vrijdag 11 decem
ber, in de zaal Drakenhof, Boe-
kenberglei 213, Deurne te 20 
u. 30. 
leden- en abonnementen
slag 

Het afdelingsbestuur rekent 
er op dat u in eigen kennissen
kring dringend en aktief zou 
gaan werven. Adressen van 
mogelijke simpatizanten zijn 
zeer welkom. 

balen-olmen 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 11 december om 20 
uur, statutaire bestuursverkie
zingen in ons lokaal Café Coif
feur, Kerkstraat 59 te Balen. 
Kandidaturen voor bestuurs-
funkties schriftelijk in te die
nen bij de uittredende afde-
lingssekretaris Egied Adriaens, 
Hoolsterberg 30-g, 2490 Balen 
ten laatste op zaterdag 5 de
cember. 
dienstbetoon 

Senator Wim Jorissen in ons 
lokaal « Café Coiffeur ». Kerk
straat 59 te Balen op maandag 
7 december te 20 uur. 

boom 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 11 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. Inschrij
ven bij E. Spillemaeckers, Aca-
cialaan 33 Boom. Tel. 78.07.72. 
ft-ijs voor een volledig menu : 
100 fr 

brasschaat 

ontmoetingsbal 
De gemeenteraadsverkiezin

gen brachten ons, samen met 
Rik D^cleir, drie nieuwe ver-
kozenen. Het afdelingsbestuur 
werd zopas grotendeels ver
nieuwd. Wij wensen het kon-
takt met onze mandatarissen, 
verantwoordelijken, leden en 
simpatizanten levendig te hou
den, en planden daarvoor een 
groot ontmoetingsbal, op zater
dag 12 december om 21 u., in 
de zaal «Drieheem » te Bras
schaat met « The Ivo Herman 
Soundgroup ». Inkomkaarten 
tegen 50-xfr. bij «Öe bestuursle
den of bij dhr. Jolie, De Zwaan 
5, Brasschaat. tel. 51.60.75. 

dende bestuursleden naar het 
lokaal gebracht. Om 20 u., om 
21u, en om 22 u. zullen wagens 
klaar staan op volgende plaat
sen : Gemeenteplein (Cen
trum); «De Specht» (kruis
punt Boudewijnlaan-Drie Ei
kenstraat); Kerkplein-Elsdonk. 

herentals 
st. niklaasfeest 

Voor het VU Sint-Niklaas-
feest op morgen zondag om 15 
u. in het « Brouwershuis » wer
den meer dan 110 kinderen in
geschreven. Een sukses voor 
de vrouwelijke inrichters, 
abonnementen « wij » 

Jan Versweyvelt, bestuurs-
verantwoordelijke van « Wij » 
bracht de eerste 11 nieuwe 
abonnementen binnen. Een 
veelbelovende start ! 
optocht 

Zaterdag 12 december zege
optocht van de VU-Fanfare 
Kempenland door Herentals. 
Verzameling te 15 uur in lo
kaal Kempenland. Stations
plein. 
mosselfeest 

Zaterdag 12 december te 20 
uur « Mosselfeest » in « Kem
penland », Stationsplein. De 
mosselen worden aangeboden 
door het nieuwe bestuur aan 
de leden. Inschrijvingen bij A. 
van Genechten en in lokaal 
Kempenland. 

Brabant 
aarschot 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 11 december in het 
Brouwershuis, Amerstraat 72 
Aarschot van 19 tot 22 uur. 
Kandidaturen schriftelijk bij 
Jan van Engelghem, Fabiola-
laan 13 Aarschot, ten laatste 
vandaag 5 december. 

op zaterdag 9 januari. 
Halle-Boeienhoven. Dormaaifc 

Orsmaal-Gussenhoven : wordra 
bewerkt door kant. gevolmach^ 
tigde Roger Lenaerts, Halenste 
straat 37, Hoeleden. 

borgerhout 
onthullingen 

Vrijdag 13 november sprak 
mr. Herman Wagemans, voor 
een talrijk opgekomen publiek, 
over de rezultaten van de ge
meenteraadsverkiezingen. Hij 
deed er voor de eerste maal ex-
kluzieve onthullingen in ver
band met het verkiezingsinci-
dent te Laken. Deze merkwaar
dige onthullingen kan men 
nauwgezet nalezen in onze 
« Borgerhoutse Tijdingen » 
waarvan nog enkele eksempla-
ren te bevragen zijn bij D. 
oonP^^^'*^' Bikschotelaan 246, 
/̂ OO Borgerhout. 
, Het is niet de eerste keer dat 
m deze degelijke verslagen ont
hullende verklaringen over de 
Vlaamse strijd, afgelegd door 
onze mandatarissen verschij
nen. 

Belangstellenden buiten Bor
gerhout kunnen abonneren op 
een volledige jaargang van 10 
nummers tegen minstens 50 fr. 
over te schrijven op rek. 1131/ 
06644 van Kredietbank-Borger
hout Centrum voor vu-af d. p/a 
Jos Verbergt. Florastraat 81 te 
Borgerhout. 

broechem 

kerstfeest 
Voor leden en bijleden op 

zondag 27 december in de 
turnzaal van de meisjesschool. 
De kandidaten met hun echt
genoten en kinderen of ver
loofden zijn eveneens uitgeno
digd. Vertoning van de ver
schillende films, eigendom van 
de plaatselijke afdeling en de 
verkiezingsfilm. Koffiekoeken, 
geschenken voor de kinderen, 
leute en gezelligheid voor de 
groteren. 

's Avonds nodigen wij alle 
vrienden van de VU uit Ranst, 
Schilde, Wommelgem en Bors-
beek uit om onze fUms te ko
men bekijken en nadien laten 
wij de kaarters aan de slag. 
abonnementen
en ledenwerving 

Reeds werden nieuwe abon
nementen en leden ingeschre
ven, ook zij kunnen van nu 
af deelnemen aan de eerstvol
gende feestelijkheden. Laat u 
vandaag nog als lid iaschrijven. 

Ons lid Albert Verwerft 
zorgde reeds op zijn eentje voor 
een 5-tal nieuwe lezers en en
kele leden. Waar blijven de 
anderen ? 

vorming schepenkollege 
Hoewel de VU met zijn vier 

gekozenen alles behalve veel
eisend is schijnt er maar geen 
schot te komen in de vorming 
van een schepenkollege. Broe
chem heeft nochtans duidelijk 
genoeg gekozen : 345 voorkeur
stemmen kan al tellen. 

edegem 

bestuursverkiezingen 
Dinsdag 8 december worden 

bestuursverkiezingen gehouden 
in onze afdeling. Kandidaturen 
schriftelijk laten toekomen op 
het sekretariaat : Drie Eiken
straat 70, voor 1 december. 

De stemverrichtingen hebben 
plaats in het lokaal «Oud-
Antwerpen » Oude Godstraat 
248 te Edegem van 20 u. tot 
22u30. 

Wie over geen vervoer be
schikt wordt door onze uittre- | 

hoboken 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 20 november kozen 
onze leden een nieuw afdelings
bestuur. Eén van de uittreden
de bestuursleden wenste zich 
niet herverkiesbaar te stellen. 
Langs deze weg danken wij 
Herman van Rompay voor zijn 
goede medewerking in het vo
rig bestuur. 

Voorzitter : Clem De Ranter, 
Steynstraat 106 ; ondervoorzit
ter : Alfons De Keersmaecker, 
Kioskplaats 18 ; sekretaris : 
Fonne Crick, Broydenborglaan 
19 ; penningmeester : Jan Pee-
ters, Lageweg 158 ; propagan
da : Alfons Bracke, Lam-
brechtsstraat 16 ; organizatie : 
Jozef van den Nieuwenhof, St. 
Bemardsestwg 793 ; public-re
lations : Lode van Camp, Jozef 
de Costerstraat 38 ; feesten : 
Chretien Pichal, Heidestraat 
293 ; jeugdwerking : Reimond 
van Havere, Majoor Maelfait-
plein 11 ; raadslid : Napoleon 
Vandermeirch, Meerlenhoflaan 
93. 
volksuniebal 

Zaterdag 19 december te 20 u. 
30 in de zaal « Oude Spiegel », 
Kioskplaats 56. Orkest : « The 
Raindrops ». Inkom : 40 fr. 
n ieuw vergaderlokaal 

Onze vrienden Willy en Hil
da Geuens-Lauwers hebben be
sloten vanaf 1 december de tap
kast vaarwel te zeggen. Wij 
danken hen voor hun jarenlan
ge medewerking. Vanaf heden 
vergadert de afdeling Hoboken 
in het lokaal « Oude Spiegel ». 
in memoriam 

Onze trouwe kameraad. Jan 
Cami. en zijn kinderen werden 
zwaar beproefd door het heen
gaan van hun moeder. Me
vrouw Cami hebben we steeds 
bewonderd om haar moedige 
levenshouding, ondanks haar 
zware handicap. Onze oprechte 
deelneming. 

bierbeek 
nieuwe afdeling 

Op donderdag 17 december 
wordt de nieuwe afdeling Bier
beek - Haasrode - Korbeek-Lo -
Loven joel gesticht. Bestuurs
verkiezingen zullen plaats heb
ben in de zaal Berkenhof, Ruy-
broekstraat te Bierbeek. Kan
didaturen moeten schriftelijk 
toekomen bij Andree Abts. 
Ruysbroekstraat 9 Bierbeek, 
ten laatste op vrijdag 11 decem
ber. 

brussel (arr.) 
bestuursverkiezingen 

Het arr, bestuur dringt er op 
aan dat de plaatselijke afde
lingsbestuursverkiezingen z o 
vlug mogelijk afgewerkt 
zouden worden. Het herinnert 
de plaatselijke besturen eraan, 
dat hierop steeds een lid van 
het arr. bestuur moet aanwezig 
zijn. Stuur uitnodiging aan het 
arr. sekretariaat, Dupontstraat, 
27 te 1030 Schaarbeek en aan 
de arr. sekretaris, Frans Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 1.09, 1600 
St. Pieters-Leeuw en de arr. 
verantw. organizatie : Walter 
van Mieghem, Vijverslaan, 125 
te 1810 Wemmei. Vergeet even
eens uw kantonnale gevolmach
tigde en eventueel het provin
cieraadslid uit uw kanton niet 
te verwittigen. 
gemeenteraadsleden 

Heden zaterdag 5 december 
om 13 uur heeft de eerste ver
gadering plaats van de gemeen
teraadsleden uit het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde 
in het lokaal «Waltra», Ar-
duinkaai te Brussel (naast. 
KVS). 

brussel (stad) 

sociaal dienstbetoon 
In de «Uilenspiegel», Ple-

tinckxstr. 38, Brussel elke dins
dag tussen 19 en 21 uur en elke 
zaterdag tussen 15 en 17 uur. 
Op afspraak tel. : 13.30.17. 

buizingen-huizingen 
breugheÜaanse 
pensenkermis 

In de «Don Bosco» kelder 
(onder de kapel), Alsembergse-
stwg te Buizingen. Er wordt 
bediend op zaterdag 12 dec. 
vanaf 17 uur en zondag 13 dec. 
vanaf 12 uur. 

mariekerke 
volksunie-bal 

Zaterdag 19 december om 21 
uur, groot Volksunie-bal in de 
« Raadskelder », Jan Hamme-
neckerstraat 100. Orkest Ritme 
Club. Inkom • 30 fr. 

mechelen (arr.) 

interprovinciale kaderdag 

Alle bestuurs- en kaderleden 
uit alle afdelingen worden 
dringend verzocht rekening te 
houden met de interprovincia
le kaderdag op zondag 13 de
cember van 14 tot 18 u in de 
zaal «Eden», Bergstraat 144-
146 te Heist-op-den-Berg. 

ramsel - houtvenne 

vu-dansfeest 
Zaterdag 12 dec. '70 te 20u30 

afdelingsbal in zaal « Tijl » Sta
tionstraat 18 te Ramsel. Orkest 
« De Accordona's ». Kaarten bij 
de bestuursleden. Inkom 40 fr. 

diest 
nieuw bestuur 

Voorzitter Mw Godelieve 
Bollen-Vandevorst, Wijngaard
straat 38, Diest; sekretaris : Re-
naat Rynders, Acaciastraat, 
49D2, Diest; werden verder ver
kozen : Raoul Claes, Vierbun-
dervoetweg 3, Bekkevoort; Ver-
heyden Fernand, Boudewijn-
vest 44, Diest; Brie Willy, Aca
ciastraat 49, Diest; Van Schoon
beek Edward, Grote Markt 31, 

dworp 
overwinningsbal 

Wij vieren onze 4 verkozenen 
en 2 schepenen op zaterdag 5 
december a.s. in het « Brou
wershuis » vanaf 20u,30. 

glabbeek-zoutleeuw 
(kanton) 
groeipolen 

Op de kantonnale vergade-
dering werden 4 groeipolen 
vastgelegd : Kortenaken, Buns
beek, Glabbeek, Kapellen, 
Kersbeek-Miskom, Ransberg : 
bestuursverkiezing op zaterdag, 
5 december in café Lima, Kor
tenaken van 19u30 tot 22 u. 

Zoutleeuw, Neerlinter, Dries-
linter, Budingen : bestuursver
kiezing op zaterdag 19 decem
ber. 
Rummen, Geetbets : nieuwe 

afdeling : bestuursverkiezing 

heverlee 
vu-feest 

Wij vieren onze twee verkoB-
zenen op het eerste Volksunies-j 
dansfeest van de afdeling om 
zaterdag 12 december om 20u308 
m de feestzaal van de St Jozef^ 
school.Waverse baan Heverleej. 
Inkom 30 fr. 

kaderdag 
De nationale kaderdag 

voor de provincies Ant
werpen, Brabant en Lim
burg heeft plaats op zon
dag, 13 december a.s. van 
14 tot 18 uur in de zaal 
Eden, Bergstraat 144 te 
Heist op de Berg. Op deze 
belangrijke partijbijeen
komst mag geen enkel 
kaderlid of mandataris 
ontbreken. Ook de nieuw-
verkozen bestuursleden, 
die door gebrek aan tijd 
niet werden uitgenodigd 
(verandering van be
stuur) zijn hierop drin
gend uitgenodigd. 

zoekertjes 
Ervaren bouwkundig tekenaar, 22 f.; 
zoekt betrekking bouwfirma of be-
tonkonstruktie : Brussel, iviechelen, 
Antwerpen. Schrijven of telefone
ren senator Jorissen, Louisastr 31 , 
IVIechelen. Tel. 015/435 96 T 170 

Wij verzamelen alle onuitgegeven 
gedichten en aforismen met als te-
ma Vlaanderen. Doel : bundeling. 
Bij het vinden van een uitgever ; 
mogelijkheid van honorarium. Teks
ten opsturen naar Maurits van Lie- ' 
dekerke. Poortstraat 40, 1770 Lie
dekerke. 

Techn. ingenieur electronica vol
daan asn militieverplichtingen zoekt 
passende betrekking ; Brussel, Me
chelen, Antwerpen. Schrijven of tel. 
senator Jorissen, Louisastraat 31 , 
Mechelen. Tel. 015/435.96 ' 163 

Afgestudeerde A1 - talen zoekt 
part-time job. Schrijven of bellen : 
W. Jorissen, Louisastraat 31, Meche-
len. Tel. (015)435.96. T 171 

Technicus-mechanica A2, 27 jaar, 
zoekt dringend betrekk. als paswer
ker, magazijnier, onderhoud, liefst 
Brussel-Halle-Vilvoorde, O.-VL of 
Antwerpen. T 172 

34-jarige met ervaring inzake pui 
biiciteit, public relations en verJ 
koop, viertalig, zoekt betrekking. 
Schrijven of telefoneren : senator 
Wim Jorissen, Louisastraat 31, Me
chelen. Tel. (015) 435.96 T 166 

Pas gediplomeerde A l : moderne 
talen - sekretariaat - zoekt passen
de betrekking : Brussel - Mechelen 
Antwerpen. Schrijven of bellen 5 
senator Wiin Jorissen, Louisastraat 
31 , Mechelen. Tel. (015)435.96. 

T 167 

I. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvatn Duputslaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

Beheer 
Volderssti. 71 Brussel 1000 
Fel. (02)12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adrei 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halfiaarlijks 170 fr. 
Driemaandelijks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnement 320 fr. 

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

Verantw. uitgever Mr F. Van-
der Eist, Betzegemstraal 20 

Brussel 1120 



nieuwe gemeente
raadsverkiezingen 
te harelbeke 

De Volksunie afdeling 
Harelbeke richt een drin
gende oproep tot alle 
Volksunieafdelingen van 
gans het land, om even
tueel propagandamateri
aal dat kan dienen voor 
deze nieuwe verkiezing te 
Harelbeke over te maken 
aan het arrondissementeel 
bestuur te Kortrijk P / A 
1302 - Burg. Reunaert-
straat 9, 8500 Kortrijk. 

haacht 
nieuwe afdeling 

Oprichting van de nieuwe af
deling Haacht, Hever, Boort-
meerbeek, Keerbergen, Treme-
lo, Baal, Wespelaar, Tildonk. 
Bestuursverkiezing op vrijdag 
11 december. Kandidaturen 
moeten schriftelijk binnenko
men bij prov. raadslid E van 
Besien, Borreveldweg, 1, Boort-
meerbeek ten laatste vandaag 
5 december. 

lubbeek 
bestuursverkiezing 

Feestavond met bestuursver
kiezing op vrijdag H december 
om 19u30 in zaal Gudrun, 
Dorpskring 9, Lubbeek. 

Kandidaturen moeten bin
nenkomen bij L. Iwens, St. 
Maartensdal 25, Lubbeek, ten 
laatste vandaag 5 december. 

merchtem 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 11 december te 20u.l5 
in de zaal «Bowling-Cap», 
Stoofstraat te Merchtem. 

oost-hageland 
bestuursverkiezing 

Zaterdag 5 december tussen 
19u30 en 21 uur in cafe Luna, 
Dorpstraat, 26, Kortenaken. 

st pieters-leeuw 
sociaal dienstbetoon 

Elke 2de zaterdag van de 
maand ten huize van Frans 
Adang, Ruisbroekse stwg, 109 
te St Pieters-Leeuw van 11 tot 
12 uur, in samenwerking met 
volksvertegenwoordiger Eu-
geen De Facq. 

hoboken 
bal 

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

Scheldestraat 9 te Gavere. Het 
sociaal dienstbetoon door mr. 
De Pauw zal in de plaatselijke 
publikaties aangekondigd wor
den, 
ledenvergadering 

Op donderdag 17 december 
in het café « 't Fonteintje », 
met o.a. de officiële stichting 
en een uiteenzetting over de 
politieke toestand door dr. L. 
Wouters, na inleiding door 
voorz. De Pauw en toelichting 
van de propaganda door K. van 
Damme. Begin 20 u. 

geraardsbergen 
groot show-bal 

Vlaamse vrouwenvereniging 
« Gudrun » nodigt uit op de 
viermg van haar 150ste lid t i j
dens een groots Show-Bal met 
Erik Marijse, Sylviane en de 
Go-Go Girls. 

Zaal « De Reep », Nederboe-
lare, op zaterdag 12 december 
te 21 u. 30 

jette 
bestuursverkiezingen 

De verkiezingen van het af
delingsbestuur hebben plaats 
op 11 december te 20 uur m 
«Breughel», Kard. Mercier-
plein te Jette. 
nieuw vujo bestuur 

Verkozen in aanwezigheid 
van de arr. Vujo verantwoorde
lijke F. van den Eynde en kan
tonnale gevolmachtigde J. De 
Berlangeer. 

Voorzitter : Mare Van Nieu-
wenhuize; sekretaresse : Lu-
cienne Mar tens ; penningmees
te r : Magda Hauwaerts-Van 
Camp en verantw. voor propa
ganda : Erik Breewaeys. 

kraainem-wezembeek-
oppem-sterrebeek-
st stevens-woluwe 

afdelings-bestuurs-
verkiezing 

Vrijdag 11 december e.k. om 
20 uur. Zaal « Ons Huis », Klei
ne Bosstraat. St Stevens-Wolu-
we. 

leuven 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Frans Van den 
Eynde, Tervuurse vest 209, 
Leuven; sekretaresse : Mw 
Marleen Boulanger - Schoute
den, Fred. Lintstraat 170, Leu
ven; penningmeester : Frans 
Vranckx, St Maartensdal 2/38; 
Leuven; propaganda : André 
Putzeys, Kw. Metsysplein 10, 
Leuven; Organizatie : Roeland 
Van Maercke, Gonst. Meunier-
straat 97, Leuven; dokumenta-
t ie + pers : Vital Vanorbeek, 
Halvestraat 4, Leuven; gemeen
teraadslid : Lieve Aelvoet, Vol
molenlaan 45, Leuven. Be
stuursvergadering : elke don
derdag in café Opera. 

leuven-noord (kanton) 
nieuwe afdelingen 
en kernen 

Naast de bestaande afdelin
gen : Erps-Kwerps en Korten-
berg, zullen volgende afdelin
gen gesticht worden : 

Veitem-Wmksele : bestuurs-
Vf-rkiezing op 14 januari. 

Herent : bestuursverkiezing 
op 10 december. 

Kernen die vrij spoedig tot 
een afdeling moeten uitge
bouwd worden zijn : Wilsele : 
verantw. Rik Geeraerts, Hols-
beekse steenweg 106, Wilsele 
en Hektor Houdaert Vrijheids-
laan 11, Wilsele. Verder de 
kern Everberg-Meerbeek : ver-
antwoordellijke Staf Craes-
saerts, Groenstraat 13 Korten-
berg; en André Penninckx, 
Dorp 57. Meerbeek. 

ukkel-vorst-st gillis 
nieuw afdelingsbestuur 

In aanwezigheid van de arr. 
sekretaris Frans Adang werden 
volgende bestuursleden verko
zen : voorzitter : Jo Vermeir; 
sekretaris : Kris Bostoen, Ster
straat 173 te Ukkel; ondervoor
zitter : Luk De Keyzer; organi-i 
zatie en financiën : Albert Van-
denbussche; propaganda : Ro
bert Geubels en Peutevinck; 
Vujo : Mark Bostoen. Het afdej 
lingssekretariaat blijft gevesJ 
tigd bij de h. Vandenbusschei 
Zevenbunderslaan 25 te Ukkef 

abonnementenslag 
Alle bestuursleden en manda

tarissen dienen bij besl issim 
van de arrondissensentele ranjd 
minstens twee nieuwe abonnees 
te werven tegen volgende aijr. 
raad begin januari. 

Oost-Vlaanderen 

lebbeke 
overwinningsbal 

Wij nodigen u vriendelijk uit 
tot ons overwinningsbal op 12 
december 1970 van 21 uur af m 
het Gasthof Pipp's (oude zaal 
Roza) Leo Duboisstraat te 
Lebbeke. Orkest Benny Frank. 

lochristi 
nieuwe afdeling 

De nieuwe afdeling Lochristi 
is nu definitief van wal gesto
ken. Zij omvat de gemeenten 
Lochristi, Beervelde, Zaffelare 
en Zeveneken : een werkings
gebied met bijna 15.000 inwo
ners. Er is dus een ruime kans 
dat Lochristi op korte tijd een 
grote afdeling wordt, 
bestuur 

De bestuursverkiezingen van 
21 november j.1. en de daarop
volgende vergadering der ver-
kozenen leidden tot de samen
stelling van volgend afdelings
bestuur : voorzitter : Roger van 
Assche, Nieuwstraat 42, Lo
christi; sekretaris : Marcel de 
Knijf, Sint-Elooistraat 21, Ze
veneken; penningmeester : Mo
nique van Eeckhaut; propagan
da : Pol. Polfliet; organizatie : 
Raf. Cosyns. 

Afgevaardigde voor de arron-
dissementsraad : Marcel de 
Knijf. 

gavere 
aktiviteiten 

Behalve de intensieve ledfn-
en abonnementenwerving war
den regelmatige kolportafes 
met « Wij » in alle gemeenden 
ingericht van de tweede zon
dag van januari 1971 af. Maan
delijks zal een volksvergade
r ing belegd worden vanaf janu
ari. Eerste tema : Brussel. Me
dewerkers kunnen hun naam 
en adres bezorgen aan sekre
taris Mark De Langhe, Schel
destraat 17 te Gavere, 
de weergalm 

Dit kantonnaal strijdblad zal 
maandelijks op 1000 eksempla-
ren verspreid worden. De kopij 
voor het eerstvolgende num
mer wordt tegen 10 december 
a.s. ingewacht bij dr. R. Meys-
man. Kasteelstraat 22 te Mel-
sen. De verslagen van de ge
meenteraadszitt ingen worden 
stipt verwacht, 
afdeling gesticht 

Er werd overgegaan tot de 
stichting van een VU-afdeling 
Gavere, die de gemeenten As-
per, Baaigem, Dikkelvenne, 
Gavere, Melsen, Semmerzake, 
Vurste en Zingem omvat. Het 
voorlopig bestuur werd samen
gesteld als volgt : dr. Meysman, 
Melsen, kant. afgevaardigde ; 
mr. P. De Pauw, Vurste, voor
zitter ; M. De Langhe, Gavere, 
sekretaris ; W. De Rycke, Ga
vere, penningmeester ; H. 
Clemmen, Semmerzake en G. 
Cools, Asper, leden. 

Als lokaal werd gekozen voor 
de donderdag om 20 u. Schelde
straat 9 te Gavere en Steenweg 
87 te Asper 's zaterdags om 14 
u. 30. Voor bredere aktiviteiten 
wordt een ander lokaal voor
zien, 
diens tbe toon 

Telkens de eerste zondag van 
de maand van 10 tot 12 u. ten 
huize van de h. W. De Rycke, 

daten en hun echtgenoten e n / 
of verloofde en onze propagan
disten. Deelname : kandidaten-
propagandisten van Rupelmon-
de en hun echtgenote : 50 fr. ; 
andere leden : 150 fr. Inschrij
ving voor 30 november bij de 
bestuurs- en gemeenteraadsle
den. 

st. gillis dendermonde 
vu-bal 

Heden zaterdag 5 december 
om 20.30 u. dansen wij in de 
zaal « Bij Pot terken » met dise
jockey Baert. Inkom 40 fr. 

st niklaas (arr.) 
bestuursverkiezingen 

De bestuursverkiezingen vol
gen elkaar m een snel tempo 
op. Zo kwamen reeds aan de 
beurt : 

Temse : voorzitter : dr. L. 
Broeckx; ondervoorzitter : Her
man Blommaert; sekretaris : 
Alex Suanet; penningmeester : 
mevr. Mady van Roy-Deblieck; 
organizatie : Henri Baetens; 
propaganda : Eddy Buytaert ; 
raadslid : mevr. Liliane de 
Schaepdrijver. 

In Kruibeke werden verko
zen : voorzitter : Staf Ghijs; 
ondervoorzitter : Erik Ver-
schraegen; sekretaris : Leo 
Timmermans; organizatie : 
Marcel de Paepe; penningmees
ter : Wilfried Hiel; propagan
da • Ar thur Mees. Verder : Van 
Mieghem Kamiel; Leente van 
Raemdonck en Fons van Raem-
donck. 

Rupelmonde : voorzitter : Al-
fons Claes; sekretaris : Jul ien 
Rombout; ondervoorzitter : 
Erik Demoen. Verder Alfons 
De Laet; Heinfried Koppen; Fi
deel Verstraeten. 

Sint-Niklaas : voorzitter : 
Lede Maes; sekretaris : Albert 
Aendenboom. Verder : Joris de 
Backer; Eddy de Belie; Lou de 
Cock; Guido de Grave; mevr. 
Monique Tratsaert-Gijselinck; 
Eddy van den Berghe; Roger 
van der Eecken; Leo van Hoey-
landt en Erik Wijmeersch. 

wondelgem 
overwinningsbal 

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

melsele 
overwinningsbal 

Zaterdag 5 december 1970, 
groot overwinningsbal in zaal 
Astrid, Grote Baan Gratis in
kom. 

merelbeke 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 27 november ging de 
statutaire bestuursverkiezing 
door in ons lokaal « de vier we
gen ». Het nieuwe bestuur ziet 
er uit als volgt : Paul De Belie, 
voorzitter; Chris Impe, onder
voorzitster; Paul De Corte, se
kretaris ; Julien Maeyens, pen
ningmeester; Roger De Pestel, 
dienstbetoon en organizatie; 
Kamiel van Damme, propagan
da; Paul Langlois en Paul Mar
tens, bestuursleden. 

Werden namens de afdeling 
afgevaardigd naar de arrondis-
sementsraad : De Belie, Mar
tens en van Damme. Het nieu
we bestuur hoopt, in de voet
stappen van het uittredende, 
een even doelmatige werking 
te kunnen ontplooien en rekent 
daarvoor op de volledige hulp 
en medewerking van alle leden 
en simpatizanten. 
d e g r i f foen 

Zondag 6 december gaat onze 
trekkersgroep de streek van 
Gavere verkennen, waar in 
1453 de moedige Gentenaars 
door Filips de Goede werden 
verslagen. Gavere, met zijn ge
klasseerde arduinen fontein 
van 1781 heeft een stemmige 
markt met 17e en 18e eeuwse 
huizen. Het wordt een wandel
tocht van een twaalftal kilome
ter. Het vertrek is voorzien te
gen 13u30 op het dorpsplein van 
Merelbeke. Zoals steeds : ieder
een is welkom. 

rupelmonde-steendorp 
overwinningssouper 

Vrijdag 11 december te 20 u. 
30 in de Arend (Mercatorplein 
Rupelmonde) voor onze kandi-

West-Vlaanderen 
adinkerke 
in memoriam 

Maandag 30 november werd 
alhier onder grote belangstel
ling van vrienden en nationa
listen ten grave gebracht : me
vrouw Zulma Haezebaert, ge
borene Loones. Zij was de moe
der van onze vriend Juul Hae
zebaert, lid van de arr. raad en 
bestuurslid van de afdeling. 
Onze innige deelneming. 

diksmuide 
sint niklaasbal 

Heden 5 december jaarlijkse 
Sint-Niklaasbal in het Vlaams 
Huis te Diksmuide. Elk jaar 
opnieuw is dit het trefpunt van 
vele vlaams-nationale vrienden 
uit het gehele kanton en arron
dissement. 

baecke, penningmeester; Mar
cel Dewulf, vujo; Jeroom Roe
lof, propaganda; Charles Van-
overbeke, organizatie. Wij wen
sen deze ploeg goede v a a r t ! 
Een woord van dank past hier 
eveneens voor de aftredende 
voorzitter medestichter Mau-
rits Barzeele, die wegens te 
grote beroepsbezigheiden geen 
kandidaat meer was voor het 
voorzitterschap. 

oostende-stene 
overwinningsbal 

Het groot overwinningsbal 
van de afdelingen Oostende en 
Stene gaat door op zaterdag 12 
december 1970. Orkest «Ewald 
F roh» uit Antwerpen. Zaal : 
Weinstube van het Wit Paard. 
Toegang : 80 fr. Opbrengst om 
de verkiezingsschulden te del
gen. Tevens viering van de ge
kozenen. 

oostende-veurne-
diksmuide (arr.) 
gemeenteraadsleden 

De arr. raad besloot op 29 no
vember bijna eenparig de op
richting van een arr. bond 
voor gemeenteraadsleden. Een 
amendement van de afd. Stene 
werd daarbij goedgekeurd 
waardoor deze bond uitgehreid 
werd tot alle mandatarissen; en 
van de afd. Bredene om ook de 
leden van de K.O.O. er in op te 
nemen. Na de raadsvergadering 
werd de stichting doorgezet 
met volgend rezultaat : E. Loo-
tens-Stael, voorzitter; E. Van-
steenkiste, sekretaris; R. La-
gast, informatie; R. Dehoorne, 
archief en dokumentatie. 

torhout-aartrijke 
bestuursverkiezing 

De verkiezing kende een rui
me opkomst en vlot verloop. 
Uitslag : Duflou Jef; Vanghe-
luwe Jef; Verhaeghe Joris; Cee-
naeme Mark; Bruneel Guido en 
Wostyn Luk. De funkties moe
ten nog toegewezen worden, 
tweede leeuwenbal 

Zaterdag 19 december in 
danszaal «Kakadou» , Oosten-
destraat. Torhout, overwin
ningsbal met het torhouts dans
orkest « De Amigo's ». Geduren
de het bal een knaltombola. 

wevelgem 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 11 december a.s. in 
ons lokaal « St Barbara », Van-
ackerstraat 11. 

Ieder lid van de afdeling kan 
komen kiezen tussen 18 en 22 u. 
in de feestzaal. Om 20 u. 
spreekt volksvertegenwoordi
ger Luk Vansteenkiste over 
« Groot-Kortrijk ». 

eernegem-ichtegem 
abonnementenslag 

Reeds konden in onze afde
ling enige nieuwe abonnees op
geschreven worden ! We doen 
een beroep op alle lezers dat 
zij hun hernieuwing langs de 
postbodel zouden betalen, 
leden 

Onze propagandisten komen 
tijdens de eerstvolgende dagen 
met de l idkaart 1971 bij u. Ont
vang hen goed. Nieuwe prijs 
per hoofdlid 80 fr, bijlid 40 fr. 
Van zodra de hernieuwing ge
daan is kan het nieuwe afde
lingsbestuur verkozen worden. 

klemskerke-vüssingen 
de haan 
nieuw bestuur 

Op 27 november werd in café 
Miselburg overgegaan tot de 
verkiezing van het nieuwe af
delingsbestuur. Verkozen : 
Hans Haeck, voorzitter; Noël 
Mahieu, sekretaris; Emiel De-

vu st. niklaas 
protesteert 
De Volksunieleden van 

Sint-Niklaas hebben de 
nieuwe voorstellen van 
de regering onderzocht en 
stellen vast : dat de re
gering door de invoering 
van de «l iberie du père 
de familie» de belang
rijkste waarborgen voor 
de nederlandssprekende 
gemeenschap in Brussel 
ontkracht. Hierdoor wor
den de Vlamingen redde
loos overgeleverd aan de 
sociaal-ekonomische druk 
van de vlaamshatende 
brusselse bourgeoisie. 

Zij protesteren tegen de 
zogenaamde overlegorga
nen tussen Brussel en de 
Vlaamse gemeenten, zo
dat de achterdeur voor 
de verfransing wordt 
opengezet. 

Dat nog steeds m de re-
geringsplannen belangrij
ke grendels, zoals die op 
de kulturele autonomie 
en de alarmbel behouden 
blijven, zodat de minder
heid onze Vlaamse meer
derheid kan remmen in 
de uitbouw van een 
vlaams welzijnsbeleid. 

De Volksunieleden van 
Sint-Niklaas roepen dan 
ook alle Vlamingen op 
om tegen deze noodlotti
ge voorstellen front tè 
vormen en een waarach-_ 
tig en demokratisch fede-' 
ralisme te verwezenlij
ken. 
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ABK % 
IS TWEEMAAL \ 
ONKIOPBAARM. ^ 
r mpnjs. ..en in kwaliteit "N 

^ zowel voor economic quality ... ...als voor high quality 

6 0 0 EIGEN A R B E I D E R S . M I O O I MOGELIJKHEDEN 
gronden ^ r burgershuizen ^ r appartementen ^ r industriebouw 

Vanaf 100.000 F kontant In handen kan ABK beginnen aan een 
grondige studie van uw woning. U krijgt dan ook de juiste prijs. 
Voordeliger dan wie ook, omdat ABK alles zelf doet. Daarom ook is 
de kwaliteit zovee! hoger. ABK bouwt op uw grond of op één van 

zijn vele keuze-gronden. Graag tonen wij U een greep uit onze ver
scheidene realizaties, die stuk voor stuk juweeltjes zijn. En werken 
graag voor U weer iets totaal nieuws uit. Vrije keuze van architekt. 
Begin alvast met ons vrijblijvend inlichtingen te vragen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
Antwerpen, Meir 18 

Tel. 03/31.78.20 
Genk. Winterelagetraat 22 

Tel. 011/̂ 44.42 
Gent, Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19 23 
Leuven, Brusselsestraat 33 

Tel. 016/337.35 
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brasser 

zie!-
de «Waalse» grondwetsherziening 

• ^ f ^ ^ ^ 

Verkeer steeds gevaarlijker 

Rode kruispunten 

Scheel deed veel water in wijn 

Eau de Pologne 

Brug te Elderen barst 

Doorgesaegd ? 

ongetwijfeld 

Over een maand BTW 

Ook op de eyskens ? 

Betogers tegen Progil... 

. . .z i jn Kalloriek 

BRT op 1 januari in kleur 

Gedaan met zwartkijkers ? 

Schietend Bruggeling in Oostende 

Bruges Ia morte 

KOSTELOZE TOMBOLA V.T.B.-50 |AAR 
LEDEN, NEEMT DEEL AAN EEN VAN ONZE CHARTERREIZEN 
VERDUBBELT UW KANSEN - REIST IN VOOR- OF NASEIZOEN 
Betaalt in 1971 Reist gratis in 1972 
in 1971-72 viert de Vlaamse Toeristenbond zijn 50-jarig bestaan 

Gedurende dit jubileumjaar wil de V.T.B. 50 van van zijn leden een kosteloze reis aanbieden. 

WIE KAN WINNEN ? 
iedereen die deelneemt aan om het even welke V.T.B.-CHARTER-reis, 
hetzij bond»- of privéreis van 1 januari 1971 tot 31 december 1971. 
WAT TE DOEN ? 
U ontvangt van de reisleider te Zaventem uv/ ingevulde deelne-
mingskaart. Deie kaart stuurt U vanaf 15.9.71 naar Postbus 16 — 
2.000 Antwerpen vóór 15 januari 1972. Pottdatum geldt als datum 
van verzending. 
WIE WINT ? 
Op 20 januari 1972 worden vijftig kaarten van deelnemers getrok
ken. 
WAT TE WINNEN ? 
• 12 SUPER-KNALPRIJZEN : charter + volledige akkomodatie voor 
eenzelfde bedrag als hij betaald heeft in 1971. 
• 12 PRIJZEN zijn geldig voor een kosteloos weekend te Heelsum, 
in Gelders Klein-Zwitserland : hotel-restaurant Kromme Dissel. 
• Winnaars krijgen een kosteloos verblijf voor een weekend te 
Grupont in het hotel-restaurant : « Ry de belle Rose ». 

UIT HET REGLEMENT 

Voor deelneming geldt de ver t rekdatum; niet de datum van inschri j 
v i n g . De kaarten moeten b innen z i jn vóór 15 januari 1972. Onder de 
tweede reeks pr i jzen komt in aanmerking de som die de winnaar in 
1971 als CHARTER-prijs heeft betaald. Wie gedurende de periode 
van de pr i jskamp aan meer dan één reis deelneemt ziet z i jn kansen 
natuur l i jk naar het aantal reizen vermeerderen, maar kan slechts 
voor één pri js in aanmerking komen, n l . voor één pri js naar keuze. 
De gecharterde ééndagsreizen komen voor de pr i jskamp niet in aan
merk ing. 

BIJ IEDERE TREKKING WORDEN STEEDS 8 RODE EN 5 OF 4 W I H E 

GETROKKEN. IN HET TOTAAL WORDEN 32 V A N DE 50 PRIJZEN TOE

GEKEND A A N DEELNEMERS DIE REIZEN IN VOOR- OF NASEIZOEN. 

De pr i jswinnaars (charter + akkomodat ie) mogen hun reis kiezen 
gedurende de t i jdspanne.d ie ze ver langen. O p 20 januari 1972 z i jn 
de winnaars gekend. 

OFFICIEEL VERDELER 

H. PELEMAN-MARCKX 

RADIO «PELMAR» 

Vanden Nestlei 16 
ANTWERPEN 

Tel. 03.39.19.27 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
VOOR V.U.-LEDEN 

TELETON - ANEX 

• klasse TV toestel met door-
steekbeeldbuis 

• gepolitoerd notenhout 
• kanaalkiezer met voor-

selektie. 
TELETON-ANEX 

1 , Kwaadstraat - 9791 Elsegem 


