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leverd wordt aan de verfransings-
machine. Het zijn hun kinderen, om
dat zij niet verstandig genoeg zijn, 
omdat zij niet bestand zijn tegen de 
druk die op hen uitgeoefend wordt, 
omdat zij de zwakkeren zijn, die 
geslachtofferd worden door de 
vlaamse politieke mandatarissen, 
socialisten vooraan, en daarmee ook 
de bazis zelf van de vlaamse aan
wezigheid in Brussel. 

De vrijheid van het gezinshoofd 
is een monsterachtige leugen in de 
brusselse werkeli jkheid. De over
grote meerderheid van de vlaamse 
(daarom natuurlijk nog niet : fia-
mingantische, vlaams-bewuste) be-

geleefd. Toch kwamen er uitelnHë* 
lijk enkele vlaamse scholen bi j . AAet 
welk rezultaat ? Geen ! Het totaal 
aantal kinderen in het vlaams kleu-r 
teronderwijs viel van 17,21 % irt 
1963 op 14,62 % in 1970 en vait 
17 % op 15 % in het lager onde« 
wijs. Komende van 43 % en 40 %' 
in 1943... Omdat men de wet liet 
saboteren en overtreden : duizen
den vlaamse kinderen zitten in f ran i 
se klassen. 

Tans is iedere hoop op een ver-» 
betering door doodgewoon de wet 
toe te passen de bodem ingeslagen^ 

In 1963 verklaarde De Saeger^ 
na Hertoginnedal, dat de vlaamsa 

DE GROOTSTE NEDERLAAG DOOR DE 

VLAAMSE BEWEGING OOIT GELEDEN 

Met verontwaardiging en diepe verbittering lijn wij deze week in de 
Kamer getuigen geweest van de zelfvernedering en het verraad der Vla
mingen, toen zij gedwee en als een kudde stemden voor de PLP-rezolu-
tie. En zich ertoe verbonden het beginsel van de vrijheid van het ge
zinshoofd te « herstellen ». Hiermee werd inderdaad een van de meest 
essentiële beginselen, waarvoor de vlaan^se beweging gestreden heeft 
( « moedertaal : voertaal in het onderwijs » ) over boord gegooid en 
verraden. Wat niemand voor mogelijk zou gehouden hebben, wat tot nu 
toe met heilige verontwaardiging afgewezen werd als « ondenkbaar », 
dat beleven we nu : de afbraak van de taalwetgeving, niet alleen van 
de taalwetgeving van 1963, maar van de taalwetgeving van 1932 
en... 1914. Reeds in de wetgeving van 1914 was het beginsel ingeschre
ven : « moedertaal : voertaal in het onderwijs ». Het « herstel » van 
de vrijheid van het gezinshoofd betekent dus een terugkeer naar wan
toestanden van de 19e eeuw I Is het dan te verwonderen dat wijlen Ju-
fien Kuypers enkele jaren geleden, naar aanleiding van de propaganda 
gevoerd door de heer Vanden Boeynants voor de wetsontduiking en 
voor de vrijheid van het gezinshoofd, zegde dat dit de grootste neder
laag zou zijn door de vlaamse beweging ooit geleden ? 

Er is niet alleen het smadelijke, 
het vernederende van een kapitu-
latie voor de doldrieste eis van het 
frankofone imperialisme, het prijs
geven en verloochenen van een be
ginsel dat van essentiële betekenis 
is voor de vlaamse beweging, er is 
daarenboven de ontzettende vast
stelling dat men Brussel prijsgeeft 
aan de verfransing, « la francisation 
irreversible » van Simonet. 

Geen drogredenen, geen achteraf 
uitgevonden argumentatie over een 
nieuwe taktiek, doen iets af aan het 
feit dat men de laatste dam op
blaast en het recht op verfransing, 
het recht op denationalizatie erkent 
en in de wet zal inschrijven. De 
verfransers krijgen hun zin : het 
recht om vlaamse kinderen te ver
fransen. Niemand kan zich te goe
der trouw vergissen, geen misver
stand is mogelijk. 

De gevolgen zijn duidelijk te 
overzien : de statistieken bewijzen 
hoe de vlaamse lafheid er schuld 
aan is dat Brussel verfranst wordt. 
Ik beschuldig hier de vlaamse poli

tieke mandatarissen die de ware 
schuldigen zijn voor de verfransing 
omdat zij nooit de moed opgebracht 
hebben om de bestaande, belgische 
wet te doen toepassen en naleven 
in de scholen van de brusselse ag
glomeratie. 

Het meest ergerlijke is dat zij zich 
niet schamen zich te beroepen op 
het toch niet naleven van de wet 
om ze af te schaffen. Dit is het rein
ste defaitisme : wanneer een belgi
sche wet die voor ons van beslis
sende betekenis is voor het lot van 
de Vlamingen en de vlaamse aan
wezigheid te Brussel niet nageleefd 
wordt dan moet men ze doen nale
ven. Dat is de kern van de zaak. En 
waarom schaft men tegelijkertijd 
niet gans de taalwetgeving in ver
band met de brusselse agglomera
tie af, vermits die toch ook niet na
geleefd wordt door de gemeente
besturen ? 

Ik kom innerlijk in opstand wan
neer ik zie hoe de eenvoudige, de 
kleine vlaamse mens in de brussel
se agglomeratie weerloos overge-

volking van het brusselse bestaat 
uit eenvoudige mensen, voor 43 % 
naar het schijnt uit arbeiders (b i j 
de franstaligen slechts 21 % arbei
ders ! ) , voor 22 % uit zelfstandi
gen (meestal winkeliers, kleine 
middenstanders...), voor 20 % uit 
lagere bedienden. Het zijn deze 
mensen die door de wet moeten, 
moesten beschermd worden, in het 
belang van hun kinderen, in het 
belang van de vlaamse gemeen
schap. 

Men gaat een prestige-politiek 
voeren. Men heeft daarmee vroeger 
nog uitgepakt, het is niets nieuws : 
in 1932 ging men immers Brussel 
heroveren door vlaamse prestige-
politiek. Jan Boon schreef zelfs een 
boek over « De herovering van 
Brussel ». Een prestige-politiek voor 
een kleine minderheid intellektue-
len. Een prestige-politiek die alvast 
begint met beschamende kapitula-
tie en zelfvernedering. 

Men gaat vlaamse scholen bou
wen. Sedert zeven jaar, sedert 1963 
moesten er jaarlijks 10 vlaamse 
scholen bijkomen in de brusselse 
agglomeratie volgens de wet, maar 
de wet werd eens te meer niet na-

CVP omwille van de 48 000 inwö* 
ners van de randgemeenten da 
300.000 Vlamingen in de brusselse 
agglomeratie niet wilde in de steek 
laten, die door de nieuwe taalwet
geving eindelijk doeltreffende be
scherming zouden bekomen. Dat 
was belangrijker dan de randge
meenten en de faciliteiten. Zeven 
jaar later, zonder dat er in de brus
selse agglomeratie voor de Vlamin
gen iets verbeterd is, integendeel; 
breekt men dezelfde taalwetgeving 
weer af... Het heeft geen naam* 
Thans offert men de 300.000 Vlar 
mingen van Brussel omwille van, 
ja van wat ? Van een grondwets
herziening die al op zichzelf onaan-r 
vaardbaar is. 

Het is tijd dat Vlaanderen, het 
strijdbare Vlaanderen reageert voor 
het te laat is. Vandaag Brussel, mor
gen de Voer, overmorgen vlaams-
Brabant... Waar ligt nog een grens 
voor de vlaamse toegevingen wan
neer men vandaag « Ia liberté du 
père de familie » aanvaardt ? 

Vlaanderen, Vlaanderen, let op 
uw zaak ! 

f. van der eist, 
nationaal voorzitter 

ONS ANTWOORD: 

VLAAMSE GRAMSCHAP 
OMBOUWEN 
TOT VLAAMSE MACHT 



wu 

daden ! 

Na de gemeenteverkiezingen 
werden door de leidende Vlaam
se verenigingen homhastische 
verklaringen afgelegd waarin 
gezegd werd dat nieuwe toege
vingen van Vlaamse zijde niet 
meer mogen gebeuren. 

Over de reeds gestemde anti-
vlaamse maatregelen en het 
wegwerpen van de vlaamse 
meerderheid wordt niet meer 
gesproken. Legt de vlaamse 
leiding zich hierbij al neer ? 

Uit ervaring weten wij dat 
de machthebbers in dit land al
le vlaamse verklaringen aan 
hun zolen lappen. Nu ook gaat 
het geknoei om de Vlamingen 
nog meer in de doeken te doen 
lustig verder met hulp van het 
gebruikelijk stel vlaamse rene
gaten. 

Het houden van studiekon-
gressen zal niets aan dit feit 
veranderen. 

Men moet werkelijk geen po
litiek genie zijn om te merken 
dat, op dit ogenblik, in het par
lement voor de Vlamingen niets 
te bereiken is. Alleen agitatie 
tuiten het parlement kan iets 
uithalen, zoals ten tijde van de 
overheveling van Leuven-
Frans, en dit moet zo spoedig 
mogelijk gebeuren nog vóór de 
grondwetsherziening in het 
parlement ter sprake komt. Ge
beurt dit niet dan worden wij 
weer voor voldongen feiten ge
plaatst en zijn wij, na wat 
machteloos gehuil, weer eens 
gefopt. 

Indien de vlaamse politiekers 
werkelijk een normale vlaamse 
refleks zouden hebben, dan zou 
heel de antivlaamse grondwets
herziening onmiddellijk door de 
vlaamse ministers in de minis
terraad gekelderd moeten ge
weest zijn en nooit in het par-
Ie ment geraakt zijn. 

H.B. te A. 

front vormen 

Mag ik als vlaams-nationalist 
en trouw lid van de Volksunie 
uiting geven aan mijn ongenoe
gen over het m.i. domme arti
kel verschenen in « WIJ », on
der de titel « In geen geval De
fine ». Het is toch algemeen he
kend dat van de drie kandida
ten voor het voorzitterschap 
van het Davidsfonds het juist 
professor Derine is, die op radi-
kaal vlaams gebied de meeste 
waarborgen biedt en dat hij 
met de kwestie Leuven zijn 
pluimen in onze haast hopeloos 
wordende strijd verdiende. 

Ik luisterde gisteravond naar 
de radio-uitzending van de 
Volksunie en las vanmorgen 
« De Standaard ». Het is opval
lend hoeveel punten van ouer-
eenkomst er te vinden zijn in 
de woorden die dr. Aneiaux tij
dens die uitzending sprak en 
het artikel van professor Deri' 
ne in « De Standaard » ; Bru-
xelles — de kruik is gebar' 
sten ». 

Alleen was dit artikel ge
speend van de hinderlijke la
waaierige wanklanken, waar
mee de woorden van dr. Arir 
ciaux zogezegd werden onder
lijnd, en ook van ezelstampen 
aan mensen, waarmee we front 
zouden moeten vormen om een 
darn te kunnen opwerpen tegen 
de frankofone springvloed. 

F.M. te A. 

en gij 

doe als soens 

In « De Standaard » werd de 
vraag gesteld wat de burge
meesters van onze vlaamse ge
meenten zullen moeten doen 
wanneer franstalige gemeente
raden het Frans willen gebrui
ken tijdens de zittingen van de 
raad. 

Het is mij met bekend dat 
een vlaams raadslid ooit in een 
Waalse gemeente de euvele 
moed gehad heeft er zijn taal, 
het Nederlands, te willen spre
ken. Het hoeft niet eens gezegd 
wat er zou gebeurd zijn als hij 
dat wèl zou gedaan hebhen... 

Alleen in Vlaanderen worden 
dergelijke vragen gesteld ; de 
verdedigende houding, de stra
tegische terugtocht, het steeds 
meer in verdrukking geraken, 
ligt de Vlaming blijkbaar goed. 
Het is je reinste masochisme. 

Voor hoe het wèl moet, kan 
men verwijzen naar het arti
kel, onlangs verschenen in 
« WIJ-vlaams-nationaal » over 
de burgemeester van Strom-
beek-Bever. de heer Ernest 
Soens. 

Burgemeester Soens heeft de 
franse roof gier en in zijn Raad 
nooit de minste faciliteiten toe
gestaan. Hij liet hen hun frans 
lesje opzeggen en ging dan ge
woon door met de agenda, pre
cies alsof er helemaal niets ge
zegd was. 

In iedere gemeente een Er-
nest Soens en er was al lang 
geen spraak meer van de 
« Vlaemsche Kwestie » .' 

K.C. te V. 

konsekwent zijn 

Nu de verkiezingen voorbij 
zijn, en de bewuste en niet be
wuste Vlamingen, hun plaatsen 
in hun onderscheiden politieke 
partijen opnieuw hebben inge
nomen, voel ik me als het wa
re verplicht u over bepaalde 
« bewuste » zelfs « strijdende » 
Vlamingen iets te schrijven 
waar ik zelf geen verklaring 
voor vind. 

Bij de laatste IJzerbedevaart 
heb ik wat tijd besteed om eens 
na te gaan hoeveel wagens van 
de deelnemers aan die bede
vaart het kenteken TW Tou
ring Wegenhulp (van Touring 
Club de Belgique) droegen, te 
zamen met een leeuwenschildje 
en VL ; ongelooflijk veel ! Bij 
de 11 juli-viering te Impe, een 
zelfde vertoon... 

Als men dan weet dat sedert 
1 januari 1969 door VAB 
(Vlaamse Automobilistenbond) 
een eigen pechverhelpingsdienst 
werd opgericht « De Wacht op 
de Weg », sedertdien op alle 
wegen in Vlaanderen en Brits-
sel, dag en nacht zwart-gele 
hulpwagens (zebras) van deze 
organizatie rijden, in Wallonië 
deze hulp verzekerd wordt door 
garagehouders, ook in Neder
land en Luksemburg de kosten 
van pechverhelping terug be
taald worden, kortom VAB-
Wacht op de Weg, voor heel Be
nelux geldt, dan kan men zich 
de vraag stellen wat die 
Vlaamsbewuste mensen aanzet 
om een brussels franskiljonse 
automohilistenvereniging te 
steunen en te blijven steunen I 

M.d.K. te K. 

dank zij de post... 

Wat betreft de abonnemen
tenslag voor « Wij » die u mo
menteel voert zou ik u graag 
op het volgende wijzen : ik ben 
ook abonnee geweest op « Wij » 
in het begin van dit jaar. Ik 
heb dit abonnement spijtig ge
noeg moeten opzeggen omdat 
ik uw blad meer 's maandags 
thuis besteld kreeg dan 's zater
dags. Eens kreeg ik het zelfs 
s woensdags. Dat deed de maat 

overlopen. U begrijpt toch wel 
dat een blad lezen dat normaal 
s vrijdags van de pers loopt, 
s woensdags niet meer aktueel 
kan zijn. En wat mij het meest 
ergerde : in de boekhandel in 
mijn huurt was « Wij » steeds 
beschikbaar 's zaterdags ! Zodat 

ik dus nu. alhoewel ik weet dat 
het voor u minder interessant 
is, iedere zaterdag « Wij » ga 
kopen in de boekenwinkel, 
waarmee ik tevens zeker ben 
het 's zaterdags te kunnen le
zen. 

G.W. te G. 

grondspekulatie 

Met verbittering las ik de 
cijfers over de grondverkave-
lingen ten ZO van Brussel. An
ders gezegd : Vlaanderen ver
koopt aan zijn vijanden met als 
gevolg dat de inheemse bevol
king verdreven wordt. 

R.T. te L. 

alleen geld telt 

De VU beschikt over een 
groot aantal idealisten, maar 
Vlaanderen sleept nog een 
massa onverschilligen met zich. 
Voor die mensen telt alleen 
geld. Daarom moeten wij die 
aanpakken langs de portemon-
naie. We zijn toch allemaal 
overtuigd dat een onverschilli
ge in 't stemhokje zoveel macht 
heeft als de vurigste flamin
gant. Daarom zou om de maand, 
in ieder gezin, een klein, doch 
opvallend blaadje moeten be
zorgd worden, waarop een reeks 
Vlaamse grieven zouden voor
komen. 

J.D.N. te L. 

huichelarij 

Er wordt de laatste jaren 
flink wat gehuicheld op vlaams 
gebied, tans evenwel aanmati-
gender dan ooit. Wat een afros
sing door het kiezerskorps toch 
doen kan. En daar doemen ze 
ten allen kante op : een «vlaam-
sey> CVP, rode leeuwen en hlavr 
we leeuwen. 

Het wordt tijd dat de Volks
unie tegen dat bedrog heftig 
van leer trekt. De verwaand
heid van die partijen, wordt zo 
groot dat zijzelf straks nog 
gaan geloven dat zij het gedaan 
hebben. De werkelijkheid ziet 
er wel anders uit. Er is geen 
vlaamse CVP ! Er zijn geen 
« rode leeuwen ». En er zijn 
alleen volksverraders. Dat is 
de werkelijkheid I 

A.G. te O. 

antwoord aan 
van eynde 

Mijnheer, 
iVaor aanleiding van het in

terview, door u toegestaan aan 
het weekblad « Humo » en ver
schenen in hetzelfde blad op 
19-11-70, hen ik zo vrij u van 
antwoord te dienen op de leur-
gen en verdachtmakingen, die 
u daar samen met mijn naam 
in een antwoord op een vraag 
aangaande de staking in het 
begin van dit jaar in onze lim-
hurgse mijnen, gelegd hebt. 
Als socialistisch mandataris 
moet het u welbekend zijn dat 
elke mijnwerker recht heeft op 
een jaarlijks verlof van 29 
werkdagen. Het verlof dat ik 
genomen heb, na de grote sta
king, was bijgevolg niets an
ders dan mijn recht als mijn
werker, en niet als een betaal
de gunst van de patroon. Dat ik 
dit verlof, onmiddellijk na de 
staking genomen heb, was en
kel en alleen, omdat ik meen
de, dat ik al mijn tijd moest ge
bruiken om de diepe wonden, 
die er met de medewerking 
van socialistische ministers'en 
mandatarissen, in vele mijn-

kersgezinnen geslagen werden, 
te trachten zoveel mogelijk te 
helen. Dat dit voor u onbegrij
pelijk klinkt, verwondert ons 
geenzins. Dat U, onder het 
mom van gekleurde informatie, 
gedurende de grote staking de 
grofste leugens aangaande de 
spontane aktie in Limburg ver
spreid hebt, heeft ons nog min
der verwonderd. 

Wanneer u ons de raad geeft 
de verkiezingsuitslagen te be
kijken, om te zien hoezeer de 
BSP in Limburg nog geliefd is, 
kan ik u zeggen dat wij die wel 
hekeken hebhen en dat u die 
goede raad zelf eens moet vol
gen. Dat de aftakeling van de 
BSP niet verder doorgevoerd is 
op gemeentelijk vlak, is enkel 
en alleen te wijten aan het feit, 
dat de hier verkozen mensen, 
nog werkelijk bezield zijn met 
de sociale gedachte, en nog 
kontakt hebhen met de mensen 
met de pet, waarvan u het be
staan nog amper vermoedt. Hoe 
kan het anders, wanneer men 
zelf zo diep onder de hoge hoed 
van het kapitalisme zit, dat de 
rand van deze hoed u het ver
dere zicht belet. 

Geeraard Siegers, nog steeds 
arbeider in dienst van de arbei
ders. 

Vennestraat, 186 
3600 Genk 

van de redakfie 

Om de l e z e r s ze l f 
zoveel inogeli,1k 
h e t woord te l a 
ten z ien we t i j 
d e l i j k af van de 
gewone r e d a k t i e -
b r i e f . v/e beleven 
momenteel een po
l i t i e k e hoogkon-
junktuur . De k a r -
r e v r a c h t l e z e r s 
b r i e ven i s d a a r 
van he t sprekend 
bewi j s . 
Dus: voorrang aan 
de l e z e r . Mogen 
we U meteen v r a 
gen, bondig te 
z i j n . Dan kan i e 
dereen aan de 
beu r t komen. W/u 

onbekwame cvp 

Volgens Manu Ruys moet de 
CVP een antwoord geven op de 
vragen van het DF, omdat zij 
niet onverschillig kan blijven, 
voor de uitspraak van 70.000 
Vlamingen (Standaard van 1-
12-70). De CVP zal ook hier 
geen antwoord geven of alles
zins met de motie van het DF 
geen rekening houden. Wat 
heeft zij gedaan met de vorige 
moties van het DF en van de 
VVB? 

Anderzijds schrijft Tenax in 
«Het Belang van Limburg», 
dat de meeste DF-leden de 
grondwetsherziening onder
schrijven en dat het een eer
lijk vergelijk is. Maar ziet hij 
dan niet in, dat een vergelijk 
steeds in het nadeel van de Vla
mingen uitvalt, omdat de voor
delen die er voor de Vlamin
gen misschien op papier inzit
ten, niet worden toegepast ? Is 
het nodig daar nog enkele voor
beelden van aan te halen? 

Hoever staan we met de pari
teit bij de hoofdofficieren, on
danks het jarenlange bewind 

van dezelfde CVP-minister 
(juist 25 % N en 75 % F)? 

Waar is de pariteit hij de 
topambtenaren in Brussel, die 
tegen 1973 moet bereikt zijn ? 
En dit met een ononderbroken 
regeringsdeelname van de CVP. 

In hoever zijn de taaltoestan-
den in de Sabena reeds opge-
klaard, ondanks het jarenlange 
bewind van dezelfde CVP-mi
nister ? En waar zijn de tien 
vlaamse scholen die jaarlijks 
moesten opgericht worden in 
Brussel, onder het bewind van 
een nederlandstalige minister ? 

Wanneer de CVP onbekwaam 
is de bestaande wetten te doen 
toepassen en zelf toe te passen, 
rnoet zij daaruit de konsekwen-
ties trekken en als regerings
partij aftreden en er zeker geen 
nieuwe wetten aan toevoegen, 
die voor de Vlamingen nadelig 
zijn. Wellicht zou ze er goed 
aan doen de eerste Catilinari-
sche redevoering van Cicero 
eens te lezen. 

M.D.B te V. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in-
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

UW KIND 
IS BETER SPEELGOED WAARD ! 

EEN ONUITPUnELIJKE VOOR

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

HOBBY, RUIM EN OVERZICHTE

LIJK AANGEBODEN. 

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

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

En auto-racebanen van de beste 
merken : Fleischmann, Mërklln, 
Scalextric, Jouef. 

Geen gelegenhelds-

verkoop, maar stan

ding, voorlichting en 

service Vakkundige 

reparatiedienst 

F I R M A 
CORTVRIENDT 

Diepestraat 29 — A N T W E R P E N 

Telefoon : 32.44.30 



de nacht van eyskens 

neus op de waarheid duwen. « Te Brus» 
sel zal de verfransing van de vlaamse 
volksmassa doorgaan, onverbiddelijk, en 
daar zal slechts een einde aan komen 
wanneer de vlaamse nationaliteit wordt 
erkend. Want van nationaliteit verau-
je nu eenmaal niet zo gemakkelijk als 
van school ! » En tot de Brusselaars 
riep hij : « Maak u maar geen illuzies, 
jullie zitten momenteel tusen twee stoe
len, jullie worden gehaat én door de 
Vlamingen én door de Walen ». 

Moeten wij ten slotte nog vermelden 
dat het amendement-Schiltz. dat vol-
sterkte pariteit in het agglomeratiekol-
lege en een beurtstelsel voor het voor
zitterschap wilde voorzien, zonder meer 
verworpen werd ? 

Na de voorbereidende relletjes rond 
de procedure en de zoveelste « waar
borg » aan de veeleisende PLP dinsdag, 
begon woensdagnamiddag voorgoed het 
definitieve debat over de grondwetsar
tikelen. 

de kleine vergetelheid 

Vooraf kwam, zoals afgesproken, het 
wetsontwerp tot wijziging van de taal
wet van 2 augustus 1963 ter sprake. Het 
voorziet de afschaffing van het belache
lijke bijzonder arrondissement van de 
zes randgemeenten, een misbaksel uit 
de tijd van Hertoginnedal. Daardoor 
hingen de zes vlaamse randgemeenten 
met faciliteiten (Wemmei, Kraainem, 
Wezembeek, St. Genesius-Rode, Drogen-
en Linkebeek) al zeven jaar lang 
« in de lucht » : zij behoorden officieel 
tot geen enkel taalgebied Tijdens een 
televizieuitzending vertelde snuggere 
van Elslande wel dat dit « een kleine 
vergetelheid » was en dat niemand er 
ook maar een sekonde kon aan twijfe
len dat die gemeenten bij Vlaanderen 
behoren, zoals het altijd was geweest. 
Dat duidelijk in de wet te zien kostte 
ondertussen nog maar eens een aantal 
nieuwe vlaamse toegevingen. Zo slagen 
de franstaligen er altijd weer in vlaam
se eigendom aan de Vlamingen te ver
kopen ! 

Goed, het wetsontwerp 798 brengt die 
zaak nu in het reine. Vanzelfsprekend 
zou de Volksunie die formaliteit (want 
meer is het niet !) goedkeuren. Volks
vertegenwoordiger Anciaux maakte van 
de gelegenheid gebruik om bij amende
ment meteen de afschaffing van de fa
ciliteiten in die gemeenten te vragen 
en hun indeling bij het op te richten 
kiesarrondissement Halle-Vilvoorde. 
Met de steun der vlaamse kleurpolitici 
werden zijn amendementen gekelderd. 
Defosset van het FDF liet bij die gele
genheid al horen wat de volgende eis is 
van de franstalige imperialisten : <ij 
willen ook voor de randgemeenten de 
« liberté du père de familie ». Dat zul
len ze dan ook wel krijgen van de doe
ners van de CVP en de rode BSP-leeu-
wen, maar nu nog niet, bij een volgen
de uitverkoop van vlaamse belangen. 
Hugo Schiltz moest niet naar zijn woor
den zoeken toen hij de « vlaamse » 
marktkramers op de banken van de 
meerderheid hun zaligheid gaf. Tot Eys
kens riep hij : « Gij die eertijds het 
nieuwe Vlaanderen gestalte gaf, gij 
dringt ons nu een softenon-federalisme 
op ! » 

zwartzakken 

Na wetsontwerp 798 was het de beurt 
aan het eerste grondwetsartikel (3 bis) 
dat het land in 4 taalgebieden indeelt : 
het nederiandse, het franse, het duitse 
en het tweetalig gebied Brussel-hoofd 
stad. 

Net toen de waalse PVV-er Delforge 
over de grenzen van Brussel begon 
dwarrelden plots pamfletten van de pu
blieke opinie naar beneden en de 
VUJO-groep boven begon te skanderen: 
stop de verfransing, moedertaal-school
taal ! In een oogwenk was de Kamer 
een ziedende zee vol bekvechtende par 
lementairen. « Zwartzakken ' » brulde 
een paars uitgeslagen Major (minister 
jawel) tot de VU-fraktie waarop onze 
volksvertegenwoordigers als één man 

recht rezen en met de uitgestoken vin
ger naar de bloeddoorlopen excellentie 
« fascist ! fascist ! » begonnen te skan
deren. Coppieters nam het ministeriele 
uitwerpsel niet en eiste op de tribune 
dat Major zijn scheldwoord zou terug
nemen. Die stond daarop wat te stame
len van « ik ben niet eerst begonnen » 
tot voorzitter van Acker een einde 
maakte aan het incident met de filozo-
fische bedenking dat er geen « zwart
zakken » zijn in het parlement. Kort 
daarop was het de beurt aan onze ka
merleden Wouters (die tegen de olie-

To«i van Elslande, als enige CVP-er 
die tijdens dit miserabele « debat » op 
de tribune zou komen, een hatelijke uit
val begon tegen de Volksunie, zat het 
er weer bovenarms op. Reimond Mat-
theyssens en Vik Anciaux bewezen 
zwart op wit dat het fameuze agglome
ratiekollege 'n grandioze klucht moet 
worden. De regeringspartijen hebben 
het voortdurend over 'n «paritair» kol
lege, maar er zal altijd een franstalige 
voorzitter zijn aangezien de (franstali
ge) meerderheid in de raad hem moet 
verkiezen. Bovendien is het te verwach-

vlek peroreerde) en Raskin (die de ver
drukking van de duitstalige minderheid 
in Oost-Belgie aan de kaak stelde). 

grandioze klucht 

Het tweede grondwetsartikel dat een 
beurt kreeg was het beruchte 108 ter 
met een « statuut voor de brusselse ag
glomeratie ». Het bepaalt dat het uit
voerend kollege van de brusselse agglo-
meratieraad niet-paritair zal worden sa
mengesteld (de Vlamingen — welke 
« Vlamingen » ? — zullen er steeds in 
de minderheid zijn )en voorziet in de 
oprichting van een nederlandstalige en 
franstalige kultuurkommissie. DE RE
GERING EN DE MEERDERHEIDS
PARTIJEN HEBBEN ER ZICH FOR
MEEL TOE VERBONDEN VOOR 31 
JANUARI 1971 (TEN LAATSTE OVER 
ZEVEN WEKEN DUS) EEN WETS
ONTWERP GOED TE KEUREN, DAT 
SAMEN MET DE INSTELLING VAN 
HET AGGLOMERATIEKOLLEGE EN 
DE FEDERATIES VAN RANDGE-
MENTEN, DE WEDERINVOERING 
VAN DE SCHANDELIJKE « LIBERTE 
DU PERE DE FAMILLE » UITERLIJK 
OP 1 SEPTEMBER 1971 VERZEKERT. 

ten dat de « Vlamingen » in raad e» 
kollege kreaturen van het UTB, PLP en 
zelfs FDF-type zullen zijn ! Het is zelfs 
niet uitgesloten dat de voorziter van 
het brusselse «Comité du salut public» 
ooit als « Vlaming » zal zetelen. Hij 
staat nu al op de nederiandse taalrol 
van het brusselse Hof van Kassatie ! 

op hun buik 

Toen een striemende Schiltz de 
vlaamse CVP-ers verweet ten slotte plat 
op hun buik te zijn gaan liggen voor de 
franstalige PVV, nadat zij maandenlang 
op hun knieën om de paar ontbrekende 
stemmen hadden gebedeld, ontstond «un 
brouhaha general » zoals « Libre Bel-
gique » het zo lekker kan schrijven. 
Het gehuil werd oorverdovend toen 
Schiltz in wrekende bewoordingen de 
socialisten en kristen-demokraten hun 
gewetenloze houding tegenover de 
vlaamse volkskinderen in Brussel ver
weer. Zelfs Vanden Boeynants zich 
toen ertoe verplicht zijn gewillige 
vrienden ter hulp te snellen. Kort daar
op zou een cinische Perin (van het 
« Rassemblement Wallon ») op zijn 
beurt de vlaamse lijfeigenen met hun 

« De onderwijstaal is de moedertaal of de gebruikelijke taal van 

het kind... Dit stelsel dringt zich in een tweetalige agglomeratie 

op om evidente pedagogische redenen evenals om uitdrukkelijk 

sociale redenen in een tijd waarin de school en het gezin steeds 

nauwer met elkaar dienen samen te werken ». 

Dit antwoordde minister Vermeyien op 26 september 1969 (ja
wel, één jaar geleden) op een parlementaire vraag van de Brus
selaar AAundeleer... 

kultuurautonomie ? 
ho maar ! 

Derde grondwetsartikel in de reeks 
was art. 59 bis dat de instelling van de 
kultuurraden voorziet. Bij dit artikel 
dienden Hugo Schiltz, Maurits Coppie
ters en Vik Anciaux een stel amende
menten in. Om fiskale bevoegdheid te 
verlenen aan de kultuurraden (de 
Volksunie hernam hier een 
amendement van de CVP-ers Hulpiau, 
Custers en konsoorten), om de ministers 
en staatssekretarissen politiek verant-
woordelijk te stellen tegenover hun 
eigen taalgroep, om de kultuurraden de 
bevoegdheid te geven bij dekreet kul-
turele én sociale aangelegenheden ia 
hun maatschappelijke kontekst te rege
len, om de grendelprocedure uit de 
tekst te verwijderen, om de kultuurkre-
dieten volgens objektieve kriteria of 
volgens het bevolkingsaantal (i.p.v. 
paritair) te verdelen en ten slotte om 
de kultuurraden inzake taalwetgeving 
bevoegdheid te geven in de vlaamse 
taalgrensgemeenten en in gebieden 
waar een andere taal is toegelaten. 

Al die amendementen werden door 
de meerderheid, Hulpiau en andere 
CVP-ers inkluis, koudweg naar de 
scheurmand verwezen. 

De kultuurautonomie waarmee de re
gering nu schermt is slechts een schijn-
autonomie, zo betoogde Coppieters op 
de tribune, het is een gekastreerde kul-
tuurekonomie. Hoezeer premier Eyskens 
met handen en voeten gekluisterd ligt 
aan de chanteurs van de PVV bleek nog 
maar eens toen de regering bereid bleek 
tegen de wil van de kommissie in op
nieuw de grendel te verzwaren op de 
procedure van de kultuurraden. « Een 
zoveelste kapitulatie voor de anti-fede
ralistische politici van de PVV » riep 
Schiltz. 

de teerling is geworpen 

In het holle van de nacht ging men 
ten slotte over tot de stemmingen Het 
ontwerp 798, dat de zes randgemeenten 
uit de lucht haalt, werd goedgekeurd 
met 157 stemmen tegen 49 bij 1 onthou
ding, die van Vanden Boeynants. Deze 
bondgenoot van de vlaamse CVP ont
hield zich omdat de regering niet expli
ciet in de grondwetsteksten voorziet in 
een « brede onthaalzone » rondom Brus
sel .. 

Van bij de stemming over het eerste 
grondwetsartikel bleek dat het aanwe-
zigheidskworum was bereikt • Eyskens 
had zijn slag thuisgehaald... 

Daarmee is echter de kous nog lang 
niet af. Ten eerste moet een en ander 
nog door de Senaat worden geloodst en 
wat het over enkele maanden met de 
hele reeks uitvoeringswetten moet wor
den, weet momenteel niemand. 

Misschien begint het dan pas voor
goed. 

In elk geval : weldra zal blijken hoe 
weinig Eyskens' tekstencocktail met 
een werkelijke staatshervorming te 
maken heeft. Er is niemand tevreden, 
er is niets opgelost. De werkelijke 
staatshervorming, een echt-federalis-
tische dan, moet nog beginnen Het 
werkstuk van Eyskens is slechts wat 
de Nolf-barak was vóór de definitieve 
vervlaamsing van de gentse universl» 
teit 



4 WIJ 

griezelig 

Het « Vlaams Onderwiis-
centrum Brussel » dat zich 
als taak heeft gesteld de 
Vlaamse onderwijsbelangen 
te Brussel te behartigen, wil 
in februari 1971 in gans 
Vlaanderen een grootscheep
se geldinzameling organize-
ren « om in de brusselse ag
glomeratie een net van voor
schoolse inrichtingen en 
peutertuinen op te richten ». 
Het VOC is er immers van 
overtuigd dat de verfransing 
iui=t daar op grote schaal 
gebeurt. Een initiatief dat 
wij over de gehele lijn zul
len steunen. 

Maar het moet ons toch 
van de lever dat wij het be
paald griezelig vinden in de 
omzendbrief van het VOC 
te moeten le/en dat « de 
Vlaamse ministers het be-
schermkomitee vormen ». 

De heren zullen deze week 
het nekschot geven aan het 
Vlaams onderwijs te Brus
sel, en over een paar weken 
zullen zij dan wel even hun 
gewaardeerde steun verle
nen aan een bedelaktie die 
datzelfde onderwijs moet in 
leven houden. Je moet ver
domme maar durven ! 

grootmoedige 

pierre 

Senator van Haegendoren 
vroeg aan minister Vermey-
len over hoeveel kredieten 
de nieuw opgerichte Vlaam
se taalwetscholen te Brussel 
kunnen beschikken om hun 
publiciteit te verzorgen. 

Vijfduizend frank per 
school voor het schooljaar 
1970-71 en de taalwetschool 
van St. Agata-Berchem 
kreeg zelfs tienduizend 
frank, antwoordde rode 
leeuw Pierre in al zijn mild
heid. 

Nauwelijks voldoende om 
één behoorlijke advertentie 
te betalen ! Jawel ook Ver-
meylen prijkt op de lijst 
van « Vlaamse » ministers 
die de bedeloperatie van het 
« Vlaams Onderwijscentrum 
Brussel » straks zal patrone
ren .. 

regelrechte 

sabotage 

Maar dat is nog niet alles. 
Niet alleen hebben Vermey-
len en zijn illustere voorgan
gers nooit sinds 1963 de wet 
helemaal toegepast die hen 
ertoe verplicht jaarlijks tien 
nieuwe vlaamse rijksscholen 
op te richten te Brussel, zij 
laten bovendien de daarvoor 
bestemde kredieten onge

bruikt liggen. En terwijl de 
schooldirekties elke frank 
tien keer moeten omdraaien 
stapelen de onaangeroerde 
kredieten zich op in de mi
nisteriele schuiven. Senator 
Jorissen stelde daarover een 
parlementaire vraag, en 
toen bleek dat in 1965 van 
het voorziene krediet van 
111 miljoen slechts 72 mil
joen werd aangewend, in 
1966 van de uitgetrokken 34 
muloen slechts 25, in 1967 
van de beschikbare 145 mil
joen slechts 75 miljoen, in 
1968 werd maar 30.6 miljoen 
van de 110 en in 1969 amper 
72 5 van de voorziene 136 
miliopn werkelijk gebruikt. 
Prosit ! 

En reeds staat Evskens 
met nieuwe niilioenpnhelof-
ten te zwaaien om den bra
ven Vlaming de bittere « li-
bertó dn pere de familie »• 
pil toch maar te doen slik
ken. 

O jee, de brt 

Er was deze week in het 
parlement een en ander 
gaande dat hier en daar en
kele honderdduizenden 
staatsburgers misschien wel 
enigszins kon interesseren. 
Jammer dat de BRT het niet 
gemerkt heeft 

Dag na dag kon je het be
leven dat het RTB-nieuws-
bulletin pas goed op dreef 
kwam toen de BRT-nieuws-
mannetjes al lang waren uit
gepraat. Laat er dan op de 
RTB nog een schep patati 
en patata bijwezen, het is 
honderdmaal meer het be
luisteren waard dan de grij
ze, vlakke, dorre, bloedloze 
« bondigheid » van de BRT-
minuutjes. 

Mocht het weer eens niet 
van de grote heren, nee ? 
Of wat scheelt er dan wel ? 
Slaapliedjes zingen als nie
mand wakker mag worden, 
en stout doen als het voor 
een keer eens mag : om wild 
entoesiast te worden van 
dergelijke informatiepoli-
tiek ! 

meer engels 

steeds meer jongelui kie
zen ook in Vlaanderen voor 
het Engels als tweede taal. 
Tijdens het schooljaar 1969-
70 werden reeds kursussen 
Engels-tweede taal gegeven 
in 12 rijksscholen, 76 vrije 
middelbare scholen en 1 ge
meentelijke M.O.-inrichting. 
In het schooljaar zijn die 
cijfers voor het rijksmiddel-
baar opgelopen tot 33, voor 
het vrij middelbaar tot 131 
terwijl in het gemeentelijk 
onderwijs het bij die ene 
school bleef Waar in 1969-70 
het aantal leerlingen dat 

deze kursussen volgde 1445 
bedroeg, liep dit totaal in
middels op tot 3703. Nuchte
re cijfers, die een veelbete
kenende evolutie aanduiden. 

deurne vooruit 

En nu wij toch met (nuch
tere) cijfers aan het gooche
len zijn. Senator Jorissen 
speelde ons nog een leer
zaam statistiekje door over 
de passagierstrafiek in de 9 
belgische luchthavens : Za-
ventem, Middelkerke, Deur
ne, Grimbergen, St. Denijs-
Westrem, Gosselies, Bierset, 
St. Hubert en Spa. Daaruit 
blijkt nog maar eens dat er 
flink wat vaart zit in de 
passagiersciifers die geboekt 
worden in de al-zo-lang-ten-
dode-opgeschreven luchtha
ven van Deurne-Antwerpen. 
Waar over twaalf maanden 
van 1969 een totaaltrafiek 
van 93.609 passagiers werd 
genoteerd, liep dit cijfer 
voor de eerste tien maanden 
van 1970 reeds op tot 100 542. 

Eh bien, monsieur Ber-
trand ? 

jos van eynde 

In zijn vaste bulderhoek 
van de «Volksgazet» trok de 
omnipotente ondervoorzitter 
van de BSP dinsdag van leer 
tegen Manu Ruys van « De 
Standaard », die zich « de 
biechtvader van de vlaamse 
CVP waant ». 

Ruys had enkele dagen 
voordien in zijn krant ge
schreven dat hij vies is van 
de grondwetsherziening, zo
als zij morgen wellicht een 
feit zal zijn en dat de vlaam
se volksvertegenwoordigers 
« deze schotel » maar best 
zouden terugzenden. Moet-
jeens horen, zegt van Eyn
de, dat is dan dezelfde Ruys 
die vorig jaar op 2 augustus 
'n opgemerkt artikel pleegde 
waarin hij begrip vroeg 
voor het standpunt (o.m. van 
Vanden Boeynants ..) dat 'n 
wereldcentrum als Brussel 
in zijn groei niet wil gehin
derd worden en dat het geen 
zin heeft een Vlaming tegen 
wil en dank nederlandstalig 
te houden. Met andere woor
den : dat een nederlandsta
lig individu dat naar een an
dere taal wenst over te scha
kelen die « vrijheid » moet 
bezitten. 

De franstalige kranten 
hebben dit ruysende artikel 
toen inderdaad gretig aange
grepen om een vernieuwd 
offensief te beginnen voor 
de « liberté du père de fa
milie », waardoor de intelli
gentste Vlamingen nu blijk
baar gewonnen waren... 

.en manu ruys 

De politieke redaktiechef 
van «De Standaard» is inder
daad niet aan zijn eerste op
zienbarende zwenking toe. 
Maar Jos van Eynde, die 
vandaag de « liberté du père 
de familie » zonder meer wil 
slikken, vergeet dat hij zelf 
nog niet zo lang geleden in 
een flinke bui schreef dat er 
van afschaffing van de taai
verklaring te Brussel geen 
sprake zou zijn. Morgen 
wordt die taaiverklaring af
geschaft, mede dank zijn be-
ginselvaste Jos... 

Maar de vlaamsgezinde 
oprispingen van Manu Ruys 
vorige week in « De Stan
daard » hebben kennelijk 
nog anderen dan van Eynde 
verontrust of geërgerd. Het 
is sindsdien opvallend stil 
geworden in «De Standaard» 
Hoewel er in het parlement 
toch beslissende momenten 
te beleven waren bleef elk 
politiek kommentaar in de 
staatkundige en maatschap
pelijke achterwege. 

Maandag heeft de koning 
eerste-minister Eyskens en 
de h. Manu Ruys op het pa
leis te Brussel ontvangen. 
Wij waren er niet bij en we
ten dus niet waarover de he
ren gekout hebben. Maar 
misschien is 't wel aan « De 
Standaard » te merken ? 

het heeft 

geen naam 

Wij vinden geen termen 
meer om de houding van de 
Vlaamse CVP in de hele 
grondwetshistorie te om
schrijven. Jarenlang hebben 
de doeners van deze partij 
wijlen van Cauwelaert nage-
praat en de Vlamingen wijs
gemaakt dat wij geen fede
ralisme nodig hebben want 
dat ons groeiend aantal ons 
in België de teugels van de 
macht in handen zou spelen. 
Ontelbare malen hebben 
hun leiders verzekerd dat er 
geen sprake meer zou zijn 
van enige vlaamse toege
ving, tenzij vooraf de laatste 
rechteis van de vlaamse be-
weging zou ingewilligd zijn. 
Enzovoort. Wij weten het 
nu definitief : plechtige be
loften en erewoorden van 
CVP-ers hebben geen enkele 
waarde. Nog maar enkele 
weken geleden riep renegaat 
van Elslande flink uit dat 
de « liberté du père de fa
milie » er nog in geen 25 
jaar zou komen, tenzij eerst 

Maar met alle andere 
lijfeigenen van de CVP 
ging hij deze week plat op 
zijn buik liggen voor de 
fransdolle PVV. En vanaf 
morgen zal hij en zijn vrien
den weer sun«^rieur glimla
chend over een vlaamse 
overwinning lullen. Een 

overwinning die Vlaanderen 
nog maar eens aan die stoe
re CVP te danken heeft... 

de afwezigen 

Dezer dagen alom de ver
wonderde vraag gehoord : 
waar blijven toch de studen
ten ? 

Altijd, in elke generatie, 
hebben de studenten op de 
voorposten gestreden van de 
vlaamse bevrijdingsbewe
ging. Steeds hebben zij, 
moedig en vindingrijk, de 
spits afgebeten. In 1968 nog 
hebben zij de bourgeois-re-
gering Vanden Boeynants-
De Clercq op de knieën ge
dwongen in de zaak Leuven. 
Als zelden voorheen slaag
den zij er toen in het hele 
volk in beweging te bren
gen voor een bevrijdende 
daad. 

En nu, nauwelijks twee 
jaar later, terwijl in het im
perialistische Brussel een 
dodelijke slag wordt toege
bracht aan de toekomst van 
onze gemeenschap, terwijl 
gewone mensen uit ons 
volk door de hondse houding 
van « vlaamse » volksverte
genwoordigers uitgeleverd 
worden aan het fransdolle 
rassisme, blijft de studen
tenwereld stom als een vis. 

de allereerste 

keer 

Het zijn niet de paar mo
ties aan de vooravond van 
het verbijsterende gebeuren 
in het parlement, die deze 
kwalijke indruk kunnen 
wegwissen. Voor de aller
eerste keer in de lange ge
schiedenis van de vlaamse 
ontvoogdingsstrijd waren de 
studenten er op een uiter
mate belangrijk moment 
niet bij. Terwijl zij te Leu
ven en elders betoogden en 
staakten voor de belangen 
van buitenlanders, bleken 
zij volslagen onverschillig 
tegenover het brusselse ver
grijp tegen de meest weer
lozen uit het eigen volk. 

Merken zij dan niet wat 
er gaande is, gebiologeerd 
als zij zijn door alles wat 
ver over onze grenzen ge
beurt ? Werkt hun hoogge
roemde kritische zin dan zo 
eenzijdig ? Of is het dan 
toch waar dat zij mentaal 
de gevangenen zijn gewor
den van een wereldwijde 
revolte-mode, die geen oog 
wil hebben voor « details ». 
In wereldverband zijn 
Vlaanderen, de vlaamse be
weging en de vlaamse men
sen inderdaad maar details. 

December 1970 zal vast 
niet de fraaiste bladzijde 
ziln in het boek van de 
vlaamse studentenbeweging. 

de w u r g e r s 
Bif oiyizendschii3ven van 1 december jongsleden 

het de vzw « Vlaams Onderwijscentrum Brussel » 
aan de pers weten, dat tijdens de eerste week van 
iehi uarx 1971 over heel Vlaanderen een grootscheep
se aktie zal worden gevoerd « met de bedoeling de 
nodige iondsen te verzamelen om in de brusselse 
agglomeratie een net van voorschoolse inrichtingen 
en peutertuinen op te nchten ». Want « het VOC 
IS er immers van overtuigd dat de verfransing juist 
daar op grote schaal gebeurt ». Tevens zal « gedu
rende de maand januari op een zo efficiënt mogelij
ke manier getracht worden, de mensen in Vlaande
ren gevoelig te maken voor het probleem . Vlaams 
Onderwijs in Brussel » Het VOC verzoekt de pers 
— en ook ons weekblad ~ om deze aktie te steunen 

We zullen dat doen We sporen nu reeds onze 
lezers aan, hun hart en hun beurs wijd open te 
zetten voor het initiatief van de VOC-mensen. die 
trouwens de steun zullen krijgen van de BRT en 
van de grote vlaamse kultuurveremgingen 

Dit gezegd zijnde, moeten wij echter overgaan tot 
de dagorde. En die ziet er niet fraai uit. Ergens is 
het schreeuwend onrechtvaardig dat er een VOC 
moet bestaan, dat er moet geschooid worden voor 
de bouw van nederlandse scholen te Brussel, dat 

de vlaamse kinderen in de hoofdstad aangewezen 
zijn op de opbrengst van bedelpartijen. Ergens is 
het méér dan tergend dat de vlaamse Honoré Ge
pluimd, na zijn belastingen te hebben betaald, nog 
eens dieper in zijn zak moet gaan tasten om dingen 
te bekostigen waarvoor hij toch reeds zijn tiende 
penning aan de staatskas heeft afgestaan. 

Geld voor vlaamse scholen te Brussel ? We zul
len het geven Maar we geven met wrok en verbit
tering ; we geven het in de wetenschap dat wij 
moeten investeren daar loaar de woordbrekers en 
de hertoginnedalers het ongelooflijke lef hebben 
orn de wet aan hun laars te lappen. De wet name
lijk die zijzelf hebben voorgesteld en gestemd, de 
wet die hen verplicht om per jaar tien nieuwe 
rijksscholen te openen in de brusselse agglomeratie, 
en de wet die zij beschouwen als een vodje papier 
dat men mag gebruiken als men zijn gevoeg heeft 
gedaan. 

Wij zullen inderdaad onze penning geven voor 
de vlaamse scholen te Brussel, maar het zal een 
penning zijn die aan de ene kant het kruis van 
onze liefde en aan de andere kant de munt van onze 
haat draagt. Liefde voor en solidariteit met de 
vlaamse gemeenschap, met de vlaamse kinderen te 
Brussel. Haat voor het rotzooi dat precies op dit 
moment het vlaams onderwijs te Brussel de nek 
breekt door zich te laten spannen voor de bloed-
karos van de wraakroepende willekeur van de fa
milievader. 

Want wat is die fameuze « liberté du père de fa
milie » anders dan een terugkeer naar een grenze
loze willekeur, die wortelt in de duisterste .periode 
van het meest ontaarde liberalisme ? Vrijheid van 
het familiehoofd ? Tot in het begin van deze eeuw 

werden de kinderen praktisch vanuit de kakstoel 
direkt naar de fabriek en zelfs naar de mijn ge
schopt De sociale voorvechters die het opnamen 
tegen deze mensonterende kindereocploitatie kregen 
toen reeds te horen, dat zij tegenstanders waren van 
de « liberté du père de fimille ». Het was immers 
de vader, zo beweerden de uitzuigers, die in alle 
vrijheid moest uitmaken of hij zijn kinderen al 
dan niet naar de spinnerij of naar de mijn stuurde. 
In werkelijkheid had de vader niet de minste vrij
heid : de sociale omstandigheden waren van die 
aard dat hij geen keuze had en dat hij noodge
dwongen zijn kinderen achter de machine moest 
gooien. 

Precies op het ogenblik dat de VOC-mensen vra
gen om steun voor de vlaamse scholen, precies op 
dat ogenblik leggen vlaamse socialisten en kristen-
demokraten er zich bij neer dat vanaf 1 september 
1971 de « liberté » in haar nieuwste versie om de 
strot van vlaamse kinderen wordt gespannen. Zij 
leggen er zich niet alleen bij neer ; zij zijn er nog 
fier op en een wellicht van zijn verstand maar ze
ker van zijn mannelijkheid beroofde Lindemans 
durft het zelfs aan. in « De Standaard » te schrijven 
dat hij zodoende Vlaanderen een historische dienst 
bewijst ! 

Het toppunt van het allersmerigste moet nog ko
men. We moeten nog vertellen, wie hun « morele 
steun » aan VOC-schooierij verlenen. We citeren 
uit de omzendbrief : « de vlaamse ministers vormen 
het Beschermkomitee » .' 

Dat is het dan : de schoffeerders als patroonhei
ligen van de maagdelijke zuiverheid. 

dio genes. 
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« Het is duidelijk dat de grote kracht 
van de CVP zich in Vlaanderen bevindt. 
Meer dan 70 % van haar kiezers zijn 
Vlamingen. Maar in de schoot van de 
hestuursorganen van de partij is er vol
ledige pariteit : elk 50 %. De Vlamingen 
aanvaarden dat. Denk in dat verband 
aan het recente akkoord over de grond
wetsherziening. Het is vooral van Vlaam
se zijde dat offers moesten gebracht 
loorden. Indien de grondwetsherziening 
morgen mogelijk is, is het dank zij het 
feit dat de CVP een unitaire partij is 
waarin de Vlamingen aanvaard hebben 
offers te brengen om de nationale een
dracht te handhaven ». 

(Paul Vanden Boeynants op een pers-
konferentie einde maart 1965). 

Gisteren, zondag, heeft het partijbe
stuur van de Volksunie een ultieme op
roep gericht tot al wie in Vlaanderen 
verantwoordelijliheid draagt : « De 
hardnelikige stemmenronselarij van de 
eerste-minister dreigt te leiden tot een 
versnelde vlaamse kapitulatie inzake de 
Vlaamse toekomstmogelijkheden in 
Brussel. Het onbesuisd en onverant
woord afbreken van de taalwetgeving 
op het onderwijs te Brussel betekent de 
doodsteek voor het nederlandstalig on
derwijs in de hoofdstad, zonder hoop in 
de toekomst hieraan nog veel te kunnen 
wijzigen. Vanuit deze algemeen vlaamse 
bekommernis richt het partijbestuur 
een zeer dringende oproep tot alle 
vlaamse verenigingen opdat zij de 
vlaamse parlementairen zouden weer
houden het onderwijs in Brussel fataal 
aan verfransing prijs te geven. Het par
tijbestuur blijft meer dan ooit de me
ning toegedaan dat de voorgenomen 
grondwetsherziening nadelig is voor de 
Vlamingen. De Volksunie zal dan ook 
volharden in haar houding en trachten, 
met alle mogelijke middelen, het tot 
stand komen ervan te beletten ». 

Wij schrijven nu : 

maandag 7 december 1970 

Op onze schrijftafel liggen een stapel
tje moties, uitgaande van de meest ver
scheidene vlaamse verenigingen, van 
groepen leerkrachten, brieven van ge
schokte lezers. En telkens weer komen 
dezelfde termen daarin terug ; met ver
bijstering, met verontwaardiging, diep 
teleurgesteld... Allen wijzen zij de we

derinvoering van de « liberté du père 
de familie » af als een onbehoorlijke 
toegeving aan de vlaamshaters van 
Brussel, als een in de steek laten van de 
gewone vlaamse mensen in die onnoe
melijke « hoofdstad » van ons. En steeds 
weer luidt de konkluzie : liever geen 
nieuwe grondwet dan die verderfelijke 
tekstensoep van Eyskens. 

Moties, lezersbrieven, afwijzende ar
tikelen in alle bladen die nog enig zelf-
respekt opbrengen. Nee, niet alleen in 
de militant-vlaamsgezinde pers. Ook in 
« De Bond », ook in « De Volksmacht ». 
En het « Vlaams Komitee voor Brus
sel », dat in een scherp memorandum 
zijn verachting uitspreekt voor deze 
kwaadaardige uitwas van de taalvrij-
heid die de beruchte « liberté du père 
de familie » is, voorspelt dat reeds in 
september 1971 enkele vlaamse scholen 
te Brussel zullen ineenstorten als Eys
kens slaagt. En ook Craeybeckx, die 
oude leeuw, kan het niet verkroppen 
dat de Vlamingen te Brusel voortaan 
zullen moeten afzien van « het recht in 
hun persoonlijkheid te worden geëer
biedigd ». Zal Eyskens slagen ? Het ziet 
er naar uit : de vlaamse CVP roert niet, 
lijkt bereid gelaten onder het juk door 
te gaan. Leo Lindemans brengt zelfs de 
lugubere lef op vanmorgen in «De Stan
daard » de grondwetsherziening « een 
kans voor Vlaanderen » te noemen... » 

dinsdag 8 december 

Weer moties, voor het eerst ook uit 
de stiMentenwereld. Ach, de studenten. 
De politieke kommentaren in de vlaam
se kranten getuigen van gelatenheid. De 
enige wens : dat men er zo vlug moge
lijk gedaan mee make... En « De Stan
daard » zwijgt. Is Manu Ruys nog niet 
bekomen van zijn bezoek bij de koning 
gisteren ? Piet van Brabant vindt dat 
de Vlamingen zich geen nodeloze zor
gen hoeven te maken want in Brussel-
Hoof dstad krijgen zij de kans op ge
bied van onderwijs en kuituur hun ei
genheid te bewaren... 

Om 10 u in de voormiddag komen de 
verenigde VU-frakties bijeen om hun 
taktiek te bepalen : de boycot blijft ge
handhaafd want de grondwetsherzie
ning is nog slechter geworden dan in 
juni. Als bij het begin van de zitting 
mocht blijken dat de regering erin 
slaagt het aanwezigheidskworum te De
reiken, dan zulen onze volksvertegen
woordigers in de zaal voor het nodige 

vuurwerk zorgen. Zij tenminste zullen 
de stem van het echte Vlaanderen m 
deze tollenaarstempel laten weerklin
ken. 

Even na 14 u komt Eyskens voor de 
Kamer. Het uur van de waarheid is aan
gebroken, zegt hij. Weldra zal het een 
vreselijke waarheid blijken voor Vlaan
deren. Hij wil het wetsontwerp dat de 
« liberté du père de familie » moet in
voeren reeds over enkele weken indie
nen, en zeker vóór 31 januari 1971. Zijn 
de heren liberalen nu tevreden ? Nee, 
nog niet. Hun woordvoerder Hanotte 
komt eisen dat de kamerleden deze be
lofte van de eerste-minister mee onder
schrijven, hoe de politieke konjunktuur 
zich ook ontwikkelt. Met andere woor
den : zelfs wanneer de regering onder
tussen overstag zou gaan, dan nog moe
ten zij zekerheid hebben dat hun « li
berté » op 1 september een werkelijk
heid wordt. En daartoe moeten de volks
vertegenwoordigers van de meerder
heid zich individueel verbinden Is de 
maat nu vol voor de vlaamse CVP en 
BSP ? Schaapachtig zitten ze tegen de 
ongenadige liberale chantage aan te 
staren. Zij reageren niet, zij ondergaan 
maar. 

De Volksuniefraktie ketst gensters, 
vuurt uit alle lopen. Maar het ongeloof
lijke gebeurt toch : de CVP, de BSP, 
zij slikken de nieuwe eis, allemaal, 
zonder één uitzondering. 

Voor Eyskens is de weg nu vrij. 

woensdag 9 december 

De « Financieel-Ekonomische Tijd », 
een dagblad dat sedert maanden op
valt door zijn onafhankelijke politieke 
stellingnamen, schrijft over het lamen
tabele schouwspel dat de Kamer giste
ren te zien gaf : « De vrijheid van het 
gezinshoofd » komt er .. Zelfs met een 
net van peuterscholen en lagere school
klassen blijft het een harde dobber voor 
de Vlamingen. Men vernieuwt geen in
stellingen door het hart van dit land. 
het tweetalig hoofdstedelijk gebied, de 
vlaamse aanwezigheid op losse schroe
ven te zetten ». 
Het brussels « comité du salut public » 
van sieur van Rijn dreigt inmiddels 
met een opstand, want wat in het parle
ment gebeurt vinden die heren « de 
bevestiging van de vlaamse overheer
sing ». Handige lui zijn die careanis-
ten : zij schreeuwen maar, ook wanneer 
ze ondertussen de ene vlaamse toege

ving na de andere op zak steken, ze 
schreeuwen maar om altijd méér te 
krijgen. Straks kan de vlaamse CVP 
naar hun geschreeuw nog verwijzen 
om de grondwetsherziening tot een gro
te vlaamse overwinning uit te roepen. 
Zaterdag komen de heren te Brussel 
bijeen om samen af te spreken hoe zij 
die grote overwinning de volgende we
ken het best aan de Vlamingen zullen 
verkopen. Bij die gelegenheid zullen ze 
Eyskens en Tindemans ook nog maar 
eens rechtstaande mogen toejuichen. 
Die woensdagnamiddag begint dan 
voorgoed 't steekspel over de grondwets
artikelen. Het zal duren tot diep in de 
na'-ht. De Vo%sunie argumenteert, be
zweert, vraagt, dreigt, richt bittere 
verwijten tot de Vlamingen van de 
kleurpartijen. Het is al water op een 
eend, deze « vertegenwoordigers » van 
het vlaamse volk hebben afgesproken 
het misdrijf te plegen en nu wachten 
zij alleen nog maar op het moment 
waarop zij op het stemknopje zullen 
mogen duwen. Alle amendementen van 
de Volksunie worden zonder meer ver-
worpen. Als de banken om twee uur 's 
nachts leegionen heeft Vlaanderen de 
grootste politieke nederlaag uit zijn 
belgische geschiedenis geleden. 

donderdag 10 december 

De « Libre Belgique » bloklettert op 
haar voorpagina dat de Volksunie het 
Kamerdebat van gisteren beheerste. 
Maar de vlaamse CVP-kranten brengen 
in grote opmaak de enige tussenkomst 
van de enige CVP-er die het nodig 
vond tijdens dit debat op de tribune te 
verschijnen. De onbetaalbare van Els-
lande verklaart zonder verpinken dat 
« Vlaams-Brabant moet beschermd wor
den en dat wii daarom deze grondwets
herziening nodig hebben ». Hij wordt 
langdurig toegejuicht op de banken van 
de meerderheid. 

In « Gazet van Antwerpen » schrijft 
Karel De Witte die kennelijk niet in 
zijn beste dagen is : « Er dient woord 
gehouden ». Hij heeft het over een aan
tal formele « verbintenissen » die de 
eerste minister gisteren aanging om de 
pil te vergulden. Ach Karel, wat is et 
ons al niet allemaal beloofd ! 

Hoewel het kalf inmiddels verdron
ken is publiceren de kranten verder 
moties en standpunten van vlaamse ve
renigingen die het alle tegen de fameu
ze « liberté » en andere anti-vlaamse 
toegevingen in de grondwettelijke hut-
sepot van Eyskens hebben, 's Middags 
is de drukkerij van het Belgisch Staats
blad nog niet klaar met het beknopt 
verslag van de vorige dag. Het moet ook 
heel wat tijd hebben gevraagd om et 
al de Majorische scheldwoorden uit de 
weg te krabben. 

En terwijl op hun beurt de senatoren 
met lange tanden aan de grondwet be
ginnen (donderdagnamiddag) zit Manu 
Ruys van « De Standaard » zwaar te 
tobben over de vraag wat hij in zijn 
volgende « van kamerleden en senato
ren » zal moeten neerpennen om niet 
volkomen in tegenspraak te zijn met 
zichzelf en met wat sire de koning 
graag zou lezen. Misschien is het nog 't 
beste te schrijven over het « bedroeven
de peil » waarop de debatten verliepen ? 

het huzarenstukje van sluis : bankkommissie wil de skalp van intercambto 

(aco) — Op verzoek van de belgische Bankkommissie is het 
parket een onderzoek begonnen tegen een van de vele internati
onale financiële maatschappijen die getracht hebben belgische 
spaargelden aan te trekken. Ditmaal betreft het Intercambio, 
waarvan de direkteur-generaal de veel besproken Nederlander 
Walter Voss is. 

We hebben de indruk dat de huidige faze slechts een voortzet
ting is van de sedert geruime tijd woedende striid tussen Inter
cambio en de Bankkommissie, en zulks naar aanleiding van ge
schillen die niet noodzakelijk een strafrechterlijk karakter had
den. 

Bii ons weten heeft de eerste 
konfrontatie tussen Intercam
bio en de Bankkommissie 
plaats gehad naar aanleiding 
van een poging van Intercam
bio om een meerderheidsparti
cipatie te verwerven in één of 
in twee banken, die maanden 
nadien in het nieuws hebben 
gestaan omdat hun toestand 
zorgen baarde, nl. de Belgische 
Bank voor Handel (met zetel 
te Sint-Truiden) en de Social 
Bank, met maatschappelijke 
zetel te Brussel. 

Beide banken hebben een 
paar dagen krantenkoppen ge
ïnspireerd omdat ze een te 
groot en te eenziidig krediet 
hadden toegestaan aan een 
bouw- en aan een financie-
nngsmaatschappij die daarna 
m moelijkheden waren ge
raakt. 

Welnu : deze moeilijkheden 
zouden vermoedelijk nooit 
akuut en nooit bekend zijn ge
worden indien de Bankkom
missie niet Intercambio verhin
derd had een meerderheidspar

ticipatie te verkrijgen in de 
Belgische Bank voor Handel. 

Om een belgische bank te 
verwerven was Intercambio 
bereid de lasten van een kapi
taalsverhoging op zich te ne
men die vermelde bank over 
haar zorgen geruisloos zou 
heengeholpen hebben. IVIaar 
dat wilde de Bankkommissie 
nu eenmaal niet. 

bankkommissie : 
een okkulte macht 

Misschien wilde ze het niet 
op bazis van geldige argumen
ten. Wellicht was het wantrou
wen van de Bankkommissie te
gen deze vreemde en avontuur
lijk aangelegde groep gegrond. 
Maar we achten het ongezond 
dat de Bankkommissie derge
lijke pozities kan innemen zon
der dat ze ook maar één enkel 
ogenblik eraan denkt haar op
vattingen ter zake bekend te 

maken en te verdedigen. Ze 
hoeft haar argumenten niet uit 
te bazuinen tot aan de allerlaat
ste tapkast van dit land, maar 
ze zou rekenschap over haar be
leid moeten geven aan de ver
tegenwoordigers van onze ge
meenschap, die tans in een toe
stand van totale onmondigheid 
in het financieel domein gehou
den worden. 

De Bankkommissie treedt al 
te vaak op als een absolute en 
okkulte macht, die geen demo-
kratische verantwoording moet 
afleggen. Haar jaarverslag is 
een hermetische publikatie, 
waarvan alleen een kleine 
groep ingewijden de bedoeling 
kan vatten. 

Tot zover een kritiek op de 
werkmetodes van de Bankkom. 
missie. Maar het kwaad wordt 
nog erger omdat deze kommis
sie zich beroept op een wetge
ving uit de jaren dertig, die in
middels totaal verouderd is. 

verouderde wet schept 
zelf korruptie 

Dat is geen bijkomende op
merking. Het is de grond van 
de zaak. In een tijd van toene
mende internationalizatie van 
de kapitaalmarkt, in een peri
ode waarin ontelbare investeer
ders wensen gebruik te maken 
van de mogelijkheden geboden 
door een geïntemationalizeer-

de kapitaalmarkt, tracht de 
Bankkommissie de belgische 
kapitaalmarkt met een chinese 
muur af te sluiten van de rest 
van de wereld. 

Inzake inzameling van spaar-
middelen, de belegging ervan 
en de publiciteit errond past 
de Bankkommissie een stelsel 
toe dat ten slotte een inbreuk 
is op de vrijheid van de pers. 
Geen enkel dagblad durft in 
dit land publiciteit opnemen 
voor buitenlandse leningen die 
niet in de smaak vallen van de 
Bankkommissie. 

Vanzelfsprekend vinden die 
buitenlandse leningen toch hun 
weg in België. Maar omwille 
van een verouderde wetgeving 
moet het gebeuren langs klan-
destiene wegen, wat uiteraard 
aanleiding geeft tot allerlei 
vunzige praktijken, tot oplich
terij, schriftvervalsing en vele 
andere delikten. 

kapitalistisch 
gehuichel 

We verdedigen de haaien van 
de internationale financie niet. 
Maar de belgische wetgever 
zelf werkt het bestaan van een 
ondergrondse en vaak korrupte 
internationale kapitaalmarkt 
in de hand, omdat hij niet kan 
dulden dat er een internationa
le kapitaalmarkt ontstaat die 
open en kontroleerbaar zou 

funktioneren in een normaal 
wettelijk raam. 

Hierbij wordt de belgische 
regering bewogen door twee 
bekommernissen die we niefi 
heel verheven kunnen heten, 
eensdeels wil ze de nationale 
kapitaalmarkt in het izolemenÜ 
houden om er beter haar eigett 
leningen geplaatst te krijgen. 
Anderzijds draagt ze aldus bl | 
tot het in standhouden van da 
in België mateloos grote macht 
van de Société Générale. 

Ook dat zijn achtergronden 
van het huzarenstuk van de 
nederlandse Rijkspolitie, die 
vorige week te Sluis een bu
reau van Intercambio binnen
viel op verzoek van het bel-
gisch parket, dat op zijn beurt 
op het oorlogspad gestuurd 
werd door de Bankkommissie. 

Dat wordt dan allemaal geka-
moefleerd met mooi klinkende 
leuzen over de bescherming 
van de kleine spaarder, en over 
de strijd tegen het « zwart 
geld » ! 

Wie verder ziet dan een paar 
sensationeel opgemaakte kran
tenartikels, ontdekt een tot sis-
teem verheven huichelarij 
waarin het establishment het 
rolletje speelt van de bescher
mer der kleine-spaarders-met
hun - moeizaam - gewonnen -
bezit. 

Niet alleen het water en de 
lucht van dit land worden door 
een dozis vunzigheid steeds 
minder genietbaar ! 
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een meerderheid 

die de mindere moet blijven 

'Altijd zijn de Vlamingen een meerderheid geweest in 
'dit land. Een meerderheid die door een (franstalige) mirv-
derheid werd geregeerd, en die noodgedwongen in dit lot 
moest berusten. Het was een gevolg van historische so-
ciaal-ekonomische omstandigheden. Vlaanderen was het 
land van de arme lieden, en arme lieden hebben nooit 
wat te vertellen in beleidsaangelegenheden. Daarom was 
de kleine vlaamse bevolkingsmeerderheid nooit een pro
bleem voor het waals-brussehe establishment, dat het 
voor het zeggen had. 

Tot er na de tweede wereldoorlog enige verandering 
kwam ni die situatie. De franstalige bevolkingsgroep 
groeide nog nauioelijks aan terwijl het aantal Vlamingen 
zienderogen toenam. En wat erger was voor het tradi
tionele establishment : die aanzwellende vlaamse meer
derheid werd met de dag ook zelfbewuster. De vlaamse 
natie kreeg gestalte, won aan invloed en macht. Walen 
en fran<;taJige Brusselaars werden zich daar plots van 
bewust naar aanleiding van het uitgebreide vlaamse 
offensiel in'de jaren 1958 tot 1963. De regering Lefèvre-
Spaak (1961-65) zag zich ertoe genoopt enkele vlaamse 
toegeiiingen te doen ' afschaffing van de talentelling, 
vastlegqinq van de taalgrens, het doorvoeren van de ge
westelijke eentaligheid en ten slotte de aanpassing van 
't aantal parlementszetels. Hoe de vlaamse CVP toen toe
liet al deze « overwinningen » toch te laten ondergraven 
en ondermijnen, is een aparte geschiedenis : het verhaal 
van Hertoginnedal. Een beloHe die zij in die jaren deed 
aan de franstalige « minderheid » moet zij nu deze week 
inlossen. 

Het heeft jaren sTrija en argumentatie gekost om in 
1965 een aanpassing te verkrijgen van het aantal parle
mentszetels aan de gestegen bevolkingscijfers. Op zeker 
ogenblik was nagenoeg een half miljoen Vlamingen niet 
in het parlement vertegenwoordigd. Wat een normaal de-
m.okratisch recht moest zijn, werd uiteindelijk weer eens 
afgekocht tegen zware vlaamse toegevingen. De CVP-
BSP reg^ering van de hh. Lefèvre en Spaak beloofde, in 
ruil voor deze zetelaanspassing, bij de eerstvolgende 
grondwetsherziening aan de Walen waarborgen te zullen 
geven tegen « minorizering » door de Vlamingen Die 
waarborgen zouden eerst de vorm aan nemen van spe
ciale dubbele meerderheden voor bepaalde wetten, en 
vervolgens tras er sprake van een « alarmbel ». Dit is in 
feite een veto-procedure die in werking komt wanneer 
de belangen van een van de twee volksgemeenschappen 
op een ernstige wijze in het gedrang dreigen te komen. 

Het opzet was (en is) maar al te duidelijk : laat het 
aantal Vlamingen maar rustig verder toenemen, wij zul
len uta de grondwet verhinderen dat deze meerderheid 
ooit een feit wordt bi] het uitoefenen van de macht. In 
afxcachting dat de verfransing vanuit Brussel het « even-
wcht » twsen de nederlandstalige en de franstalige be
volkingsgroep iveer herstelt, moet te allen prijze verme
den worden dat de Vlamingen het voor het zeggen zouden 
krijgen in Belgié. Federalisme mocht het ook niet wor
den, want dat zou de franstalige brus.selse lobby uit haar 
komfortabele machtspozitie lichten. Het moest dus een 
grondwet lüorden die de Vlamingen « op hun plaats » 
zou houden, terwijl toch alle kansen op verdere verfran-
sinq vamvt Brussel zouden open blijven. 

De koalitiepartners (CVP en ESP) die deze zware 
W'ssel op de vlaamse toekomst trokken deden vele po
gingen om de PVV bij de uitvoering wan hun plannetje 
te betrekken. Dat zou de zaken vergemakkelijken (Ron-
detafelkonferentie 1946-65) Maar op het laatste nippertje 
liep de PVV uit deze konferentie loeg om politieke — en 
zeker niet om vlaamsgezinde — redenen. 

En dan trok de verkiezinq.suitslag van 1965 een streep 
door de CV P-B SP-rekening. Door de zware afstraffing 
die de twee voormalige regeringspartijen toen kregen, 
kwamen zij precies één stem tekort om het grondwet
telijk kworum van 2/3 meerderheid te halen. Wat later 
zou de herrie rond Leuven het politieke strijdtoneel gaan 
beheersen. Een en ander had voor gevolg dat de grond
wetsherziening werd uitgesteld tot na de verkiezingen 
van maart 1968. Maar uitstel werd geen afstel. 
De zaak-Leuven had in een deel van de waalse 
opinie de « vrees voor minorizatie » opnieuw aange
scherpt en de PSC zorgde er dan ook voor dat « alarm
bel » en bijzondere meerderheden deel uitmaakten van 
het nieuwe regeringsakkoord op 12 juni 1968. 

En dan is het gehakketak en het jongleren met para
grafen en vage bewoordingen begonnen, e'mdeloos en ver
moeiend. In juni leek het er op dat de grondwetsherzie
ning definitief in het slop zat, door de boycot-aktie o.m. 
van de Volksunie. Maar Eyskens bleef jongleren en ma
nipuleren en toegeven aan de frans-brusselse schreeu
wers. En vandaag zijn wij aan de derde en allerlaatste 
ronde toe. 

De check die CVP en ESP tijdens de regering Lefèvre-
Spaak uitgeschreven wordt nu verzilverd. De Vlamingen 
mogen nog maar eens de rekening betalen. Hoe zwaar 
die wel is zal weldra blijken, in de eerste plaats te Brus
sel waar de vlaamse beweging de grootste nederlaag 
sinds haar bestaan lijdt. 

Ne zes weken werf-aktie voor 
« Wij » ligt het aantal nieuwe abon--
nees zo ongeveer drie keer zo hoog 
als in dezelfde periode vorig jaar^ 
En goede reden om tevreden te zi|n 
dus, de krachtige werf-trend zit er 
wel degelijk in. 

Antwerpen lijkt vastbesloten zijn 
aloude (goede) reputatie weer eer 
aan te doen : deze week kwamen 
er uit de stads-afdeling zomaar in
eens 23 nieuwe abonnees binnen
waaien. 

Stonden deze week weer fiinl< 
hun mannetje (of vrouwtje) -. Frans 
Vanden Eynde (Leuven), Koen van 
Meenen (Heusden-Vi ), Karel Celis 
(AAolenstede), Lode van Dessel 
(N i j len) , Annie Kindt (Roeselare), 
Pons van Raemdonck (Kruibeke) , 
Marcel Dedecker (N ie l ) , Carlos 
Vernieuwe (Brugge), AAarie-José 
Lataer (Heusden-VI.), Maurits van 
den Bosch (Bonheiden), Jef Goris 
(Koningshooikt), Marcel De Knijf 
(Zeveneken) en Roger Meysman 
(Merelbeke). 

de abonnementenslag 

Als wi j het machtige Antwerpen 
even terzijde laten, dan ziet de 
stand van de tien aktiefste afdelin
gen er nu zo uit : Leuven, Merelbe
ke, Heusden-Vl., Beersel, Konings
hooikt, Wemmei, Dilbeek, Mecheien 
en Niel. 

In de rangschikking per arrondis
sement behoudt Brussel onbedreigd 
de « gele trui », gevolgd door Ant
werpen dat wel degelijk Brussel niet 
loslaat. In de « staart » van het ar-
rondissementen-peleton is er maar 
nauwelijks wat beweging gekomen. 
Het zijn nog steeds St. Niklaas, Den-
dermonde, ook leper en Tongeren-
Maaseik die de rode lantaarn vol 
schaamte torsen. Alleen Brugge 
wist zich een tikkeltje meer naar 
voor te werken in de rangschikking. 
Zijn al deze tragere broers en zus
sen werkelijk zinnens op de natio« 
nale kaderdagen volgende week 
met rode konen te verschijnen ? 
Of komt de indrukwekkende slag 
op de grosse-caisse nog deze week? 

En dit wil len wi j nog eens bena
drukken (is herhalen geen be
proefd opvoedkundig principe ?) : 
stuur met je perfekt ingevulde oran-
je-werfkaart(en) ook meteen het 
abonnementsgeld door naar het se-
kretariaat. Onze postrekening is en 
bli jft : 1711.39. 

waarom slapen wij ? 

Onderbroken door een kleine 
technische moeilijkheid slaagde 
de BRT-tv er vorige zaterdag
avond toch in, enkele zinnen van 
vlinderdasje van Mecheien uit te 
zenden. Bedoeld wordt de toe
spraak tijdens de herdenking van 
Lodewijk de Raet, want het zou 
enige verwarring kunnen veroor
zaken als dit niet gezegd werd . 
de toespraken, ook de uitgezonden 
uittreksels, van deze minister zijn. 
zachtjes uitgedrukt, niet zo zeld
zaam. 

De achtbare minister heeft daar 
toen het verlossende woord ge 
sproken : subsidies en een kom
missie. Allemaal werk van hem
zelf, van zijn ministerie, van het 
zo bezorgde belgische gezag. Sub
sidies en een kommissie zullen 

bereiken wat door wetten niet be 
reikt werd. Als tien, inderdaad 
tien, kulturele centra in de negen
tien gemeenten gesubsidieerd 
worden, als een kommissie de 
zorg voor de brusselse Vlamingen 
op zich heeft genomen, dan kun
nen we gerust zijn. Alles wat te
voren, daar naast en daar tegenin 
gebeurde en gebeurt en gebeuren 
zal, is dan verder zonder enig be 
lang. 

En tot vandaag, dinsdagavond, 
is er nOi, geen enkel bericht of zelfs 
gerucht dat iemand de achtbare 
minister onmiddellijk heeft ver
teld dat het toch wel te veel ge
vraagd was in hem een sinterklaas 
te zien en dat de aanwezigen 
eventjes te oud waren geworden 
om als kinderen te worden toege

sproken. Vertel niet dat de eer 
bied uit de wereld is : niemand 
van de aanwezigen is blijkbaar in 
een lach geschoten — er waren 
zelfs geen minachtende of ten 
minste ironische glimlachjes te 
zien. Waren die aanwezigen dan 
allen zozeer gebonden aan subsi
dies of aan een kommissie ? 

Of sliepen zij, zacht, onhoor
baar en onzichtbaar, zoals blijk
baar zovelen in Vlaanderen van
daag slapen ? 

Vandaag, dinsdag, om 17 u wa
ren de BRT-radioberichten over 
wat in het parlement gebeurde al 
lang voorbij, toen het uitvoerig 
verslag, met wederuitzending van 
een gedeelte van de zitting zelf. 
in de RTB nog niet eens halfweg 
was. 

Er is een levendige, nooit ver
moeide eigen belangstelling nodig 
om in de dagbladen te ontdekken 
waar ergens deze onbelangrijke 
gebeurtenis die déze grondwets
herziening en de bijkomende ge-

schenkjes aan de moegetergde 
frankofone Brusselaars, vermeld 
worden. Blijkbaar is wel hier en 
daar heel even, iemand wakker 
geschoten toen het eerste nieuws 
kwam, maar is hij heel vlug weer 
ingedommeld. 

Wie zou vandaag nog durven 
dromen van een schok als die door 
Vlaanderen ging na de aartsbis-
dommelijke beslissing en verorde 
ning over Leuven ? 

Waarom slapen wij eigenlijk '1 
Is ons nationaal bewustzijn uitge
hold door een al te ekonomische 
honger ? Zijn we zo zeer met ons 
persoonlijk welslagen bezig dat 
al het «andere » ons koud laat ? 
Verlangen we zozeer naar het 
aards paradijs dat morgen al ko
men moet, dat elke weg ons te 
zwaar en te lang is ? 

Of is gewoonweg ons bed te 
zacht ? En dat terwijl de funda
menten zelf van ons huis uitge
graven worden ! 

nemrod 



'Het meest onterende element in het Kamer' 
^debat over de grondwetsherziening was het 
•ftilzwijgen van de vlaamse CVP-ers en BSP-
ers. Zij \wamen er gewoon niet aan te pas ij 
%et was duidelij\ dat hen het wachtwoord was 
gegeven « geen spre\ers op de tribune ». Met 
%le\e gezichten, waar de zenuwachtigheid en 
'de \wade trouw van af dropen, zaten ze er bij 
om de uitverkoop van meer dan een eeuw 
vlaamse beweging te Brussel mogelij\ te ma-
'Ken. Hun schuldig en medeplichtig stilzwijgen 
'werd slechts één en\ele maal onderbroken : 
Wan Elslande \wam naar het podium om alles, 
wat slecht geweten en trouweloosheid hem in-
gaf, samen te ballen in een \reet van haat naar 
^de Vol\sunie. Het moet onthouden worden : 
'tijdens de lange namiddag en de beslissende 
'nacht van de grondwetsherziening was het eni
ge woord, dat vanop het podium door een 
plaams lid van de meerderheid werd gesproken, 
'een woord van fanatieke wro\ dat gesmeten 
'werd naar hen die door hun verzet de trouwe
loosheid der anderen onderstreepten. Voor de 

al moet 
de k e t e l b 

Hoevelen onder deze tienduizenden zijn er, 
voor wie de taalwet op het onderwijs in al 
haar onvolkomenheid toch de laatste band was 
met de vlaamse gemeenschap en het ultieme 
verdedigingsmiddel tegen de uiteindelijke ver-
fransing ? Wij kennen ze, de volksmensen die 
om den brode naar Brussel uitweken, die geen 
vlaamsgezinden zijn metar die toch liefst van 
al hadden dat hun kinderen de taal bleven spre
ken van de familie en de kennissen thuis. De 
taalwet bood hen een houvast ; ze V.erdedigde 
hen tegen de willekeur en de sociale druk. Als 
hen kwalijk genomen werd dat zij hun kinde
ren naar een vlaamse school stuurden, konden 
zij zich beroepen op wettelijke verplichting. 
Vanaf 1 september 1971 staan zij alleen, zonder 
wettelijke bescherming, in een vijandige om
geving. Indien zij voortaan hun kinderen nog 
naar vlaamse scholen willen sturen, dan is er 
voor hen geen beroep meer op de wet, dan 
wordt van hen een uitgesproken wilsdaad ge
vergd waarvoor zij een heldhaftigheid zouden 
moeten opbrengen, die niemand redelijkerwijze 
van hen mag verlangen. Dit is de kern van de 
zaak, het manetekel dat deze nacht op de brus-
selse muren werd geschreven : op de schouders 
van de zwaksten, van de onmachtigsten, van 
de kwetsbaarsten wordt een verantwoorde
lijkheid geschoven die zij met de beste wil van 
de wereld niet kunnen dragen. Deze verant
woordelijkheid wordt op hen afgewenteld door 
de sterken, door het cinisch gezelschap van 
vlaamse kleurpolitiekers wiens enige reaktie 
deze nacht een schuine blik vol elektorale 
vrees in de richting van de Volksunie was. 

Het is ditmaal geen vlaamse grief, of niet 
alleen een vlaamse grief. Het is schreeuwend 
sociaal onrecht dat bedreven wordt op de ano
nieme kleine Vlaming in de hoofdstad. Met als 
bez\varende omstandigheid dat dit onrecht 
precies bedreven wordt door de heren, die 
zich beroepshalve laten doorgaan voor verde
digers van de kleine man : de sociaal-demokra-
ten en de kristen-demokraten, die daarenboven 
nog het lef hebben om zich te beroepen op wat 
« vrijheid » wordt geheten. 

De vrijheid van het gezinshoofd ? Tot in het 
begin van deze eeuw werden onmondige kinde
ren naar de fabriek of zelfs naar de mijn ge
stuurd. Toen de sociale voorvechters het opna
men tegen het schandaal van deze kinder-ex-
ploitatie, kregen zij steevast vanwege bekrom
pen kapitalisten en konservatieven te horen, 
dat zij zich vergrepen aan het eerbiedwaardig 
beginsel van de «vrijheid van het gezinshoofd». 
Het was immers de vader, zo betoogden de 
woordvoerders van de reaktie, die in alle vrij
heid moest kunnen beslissen over het feit of 
hij zijn kinderen al dan niet uit werken stuur
de. In feite bestond die vrijheid niet : de ar
beider had geen keuze, want de sociale en de 
ekonomische druk verplichtten hem er toe. 

rest zwegen ze, tenzij men het gebral van Ma
jor of andere huilebalken voor spre\en zou ver
slijten. 

We \e\en vatiop de publieke tribune neer 
op het schouwspel dat we in de loop der jaren 
al zo vaa\ hebben gezien, maar dat ons nog 
altijd verbijstert: het schouwspel van de vlaam
se meerderheid in het parlement die zich — op 
de Volksunie na —' laat \elen zonder zelfs één 
en\ele \eer een jammerklacht te sla\en. Op 
het elektronisch stembord flitsten de lampjes 
aan en uit. Maar hoe we ze oo\ telden en her
telden, er was in de Katner zelfs geen van den 
Daele te vinden... 

Lang vóór het debat beneden ons stil viel 
omdat er een einde \omt zelfs aan de maraton 
der schande, waren we er al niet meer bij. We 
liepen door de \oude straten van Brussel en we 
dachten aan de tienduizenden, die achter de 
don\ere gevels leven en over wie in deze nacht 
de dobbelstenen waren gegooid : de Vlamin
gen in de brusselse diaspora. 

a r s t e n 

gedeeltelijk te gaan leven op het zweet van 
zijn kinderen. 

Is het vandaag, met de brusselse « liberté du 
père de familie », misschien anders ? Heeft de 
kleine vlaamse man te Brussel de vrije keuze 
of is hij integendeel het bijna weerloze (weer
loos, op de binnenkort afgeschafte taalwet na) 
slachtoffer van de enorme sociale, ekonomi
sche, politieke en kulturele pletwals die de 
brusselse reaktie op hem laat inrijden ? 

De keiharde realiteit is, dat vanaf 1 septem
ber 1971 de vlaamse arbeider en kleine zelf
standige te Brussel, de bediende, de ambachts
man en de trambestuurder voor extremisten 
en voor incivieken zullen uitgescholden worden 
door het brusselse schorem, dat nu geen enke
le wettelijke beperking meer heeft voor zijn 
drang om te vernederen en te vernietigen al 
wat zich niet plooit naar Simonet's « onom
keerbare wetmatigheid ». 

We moeten het ons niet ontveinzen : Vlaan
deren heeft deze week te Brussel een zware 
nederlaag geleden. We moeten ons niet overle
veren aan begoochelingen : dat de moord op de 
échte vrijheid, de vrijheid van de vlaamse 
volksmens te Brussel bijna geluidloos kon ge
schieden, is een veeg teken. 

Wat van ons verwacht wordt is, dat wij ster
ker zijn dan deze beproeving. Er is in Vlaande
ren deze dagen, net zoals na Hertoginnedal, een 
stroom van machteloze woede die gericht moet 
worden in de bedding van een duidelijke vlaam
se machtswil. Er is, naast onze zwakheid en 
kwetsbaarheid te Brussel, de gestegen vlaamse 
volkskracht in Vlaanderen zelf. Al te weinig 
nog heeft deze volkskracht zich omgezet in 
een uitgesproken ontvoogdings- en bevrijdings-
wî  ; al te gemakkelijk kunnen de kleurpartijen 
de richting en het uiteindelijke doel verdoeze
len. Maar tegenover de onomkeerbaarheid van 
Simonet en zijn brusselse geestesgenoten van 
alle kleur staat een andere en belangrijkere 
onomkeerbaarheid : die van de onmiskenbare 
opgang van het vlaamse volk. Wat de toekomst 
betreft tekent zich alvast één zekerheid af : 
het wangedrocht van de « vernieuwde » grond
wet met haar manke en tegenstrijdige bepalin
gen, met haar oplossingen-van-één-dag zal uit
eindelijk niet bij machte zijn om het funda
menteel probleem van ons land — het samen
leven van twee volkeren — op te lossen. Het 
gewicht dat deze week op de veiligheidsklep 
van de belgische stoomketel is gelegd — het 
brussels gewicht — zal nooit zwaar genoeg 
doorwegen om de toenemende vlaamse en ook 
waalse druk te weerstaan. Onze taak is duide
lijk en we zeggen het brutaal, met de openhar
tigheid die op dit zware ogenblik past : we zul
len vuur stoken tot dat het gewicht er af vliegt. 
En ontstaat daarbij schade aan de ketel : de 
wurgers van de échte vrijheid hebben het dan 
zo gewild ! 

« Wordt Brussel helemaal verfranst, dan blijft 
ook een deel van de burgers in de vlaamse provin
cies verfranst. Gelooft niet dat de Vlamingen dan 
ooit meester zijn in Gent en zelfs, indien dat mo
gelijk v^are, zou de algehele vervlaamsing van 
Gent niet kunnen opwegen tegen de algehele ver-
fransing van Brussel. Wordt Brussel ons ontrukt, 
dan zal de vlaamse kuituur, hoe we ons ook inspan
nen, tenslotte toch een provinciale kuituur bli jven. 
Wij mogen ons niet laten onthoofden. O, ik zou 
U met heel mijn ziel wil len inprenten, hoe vreselijk 
ernstig dat vraagstuk van Brussel is. Ik zeg het niet 
alleen tot de Vlamingen, ik zeg het tot het gehele 
land, want het lijdt geen twi j fe l , dat de toekomst 
der belgische natie aan dat vraagstuk verbonden 
is. Brussel is de enige door-en-door belgische stad, 
half frans en half vlaams, de natuurlijke schakel 
tussen Vlaanderen en Wallonië, Dat kan Brussel 
bl i jven, indien hier een vlaamse kuituur zich na
tuurlijk ontwikkelen kan naast de franse. Maar 
wordt het Vlaams hier versmacht, zoals men 't er 
op toelegt, dan is de band verbroken, en daar kan 
het ergste op volgen, in 't gunstigste geval dat zich 
bedenken Iaat, zou dat toch de macht der verfran-
sing in Vlaanderen wakker houden, en dan liggen 
we, voor hoelang nog weet niemand, in het moe
ras waar we nu in ploeteren en waar we ons uit 
verheffen wil len. Men zal er toch niet in slagen, 
nietwaar, het vlaamse land geheel te verfransen ? 
De Vlamingen zijn toch een kracht, nietwaar, die 
men minder dan ooit ten onder zal krijgen ? Maar 
het vlaamse land zal uit zijn tweeslachtigheid niet 
gered worden, zijn ontwikkeling zal belemmerd 
worden, het zal geslachten lang verlamd worden 
door de meest verbitterde oorlog van vlaamsge
zinden tegen fransgezinden. Dat heeft België waar
lijk niet nodig. België mag geen ziertje verkwisten 
van de energie die het nodig heeft om midden tus
sen de voornaamste beschavingen van West-Euro
pa een grote natie te worden. 

ZO zag het 

august vermeylen 

» Bedenkt het wel, en ik zou willen dat mijn 
stem hier buiten dringe, tot in de oren van al de 
volksvertegenwoordigers die morgen of overmor
gen hun stemmen zullen uitbrengen ; ik spreek 
niet onder de invloed van de hartstocht, wat ik zeg 
is de vrucht van kalme beredenering ; bedenkt het 
wel : wi| staan hier voor geen vraagstuk van on
dergeschikt belang : voor het nationale vraagstuk 
zelf. En dat staat boven alle partijen-politiek. En 
daarom zeg ik U, in het volle besef en de ernst van 
mijn woorden : laat U niet ten dode opschrijven, 
geeft ditmaal niet toe, gaat tot het uiterste, ... En 
worden we toch overwonnen door het brute ge
weld van domheid, platzakkerij en arglist, het wor
de dan de oorlog, de oorlog zonder meedogen, 
zonder genade, die niets ontziet en niemand meer 
spaart, de haat eindelijk gesteld tegen de haat, 
de onbarmhartige strijd in de verkiezingen tegen 
al wie ons verraden en verkocht heeft, tegen al wie 
niet met ons is, wat ook de diensten mogen zijn 
die hij zijn partij bewezen heeft, hel worde de 
tweedracht in de scheuring in iedere partij. Het 
gaat hier om hogere prijs dan de vrede in de par
tijen ! Nu of nooit ! En dat degenen die zulk een 
strijd over ons ongelukkig land zullen gehaald heb
ben er de verantwoordelijkheid voor dragen : het 
zal dan te laat zijn voor alle woordentwisten. Want 
wat wij verdedigen is ons bestaan zelf : wij willen 
ons niet laten kapot maken ». 

august vermeylen, 1914. 
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parlementaire krabbeis 
in 

de 
senaat 

Het belangstellingspunt is, wat de 
grondwetsherziening betreft, van de Se
naat naar de Kamer verschoven. 

Het heeft bij de insiders verwonde
ring gewekt dat de CVP zo gemakke
lijk Brussel prijs heeft gegeven De sleu
tel dient gezocht in een vergadering van 
de CVP-frakties waarin men vastge
steld heeft dat de strijd te Brussel te 
moeilijk is en overigens de moeite niet 
loont omdat toch maar weinie Brusse
laars CVP kiezen ! 

Deze redenering is tipisch CVP. Deze 

partij heeft het nooit moeilijk gehad. 
Zij zit bijna bestendig in de regering. 
Ze kan vriendjes benoemen en kredie
ten uitstrooien haast naar willekeur. 
Wanneer er dus ergens scherp en lang
durig verzet rijst laat ze helst het 
vraagstuk rotten om dan tipisch kleri
kaal de schuld op anderen te schuiven 
en de eigen handen in onschuld te was
sen. 

Er is echter Eyskens. een hoogmoedig 
man, die er nu eenmaal zijn aanzien 
mee gemoeid ziet dat die grondwetsher
ziening er door komt Ook hij zoekt de 
weg van de minste weerstand Hij heeft 
toegegeven aan de waalse PLP op de 
rug van de CVP e^n gedweee rug die 
altijd buigensgoreed staat De CVP be
staat tans ook parlementair uit een 
meerderheid smdikalisten en voor hen 
is het vlaams vraagstuk niet zo belang
rijk, zij kijken wel wat vreemd op nu 
het van overal moties regent tegen de 
vrijheid van hot gezinshoofd doch ver

mits de arbeiders- en bediendenorgani-
zaties niet reageren denken ze dat het 
geen kwaad kan, dat het wel zal koelen 
zonder blazen. Daarbij de gemeente
raadsverkiezingen zijn voor hen niet zo 
ongunstig uitgevallen als ze verwacht 
hadden en nu steken ze zoals de struis
vogel liefst de kop in het zand in de 
hoop dat dezelfde gunstige uitslag hen 
zal ten deel vallen bij volgende parle
mentsverkiezingen De kiezers, die een 
kort geheugen hebben, zo redeneren ze, 
zullen dit alles dan wel weer vergeten 
zijn 

Kostelijk zijn de berekeningen over 
de samenstelling van het agglomeratie
kollege te Brussel, die tans in de wan
delgangen reeds besproken worden Er 
zouden 4 vlaamse schepenen zijn Waar 
die zoeken ' 

Wel het is heel eenvoudig voor de 
Vlamingen die daaraan nog niet gedacht 
hebben Er werden immers nederiands-
taligen gekozen op de lijsten van de 
BSP, van de PLP en zelfs van het FDF. 
Nederlandstaligen die weliswaar voor de 
volledige verfransing van Brussel ge
wonnen zijn maar die niettemin zich 
nederlandstalig noemen. Vergeten we 
het niet dat ook de beruchte voorzitter 
van het even berucht Comité du Salut 
Public de heer van Rijn, als nederlands

talig advokaat benoemd werd bij het 
Hof van Kassatie. 

Welnu dergelijke nederlandstalige 
verkozenen tellen de franstaligen op 
hun lijsten : 11 op de PSB, 6 op de PLP 
en zelfs 3 .. op de FDF-lijsten. Men zal 
schateren in Vlaanderen, maar waar
schijnlijk ten onrechte. In dit land waar 
het allergekste normaal is en wat nor
maal is ekstremistisch heet, is dit ver 
van onmogelijk. Het zal zeker de Vlaam
se CVP niet zijn die dat zal verhinde
ren 

Een rustige Senaat besprak een reeks 
kleinere wetsontwerpen om het leger-
kontmgent en een enkele begroting, die 
van financiën, die traditioneel niet veel 
kritiek uitlokt Er waren slechts een 
paar beknopte redevoeringen waaron
der die van senator van Haegendoren. 
Ook in de kommissies verliep alles rus« 
tig, zelfs in die van Volksgezondheid, 
waar bij afwezigheid van voorzitter en 
ondervoorzitter, de deken in jaren, se« 
nator Elaut, voorzitter diende te zijn. 
Het sprak haast vanzelf dat dit voor 
hem de gelegenheid was om met enke
le zaken en personen de draak te ste
ken Senator Coppens, die al wel vaker 
zijn slachtoffer was, moest het weer ont
gelden wat heel wat binnenpretjes ver- , 
oorzaakte. 

« Fascist » en « zwartzak ))-schreeuwer Major in aktie. 

in 

de 

kamer 
Eyskens heeft eindelijk zijn 

kworum, zodat de grondwetsher-
aening er komt. Hij heeft vol
doende bondgenoten gevonden bij 
de waalse PLP, die bereid is en
kele spandiensten te leveren tegen 
de overhaaste invoering van de 
« vrijheid van de familievader » 
te Brussel. De Waal Hanotte 
(PLP) eiste de goedkeuring van 
een rezolutie, waarin de regering 
deze verplichting op zich neemt, 
en waarin de Kamer beslist o.a. de 
vrijheid van de familievader in te 
voeren wat er ook gebeure. Deze 
verbijsterende voorwaarde bete
kent dat de huidige Kamer ook 
een volgende Kamer kan verplich
ten de waalse PLP-eis in te lossen. 
Dat is vanzelfsprekend piramidale 
onzin : een volgende Kamer is 
soeverein en kan niet gebonden 
zijn door verplichtingen die zijzelf 
met nam. Deze dwaasheid is ech
ter gestemd door de meerderheids
partijen hun pientere juristen in-
kluis. 

Na schorsingen en schermutse
lingen is men begonnen met de 
bespreking van het ontwerp waar
bij de randgemeenten uit de lucht 
worden gehaald en geplaatst in 
het Vlaamse land, waar zij steeds 
hebben thuisgehoord. Het toppunt 
van kwade trouw bij de fanatieke 
Brusselaars is wel dat zij deze re-
gularizering als een zware toege-
ving aan de Vlamingen voorstel
len en daarvoor een tegenpresta
tie eisen. Net alsof de eigenaar 
een prijs moet betalen voor de 
teruggave van zijn eigendom. 

Frans van der Eist kwam op de 
tribune verklaren dat zijn fraktie 
nog sterker gekant is tegen de 
grondwetsherziening na de nieu
we toegevingen De strijd tegen 
de noodlottige grondwetsherzie
ning zal verbeten worden voortge
zet, met andere middelen in een 
andere situatie. De boycot van de 
Volksunie was het ultieme, doel-
treffende middel om de grondwets
herziening te kelderen vermits 
daardoor het kworum niet werd 
bereikt. Nu echter het kworum 
geleverd wordt door de waalse 
PLP is de boycot ondoelmatig en 
zinloos geworden De fraktie zal 

aan de bespreking deelnemen, 
maar zij zal onmiddellijk de 
grondwetsherziening torpederen 
als daartoe maar enige kans be
staat, zo zei de Volksunievoorzit
ter dreigend. 

Plots dwarrelden tientallen pam
fletten op de hoofden van de wat 
verhitte achtbaren. Enkele VU-
jongeren hadden op de openbare 
tribune plaatsgenomen en stortten 
een vrachtje papieren in het half
rond, terwijl zij riepen « stop de 
verfransing » en « weg met de 
verraders ». Minister Major, de 
grove blunderaar van de regering 
die een rode kameraad van de 
BRT voor fascist schold en minu
tenlang in het sportpaleis te Ant
werpen werd uitgefloten draaide 
zich woest om, in de richting van 
de Volksuniebanken, en loste en
kele scheldwoorden. Hij werd 
duchtig de bol gewassen en bui
ten zichzelf riep hij « zwartzak-

ken » daarbij zelf paars-rood aan
lopend Maunts Coppieters eiste 
het woord voor een persoonlijk 
feit. Met zijn verleden als weer
stander eiste hij van Major dat hij 
zijn woorden zou intrekken Major 
liet zich pramen en ging dan met 
tegenzin onder het Volksuniege
roep naar de tribune Hij had niet 
de moed zijn woorden te herhalen 
maar loog wat voor. Hierop riep 
Reimond Mattheyssens dat hij niet 
alleen een lasteraar maar ook nog 
een leugenaar was, waarop een 
minutenlang ge jouw en geroep 
« leugenaar » volgde aan het adres 
van de onbetrouwbare exellentie, 
die er tam en bleek bij zat. 

Vik Anciaux kwam herhaalde-
hjk op de tribune om zijn amen
dementen te verdedigen waarbij 
de faciliteiten in de randgemeen
ten werden afgeschaft en waarbij 
een kiesarrondissement Vilvoorde 
wordt opgericht. Scherp kloeg hij 
de vrijheid van de familievader 
aan, gewapend met uitspraken van 
de socialist Larock toen deze mi
nister van Nationale Opvoeding 
was. Hij pakte Vanden Boey-
nants aan die zich op de gevoelige 
plek getroffen Voelde. 

Evrard Raskin nam het voor de 
duitstalige gemeenten op. Hij 
kloeg de verfransingsmaneuvers 
aan, gedirigeerd uit Brussel en 
Verviers. De bewoners van de 
Oostkantons kunnen zich niet la
ten gelden omdat hun vertegen
woordigers aan de leiband lopen 
van de waalse partijbazen. Hij zei 
kortaf : dat nemen wij niet. 

Leo Wouters, met de overtui
ging van een heel leven, voelbaar 
onder zijn woorden, noemde de 
Vlamingen een verdrukte meer
derheid. Ook hij viel scherp de 
onverantwoorde vrijheid van de 
familievader aan, en richtte zich 

patetisch tot de Vlamingen van 
de CVP 

Hugo Schiltz kwam meermaals 
aan het woord Met brio verde
digde hij het standpunt van de 
fraktie, antwoordde snedig op de 
onderbrekingen en diende van Els-
lande die de fraktie had aangeval
len gevat van antwoord. Hij zei 
vernietigend dat hij zich in de 
CVP had vergist, doordat hij niet 
had voorzien, dat zij na op de knie-
en te hebben gelegen voor de P W 
ook nog voor deze partij op haar 
buik zou gaan liggen. Striemend 
verweet hij de CVP dat zij een 
uitverkoop hield van de vlaamse 
beweging. 

Reimond Mattheyssens toonde 
aan dat de pariteit in het brussels 
agglomeratiekollege doorzichtig 
boerenbedrog is, en de alarmschel 
in de agglomeratieraad volkomen 
waardeloos. Hij zei : Gij zijt als 
jongeman een vlaamse belofte ge
weest die met een vlaamse ge
loofsbelijdenis is begonnen, en gij 
eindigt als de man die de vlaamse 
aanwezigheid in Brussel uitscha
kelt, de opgang van de vlaamse 
gemeenschap afgrendelt. 

Maurits Coppieters kwam nog 
even terug op het incident met 
Major en zei dat hij meer respekt 
had voor sommige zwartzakken 
dan voor sommige ministers. In 
een hooggestemd betoog riep hij 
hartstochtelijk u i t : het is een dwa
ze illuzie te menen dat men 'n na-
tionaliteitenkonflikt oplost met 
een kultuurautonomie zonder fi
nanciën. Hij gaf van Elslande een 
stevige veeg uit de pan wanneer 
hij zei dat deze op een beter pad 
was in zijn jeugd met de taal-
grensaktie dan met zijn houding 
in de grondwetsherziening. 

nik claes. 

De VU-kamerfraktie beheerste deze week het dehat in de Kamer. 



jaak vandemeulebroucke: 

ff de vlaamse leerkrachten willen er niet 

langer als onmondige broertjes bijlopen » 

Vlaanderen heeft niet gewacht op de (al te trage) politici om rezoluut 
de federalistische weg te kiezen. Het had de brusselse toelating niet nodig 
om een uitgebreid verenigingsleven op te bouwen waarin het « baas in 
eigen huis » geen dode letter zou blijven. Talrijk zijn de verenigingen 
die fier de vlaamse « V » in hun naam dragen : VOS, VTB, W A , VVO, 
VVS, VVB,VVP, VEV... En de lijst wordt alsmaar langer. Vorige week 
konden wij hier de oprichting aankondigen van een VBV (Vlaamse Bos-
bouwvereniging) en wij brachten verslag uit van een zoveelste aktie van 
de jonge « Vereniging van Vlaamse Leerkrachten ». 

Op 3 november was deze VVL jarig. Zij werd in 1969 op die datum te 
Brussel aan de pers voorgesteld, en kan nu — na twaalf maanden intensie
ve werking — bogen op vierduizend aangeslotenen. Dit mooie rezultaat is 
dan voor een goed deel het werk geworden van Jaak Vandemeulebroucke, 
de ondernemende algemene VVL-sekretaris. Wij zaten dezer dagen samen 
bij een koffie in de brusselse « Egmont ». Het werd een boeiend gesprek. 

geen sindikaat 

Of de VVL een beroepsvereni
ging wil worden, een « sindikaat » 
van vlaamse leerkrachten ? «Nee» 
zegt Vandemeulebroucke « dit was 
niet de bedoeling bij de oprich
ting, en dit is nog steeds onze be
doeling niet. Bernard van Dijck, 
de prefekt van het koninklijk ate-
neum van Landen, heeft het goed 
verwoord in onze folder : « De 
W L vervangt de sindikaten niet 
en wenst zulks ook niet te doen. 
Er zijn echter taken weggelegd 
voor W L , die vakverenigingen 
niet aankunnen of niet aandur
ven. Wie heeft bijvoorbeeld al 
iets gedaan voor vlaamse kinder-
kribben in Brussel, voor het recht 
van het vlaamse kind op onder
wijs in zijn moedertaal in de 
hoofdstad ? Omdat voor ons volk 
nog al te veel wat krom groeide 
dient rechtgetrokken, heeft elke 
leerkracht de plicht de VVL te 
steunen, omdat W L de organiza-
tie is die de handen steekt waa r 
andere organizaties ze angstvallig 
weghouden ». 

Als ik het goed begrijp dan is 
het de bedoeling van de VVL «aan 
vlaamse beweging te gaan doen» 
op gebied van het onderwijs ? 

« Ja, maar de VVL wil nog meer. 
Aan de bazis van de nieuwe ver
eniging ligt — zoals vaak het ge
val is — een gevoelen van onbe
hagen. Er is op Vlaams gebied in 
het onderwijs nog heel veel te 
doen, en daarom nemen wij rezo
luut onze plaats in de rangen van 
allen die meewerken aan de alge
hele vlaamse ontvoogdmg. Maar 
het onbehagen bij de leerkrachten 
stoelt niet enkel daarop. Kijk. het 
is toch een feit dat het ambt van 
onderwijzer, van leraar steeds 
meer aan maatschappelijk aan
zien inboet. Dat het lerarenkorps 
in zijn geheel aan onderwaarde
ring — en dan bedoel ik het niet 
enkel financieel — te lijden heeft, 
en aan een zeker funktieverlies. 
Zou het een goede zaak zijn voor 
de gemeenschap wanneer onder
wijs geven morgen een aangele
genheid is van mensen die door 
iedereen beschouwd worden als 
zijnde « maar leerkrachten » ? 

pluralisme 

En dan dat totaal gebrek aan 
samenspraak over de verschillen
de onderwijsnetten heen, dat ont
stellend gebrek aan pluralistische 
geest. Over de « verzuiling » de 
onderlinge vijandigheid, van de 
verschillende onderwijsnetten in 
ons land is al veel gezegd en ge
schreven. Het is een ongelukkige 
geschiedenis, die haar wortels 
heeft tot ver in het vaderlandse 
verleden. Wat een ellende, wat 
een kleinzielig gescharrel wat een 
onverdraagzaamheid is er niet 
over ons onderwijs gekomen door 
wat de verschillende uitbarst in
gen van « schoolstrijd » en al wa t 
dit aan gevolgen meebracht En 
die nefaste strijd-geest is helaas 
nog niet helemaal dood Weet je 
dat bijvorbeeld in Oostende het 
Mana-Hendrikapark nog altijd 

niet mag bezocht worden door 
leerlingen en leerkrachten van het 
ateneum. Zij zouden daar wel eens 
in kontakt kunnen komen met 
leerlingen en leraars van het nabij 
gelegen kollege... Een onzinnig 
overblijfsel uit de laatste school
strijd. De W L wil er het hare toe 
bijdragen om aan de mentali tei t , 
waarvan zo'n maatregel een uit
vloeisel is, een einde te maken. 
Wij, onderwijsmensen, hebben 
ten slotte allemaal met dezelfde 
problemen te maken, staan voor 
dezelfde opgaven, wij willen uit
eindelijk allemaal hetzelfde Waar
om zouden wij ons dan nog langer 
laten opsluiten in die versteende 
« zuilen » uit he t verleden Aan de 
« apartheid » die daar een gevolg 
van is doen wij niet mee. Vandaar 
dat de W L van meet af aan plu
ralistisch werd opgevat. Onder on
ze leden zijn er onderwijsmensen 
uit het vrij onderwijs (58 % ) , uit 
het rijksonderwijs (32 %) en uit 
he t gemeentelijk en provinciaal 
onderwijs (10 % ) . Is dit niet het 
beste bewijs dat vele leerkrachten 
het met onze opvattingen eens 
zijn. dat zij gedaan willen maken 
met die absolute apartheidspoli
t iek van de verschillende onder
wijsnetten ? ». 

woordje meepraten 

« Wij hebben samen nog zoveel 
te doeri, in het belang van alle on
derwijsmensen en van het onder
wijs in zijn geheel. In het belang 
dus ook van de jonge mensen en 
van hun ouders. Met de demokra-
tizering van ons onderwijs staan 
wij nog vrijwel nergens. Er wordt 
al jarenlang over «inspraak», in 't 
onderwijs en daarbuiten gepraat. 
Maar zeg mij : wat is er in de 
prakti jk al van terecht gekomen ? 
De leerkrachten, de leerlingen en 
hun ouders — jawel, ik ken ook 
het bestaan van ouderverenigin
gen — lopen er nog steeds te veel 
als onmondige broertjes bij. Er 
moet nu eens eindelijk werk ge

maakt worden van de inspraak en 
het medebeheer van al die betrok
kenen. Dat moet georganizeerd 
worden. 

Als wij het nu eens van uit het 
s tandpunt van de leerkracht be
kijken. Tot vandaag is elke onder
wijzer en leraar een loontrekken
de die een dienst presteert (een 
aantal lesuren) en die daarvoor 
vergoed wordt. Bij het program
meren van de leerstof, het richten 
en beheren van de schoolgemeen
schap wordt hij weinig of niet be
trokken. Voor de metodische aan
pak van de leerstof en de opvoed
kundige verhouding met de leer
ling is hij echter alleenverant
woordelijk en slechts in weinig 
gevallen ondervindt hij hierbij 
hulp van bevoegde instellingen. 
Zijn promotiekansen zijn buiten
gewoon gering, eigen inzichten 
kan hij veelal niet verwerken en 
voor bij- en herscholing is hij al te 
vaak op zichzelf aangewezen, de 
schaarse « konferenties » niet t e 
na gesproken. Zo is het leraren-
beeld vervormd tot de « doceren
de » leraar, die in vele gevallen 
na een tiental jaren vastgeroest 
zit in een aantal stereotiepe ge
woonten. Doordat hij bovendien 
onderbetaald wordt, moet hij 
noodgedwongen zijn toevlucht 
zoeken in allerlei bijlessen en kar
weitjes. Wie is uiteindelijk gebaat 
met een dergelijke gang van za
ken ? Niemand, en zeker niet de 
jonge mensen die recht hebben op 
een uitstekende scholing ». 

echt demokratisch 

« De VVL gelooft in een school
gemeenschap die de weerspiege
ling is van de sterk-veranderende 
maatschappij waarin wij leven. 
Daarom is een blijvende beroeps-
vervolmaking van de leerkrachten 
noodzakelijk. De strakke klasse
werking moet vervangen worden. 
Er moeten kleine leefgroepen ge
vormd worden van leerlingen en 
leerkrachten, met grote zelfbe
schikking. De leraar-begeleider 
moet zich totaal aan zijn taak 
kunnen wijden, en dus behoorlijk 
bezoldigd worden. 

Er is in ons land een grote nood 
aan een werkeli jke pedagogische 
herbronning. De beste leerkrach
ten worden er ziek van te zien hoe 
bij ons werkelijk geknoeid en 
geïmprovizeerd wordt. Zij mogen 
er de fijnste ideeën voor een zin
nige vernieuwing op nahouden, 
nergens kunnen zij daarmee aan 
bod komen. Ons onderwijs wordt 
nog altijd « geleid » op een auto-
kratische manier, die al lang niet 
meer van de tijd is. Moet het dan 
verwonderen dat de meest krea-
tieve elementen uit het onderwijs 

weglopen ? Er is een werkelijke 
brain-drain uit het onderwijs aan 
de 'gang . Nogmaals, is dit in het 
belang van iemand? De leerkrach
ten moeten de kans krijgen mee 
t e werken aan een werkelijke de-
mokratizering. een echte, van het 
onderwijs. Zij zijn bereid tot de 
meest ingrijpende zelfkritiek, 
maar neemt het dan ook niet lan
ger dat aan de vooropgestelde vi-
zies niet mag worden geraakt ». 

«Het spreekt vanzelf» zegt Jaak 
Vandemeulebroucke « dat het ver
nieuwde onderwijs, de demokrati-
zering waarvoor wij pleiten, al
leen maar zin heeft wanneer de 
school zich werkelijk weet te in
tegreren in de gemeenschap waar
van wij deel uitmaken. De school 
is geen instituut dat een eigen le
ventje leidt en dat geen uitstaans 
heeft met he t leven daarbuiten. 
Wij spreken in onze teksten van 
een « dienstbare volksverbonden
heid ». en wij hebben daar een 
konkrete voorstelling van ». 

wi j beginnen nog maar 

Hoe reageren de sindikale on-
derwiisorganizaties en de school-
direkties op het bestaan en op de 
aktie van de VVL ? 

« Zware tegenstand vanwege di-
rekties hebben wij nog met onder
vonden, op enkele zeldzame geval
len na. De meest progressieve di-
rekties steunen ons zelfs. Wel is 
er hier en daar wat wrevel te on
derkennen omwille van ons « plu
ralistisch » standpunt. Sommigen 
zouden onze onderwijsaktie liever 
beperkt zien tot één onderwijsnet. 
Dit niet te doen vinden wij echter 
juist essentieel. 

De sindikaten ? Zij aarzelen, 
staan eerder sceptisch. Ik denk 
dat het is omdat zij nog niet pre
cies inzien wat wij beogen. In de 
loop van deze kerstvakantie zul
len wij met hen formeel kontakt 
opnemen, om hen doel en werking 
van de W L uit te leggen. Zij 
moeten begrijpen dat, wanneer 
wij bijvoorbeeld opkomen voor 
meer waardering t.a.v. de leer
krachten, dit kan betekenen dat 
wij ook de financiële eisen van 
onze kollega's ondersteunen. Maar 
dit is slechts een beperkt aspekt 
van onze aktie. die zich verder 
ui ts trekt over terreinen waarop de 
tradit ionele sindikale organizaties 
nauwelijks aan bod komen. Zij 
moeten ook weten dat wij het met 
ons pluralisme oprecht menen, 
dat bij de W L mensen zijn aan
gesloten van alle politieke en filo-
zofische opinies. Wij vragen hen 
alleen dat zij opzet en aktie van 
de W L onderschrijven » 

Verwachten jullie een verdere 
sterke groei van uw ledenaantal ? 

« Zeker. Nu zijn er zo'n 4000 van 
de 70.000 leerkrachten aangeslo
ten die daarvoor in aanmerking 
komen. Wij hebben een voet in 
huis in een 400-tal scholen. De le
raren M.O. zijn het sterkst verte
genwoordigd, maar ook in het la
ger onderwijs willen wij doordrin
gen Eigenlijk zijn wij nos maar 
pas begonnen ». 

Jaak Vandemeulebroucke ge
looft in zijn vereniging. «De leer
krachten mogen niet langer on
mondige broertjes blijven » zegt 
hij. « Hoe zouden zij kritische, be
wuste mensen kunnen vormen als 
zij zelf in hun ivoren toren blijven 
zitten ? Wij moeten een kritisch 
ingesteld lerarenkorps hebben, dat 
niet terugschrikt voor verantwoor
delijkheid. Het onderwijs kan er 
alleen maar wel bij varen. Ook 
dat is wezenlijk vlaams belang ». 

kontaktadressen 

Algemeen sekretariaat : Jaak 
Vandemeulebroucke, Anjelieren 
laan, 25, Oostende (8400) tel. 
059/804.28. 

Provinciale sekretariaat : 
Antwerpen : Walter Warmoes
kerken, Belpairestraat, 63. Ber 
chem (2600) 
Brabant: Mark Gels, Brusselse 
steenweg, 73 a, Tervuren (1980. 
Limburg : Jaak Gabriels, Ger 
dingerpoort. 14, Bree (3690) 
Oost-Vlaanderen : Hugo Mar<-
chal. Coupure. 40. Gent (9000) 
West-Vlaanderen : Denise Goei 
hals-Thijs, Moestraat 38 St. An 
dries (8200). 
Het lidmaatschap 1970-71 kos-

slechts 50 fr (steunbijdrage vana' 
100 fr), abonnement op W L - b e 
richten inbegrenen. Wie lid wens' 
te worden schriive dit bedrae ovei 
op de prk nr. 8965 94 van VVL. An 
jelierenlaan 25 Oostende (8400) 
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cle\^erelcl 
(Argos) In het grootste politiek proces sedert de zuiveringsakties na de 
Spaanse burgeroorlog staan 16 baskische nationalisten terecht. Het gaat 
om militante leden van de ETA (« vrijheid voor de Basken ») . In San Se
bastian en Pamplona, in Bilbao en Vitoria zouden ze bank- en postover-
vallen en andere terroristische akties tegen het centralistisch-autoritair re
giem van Franco hebben opgezet. Zes beklaagden riskeren de doodstraf. 
Tegen de tien anderen, waaronder tw/ee priesters heeft de militaire 
rechtbank gevangenisstraffen tot 728 jaar geëist... 

euzkadi ta azkatasuna 
militon mazanas 

De hevige beroering begon toen Mili
ton Mazanas, de pohtieprefekt van Bil
bao op 2 augustus 1968 door een onbe
kende voor zijn deur werd neergescho
ten. Op ditzelfde ogenblik kwam de 
frankistische represaille op gang : de 
noodtoestand werd afgekondigd, vijf mi
litanten van de ETA werden m vuurge
vechten met de politie neergeschoten, 
45 anderen werden gewond en duizen
den gearresteerd. In de loop van het 
onderzoek kon niemand op genade reke
nen Guardia Civil en politie sloegen 
lukraak toe. In de gevangenissen van 
Bilbao en San Sebastian moesten de ar
restanten zich op de grond uitstrekken 
om een foto van de Caudillo te kussen. 
Dit was een van de vele plagerijen 
waaraan verdachten uit de baskische 
provincies Guizpuscoa, Biskaye en Ala-
va werden onderworpen. Dit was een 
vinding van Militon Mazanas, die intus
sen om zeep was gebracht Bij leven 
had de pohtieprefekt nog andere mete
des achter de hand • folterscénes, die hij 
voorafgaandelijk op bandopnemers ge
registreerd had, liet Franco's trouwe die
naar achteraf aflopen ten gerieve van 
vrouwen, verloofden en kinderen van 
de gefolterden. Er was geen rem op de 
verbeelding van Militon Mazanas Op 
die manier dwong hij verwanten en 
vrienden tot onthullingen die de gevan
genen ook niet na de zwaar.ste mishan
delingen hadden bekend. Na zijn ge
welddadige dood was het nu voorgoed 
terreur en vervolging geblazen Alleen 
in mei, juni en juli 1968 werden 52 per
sonen tot jarenlange vrijheidsberoving 
veroordeeld. De noodtoestand duurde 
van augustus 1968 tot maart 1969 Tij
dens de eerste drie maanden van dit 
jaar werd ze zelfs over heel het spaanse 
grondgebied van kracht. 

republiek euzkadi 

Het land van de Basken was eeuwen
lang een soevereine staat. Ook onder de 
kastihaanse kroon (na 1200) behielden 
de Basken hun eigen rechten en wetten 
(lueros) on hun eigen taal (niet Iberisch 
niet Indogermaans, allicht Kaukasisch' 
misschien verwant met het Etruskisch) ' 
Pas in de negentiende eeuw werd Bas
kenland een spaans « wingewest » een 
Spaanse prowncie. Tegen de centralize-
rende tendenzen van Spanje's koningen 
neett babm d'Arana reeds in 1882 de 
Partido Nacional Vascongada gesticht en 
meer dan een halve eeuw later zou de 
bask'sche droom van autonomie nog een-
ï^?? ' "••. •^^''vulHng gaan van oktober 
1936 tot juni 1937. 

De baskische autonomie voltrok zich 
onder de investituur van de Tweede 
bpaansc Republiek die m 1931 konmg 
Alfonso had verbannen. Het was een 
onverbiddehike tijd : kerken gmgen in 
vlammen op, stakingen en werkloosheid 
waren schering en inslag, regeringswis-
?^ , ^ r " ^" anarchisme waren « in » 
In 1933 stichtte Primo de Rivera zijn 
beruchte recht-^e falanks, in 1934 barst-

motie vu-senaatsfraktie 

In \crband met de vervolsingen 
teg:en baskische viijheidstrijders 
wenst de senaatsfraktie van de 
Volksunie de aandacht te vestisen 
op het arbitraire optreden van 
het spaanse serecJit alsmede de 
muitaire uitzonderingsprocedure 
die t.o.v. hel baskisch volk wordt 
toegepast. 

De senaatsiraktie van de Volks
unie protesteert tegen het feit 
dat een land dat wenst opgeno
men te worden in de europese de-
raokratische gemeenschap niette
min de rechten voor de mens als
mede het recht op zelfbeschikking 
der volkeren met de voeten treedt 

ten in Asturië en Katalonie opstanden 
uit van resp. marxisti.sche en separatis
tische inspiratie (Oktoberrevolutie). Na 
de verkiezingen van februari 1936 haal
de het Frente Popular de macht naar 
zich toe. In juh van hetzelfde jaar werd 
Calva Sotelo, de leider van de rechtse 
oppozitie, vermoord. In de algemene ver
warring stemde de volksfrontregering 
toe in de autonomie van de baskische 
provincies onder leiding van prezident 
Aguirre De baskische republiek EUZ
KADI was werkelijkheid geworden. 

Niet voor lang echter, want in juni 
1937 maakten de duitse bommenwerpers 
van het Condorlegioen tabula rasa van 
Guernica, de oude baskische hoofdstad. 
Tegelijk marsjeerden Franco's rebellen 
m de straten van Bilbao, Dit betekende 
het begin van het einde voor de bas
kische zelfstandigheid. Dertig jaar na 
de burgeroorlog leven de ca 970.000 
spaanse Basken meer en meer inge-
muurd in hun tradities, hun kui tuur en 
hun revolte. Er zijn geen baskische scho
len, de Basken werden geweerd uit de 
administratieve top, uit leger en magi
stratuur. De industrie die in de baski
sche provincies oen vroegere en grotere 
opvlucht kende dan in Kastilië en As
turië is veelal in handen van niet-bas-
kische Spanjaarden. 

baskische solidariteit 

In 1959 werd de ETA gesticht. De kom-
mando's van de beweging^ waren stoot

troepen van de revolte: Zij deden wat 
van een revolutionaire beweging wordt 
verwacht : zij gooiden met plastiekbom-
men en molotov cocktails... bij voorkeur 
naar de monumenten die ter vereeuwi
ging van de spaanse burgeroorlog waren 
opgericht. Op die manier manifesteer
den ze hun afkeer voor de centralizeren-
de Caudillo en voor een burgeroorlog 
die het einde van hun autonomie had in
geluid. Aanvankelijk had de baskische 
bevolking geen boodschap aan terroris
me en geweld. Maar tijdens de periode 
van de noodtoestand groeide een zwij
gende medeplichtigheid, Konservatieven 
en marxisten, kristen-demokraten en li
beralen, anarchisten en bourgeois von
den elkaar in de geest van ba.skische 
solidariteit. Ook de geestelijkheid kwam 
in beweging. De bisschoppen van San
tander en San Sebastian vroegen on
langs via een herderlijke brief dat de 
bevoegdheid in het proces van Burgos 
aan een burgerhjke rechtbank zou over
gedragen worden Naar verluidt zou nie
mand minder dan kardinaal Villot. 
wiens naam reeds werd genoemd als 
opvolger van Paulus VI, te Madrid op 
klementie hebben aangedrongen. Toch 
kan niemand op dit ogenblik voorspel
len of Franco zal buigen voor de gesin-
kronizeerde druk van binnen- en bui
tenland. Toen de kommunistische leider 
Grimau in 1963 ter dood werd veroor
deeld besloot de generalissimo, in weer
wil van unaniem internationaal protest, 
tot uitvoering van het vonnis. Franco 
is een onberekenbare persoonlijkheid. 
De « ongrijpbaarheid » die hem meer 
dan een kwar t eeuw lang nutt ig heeft 
.gediend begint tegen hem te werken • 
de falanks die hem aan de top heeft ge
bracht, heeft hij verraden ; het machti
ge Opus Dei loopt hem uit de hand. de 
erfopvolging die hij meent geregeld te 
hebben verzuurt zijn 78 jaar, de kerk 
die meer dan dertig jaar zijn « schild 
ende vertrouwen » was maakt zich nu 
moeizaam los uit de greep waarin ze 
zichzelf had vastgemaneuvreerd. Overal 
zwaaien Spanjaarden met eisenprogram
ma's. Zowat overal betogen baski.sche 
arbeiders. Katolieke studenten nemen 
uiterst linkse opties. Ook de Katalanen 
hebben hun oeroude aanspraken op au
tonomie met vergeten.. . Dit alles terwijl 
Lopez Bravo te Bonn steun gaat zoeken 
voor Spanje's opneming in de EEG. 

Voorzeker is Franco op dit ogenblik 
met het proces van Burgos niet gediend. 
De argumenten voor een « milde » be
nadering waren dan ook legio. Tot voor 
de ontvoering van Eugen Beihl, de west-
duitse konsul. Men mag zich immers 
afvragen of Franco voor deze « chanta
ge » zal zwichten. Zal hij zich nu door 
humanitaire overwegingen laten leiden, 
terwijl hij vroeger in gelijkaardige om
standigheden onvermurwbaar en eigen
wijs zijn wil doorzette ? 

Franco mikt hoog deze kee r te hoog in Baskenland ? 

vujo-protest 

tegen 

verdrukking 

De nationale raad van de Volks
unie-Jongeren protesteerde op 6 
december jl. in een motie tegen 
het monsterproces dat in Burgos 
gevoerd wordt tegen 16 baskische 
nationalisten. Het is een aanflui
ting van de rechten van de mens, 
burgers voor een krijgsraad te da
gen, enkel en alleen om zwaarde
re straften te kunnen uitspreken 
en om alzo aan het repressie-appa

raat de kans te geven het volks 
nationalisme te beknotten, 

In een land waar geen verkie 
zingen gehouden worden en geen 
persvrijheid bestaat, hebben ver 
drukte minderheden ook volgen'< 
de kristelijke moraal, het rechl 
op revolutie. 

Wij sluiten ons daarom aan bij 
het protest van geheel het bas
kische volk en eisen samen met 
hen het recht op, zichzelf te be
sturen. 

De Volksunie-Jongeren eisen 
dat de belgische regering, zich 
blijvend zou verzetten tegen de 
opname van het diktatuurland 
»pan.ie in de europese gemeen
schap. 

de eta 

Voor de ETA (die weliswaar het va
derschap van de ontvoering heeft ont
kend, nadat ze eerst de aktie had opge
ëist) kan de affaire-Beihl een boeme
rang effekt hebben. De ETA is een jon
ge beweging die, naar verluidt, 'niet 
meer dan vierhonderd leden telt. Zii is 
gegroeid uit de EKIN, een nationalis-
tisch-marxistische studentenorganizatie 
die m 1953 als gevolg op de « wilde sta
kingen » van 1947 was ontstaan. Op het 
eerste kongres van de beweging werd 
de ETA omschreven als een « revolutio
naire baskische organizatie ». Haar doel: 
de onafhankelijkheid en hereniging van 
het baskisch grondgebied, wijziging van 
de ekonomische, sociale en kul turele 
s truktuur. Maar sindsdien is ze gestadig 
geëvolueerd en geradikalizeerd. Zoals 
alle revolutionaire nationalistische be
wegingen heeft de ETA aan interne kon-
flikten, aan clanvorming en dissidentie 
gelaboreerd. De leiders van tien jaar ge
leden zijn afgeschreven. De beweging 
koos voor het geweld als politiek druk-
kmgsmiddel en ging zich in ietwat vage 
romantische bewoordingen voor he t 
marxisme bekennen. Het is duidelijk dat 
de revolutionaire en « socialistische » 
trend van de beweging door de grote 
meerderheid van de mili tanten wordt 
aanvaard. Met de ortodokse kommunis-
ten en het PSOE (de spaanse socialis
tische arbeidersbeweging) wier gema
tigdheid zij hekelt, heeft de groep slechts 
losse bindingen. Toch kan de ETA, bijal
dien ze vandaag de frankistische te r reur 
overleeft, morgen het bindmiddel wor
den van alle nationaal-bewuste Basken 
binnen of... buiten een nieuwe spaanse 
en demokratische federatie. De dappere 
en fiere Euskadulnak hebben vóór en na 
de burgeroorlog voor hun vrijheid met 
bloed betaald. 

deze week 

in de wereld 
• James Cross, de door het Bevrij. 

dingsfront van Quebec ontvoerde 
britse diplomaat, na twee maanden 
gijzeling bevrijd. De kanadese poli
tie slaagde er in, door geduldig 
speurwerk de schuilplaats der ont. 
voerders in Montreal te ontdekken. 
De twee ontvoerders werden over
gebracht naar Kuba, waar ze waar-
schijnlijk in de suikerrietvelden 
zullen te werk gesteld worden. 

• Na keldering van een egyptisch 
vaartuig door een Israëlische patroel. 
jeboot steekt egyptische stoottroep 
het Suez-kanaal over en levert er 
een kort gevecht met Israëlische 
troepen. In Jordanië worden nieuwe 
botsingen tussen guerilleros en .Jor
daanse troepen gemeld. 

• Brandt en Scheel ondertekenen te 
W^arschau het duits-pools verdrag, 
dat de erkenning van de Oder-Neis-
se-grens inhoudt. Brandt brengt ge-
knield hulde aan het monument voor 
het getto van Warschau. 

• Krijgsraaad te Burgos zet spoed ach-
ter het proces tegen de baskische na-
tionalisten en zetelt ook 's zaterdags 
en 's zondags. De ondervraging der 
beschuldigden brengt aan het licht 
dat ze dagenlang gefolterd werden. 

• Prezident Nixon belooft tegenover 
de Nato-konferentie te Brussel de 
handhaving van de amerikaanse 
troepensterkte in West-Europa, in 
ruil voor een grotere spreiding der 
financiële lasten onder de Nato-
leden. Ook de zesde amerikaanse 
vloot blijft in de Middellandse Zee. 
De konferentie legt weinig geestdrift 
aan de dag voor het houden van een 
europese veiligheidskonferentie o.m. 
door het uitblijven van een oolos-
sing van het berlijn.se vraagstii'-

• Prezident -Moboetoe kondigt aiimes-
tie voor politieke misdrijven af op 
voorwaarde dat de betrokkenTi hun 
spijt betuigen. 

• De griekse kolonelsregering vaardigt 
een wet uit, waardoor buitenlandse 
korrespondenten zware straffen kun
nen oplopen « wanneer ze berichten 
verspreiden die tot onrust of moede-
loosheid onder het volk zouden kun
nen leiden ». Dit besluit komt neer 
op voorcensuur van de buitenlandse 
berichtgeving vanuit Atene. 

• Enkele dagen na de eerste verjaring 
van de beslissende EEG-topkonferen-
tie te Den Haag (1 en 2 december 
1969) beginnen te Brussel de defini
tieve onderhandelingen over de toe
treding van Groot-Brittannië tot de 
EEG. 

• G. Bucher, zwitsers ambassadeur in 
Brazilië door leden van het Verbond 
van Nationale Bevrijding te Rio de 
Janeiro ontvoerd. 

• Parlementsverkiezingen in Oost-Pa-
kistan staan in het teken van de on
tevredenheid over de lakse houding 
van het centraal bestuur na de over
stromingsramp, die een ongehoord 
hoog aantal slachtoffers eiste. 

file:///crband
http://berlijn.se
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deze 
wereld 
in 
woord 
-f-
beeld 

durven maar 

inwoner van New York slikt per dag eenzelfde hoe
veelheid kankerverwekkende stoffen als iemand 
die veertig sigaretten zou roken. Tegelijk ook nog 
veert ig sigaretten roken is natuurl i jk nog erger. 
En dat vergif ontsnapt aan elke wettelijke regeling. 
Zelfs de sigarettenprijzen mogen niet te hoog lig
gen ! 

opbloei 

De in vele opzichten belangrijkste staat van de 
duitse Bondsrepubliek Noordrijn-Westfalen kent 
sinds een paar jaar een grote opbloei. Want dat 
was mogelijk in het ekonomisch zo sterke Duits
land : er was immers in 1966 nog met zwarte vlag
gen gemarsieerd in het Roergebied ! Einde okto
ber van dit jaar waren er nu al 550 000 buitenlandse 
arbeiders te werk gesteld, en bovendien bedroeg 
de inwijking in 1968/1969 160 000 personen. Werk

loos is een vergeten woord in dit gebied : de laatsf 
bekende statistiek berekende dat nog 0,6 procent 
daaronder vallen. En dat is geen rezerve omdat he t 
gaat om hen die ofwel niet kunnen ofwel niet meer 
willen werken (bijvoorbeeld vroegere mijnarbei
ders met 980 DM — dat is een veertien duizend bfr, 
— werklozensteun). 

kolen aan de roer 

Ons Kolendirektorium droomt nog altijd van 
sluitingen en weet niets te plannen. Mogen we dan 
ter inlichting vermelden dat de steenkolenmijnen 
in het Roergebied achtduizend arbeiders uit h e t 
buitenland vragen En dat het « Landesarbeits-
amt » in Dusseldorf elke maand ongeveer duizend 
turkse mijnwerkers binnenhaalt ! Zou het toch 
waar zijn dat bedrijven enzovoort de toekomst heb
ben die de mensen ze geven ? 

Zoals bekend wordt er in de geheime, maar toch 
bekend gemaakte verslagen van de onderzoeken 
van de amerikaanse Senaat nogal wat geschrapt. 
Een goede vers taander heeft maar een half woord 
nodig, en zo komt he t dat een aandachtige joerna-
list (die bestaan, echt !) toch wel wat te weteii 
komt. Zo pas werd langs die weg bekend dat bij de 
griekse staatsgreep in april 1967 de griekse kolonels 
twee amerikaanse s teunpunten hadden laten om
singelen. Twee s teunpunten waar atoombommen 
bewaard worden. Dit leek die kolonels een bruik
baar drukkingsmiddel Iets krachtiger na tuur l i ik 
dan de gewone oppozitie-bommen, die ook zo hier 
en daar als drukkingsmiddel gebruikt worden, 
maar men is toch ook nog kolonel ! 

ulms 

(t Ulms » IS een letterwoord, samengesteld uit de 
beginletters van « Undersea Long Range Missile 
System ». Dit verreikend onderwater-rakettensis-
teem is het laatste snufje in de bewapeningswed
loop De onvervangbaarheid van de Polarisvloot, 
die vandaag 41 Polaris-onderzeeboten omvat, be
wapend met 656 Polaris-raketten, met gemiddelde 
reikwijdte, zal er s terk door verminderen. Het is 
goed mogelijk dat het zwaartepunt van de ameri
kaanse bewapening naar « onderzee » verlegd 
wordt. Niet zo maar om eens te veranderen, zelfs 
niet om het bedrijfsleven te bevorderen, maar ge
woonweg omdat de zware SS-9 sovjetraketten te 
gevaarlijk worden. 

rook dan niet 

Als dergeliike berekeningen betrouwbaar zijn, 
dan staat het vast dat het in de stad New York niet 
zo heel erg helpt het roken te laten om aan het kan
kergevaar te ontsnappen. Roken of niet : iedere 

Ook te Parijs kwamen duizenden op straat ten voordele van de terechtstaande haskxsche nationalisten. De 
parijse politie die de betoging moest indijken geraakte slaags met de manifestanten. 

nikita's memoires 

(Argos) In 1967 was er heel wat beroering rond de « Twintig Brieven 
aan een Vriend » van Svetlana AUeloejeva, de lievelingsdochter van Sta
lin. Voor de Sovjetpropaganda kwam het boek wel zeer ongelegen, op het 
ogenblik nL dat de hele Sovjetunie zich klaarmaakte om de vijftigste ver
jar ing van haar Oktoberrevolutie met passende luister te vieren. De 
machthebbers van het Kremlin moesten dan ook nodig pareren. Hiervoor 
deden ze een beroep op Victor Louis, in weerwil van zijn naam een auten-
tiek russisch staatsburger, die sinds 1956 te Moskou korrespondent is van 
de engelse « Evening News ». Victor Louis vertrok dus naar het Westen 
om, zoals zijn opdracht luidde, de door Svetlana verspreide « legende » 
uit de wereld te helpen. Hij kweet zich hierbij zeer voortreffelijk van zijn 
taak. Voor de onthutste ogen van westerse uitgevers deponeerde hij brie
ven van Svetlana's kinderen waarin moeders vlucht uit de Sovjetunie 
wordt afgekeurd, en waarui t twijfel kan rijzen aangaande de morele inte
griteit van de illustere dochter. Verder moest uit Louis' dokumentat ie 
blijken dat Stalin niet zomaar het willoos werktuig van Beria was ge
weest, maar dat de diktator naar het woord van Nikita Kroestsjev, on
veranderli jk de doodgraver van het marxisme-leninisme mocht heten. 

Men kon alleen vermoeden 
waarom het Kremlin en Victor 
Louis hierbij zoveel ijver aan de 
dag legden, te meer dat al hun 
bemoeimgen ten slotte het sukses 
van het boek nog moesten opvoe
ren, terwijl in het Westen toch 
niemand twijfelde aan de « huma
nitaire » dimensie van vader Sta
lin. Hoe dan ook, na zijn gerucht
makende opdracht verdween Vic
tor Louis opnieuw in de kantoren 
van de « Evening News ». Wel 
werd hij nog af en toe genoemd 
i.v.m. de publikatie in het Westen 
van « liberale » sovjetliteratuur, 
maar over het algemeen geloofde 
men vast dat zijn internationale 
rol was uitgespeeld, en dat hij 
hooguit nog joernalistiek werk 
zou plegen. Groot was dan ook de 
verbazing toen de naam van Vic
tor Louis voor een paar weken op
nieuw werd genoemd n.a.v de 
publikatie in de « Times » van 
fragmenten uit de « Memoires » 
van Nikita Kroestsjev. 

Vandaag hebben « speurders » 
al vastgesteld dat Victor Louis 
van 20 tot 27 augustus in Kopen
hagen verbleef alwaar hij de 
hoofdredakteur van « Life » ont
moette. Daar heeft Victor Louis 
de « gedenkschriften » verkocht 
(700 blz., 275.000 woorden). Op die 
manier verwierf « Life » via een 
miljoenenbedrag het omstreden 
« manuskript » om het dan. wat 
intussen al is gebeurd, tegen top-
prijzen aan « Times », « France-
Soir », « Der Stern » en andere 
gegadigden (w.o. dagbladen die 
zoals « Le Soir » uittreksels publi
ceren) te verkopen. 

Wie is die geheimzinnige Victor 
Louis vaak in de nabijheid van 
Jevgenjevitsj Lui en werd in 1927 
uit franse ouders in de Sovjetunie 
geboren. Toen hij in 1947 aan de 
universiteit van Moskou studeer
de werd hij gearresteerd en tot 2.5 
jaar dwangarbeid veroordeeld. 
Het was de periode van een nieu
we stalinistische epuratiegolf en 

de omstandigheid dat Victor 
Louis vaak in de nabijheid van 
buitenlandse ambassades werd op
gemerkt was voor het KGB reden 
genoeg om hem op te stuiten. In 
19.56 echter wordt hij door 
Kroestsjev uit gevangenschap ont-
slagen. Hetzelfde jaar nog wordt 
hij korrespondent van de « Eve
ning News » tegelijk de enige 
Rus die voor een westerse krant 
mag werken. Van dit ogenblik af 
beschikt Victor over een luxueuze 
flat in het Leninsk Prospekt te 
Moskou, over een weelderig bui-
tenverblijf te Perelkino, kompleet 
met zwembad, sauna, park, garage 
en drie personenwagens. Victor 
is gek op kaviaar wat nog als rus-
sische hebbelijkheid kan gelden, 
maar bovendien is hij verkikkerd 
op champagne wat toch een wes-
ters-kaptalistische neiging ver
raadt. Zijn naaste buur is me
vrouw Foertseva. sovjetminister 
van kuituur, met wie hij als poly
glot afwisselend Frans en Duits, 
Engels en Russisch praat, 's Zo
mers gaat hij met zijn engelse 
vrouw en zijn twee kinderen op 
vakantie naar Spanje en Portugal. 
Het fascistisch klimaat schrikt 
hem blijkbaar niet af 

Toch beweert Victor Louis dat 
hij een « doodgewoon » joernalist 
is. In werkelijkheid is hij een 
agent van het KGB (de geheime 
staatspolite) Alleen van die situ
atie uit kunnen zijn « helderzien
de » kommentaar en informatie 
in de « Evening News » worden 
verklaard. Door haar korrespon
dent te Moskou is de « Evening 
News » trouwens een blad met 
buitenlandse primeurs geworden. 
Steeds pakt Victor Louis uit met 
schokkende informatie : de val 
van Kroestsjev (een week vooraf, 
toen niemand die gebeurlijkheid 
durfde overwegen), de invazie 
van T.sjechoslovakije (twaalf uur 
voor de eigenlijke invazie begon), 
de ontmoeting Kossygin-Tsjoe en 

Lai (toen iedereen in Rusland be
gon te geloven aan de onontkoom
baarheid van een konflikt). In 
1968 was hij zelfs in Formosa 
waar hij de zoon van Tsjang Kai 
Sjek ontmoette. Verder veroor
looft Louis zich intimiderende 
prognozes aangaande een russi 
sche aanval op het chinees atoom
centrum van Top Nol. terwijl hij 
zelfs niet schijnt te twijfelen aan 
Ruslands bereidheid om desnoods 
een monsterverbond met de nati
onalisten van Taipeh aan te gaan ! 
Als joernalist heeft Victor Louis 
vrij veel gemeen met Andrej 
Amalrik die drie weken geleden 
voor zijn « Zal de Sovjetunie het 
jaar 1985 overleven », tot drie .jaar 
gevangenis werd veroordeeld. 

Toen Nikita Kroestsjev over de 
radio de beroering rond zijn « mé-
moires » vernam heeft hij prompt 
ontkend ooit gedenkschriften aan 
een buitenlands blad te hebben 
doorgegeven. Nikita die meer ge
steld is op een gezellig etentje dan 
op headlines in de internationale 
pers heeft de publikatie een « ti-
pisch westerse en burgerlijke vin
ding » geheten. De eens zo voort
varende ex-premier heeft zijn 
hartziekte ingeroepen om verder 
van narigheid gespaard te blijven 
De doodernstige « Times » heeft 
intussen al geprecizeerd dat het 
niet gaat om eigenlijke memoires 
maar om persoonlijke aantekenin
gen van Kroestsjev « waaruit la
ter vanzelf gedenkschriften zou
den gegroeid zijn ». Aangenomen 
wordt dat het manuskript in het 
bezit is van het KGB dat om 
« duistere » redenen enkele sen
sationele fragmenten aan westerse 
bladen heeft verkocht. Uit de re-
akties van « Times » blijkt alvast 
dat Kroestsjevs mémoires niet be
staan maar dat « Life » en « Ti
mes », die op dit ogenblik om hun 
naakte existentie vechten, wel 
«eer veel verwachten van de ont
hullingen die Victor Louis hun 
toegespeeld heeft. 



12 

f 
volk in de diaspora 

Ml 

de s o v i e t d u i t s e r s 

In het begin van dit jaar publiceerde de sovjetpers artikels waarin 

de regering van Bonn ervan beschuldigd werd, de bijna 2 miljoen 

Duitsers in de Sovjetunie tot emigratie aan te moedigen, o.m. door 

het in het vooruitzicht stellen van pensioenen voor diegenen, wier 

familieleden tijdens de tweede wereldoorlog hun militaire dienst bij 

de weermacht deden De « revanchlsten » van Bonn werden er even

eens van beschuldigd, onder de dekmantel van brieven en pakjes, 

aan anti-sovjetpropaganda te willen doen bij deze, vooral in de cen-

traal-aziatische republieken gevestigde Duitsers. 

De artikels in de sovjetpers — en de krantenberichten ten onzent 

die aan deze sovjetperskampagne gewijd waren — wijzen op het 

bestaan van een minderheidsprobleem, minder bekend dan dat van 

de duitse Elzassers, minder scherp gesteld dan dat van Zuid-Tirol, 

maar dat niettemin en evenzeer een nationaliteitenprobleem is. 

Hoe zijn de duitssprekende minderhe
den in Sovjetrusland — en in het alge
meen in heel Oosteuropa — gekomen ? 
Na de volksverhuizingen bleven er in 
het oosten van Middeleuropa, na de af
tocht der Zueven, nog overblijfsels van 
germaanse nederzettingen. De van het 
oosten komende Slavische stammen 
drongen binnen in het amper bewoonde 
gebied en bereikten voorlopig een lijn 
die ongeveer met de huidige scheidings
lijn tussen West en Oost (het IJzeren 
Gordijn) overeenkomt In de 9e en 10e 
eeuw werd de oostmiddeleuropese ruim
te (Bohemen, Polen) vanuit het duitse 
Rijk gekerstend, zodat het gebied ker
kelijk bij Rome en niet bij Byzantium 
aansloot Kultureel, politiek en religieus 
verd het lot van dit gebied nu vanuit 

het Rijk ffeleid • niet alleen duitse mon
niken (Benediktijnen, Cisterciensers, 
Norbertijnen) maar ook duitse adel na
men meer en meer deel aan de leiding. 
Vier grote « golven» zien wij naar het 
oosten trekken Bij deze oostlandtocht 
waren ook Vlamingen betrokken : bet 
«Naar Oostland willen wij rijden» ge
tuigt nog hiervoor. 

vier golven 

De eerste golf betekende het begin 
der grote oostkolonizatie : zij zou aan 
het ganse gebied tussen Oostzee en Kar
paten een ander uitzicht schenken en 
zou tot in de 14e eeuw voortduren. In 
die periode ontstaan germaanse neder
zettingen met germaans recht in Polen, 
in Litauen en in de hele boheems-mora-
vische ruimte. Zowel de duitse Orde als 
de Hansa speelden daarbij een grote rol. 
De meesten dezer « kolonisten » werden 
door de koningen van Bohemen, Polen 

Een huwelijksfeest bij Ruslandduitsers. 

en Hongarije geroepen of aangeworven 
om hun rijk ekonomisch en ook kultu
reel tot bloei te brengen. 

Een tweede « kolonizatiegolf » begint 
in de 15e eeuw en zal voortduren tot in 
de 17e eeuw, gedeeltelijk gekenmerkt 
door het wegtrekken uit het Rijk van 
religieuze groepen en sekten. In Bohe
men en Slowakije ontstaan mijnontgin-
ningsdorpen. Sedert de 16e eeuw is er 
ook een duitse kolonie in Moskou Tij
dens de regering van Peter de Grote 
wordt de toevloed van ambachtslieden, 
technici en kooplieden naar de russische 
steden nog groter en in het leger en de 
administratie nemen leden van de duit
se adel een belangrijke plaats in. 

Een derde «golf» zal ontstaan in de 
tijd van het absolutisme. Katharina 
de Grote verleent religieuze vrijheid 
aan alle duitse inwijkelingen die in 
hun land die vrijheid niet vonden Aan 
de Wolga ontstaat een centrum van in
wijkelingen. Ongeveer 200 steden en 
dorpen verrijzen daar en zij vormen het 
hoofdgedeelte van de Ruslandduitse be
volking, die men daarom vaak naar 
deze grootste groep de « Wolgaduitsers » 
noemde. Nochtans verrezen ook elders 
dorpen en steden : in het gebied aan de 
Zwarte Zee, bij Tiflis, in de Kaukasus, 
en in Siberië waar ongeveer een 150 000 
Duitsers aan de agrarische ontsluiting 
van het gebied meewerkten. Tenslotte 
mogen wij de talrijke Mennonietenko
lonies niet vergeten, die (altans voorlo 
pig) meer in de Oekraïne en Westrus
land zouden ontstaan. Het waren volge
lingen van de « Ketterbisschop » Menno 
Simons, die om geloofsredenen eerst 
naar Polen en vandaar naar Westrus
land uitweken en er talrijke dorpen en 
nederzettingen vestigden. 

Een vierde uitwijking deed zich voor 
omstreeks 1800, van een aantal duitse 
handelaars en ambachtslieden die naar 
Rusland en Polen uitweken. 

Uit het korte historisch overzicht 
blijkt : 1° hoe de germaanse bevolkings
groepen in het Slavische gebied ont
staan zijn, namelijk door de inwijking 
op verschillende tijdstippen en om ver
schillende redenen. 2° dat deze inwij-
king met uitzondering van de eerste 
golf (en dan ook maar gedeeltelijk) ge
weldloos en zelfs op aanvraag en met 
goedkeuring der slavische heersers ge
schiedde De gesloten « germaanse » ne
derzettingen bleven eeuwenlang be
staan r pas na de jongste wereldoorlog 
werd een sistematische uitdriiving fin 
Polen, Tsjechoslowakije, Zuidslavië) 
doorgevoerd 17 miljoen Duitsers wer
den verdreven Daarvan kwamen er 
meer dan vier miljoen, meestal oude
ren vrouwen en kinderen, om 

Gebieden, die eeuwenlang germaans 
geweest waren, steden als Danzig met 
een uitgesproken germaans uitzicht, 
(vlaamse architekten werkten er aan 
menig openbaar en privé-bouwwerk)" 
moesten ontruimd worden De bevol
king van Oostpruisen Westpruisen, Si-
lezië Pommeren, de Sudetengouw on
derging hetzelfde lot 

Maar wat gebeurde er met de ca 2 
miljoen Duitsers in de Sovjetunie ? 

na 1917 

Na de revolutie in 1917 werd al wat 
er nog aan duitsprekende bevolking 
overbleef m Rusland, bijeengebracht in 
de streek rond Saratov waar een auto-
nonie Wolga-republiek werd opgericht, 
en in de Oekraïne waar eveneens een 
autonoom gebied ontstond voor de 
Zwarte-Zee-Duitsers. 

De eerste volkskommissaris van de 
Wolga-republiek was een gewezen duit» 
krijgsgevangene en kommunist : Ernst 
Reuter, de eerste burgemeester van 
Westberlijn na deze oorlog, direkte 
voorganger van Willy Brandt! 
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Kantine In een ruslandduits dorp. 

In de Wolga-republiek met de grote 
centra Engels en Marxstadt. woonde 
ongeveer een derde van alle duitsspre-

j;.kende sovjetburgers. Tijdens de koelab-
" kenvervolging kregen zij het erg te ver

duren. In het sovjetleger dienden de 
Wolgaduitsers in eigen regimenten met 
eigen officieren : de meesten kenden 
slechts weinig of geen Russisch. In 1941 
bij de duitse inval in de Sovjetunie 
werden de Wolgaduitsers naar Cen-
traal-Azië gedeporteerd. Daar bevindt 
zich momenteel het grootste gedeelte 
der duitssprekende bevolking in de 
Sovjetunie. 

Er is echter nog een ander gebied 
•Waar Volksduitsers in gesloten neder
zettingen leven en een belangrijke min
derheid vormen : de Komi-republiek, 
een der twaalf autonome sovjetrepu
blieken, tussen Oeral en Barendtzee 
'(met het in 't noorden berucht geworden 
Workuta). De Komi's of Surjenen beho
ren tot de Oegro-Finse volksgroep en 
zijn verwant met Finnen, Hongaren en 
Kareliers, en schijnen. vanuit het zui
den, de streek van Perm. naar dit noor
delijk gebied getrokken te zijn. Het wa
ren jagers en vissers : tot voor de eerste 
wereldoorlog leefden ze nog zeer primi
tief en verkeerden nog in het steentijd-
perk-stadium. In dit gebied dat traditio
neel het gebied der strafkampen en 
verbannenen was, verbleef o.m. ook Sta
lin : zijn oudste dochter Anna werd 
daar, uit een verhouding met zijn 
«gastvrouw» geboren. In dit gebied 
verbleven reeds voor de oorlog vele 
Volksduitsers : slachtoffers van de gro
te s+alinistische zuiveringen. 

Wanneer de groep Volksduitsers die 
in het Altai-gebied, in Novo-Sibirsk en 
Karaganda gevestigd is, hoofdzakelijk 
bestaat uit Wolgaduitsers (die evenals 
de « minderbetrouwbare » volkeren als 
Krim-Tartaren, Kalmukkon en Osseti-
nen tijdens de oorlog in groep werden 
gedeporteerd naar Centraal-Azië), dan 
is de duitstalige bevolking der Komi-
republiek samengesteld uit individueel 
verbannenen of uit kleine groepsdepor-
taties. Een eerste kategorie bestaat uit 
de overlevenden van de grote «zuiver-
ring» der jaren 1929-34. De meesten leven 
nu 'n kolchozen aan de monding van de 
Fecora en in Ust'nem : velen zijn woud
arbeider. Nog heet een van hun neder
zettingen « Berlin ». De russifikatie van 
de ieugd. die elders sterk in de hand 
ge^verkt wordt, heeft er weinig sukses, 
omdat er een nog zeer nauw kontakt is 
tussen de families. Een kleinere groep 
bestaat uit intellektuelen die ten offer 
Vielen aan de stalinistische zuivering 
van 1935-1938. Van deze kategorie bli,i-
Ven er amper een honderdtal ovei : de 
meestèn stierven in de woudkampen. 
Een derde kategorie bestaat uit oude
ren, vrouwen en kinderen die bij de 
terugtocht van het duitse leger uit de 
Oekraïne en Witrusland door de sovjet-

ingehaald en sevangen geno

men werden en nog tijdens de oorlog 
naar de Komi-republiek gestuurd. De 
talrijkste groep is echter die welke na 
de duitse inval vanuit Wolhynie, 
Oekraïne en Krim naar Duitsland gere
patrieerd en in de Warthegouw en het 
Sudetenland gevestigd werden. Het 
grootste deel der mannen diende in het 
duitse leger. Zij werden ofwel gevangen 
genomen of uitgeleverd na de oorlog en 
kwamen inl het verbanningsgebied der 
Komi-republiek terecht. 

verspreide gebieden 

Er bestonden — en er bestaan — dus 
verschillende gebieden in de Sovjetunie 
waar min of meer talrijke groepen 
Volksduitsers leven. Na de oorlog wer

den zij als burgers van tweede rang be
schouwd : zij moesten zich regelmatig 
bij de politie melden, bezaten geen pas 
en mochten zich zonder speciale toela
ting niet van de plaats waar ze werk
ten verwijderen. Pas na de dood van 
Stalin werd het «verbanningsstatuut» 
der Volksduitsers opgeheven en bekwa
men zij terug sovjetpassen. 

Een autonome volksduitse sovjetrepu
bliek of een autonoom gebied werd ech
ter niet rheer opgericht : de geografi
sche spreiding was ook te groot. Volks
duitsers verblijven zowel aan de gren
zen van Afganistan en China, in Does-
hanbe en Alma-Ata, maar ook in en 
rond de Siberische steden Tomsk, Ir
kutsk en Karaganda en in de Komi-re
publiek. 

Het aantal der Volksduitsers in de 
Sovjetunie wordt officieel als ander-
halfmiljoen aangegeven, maar waar
schijnlijk ligt hun aantal dichter bij de 
twee miljoen. 

Wat de politieke pozitie dezer min
derheid betreft, hebben zij geen enkel 
eigen orgaan, leven als minderheid in 
anderstalige en naar kuituur- en volks
aard totaal verschillende entiteiten. 

De sociale en ekonomische pozitie van 
deze minderheid is meestal die van 
haar omgeving : zijn in de Komi-repu
bliek vele Volksduitsers werkzaam als 
woudarbeider, dan zijn in Centraal-Azië 
en Siberië de landelijke beroepen (vee
fokkers en landbouwarbeiders) veel tal
rijker. De Siberische afdeling van de 
Akademie voor Wetenschappen heeft 
onder de minderheidsgroepen in Siberië 
in de loop van vorig jaar een onderzoek 
ingesteld. Van de vijfduizend landelijke 
families, die onderzocht werden 
waren er 448 Volksduitse. Slechts 
8,2 % van hen waren in Siberië gebo
ren, de anderen waren in de oorlogsja
ren gedeporteerd. Het onderzoek greep 
plaats in de streek van Nowosibirsk, 
waar de Oekraïners eveneens een aktie-
ve bevolkingsgroei) zijn. De vergelij
king inzake ontwikkeling en levens
standaard valt in het algemeen ten 
voordele der Volksduitsers uit, hoewel 
de leidende beroepen slechts 3 t.h. be
dragen. 

f-aalprobleem 

Het taalprobleem heeft ,hier zeker ge
deeltelijk gespeeld. Men mag niet ver
geten dat veel sovjetduitse kinderen 
zich in een anderstalig gebied bevinden 
(russisch, kazakisch, kirgies enz.) en dat 
vele kinderen hun moedertaal alleen 
thuis en met de familie kunnen gebrui
ken. Werkt dit voor de •^loekomstmoge-
lijkheden der jongere generatie 'eerder 
voordelig, dan betekent dit nochtans 
een bedreiging voor het behoud van de 
eigen taal, voor het voortbestaan als 
volksgroep. Er wordt nochtans officieel 
wel rekening gehouden met de duitsta
ligheid van 'n aantal kinderen in die ge
bieden waar de duitse minderheden ge
vestigd zijn. Er wordt een uitgebreid 
onderwijs in duitse taal en literatuur in 
het leerplan der achtklassenschool voor
zien. Scholen met zulk « uitgebreid on
derwijs in het Duits» bestaan er nog 
niet in de Komi-republiek, omdat daar 

de bevolkingsdichtheid der duitse min* 
derheid te gering is. Zulke scholen be
staan echter wél in Kazakstan : in Slav-
gorod zijn er 20, in Burla 3, in het dis-
trikt Snamenka 28. Ze bestaan ook in de 
kolchoze Thalmann in bet noorden vaU 
Kazakstan, waar 97 % der bevolking 
volksduits is, evenals in Potdjevka bil 
Omsk. Er is echter een gebrek aan le
raars Duits. In de steden is hun aantal 
voldoende maar op de dorpen zijn er t€l 
weinig. Klachten in dat verband zijM 
herhaaldelijk te lezen in «Neues Leben*« 
het door de «Pravda» uitgegeven duit* 
talig blad, dat zowat 't algemeen orgaaU 
is voor alle duitsprekende sovjetbuB» 
gers. Enkele jaren geleden meldde de 
«Kazakstanskaja Pravda» het verschi}» 
nen van een nieuw duitstalig dagblad!» 
«Freundschaft», met een oplage vans 
100.000 exemplaren. Het radiostation 
van Alma Ata zendt in het Russisch en 
in de lokale mongoolse taal uit, m a ^ 
driemaal in de week is er een duitstsw» 
lig programma. 

• De geschiedenis der volksduitsers to 
Rusland is vol tragische momenten ge. 
weest en hun persoonlijk lot werd vaafc 
getekend door veel ellende en beproc» 
ving. De trouw aan hun volksaard ett 
hun taal heeft de meesten echter niet 
belet zich aan hun huidige situatie aatt 
te passen. Dat bij diegenen die tijdena 
de oorlog in het Westen waren een ze* 
kere ontevredenheid heerst, die vaaK 
nog wordt aangewakkerd door brieven 
en kontakten met familieleden in het 
Westen, staat vast. De perskampagne 
waarin hierboven sprake, richtte zicii 
dan ook gedeeltelijk tegen « deze vorm 
van propagandistische omkoperij »... 

• Vergelekeö met de andere minder
heden in de Sovjetunie zijn de 2 mil
joen Sovjetduitsers zowel door hun geo
grafische spreiding als door hun mia> 
derheidspozitie, hun situatie van taal
kundige en volkse eilandjes, kwetsbaar» 
der in hun bestaan als gemeenschap. 

• Alleen daar, waar die eilandjes gro
ter zijn, zoals in sommige gebieden in 
Centraal-Azië, of waar de afzondering 
te groot is zoals in sommige nederzet
tingen in het hoge Noorden, weerstaat 
de jongere generatie aan de russifikatie-

• Toch blijft het maximale aantal 
Tolksduitsers per nederzetting nog ver 
onder dat der grootste aaneengesloten 
duitse volksnederzetting in het oosteUt 
namelijk die der zogenaamde «tZwaben»' 
en « Saksen » (waarvan er echter een 
deel uit de Ffalz en het Rijnland en 
zelfs uit Vlaanderen stammen !) in Roe-
menie. Het aantal Volksduitsers be
draagt daar, In Zevenburgen, circa 
400.000. Zij leveren het bewijs dat, wan
neer de staat de mogelijkheid laat, het 
behoud van de eigen aard, de eigen taal 
en kuituur voor een minderheid moge
lijk zijn, en dat deze minde'-heid het 
zijne bijdragen kan in de grotere knl-
tuurgemeenschap : een auteur als bij
voorbeeld de zevenburgse Paul Schus
ter getuigt hiervoor. 

i.d,-

nnute-iL mea naar huizen van RiislandduiUeTsirtmilijheid.,vmr^VkiV'''^<'^* 
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een suggestie 
Wij ontvingen onderstaande brief van een mevrouw 

uit 1140 Brussel. Hij is een suggestie. Wij publiceren hem 
graag. 

De gemeenteverkiezingen zijn voorbij met voor Brus
sel niet het gewenste rezultaat Het arrondissement wenst 
t rouwens een hervorming in de 19 gemeenten Volledi? 
akkoord. Emdelijk zou ik zo zeggen Maar kunnen wij 
vrouwen, hier geen belangrijke rol spelen ' Wanneer 
eens een « Eigen Wijsje » gewijd aan Brussel ' Waar zit
ten in de 19 gemeenten de verborgen talenten ' Laat 
ze zich kenbaar maken, en met ideeën voor de dag ko
men Ik ben er van overtuigd dat de vrouwen een stimu
lerende invloed kunnen uitoefenen in de onderscheiden
lijke afdelingen (Niet alleen als aanvullmg op de lijsten 
bij de verkiezingen) 

Ons programma « Gemeentebeleid » kan moeilijk gere-
ahzeerd worden bij gebrek aan de nodige verkozenen. 
Maar wil dat zeggen dat wij helemaal niets kunnen be
reiken ' Laten we de handen in elkaar slaan m de 19 
gemeen+en en een werking uitkienen die wij m de prak
tijk kunnen verwezenlijken Een voorbeeldje : de jeugd 
en vooral de peuters. Ik zelf heb mijn kindje moeten 
plaatsen tijdens de werkuren. Via Kinderwelzijn, adres
sen genoeg maar allemaal franssprekende families Na 
lang zoeken en veel geduld vond ik eindelijk een neder-
landssprekende familie. J ammer na een jaar moest ik 
terug zoeken. Langs de « WIJ » om heb ik eindelijk een 
v 'aams gezin gevonden. Hoeveel gezinnen hebben niet 
lietzelfde probleem ? Daar moeten we bij gebrek aan 
Vlaamse kmderkribben, iets aan doen. Zoniet worden ze 
uit noodzaak in franse kribben of gezinnen opgenomen 
met al de gevolgen vandien. 

Ik geloof dat we door ondeilmg kontakt vele van deze 
en andeie problemen zouden kunnen oplossen Onder
ling dieaslbetoon voor vlaamse moeders, vrouwen Brus
sel IS een apar t geval. 

Wordt het eens niet stilaan tijd een speciale politieke 
voiming te geven aan de vele vlaamse vrouwen ' Dit in 
het vooruitzicht van een aktievere vlaamse doorbraak m 
de 19 gemeenten en de eventuele komende parlements
verkiezingen 

Deze voiming zou echter, qua leeftijd en intellekt, voor 
elke belangstellende moeten bevattelijk zijn 

Met een vriendelijke vlaamse groet. 
J V d H , Brussel 

Edgar Berman, een amerikaanse arts die reeds meer dan eens m 
het nieuws geweest is, beweerde op een partijkongres van de 
Demokraten geen vrouwen op belangrijke posten te willen «Waar
om met •'» vroeg de 42-jarige afgevaardigde Patsy Mmk uit Hawaï 
TAoedend Antwoordde Berman • « Het is een kwestie van hor
monen waardoor vrouwen tijdens menstruatie, zwangerschap of 
overgangsjaren niet voor topfunkties geschikt zijn » « Als er 
tijdens de kritische dagen van de Kuba-krizis een vrouwelijke 
prezident juist haar kritische dagen doormaakte, wat zou er dan 
terecht komen van een wijs beleid ' » voegde Berman er smalend 
aan toe Maar Kennedy, die toen prezident was, leed toch aan een 
rugletsel (vandaar die schommelstoel) en aan hevige depressies ' 
h.n prezident Roosevelt had zijn leven lang hinder van de «evol-
gen van kinderverlamming Nee het is weer het oude liedie de 
man wil geen vrouw in een topfunktie en hij roept zelis de hor
monen ter hulp. 

stuurvrouw 

« De vrouwelijke stuurman — 
oftewel stuurvrouw — is wel
kom, mits er op geen enkele 
wijze diskrimmatie wordt toe
gepast » Dat schrijft de vereni
ging van kapiteins en officie
ren ter koopvaardij in haar 
maandblad « Journaal » naar 
aanleiding van het plan van de 
Holland-Amerika-lijn om toe
komstige vrouwehjke stuurlie
den slechts op passagierssche
pen te plaatsen. 

Overigens verstaat de vereni
ging onder gebjkheid m behan
deling ook gehjke rechten, bv. 
in het promotiesisteem. Dat 
houdt in dat de stuurvrouw ook 
de toprang zal moeten kunnen 
bereiken « Dat zal te beteke
nen hebben dat ook een vrou
welijke kapitein het gezag zal 
moeten kunnen voeren Wij vin
den dat vanzelfsprekend maar 
of alle rederijen die opvatting 
delen, betwijfelen wij ernstig ». 
Aldus « Journaal » 

WIJ ook vinden dat vanzelf
sprekend 

académie frangaise 

Zoals velen weten telt de 
Franse Akademie geen vrouw e-
lijke leden Dit jaar werd de 
kandidatuur voorgedragen van 
Francoise Partudier, redaktrice 
van het parijse dagblad « Le 
Figaro » De vorige kandidatuur 
van Pauhne Savary werd ge
steld m 1893 ZIJ werd niet 
vei Kozen Zegge en schrijve 
77 laren zijn er intussen verlo
pen De franse akademische mo
lens malen wel zeer langzaam, 
maar toch snel genoeg om vrou-
welnk«> kandidaten fijn te ma
le^ 

vrouweli|ke rabbijn 

Er bestaat veel kans dat in 
1972 de eerste vrouwelijke rab
bijn zal gewijd worden Dit feit 
werd korte tijd geleden ver
meld door het Israëlitisch 
Weekblad- Juffrouw Sally Prei-
sand studeert aan het Hebrew 
Union College m Cincinnati 
Tweemaal per maand reist ze 
naar Hattiesburg om er als 
hulprabbijn de erediensten m 
de B nai Israel-gemeente te lei
den Het liep m het begin niet 
helemaal van een leien dakje 
want enkele van de 45 plaatse
lijke joodse families protesteer
den tegen deze ongewone gang 
van zaken Doch na zes maan
den waren zelfs de meest skep-
tische leden (mannen ' ) van 
de gemeente overtuigd Ook op 
die weg zijn de barrières weg
gevallen Wij gunnen het de 
joodse vrouw van har te 

vrouwen en reklame 

« Dagelijks wordt door de 
reklame aan man, vrouw en 
kind het verouderde beeld in
geprent van de vrouw van wie 
de belangstelling niet verder 
reikt dan eigen uiterlijk of zorg 
en angst over de gezinsleden, 
en de reklamemensen zullen er 
wel mee doorgaan, zolang er 
geen verbetering komt m het 
beeld dat « men » heeft van de 
« vrouw van nu » 

Dit zei de prezidente van de 
bijna 60 000 leden tellende ne-
derlandse vereniging Van huis
vrouwen, mevr drs J Muller, 
op de algemene Vergadering 
van deze vereniging Zij stel
de vast dat er nog een grote 
achterstand is m de feitehjke 
leefsituatie van de vrouw De 
reklame is in dit opzicht naar 
de mening van mevr Muller 
een remmende faktor Wie als 
vrouw de reklame kritisch be
ziet, voelt soms een gevoel van 
weerzin m zich opkomen Het 
lijkt wel of we als vrouw 
slechts de moeite waard zijn 
als we mooi zijn, of altans jong 
ot eventueel eeuwig zorgende 
moeder, zo zei mevr Muller 

De prezidente van de neder-
landse vereniging van huisvrou
wen noemde het een goed ding 
dat de Dolle Mina's gcote groe
pen aan het denken hebben ge
zet, die zich vroeger niet ver
diepten m de ongelijke rolver
deling tussen man en vrouw. 

meeuwen 
De grijze winterlucht effent alle ongelijkheid weg tussen 
de moderne flatgebouwen — drieduizend en meer voor 
een paar kamers — en de omliggende oude huizen. Reeds 
zijn een paar krot ten weggebroken (ter gelegenheid van 
de gemeenteraadsverkiezingen) en nu liggen de meer 
dan honderd jaar oude stenen op een zielige hoop hun 
bestaan als huis te betreuren. Binnen het half jaar groeit 
er moeizaam enig onkruid op het gruis, net zoals je een 
mini-wildernis aantreft aan de andere kant , tussen de 
witte blokkendozen. Daar heb je een strook kostbare 
stadsgrond. waarvan niemand weet wat het worden zal : 
een hoogstnoodzakeli jk lapje groen of een overbodige 
supermarkt . Ja ren duur t de twist al, tot meerdere groei 
en bloei van distels en hoog gras. 
De flatbewoners kijken verder uit ep een paar kreupele 
bomen, die erg hun best doen uit de kluiten te wassen ; 
als ze ooit daarin slagen, zal een ijverige bijl ze wel weg-
hakken • dat gebeurt met alle volwassen bomen in onze 
stad. 
Maar boven de bleekneuzige struiken en onder de ver
kouden hemel komen ze weer : de meeuwen. 
Ze zweven, vreemd-wit in de geel-grauwe lucht, waarvan 
je zo de chemische samenstell ing kan raden. Zolang de 
meeuwen echter terugkomen, weten we dat het milieu 
nog leefbaar is 
Brutaal-krijsend verkondigen zij de buurt dat het hen 
m de haven te koud is geworden en dat ze honger lijden 
En onmiddellijk verschijnen hun priesteressen (het lijkt 
wel alsof de mannen de vogels alléén maar vangen ) en 
ze strooien brood en pens (want meeuwen zijn halve 
roofvogels) en « madam » uit de fri tuur (of waren het 
verdwaalde nachtklanten ?) gooit kwistig ons nationaal 
voedselprodukt voor de kritische magen van de koningen 
van de zee in-ballingschap. De witte goden lusten immers 
niet alles, maar wat overblijft, pikken de in modekleur 
gestoken mussen weg. 
Als er sneeuw valt (nooit op kerstmis) , blijft die daar 
tussen de woonblokken hoog-opgehoopt liggen Als je 
tijd hebt om het wi t te 'oppervlak te bestuderen — maar 
dan alleen op zondag, op voorwaarde dat je politieke 
vrienden je niet naar hun zaterdagavondoverwinnings-
bal meesleurden — als je dus tijd hebt, zie je de wolven 
sporen van een nieuwsgierige hond en verder talloze ge 
drukte sterreties • de meeuwen kwamen even het verse 
tafelkleed inwijden. 
Later gooien Turken-kinderen blauwhuidig geestdriftige 
sneeuwballen 
Zo kriigen de flatbewoners naast de éne geranium het 
geroep van kinderen zonder kompleksen en het ge 
schreeuw van een paar lichtvleugelige vrijheidssimbolen 
En ze sluiten de gordijnen En ze brommen • — « Ze zou
den die domme vrouwen moeten verbieden die domme 
vogels vet te mesten » Over de kinderen-van-vreemden 
zouden ze ook wel iets dergelijks willen zeggen, maar 
het staat niet, hee ? Dan schakelen ze hun teeveetoestel 
aan om \oor Canzonissima in slaap te vallen in hun al 
te gemakkelijke vinyl-zetel. 

huguette d b 



een avond pepijn 
Sjonge wat voel je je arm na zo een show van kaharet PePijn. 

Met wat een soepelheid gooien die lui hun woorden zo maar de 
zaal in. Was maar één van hen een Vlaming dan zou je al tevre-
den wezen maar het zijn dan eens verre en dan verrassend bije, 
IJederlanders. 

Wij hehhen in het hrusselse paleis voor schone Kunsten het 
Icaharet van Paul van Vliet, PePijn, aan het werk gezien. Kregen 
taij vroeger van hen schaars doorgesijpelde stukjes kaharet op 
de^tw nu heeft Vlaanderen van hen een hele avond kunnen snoe
pen, van dat vlot, bijdehands kwartet dat nu eens verrast, ont
roert, dan weer doet gieren. Woorden schieten te Vwt om het 
openspattend vuurioerk dat PePijn is weer te gever^ 

Het kabaret PePijn was met 
veel tromgeroffel aangekon
digd in de pers. Er was zelfs 
een perskonferentie belegd en 
de persmededelingen stroomden 
haast dagelijks op de redakties 
binnen. Was er wat biezonders 
op til of vreesde men lege za
len ? PePijn bewees dat het 
eerste wel en het tweede niet 
waar was. 

In de loop van het eerste deel 
van de show kregen we vooral 
de vrouwelijke kracht Liselore 
Gerritsen, de echtgenote van 
Paul van Vliet, op het toneel. 
Van Vliet opende met een ver
warrend knap woordenspel 
waarmee hij een beetje zenuw
achtig en te onzeker het ijs 
trachtte te breken. Het kordate 
optreden van Liselore maakte 
veel goed en ze bevestigde zich 
opnieuw in het laatste deel 
van bedi'ijf I met een door haar 
zelf geschreven «tour de chant». 
Mensen, daar zaten pareltjes 
van kleinkunst tussen, dinge
tjes zoals je dat alleen van een 
vrouw kan verwachten, breek
baar maar dan weer krachtig. 
De andere grote nederlandse 
L(iesbeth) heeft een sterke kon-
kurrente gekregen! 

Liselore beheerst haar vak, 
ze doet wat ze wil op het to
neel, ze is pikant, romantisch, 
melancholisch maar steeds met 
een doordachte tekst en melo
die, om weg van te zijn. 

Haar man, de drieëndertigja
rige van Vliet, een oud-joerna-
list, is de leider van de bent. Hij 
nam het volledige tweede deel 
van het optreden voor zijn re
kening, hij heeft vijftig minu
ten lang kunnen begeesteren. 
Uit zijn liedjes onthouden wij 
vooral het melancholische Meis
jes van dertien en zijn stuk aan 
de bongo's over de Nederlanders 
en hun land. De morgengimnas-
tiek van de nederlandse politi
ci dat ook in België niet onaar
dig zou klinken en dan het «hét 

van jou » Bram in de commune. 
Een geestigheid waarvan het 
publiek met open mond zat te 
snoepen, 

Eén foutje in het optreden 
van van Vliet : hij vindt zich
zelf soms ook plezant zodat hij 
zichzelf meer dan één keer 
moet onderbreken om weer 
verder te kunnen. (Er zit wel 
eens een stukje kurk in die wijn 
die geen krans behoeft!) 

Ferd (Ferdinand) Hugas die 
vroeger wel eens te vaak aan 
snuittrekkerij deed en in Ne
derland de trieste poedel ge
noemd wordt is de derde in dit 
wellopend raderwerk van ernst 
en speelsheid. Onvergetelijk is 
Ferd in het stukje De hond en 
in Het droevigste dansje waar 
je zo zou bij gaan wenen. De 
vierde man is Rob van Kree-
feld aan de vleugel die al de 
muziek voor PePijn schreef en 
het verdiende applaus kreeg. 

Wanneer van Vliet een keer
tje (om in de gratie van het 
publiek te komen ?) zegt : « Op 
zolderkamers in Den Haag ver
gelen bladzijden Couperus », en 
daarna «Op zolderkamers in 
Brussel vergelen bladzijden 
Streuvels » dan voel je dat er 
iets niet klopt. 

Maar goed, ondertussen zitten 
wij met ons kabaret nog steeds 
nergens. En je bent doodge
woon jaloers op die van Vliet 
en zijn kabaret dat-zonder-te-
blozen reeds optrad in de VS, 
Kanada, Suriname en de An
tillen. 

Volgende zomer komt van 
Vliet weer met z'n jaarlijkse zo-
mershow in Scheveningen op 
de planken. De zomershow van 
'70 die onder de titel Een 
avond aan zee een LP werd en 
waarvan er 25.000 de uitstalra
men verlieten, maken van Pe
Pijn een vaste waarde in kaba-
ret-Nederland (en Vlaanderen). 
Een konkurrent voor de grote 
Kabaret-drie van Nederland ? 
Ach nee, een aanvulling. 

openbaar kunstbezit 

in Vlaanderen 

Voor de verspreiding van de kennis van 
onze beeldende kunsten heeft deze stichtuig 
reeds heel wat gepresteerd. De werking van 
OKV berust essentieel op een aktieve samen
werking tussen de Kultuurraad voor Vlaan
deren en de BRT. Deze laatste zendt besprekin
gen uit van kunstwerken uit muzea en open-
hare verzamelingen waarbij issentieel is dat 
deze uitzendingen op vaste tijdstippen gebeu
ren en tijdig aan de abonnee.'< worden mede
gedeeld. De Kultuurraad van zijn kant ver-

re t lectop-reeks 

Wij hebben hier reeds de aandacht gevestigd op 
de brosjure-reeks die door de uitgeverij Keesing 
op de markt wordt gebracht, en die allerlei aktuele 
problemen behandelt. De meeste dezer brosjuren 
zijn een vertaling van de « Economist Brief Book
lets », een reeks die door het toonaangevende en
gelse weekblad « The Economist » wordt uitgege
ven. 

Het nummer 8 handelt over « Mens, Weg, Auto » 
en werd geschreven door Nicholas Faith. De eigen 
wagen, « het monster waarvan we allemaal hou
den » bezit het angstwekkend vermogen mensen 
te doden. In 1966 alleen werden in Europa en de 
Verenigde Staten samen 172.000 mensen gedood. 
Een reden om over dit probleem eens na te denken. 
De auteur doet het voor ons, onderzoekt de veilig
heids- en onveiligheidsfaktoren en somt een aantal 
veiligheidsmaatregelen op, waarvan o.m alkohol-
test een der belangrijkste is. 

Nr 9 behandelt het probleem der hulp aan ont
wikkelingslanden : «Van hulp naar samenwerking» 
en werd geschreven door Tan Tinbergen, professor 

aan de Ekonomische Hogeschool te Rotterdam en 
voorzitter van de kommissie voor Ontwikkelings
planning van de VN. In zijn boekje schets hij de 
toestand in de arme landen, het doel der ontwikke 
lingspolitiek, de ervaringen waaruit men kan put
ten, de middelen tot ontwikkelingspolitiek zoals in-
internationale samenwerking, projekten handels-
vesteringen, opleiding, hervormingen, revoluties, 
politiek. Tenslotte geeft hij een overzicht van wat 
tot nog toe gedaan werd, om te besluiten met ; 
« Wat moet er in de komende tijd gebeuren ? ». 

De nummers 10 en 11 dragen als ondertitel « In
formatief tijdschrift over aktuele feiten en proble
men ». Nr 10 is gewijd aan « De Verenigde Naties 
na 2J jaar » en werd geschreven door S.C Derksen 
leraar geschiedenis en maatschappijleer aan de 
Pedagogische Akademie te Meppel Hij geeft een 
historisch overzicht van de gedachte der internati
onale samenwerking : tot vóór de eerste wereld 
oorlog, daarna de Volkenhond. tenslotte de Vere
nigde Naties. De auteur wijst op de verschillen met 
de Volkenbond, gaat de ontwikkelingen binnen de 
VN na, evenals de kritieke ogenblikken die zij be
leefde, en maakt tenslotte een balans op van haar 
aktiviteiten, evenals het werk van FAO en Unesco 
Het beeld dat de autpur schetst van de VN is nogal 
aan de fraaie kant. Waar zij faalde wijt de auteur 
dit niét aan haar foutieve struktuur maar aan het 
feit dat zij niet genoeg gesteund wordt Ook hier 
wordt nog eens de tegenstelling tussen irme en 
rijke landen onderstreept 
— Reflektor-reeks - uitgeverij Keesing Deurne — 
per nr 25 fr 

zorgt de ganse publikatie, de ophergband, de 
reprodukiies, de kommentaar, de medede-
lingshladen en de ahonnementendienst. 

Voor de negende jaargang — ja we zijn 
reeds zo ver — werden opnieuw 28 kunstwer-
ken geselekteerd uit de schilderkunst de 
beeldhouwkunst, de architektuur, de grafiek 
en de toegepaste kunsten. De kleurenrepro-
dukties van deze kunstwerken worden tel' 
kens om de zes weken in reeksen van vier 
aan de abonnees gezonden voor de tv- en 
radio-uitzendingen, de BRT programmeert 
OKV om de twee weken 

Voor 1971 werden 18 schilderijen gekozen 
(tiL^sen middeleeuwen en de huidige eeuw), 
vier beeldhouwwerken waarvan twee hederi~ 
daagse, twee architekturale werken (Cogels 
Osijlei te Berchem en de Carolus Borromeus-
kerk te Antwerpen) drie grafische werken 
en voor de toegepaste kunst het Couchet-vir-
ginaal uit het antwerpse Vleeshuis Enkele 
namen'' Gerard David Memling. A Dürer, 
Rubens, de Braeckeleer. e.a De programma
kommissie zocht aansluiting bij de aktuali-
teit en koos daarom o.m. de Borromeuskerk, 
waarvan de 350ste verjaardaa tvordt herdacht. 

Behalve de produkties kan men ook dia's 
van de besproken werken kopen o.m met 
het oog op hun direkte pedagogische bruik
baarheid Ook kunnen OKV-abonnees in 1971 
gratis of tegen verminderde prijs opnieuw mu
zea en permanente tentoonstellingen in ons 
land én in Nederland bezoeken door middel 
van de zg muzeumkaart. die regelmatig 
wordt aangevuld en momenteel bijna gans 
België en Nederland bestrijkt Er is dan de 
OKV-boekenkluh De jonaste uitgave is «Na de 
beeldenstorm ». van J Blotkamp drie opstel
len over recente kunst 

practica 

Alle miichtinqen • sekretariaat Jan van 
Rijswijcklaan 28 2000 - Antiverpen tel. 
03/37.6180, abonneiyientendienst • Haantieslei 
38. 2000 - Antwerpen, tel. 03/28 68 78 

Abonnement : binnenland 220 fr Europa 
235 fr en overzee 245 fr. te storten op pr 999 20 
van « Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen » te 
Antwerpen 

Boekbestelhngen — ook de nog verkrijg
bare werken van vorige uitgaven — « Zinne
en Minnebeelden uit de schilderkunst der 17e 
eeuu)» door E. De Jong, «Olieverfschetsen 
van Rubens » door prof d'Hulst en « Breugel » 
door H Manjnissen — via bovenstaand adres 
en pr. 150 fr per boek. 185 Ir voor de jongste 
publikatie (Na de beeldenstorm). 
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g e d i c h t e n 
Poèzie-ervaring grijpt door haar diepte, inten

siteit en aard op zulkdanige wijze in onze geest in, 
dat zij zich van elke andere ervaring van lust, ge
not, geluk, genoegen onderscheidt als een onloo-
.chenbaar-eigen, speciale beleving met een eigen 
karakter . Deze ervaring, dit dichterlijk kennen en 
poëtisch vat ten is er een andere dan de rationele. 
Reeds Diderot ontwikkelde een teorie van het be
grijpen, volgens dewelke elk begrijpen in het ideale 
geval zelfbegrip is. Daartegenover staat het kontakt 
tussen dichter en lezer dat ingevolge de ontoerei-
feeadheid der taal voor de juiste weergave van be
tekenissen, niet een « begripskontakt » is. maar een 
van magische suggestie. In zijn studie over moder
ne liriek citeert H. Friedrich trouwens Diderots teo
rie. De mate waarin dit kontakt geschiedt, hangt 
niet alleen af van de dichterlijke ontvankelijkheid 
van de lezer maar ook van de poëtische, bezweren
de kracht van de dichter. En omgekeerd : of een 
gedicht als geslaagd ondervonden wordt, hangt 
niet alleen af van de dichter zelf, maar ook van de 
lezer. Elke poéziekritiek heeft daarom iets subjek-
tiefs, ook al t racht de beoordelende lezer de enig-
mogelijke objektieve faktor — die van de poëtische 
ervaring — zoveel en zo goed mogelijk uit te brei
den door een bestendig kontakt met oud en nieuw. 

38 gedichten van 35 dichters 
Nieuw zijn de bundels die voor ons liggen, zij 

het ook in betrekkelijke mate. De meesten versche
nen vorig jaar en het is aan allerlei omstandighe
den te wijten dat wij ze nu eerst bespreken. 

Dit geldt in de eerste plaats voor « Gedichten 69 » 
een uitgave van het Davidsfonds, waarin een keuze 
ui t de in tijdschriften gepubliceerde gedichten 
wordt gebracht. Voor die keuze zorgden Jos de 
Haes en Huber t van Herreweghen. Zij bestaat uit 
een reeks bekende namen, zowel uit het traditio
nele als uit het eksperimentele kamp : van Wilde
rode naast Lucebert, Christine d'Haen naast Gust 
Gils, Roland Holst naast Bontridder. Citeren wij 
enkele titels van gedichten die ons he t meest be
koorden : « Verhaal » van Walter Haesaert, « Ode 
van de vader » van Jul ien van Gansbeke, « In 
Zwar t Lak » van Gust Vermeille. Vriend lezer : 
u w voorkeur zal wellicht nog naar andere gedich
ten gaan. De keuze is groot en gevarieerd genoeg : 
38 gedichten van 35 dichters, voor slechts 75 fr. 
(50 tr. voor leden). 

drie bundels 
De naam Colibrant heeft bij de poëzieliefhebbers 

reeds een bekende klank. Het drietal bundels dat 
wij de lezer vandaag willen voorstellen is op de 
gebruikelijke keurige, verzorgde wijze uitgegeven. 

In « Intermezzo » van Johannes Marijnen (die 
reeds menige bundel op zijn aktief heeft, waarvan 
verscheidene in vertaling) behandelt de dichter 
hoofdzakelijk een tematiek ui t de aktualiteit , u i t 
het milieu van deze tijd : stad, zee, aktueel zijn de 
titels van hoofdstukken waarin flatgebouw, café, 
grammofoonplaten, bikini-meisjes, sportwagen, 
nachtvliegtuig, motorfiets, renners titel en tema 
der gedichten zijn. 

Spijts hun r i tme en gebaldheid voldoen deze ge
dichten niet helemaal : beeld en taal zijn dikwijls 
té schraal. Toch zijn er enkele zeer mooie verzen, 
daar waar beeld en klankleur samenvloeien met 
de inhoud en het r i tme tot één poëtisch geheel, zo
als in « Open de Vensters ». 

De tematiek van Marcel Obiak in zijn bundel 
« Fazen » is romantischer, vertoont ook veel meer 
facetten. Deze grote uiterlijke diversiteit krijgt 
echter een innerlijk verband : elk gedicht is facet, 
is faze in de bewustwording, in de reaktie van 
dichter en wereld. Het is telkens ook : penetra t ie 
in deze wereld, via mens en ding, via droom en re
aliteit. Een realiteit waarin het mitische en het 
geografische, waarbij anekdote of landschap, sei
zoen of vrouw, geliefde of moeder zovele fazen zijn 
in het onderwegzijn van de dichter in de wereld : 
« als een herder zijn kudde huiswaarts drijf ik mijn 
taal naar heliopolis ». 

Obiaks zegging is breder dan die van Marijnen, 
het beeld is vaak verrassend-zuiver en fris zonder 
de gezochtheid van veel moderne liriek. 

Bij vele eksperimentele gedichten is ook de asso
ciatie, de verbinding tussen woorden en beeldgroe-
pen zo a-rationeel en zo persoonlijk dat er een 
twijfel, een onzekerheid, een fitische raadselachtig
heid ontstaat die de poëtische overdracht, het bezit-
nemen van het gedicht belemmert. Het is de taak 
van de lezer achter het gedicht de waarheid van de 
dichter te vinden, dat wat hij mededelen wil.. . 
Maar wanneer de dichter zich van een kriptische 
geheimtaal bedient, maakt hij het de lezer niet 
alleen moeilijk, wat zijn goed recht is, maar hij 
schaadt aan de overdrachtsmogelijkheid van het 
gedicht zelf door het scheppen van deze onzeker
heid. Bij Obiak is er wel een neiging tot dit herme-
tisme, dat zo menig modern gedicht met een nieu
we retoriek bezwaart. Toch laten de meeste gedich
ten een penetrat ie naar de begripsinhoud toe en 
rust achter de dooreengestrengelde beelden de 
naakte zuiverheid van de gedachte, de heldere kern 
van het gevoel. 

Van Fernand Handtpoorter verscheen bij Coli
b ran t een mooi uitgegeven en met lino's van Jan 
Gezel de geïllustreerde bundel « Te voet zonder 
dees... ». De titel is ontleed aan het vers van Wil
lem Kloos «Wat verzen en wat liefde, want wie 
min t er — te sterven zonder dees ? ». De eenen
twint ig gedichten zijn gegroepeerd in twee delen 
« Geen Vrede, Vrede. . . » en « De Muren bevlagd ». 
« Ik weet dat paarden geen paarden zijn, een reis 
geen reis, geen vrede vrede.. . » d icht Fernand 
Handtpoorter in « Risquons Tout » dat eindigt 
« want wie zijn ha r t vergeet, vergeet te bloeden ». 
Handtpoorter heeft geen beeldzoekerij, geen 
krampachtige originaliteit, geen gewilde duister
heid nodig om origineel te zijn : zijn oprechtheid is 
overtuigender dan dit alles. Zijn beeld groeit lo
gisch, staat op de achtergrond van het vers als een 
boom in het landschap, natuurl i jk en toch opval
lend genoeg, gegroeid en niet gekonstrueerd. Erns t 
en ontroering, soms met humor en ironie gekruid, 
levensaanvaarden en levensdoorpeilen, getekend 
me t scherpe etslijnen of geschilderd met het plas
tische woord, dragen deze verzen. In de zuivere 
eenvoud van een vers als « Ji j en Ik » toont Handt
poorter zijn dichterlijke potentie : « maar jij en 
ik ervaren de wenk van dit beschik, geen vers als 
jij zo waar en geen dichter rijk als ik... ». 

Jeroen cock 

De koninklijke biblioteek te 
Brussel stelt momenteel een 
reeks prenten ten toon uit 
het atelier van etser-uitgever 
[Jeroen Cock, die in 1570 
overleed en ruim bijdroeg 
tot de reproduktie van het 
oeuvre van vlaamse en bui
tenlandse meesters. Hier 
een zelfportret van deze 
voorloper van de kunstre-
produktie. zelf ook schep
pend kunstenaar. 

• De Vereniging voor het Muzeum van He
dendaagse Kunst te Gent richtte in 1969 in 
de voormalige St Pietersabdij te Gent de ten
toonstelling Forum van de Grafiak in met een 
daaraan verbonden Forumprijs. Uiteindelijk 
lüerd besloten een verzameling van grafiek 
van onze belangrijkste eigentijdse kunste
naars tot stand te brengen, die beantwoordt 
aan de hoogste normen van kwaliteit en uit
voering, reeks die zonder enige artistieke kon
cessie tegen voordelige prijs wordt aangebo
den. De eerste reeks omvatte veelkleurige 
grafiek van Luc Peire. Volgende reeksen : 
Dan Van Severen (5 etsen) Maurice Wyckaert 
(5 lito's), Pol Mara (5 lito's), Vic Gentils (5 
lito's). Talrijke andere kunstenaars zegden 
hun medewerking toe voor de volgende series, 
alle op beperkte oplage. Voor inlichtingen : 
dr. R. Matthys. Godshuizenlaan 15, 9000 Gent, 
tel. 09/25.92.12 • 

• Tot 24 december stelt Gaston De Mey schil
derijen ten toon in de Korrekelder, Kraan^ 
plaats 8 te Brugge • 

• Herten Aas (galerie, kunstkring en stami
nee). Haverwerf 13 te Mechelen stelt van 4 
tot 31 december werk van 10 poolse grafiekers 
tentoon • 

• In Celbeton. Steenweg op Gent 192 te Den-
dermonde : « Information about information » 
met dokumenten over het muzeum moderne 
kunst te New York, Wetteren poëziemarkt, 
time magazine. X-one gallery enz. tot einde 
december • 

• Heden zaterdag 12 december te 20u.30 op 
initiatief van het Muziekkonservatorium in 
samenwerking met de Vlaamse Klub Kust : 
Beethovenkoncert door de Filharmonie van 
Antioerpen. Leiding : Georges Maes, solist : 
J.C. Van den Eynden. Kursaal Oostende, 
inkom : 60, 80 en 100 fr. • 
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• Vijfde nieuwe Muze-programma in de grote 
koncertzaal van de Kursaal te Oostende op 15 
en 16 januari 1971 met Louis Verbeeck, Ge
rard Vermeersch, Willem Vermandere, Her
man Elegast, Raf Deckers, Mick Clinckspoor 
en Julien Van Remoortere. Inrichting : 
Vlaamse Klub Kunst, Van Iseghemlaan 4 te 
Oostende. Lokatie (100, 125 en 150 fr ) Kur
saal Oostende • 

• Op 83-jarige leeftijd overleed te St Lam-
brechts-Woluwe de bekende vlaamse beeld-
houioer Oscar Jespers. Een man die de naam 
Jespers — ook de naam van een paar andere 
geduchte kleppers uit de vlaamse kunste
naarswereld, denken we maar aan een Floris 
Jespers — alle eer heeft aangedaan Oscar 
Jespers woonde sinds 1927 in het Brusselse, 
maar verloochende zijn vlaamse afkomst niet 
(geboren te Antwerpen). Hij was een echte 
beeldhouwer, die 'de hardste materie niet 
schuwde en werkelijk uit steen en hout zijn 
expressionistisch werk beitelde. Hij was zeer 
kieskeurig en aarzelde niet, werk dat hij on
voldragen achtte, te vernietigen (tegenwoor
dig expozeren sommigen precies het minst 
rijpe van hun werk...). Tot zijn topwerk be
horen de Sint Antonius uit het museum of 
modern art te New York enkele borstbeelden 
(Tytgat.Van de Velde), enkele grote figuren, 
koppen en het grafmonument Paul Van Os-
tayen • 

• Het novembernummer van het « Vlaams 
muziektijdschrift » wordt ingeleid met een 
onderzoek door Theo van Hoof van de poly-
chorale technieken. Verder bijdragen van Re-
nato dè Grandis (Oratorium van Vincenzo dè 
Grandis), H. Heughebaert, Herman Roelstrae-
te (25 jaar muziekakademie te Harelbeke), 
G. Potvlieghe (Paul van Crombruggen 65), 
Albert Boone (zes nieuwe volksliederen) en 
Ilja Hurnik (de terugkeer naar Viteslav No-
vak). Verder de vaste rubrieken : rescensies, 
binnen- en buitenland en verenigingsleven. 

Uitgave ANZ — 20 fr. los nr., 125 fr. jaar
abonnement, pr 963.36 van ANZ, 2000-Ant-
werpen. Redaktie : Karel de Preterlei 1, 2200 
Borgerhout • 

• Van 26 tot 30 december organizeert het 
Kadercentrum voor Kultureel Werk een nieu
we kursus « Tegenkultuur als maatschappe
lijk protest ». Nadere inlichtingen bij het 
Kadercentrum voor Kultureel Werk. p/a 
Stichting-Lodewijk de Raet, Maria Theresia-
straat 55 te 1040 Brussel, tel. 02/19.29.33 • 

• Morgen zondag van 16 tot 24 u. heeft in het 
Marnixcenter, Karthuizerstraat 3 te Brussel 
een pop-mmAeknamiddag plaats. 10 muziek-
formaties, op drie verdiepingen tegelijk. Op 
acht uur tijds kan men er rock, heat, folks en 
blues, jazz, free-jazz en indisch getinte mu
ziek beluisteren. Leden 30 fr., niet-leden 60 fr. 

Deze « pop-afternoon » is een produktie 
Jan De Breucker in samenwerking met de 
« leuvense popkoncerten » • 
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erik marijsse 

... zult u niet zien in Binnen en 
buiten van zondag 13 december 

Deze westvlaamse zanger was 
nochtans gevraagd om zijn nieuw-
ste plaatje «Ween niet mijn Isind» 
in de studio te komen zingen. 

Nu heeft Marijsse de onvergeef
lijke fout begaan in zijn fanblad 
een paar maand geleden een hevi
ge aanval op onze BRT te wagen. 
Dat is niet in goede aarde geval
len bij onze tv-bonzen. Dus heb
ben de hoge omessen van de ont
spanning effe blauw en groen 
uitgeslagen toen ze merkten dat 
vrijschutter Marijsse hun scherm 
zou teisteren. Weshalve een veto. 
Marijsse kreeg een telefoontje om 
te zeggen dat de geplande opname 
niet zou doorgaan. 

Zonder kommentaar. 
Maar de tv heeft wel tijd om in 

Binnen en buiten een plaat van 
Francoise Hardy op het publiek 
los te laten. 

Voor de rest spelen kommerci-
ele bindingen met bepaalde pla
tenfirma's niet de minste rol. Of 
wat dacht u misschien ? 

\ 

' ^ 

& gezien 

proficiat 
Vorige week toch een paar keer met 

de ogen geknipperd. Dan heb ik drie
maal hard in mijn linkerarm genepen 
waarna ik er mij van vergewist heb of 
mijn tv-toestel wel degelijk op Brussel 
stond en dat was effektief het geval. 
Toen heb ik van pure verrassing een 
stevige after-shave gedronken. 

Dan zit je een jaar te kankeren dat de 
BRT nooit iets behoorlijks uitzendt dat 
het allemaal nietszeggend en stop7in-
nig gelul is en dat elke aktuele bena
dering van eigentijdse problemen ten 
enenmale ontbreekt. 

En plots gebeurt het toch : in éénzelf
de week zendt onze bloedeigen BRT 3 
(zeggen en schrijve drie) degelijke oer
degelijke boeiende informatieve pro
gramma's uit. 

Ik bedoel op de eerste plaats de twee 
programma's van Paula Semer over 
kanker. Geen smakelijk onderwerp, ak
koord, maar daar kan Paula ook niets 
aan verhelpen. Maar de informatie die 
hier gebracht werd was rond en zeer 
vlot in beeld gebracht. Paula Semer is 
één van onze tv-dames die zonder veel 
potten te breken rustig hun gang gaan 
en goede programma's maken. Haar 
Kijk en kook's zijn prettige uitzendin
gen en de nog lopende reeks over 
school- en beroepskeuze brengt behoor
lijk wat informatie. 

De twee kankerprogramma's zullen in 
alle geval in de zoutloze tv-geschiedenis 
van het jaar onzes heren 1970 geboek
staafd blijven als zeldzame toppers. 

En dan was er ook nog het program
ma Zo zijn over homofilie. 

Eigenlijk is het een beetje ongeluk
kig dat in deze bijdrage homofilie vlak 
na kanker komen moet, want de prehis
torische opvatting dat homofilie een 

ziekte zou zijn zal hopelijk na deze uit
zending wel definitief verdwenen zijn. 

Dit programma was rustig en verhel
derend. Dergelijke onderwerpen wor
den uiteraard bij onze noorderburen 
frekwenter en diepgaander behandeld. 
De Vlaamse tv begint stilaan ook aan 
volwassen programma's te denken. 
Bruno Walschap die dit programma rea-
lizeerde bereidt overigens (in samen-
met Hilda Verboven) ook nog uitzen
dingen voor over drugs, emancipatie 
van de vrouw en seks en het jonge 
meisje. 

Wat zeker vermeld moet worden bij 
Zo zijn IS de eerlijke moed van Will 
Ferdy Om in Vlaanderen den volke 

De oost-vlaamse dichter Paul Snoek 
kiest gedichten en Walschap onder
vraagt hem over die keuze Zondag

avond om 21 u. 55 op BRT. 

kond te doen dat je homofiel bent is in 
1970 alleszins enige moed van doen 

Eén bezwaar tegen Zo zijn : de uit
zending duurde wat lang. Hoe boeiend 
een programma ook is, ik zie liever drie 
keer een half uur dan eenmaal ander
half uur. 

Hopelijk moeten wij nu niet opnieuw 
maanden wachten voor we nog eens een 
uitzending krijgen waarvan iets blijft 
natrillen. 

Als het goed is zeggen wij het ook. 
Daarom deze week aan Paula Semer, 
Bruno Walschap en Hilda Verboven : 
proficiat! 

rtop 

De frekwente verschijningen op ons 
scherm van de heer Alfons Vranckx, bij 
de gratie gods minister van Justitie en 
door de BSP beschouwd als socialist 
(hihi) beginnen danig op mijn zenuwen 
te werken. 

Gek land eigenlijk waarin wij leven : 
de regering krijgt zendtijd voor mede
delingen En de oppozitie heeft het na-
wuiven. 

Wij kijken hoopvol uit naar de dag 
waarop elke mededeling van de rege
ring gevolgd wordt door een verklaring 
van de oppozitie. Kwestie van het even
wicht. 

omer in de mist 

Met Omer wordt hier niet bedoeld de 
achtbare Vanaudenhove van Schaffen 
wiens edel aangezicht vruchteloos ons 
landschap ontsierd heeft bij de vorige 
verkiezingen. Wij willen het hebben 
over Omer Grawet. Een simpatieke 
jongen en een bekwame koUega. Als ie 
maar bij zijn leest wou blijven Want 
de manier waarop hij de kwis Europa 
6 + 4 leidt is beneden alle peil. Dat dit 
spelprogramma zelf een vervelend 
geeuwgedoe geworden is daar kan Gra
wet niets aan doen. Daarvoor tekent 
Yvonne Verhelst verantwoordelijk. 
Maar Grawet kan er wel iets aan doen 
dat hij de draad kwijt raakt, dat hij he
lemaal niet weet wat hij zeggen moet 
en dat hij er precies als een buiten
staander bij loopt. 

Maar de tv heeft blijkbaar nog niet 
ingezien dat een bekend gezicht en een 
grondige journalistieke ervaring niets, 
maar dan ook niets te maken heeft met 
het voorstellen van een ontspannings
programma. 

AADT«5H AAP RESTAURANT 
AARTSELMR ^UNDENBOS 

BOOM« 

BAANIbis 

^ ^ ^ ^ ^ 
SPOORVfES 

' ^ 

HALVt 

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

S\ NIKLAAS 

*TEMSE 

30% KORTING 
op alle kledingsstukken boven de 1.000 fr. 

SUCCESKLEDINK 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEU 

Weet U dat ANTWERPENS BELANGRIJKSTE KLEDINGS

ZAAK op 12 km. buiten de stad ligt ? 

Op de t i jd dat U een parking zoekt bent U in Niel Verder 
hebt U om de 15 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 wfj U duizenden koopjes tegen echte 
weggeef prijzen I ï waaronder slechts als voorbeeld 100%' zuiver 
wollen Shetland Herenpardessus, donkergrijze kleur, klassiek 
model 1 ri j 3 knoop split midden rug, maten van 46 tot 56, ter 

waarde van 3250 fr NU TEGEN ï.500 fr. 
Wanneer U nog een schitterende kledingsaankoop wenst te doen, 
profiteer dan vlug van deze laatste maand met 3 0 % korting voor 

alle WIJ-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 ! Koop kwaliteitskleding te
gen fabrieksprijzen Wordt een tevreden SUCCES-KIZANT 

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 ^en der hf^\-»n^riiir^*f> kle^;i^<»^T=iken in BehVê en n u Juist voor de B T W t i j 

dens d ie Uat.ste m;»^iid ^ . n h*>t 5 . . . pcc f I C T r>i: V O O R D E L I G S T E K L E D I N C S Z A A K ! 

A. De Langbstraat 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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drievoudig kontrakt 

Als wij het goed begrepen 
hebben, was Peter Post regel
mat ig aangeworven voor de 
Besdaagse van Munster. Hij is 
t rouwens met goede moed in 
die wedstrijd van s tar t gegaan. 
Half-weg heeft hij opgegeven, 
«naar terwijl zijn kollega's nog 
rond de tapkast cirkelden, ver-
Vulde hij nog gauw twee reeds 
lang getekende kontrakten, na
melijk in Grenoble en in Ant
werpen. De mensen in Munster 
spelen natuurl i jk op hun poot, 
die van Grenoble en Antwer
pen beweren recht in de schoe
nen te staan (en dat zal ook 
wel, gezien de kontrakten) . 
Alle reglementen schijnen 
Post ongelijk te geven, en in
dien ze worden toegepast zou 
hi j een tijdlang moeten ge
schorst worden, en serieuze 
boeten betalen Voor ons hoeft 
het natuurlijk niet, maar de 
toeschouwers in Munster zul
len er wellicht een andere me
ning op nahouden. En wat ons 
betreft, dit rubriekje mogen 
wij ook niet schrijven tijdens 
onze werkuren bij onze baas-
nummer-één. Zodat wij alles 
samen niet goed inzien waar
om men Post zou moeten laten 
betiien. 

vijf stuks 

Er moeten in de Duitse 
Bondsrepubliek zowat zes i 
7evenmaal meer mensen wonen 
dan in België. Op ekonomisch, 
sociaal, kultureel gebied den
ken wij niet dat de « Fritzen » 
van ons veel te leren hebben. 
Evenmin op sportgebied. En 
Wat stellen wij vast wat de be-
roepsrenneri j betreft ? Tijdens 
he t afgelopen wielerseizoen 
waren er in België een kleine 
150 georganizeerde beroepsren
ners, dw.z. bij een firma kon-
t raktueel vebonden renners, en 
voor het komende seizoen zul
len er wellicht een kleine hon
derd zijn. In het veel grotere 
en ri jkere Duitsland waren er 
verleden jaar nauwelijks twin
tig échte beroepsrenners, en 
voor het seizoen dat voor de 
deur staat zijn er al zegge en 
schrijve vijf. Velen zijn nu ge
neigd het grote aantal renners 
In ons land te aanzien als een 
bewijs van rijkdom van sport 
en renners. Zou het niet eerder 
het tegenovergestelde zijn ' 

beter laat dan nooit 

De belgische zwemfederatle 
5s na de europese kampioen
schappen te Barcelona, enkele 
maanden geleden, tot de ont
dekking gekomen dat wij, de 
dappersten aller Galliërs, op 
gebied van de kompetiezwem-

sport nergens staan. Niemand 
zal die zienswijze betwisten 
Verder heeft de federatie het 
van problemen zware hoofd ge
bogen over de vraag hoe zij 
daaraan kan verhelpen, en zij 
heeft zowaar een plan opge
steld en twee nieuwe kommis
sies in het leven geroepen De 
eerste kommissie heeft in ze
ven punten geëksplikeerd wat 
er moet gedaan worden, en dat 
is o m . ervoor zorgen dat de 
klubs meer kunnen beschikken 
over zwembaden, stages inrich
ten, onze beloften voor hun op
leiding naar het buitenland 
sturen, en nog maar eens een 
nieuwe direkteur aanstellen in 
de schoot van de federatie Wij 
denken dat de kommissie, die 
van deze voorstellen beviel, 
goed werk leverde een halve 
eeuw te laat 

w h a t «al w e d o ? 

De vrienden lezers (en na
tuurlijk ook de vriend'nnen 
lezeressen) weten al lang dat 

wij verwoede tegenstanders 
ziin van alles wat op doping 
geliikt, en van het begin af ge
dacht hebben dat ze moet be
streden worden. Maar ook dat 
het altijd onze bescheiden me
ning is geweest dat de manier 
waarop men deze bestrijding 
heeft aangepakt (vernederende 
en willekeurige kontroles, to
taal gebrek aan behoorlijke 
normen, dwaze en nog veel 
willekeuriger straffen en dies 
meer) , veel. zoniet alles, te 
wensen overliet. Dat blijkt nu 
weer eens uit het geval Car-
teus, de brugse voetballer, in 
wiens urine de politie snoren 
van st imulerende middelen 
vond Carteus zweert bij hoog 
en bij laag dat hij er zich niet 
van bewust is iets dergelijlcs 
te hebben genomen, en dat lijkt 
ons best mogelijk. Wij vragen 
ons af. als het tegenonderzoek 
nu ook pozitief moest uitvallen, 
wat de bond zou doen. als Car
teus persoonlijk schuld treft, 
en als het goedje hem werd 
toegediend Of 70u men dat on
derscheid niet maken ? 

de besten 

Het jaar loopt zo stillekensaan naar g^- einde toe en dus wordt 
het de hoogste tijd dat men eens gaat uitmaken wie in Erps-
Kwerps, Brabant, België, West-Europa, Oost-Europa, het oude en 
het nieuwe kontinent, hij de zwarten en hij de blanken, in heel 
de wereld, en in de wereld en omstreken, de beste voetballer, 
koereur, vogelpikker, en kortweg sportman was in het afgelopen 
jaar. De beste sportman op aarde is al gekend. De eerste is Pélé, 
de braziliaanse voetballer, en de tweede, gelijk aan de eerste 
(toch bijna), is tararaboem de belq Merckx, velorijder. Moest u 
nu van oordeel zijn dat Pélé en Merckx prima vakmensen zijn, 
maar als sportman nog niet aan de enkels reiken van een laat ons 
zeggen afgedankte Michel Bottu. die ons allemaal al een kwart 
eeuw een beetje fit probeert te houden met zijn turnlessen. dan 
hebt u er, net als wij, weer geen « sjiek » van « gesnopen ». 

mogelijk, maar... 

Er is weer een VIP rechtgestaan om iets te zeggen. Een « grosse 
léqume » van het zweedse voetbal namelijk, om te verklaren dat 
er tijdens de loereldkampioenschappen te Meksiko « gefoefeld » 
loerd door de arbiters, en dat het mogelijk lüas om voor het lut-
tele bedrag van 1000 dollars e»n overwinning te kopen. Het was 
de Zweedse « offi.sjel » zelfs tweemaal aangeboden. Wij gaan van 
dergelijke verklaring niet op onze boem vallen. Meer zelfs, wij 
achten zoiets zeer goed mogelijk, zoniet waarschijnlijk Niettemin 
vinden wij die verklaring nü, zo lang na de feiten, belachelijk. 
De zweedse meneer had dat moeten zeggen de dag dat hem de 
voorstellen gedaan werden. Dan nog zou het ons niet zo heel veel 
hebben kunnen schelen, maar dan hadden wij al die tijd niet moe-
ten versvelen vóór onze « lichtbak » Dan hadden wij de uitslagen 
op voorhand gekend, en zoiets is altijd gemakkelijk. 

ickx dwaalt 

Onze Jaak Ick.x heeft ontslag genomen uit de vereniging der 
berotvsaiitorenners, omdat hij het niet eens is met het voorstel 
van die vereniging dat ertoe strekt de autokoersen te doen ver
dagen indien de gevaren door slechte weersomstandigheden te 
a root worden De bezivaren van Ickx kunnen herleid worden tot 
deze de remoagens zim daarvoor uitgerust (speciale banden bij 
iiQorbeeld) en de renners moeten dan maar hun snelheid aanpas
sen, zoals de gcioone weggebruiker dat moet doen. In ieder geval, 
de « shoio mu.^t go on ». Met alle begrip voor de ziensiüijze van 
Ickx. en met alle begrip voor de kommerciéle belangen die in de 
aiitoren-showbiz' van doorslaggevende aard zijn (het sportaspekt 
hjkt ons daarin praktisch zonder belang), wij vinden dat Ickx 
ongelijk heeft De gevaren zijn té groot, in die mate zelfs dat het 
inrichten van een wedstrijd bij slecht iveer overeenkomt met het 
ivifemmen^ in een aan zekerheid grenzende kans op dodelijke 
origevallen' als attraktie-elenvent. 

Dieu (Anderlecht) gooit, maar de zioarte Ofcapi-.speler Dillard 
kan dat verhinderen (Royal IV - Okapi Aalst 94 - 72). 

grandioos 

Onze dames gaan dus ook voetballen. Wij hebben er geen be
zwaar tegen, als zi') dat doen omwille van de sport zelf, maar wij 
hebben er loel bezwaar tegen als het uitgroeit tot een soort exhi-
bitionisme. wat volgens velen, en volgens ons, de voornaamste 
bedoeling is Als ge leest waarmee de heertjes die het damesvoet
bal onder hun hoede nemen, zich bezighouden, kunt ge u daarvan 
al lialvelinqs een mening vormen. Zij hebben in hun allergrootste 
lonsheid beslist dat zwangere vrouwen niet aan wedstrijden mo
gen deelnemen (wie gaat dat uitmaken ?), en dat voetballende 
dames met de handen de borsten mogen beschermen tegen harde 
ballen Enfin, ge ziet wat de kern van de zaak zal zijn. Anderzijds 
lezen wn dat een meksikaanse dokter beweert dat voetballen bij 
de vrouw steriliteit kan veroorzaken. Wij zijn zo vrij daar even 
om te glimlachen, in de hoop dat een onze lezers-dokters ons zal 
terecht wijzen als wij weer eens dwalen. Maar het wordt een 
groots spektakel, heren. Niet-zwangere zich de borsten bescher
mende dames die het moederschap verzaken om de heren der 
schepping « sportgenot » te schenken. Nietwaar ? 

Gollopium 

Oe sportredaktie van de s Gazet 
van Antwerpen » — voor ons part 
met die van de BRT (radio na-
tuurlijk, want die van de tv. . .) 
van de beste die wij in dit geluk
kig land bezitten — heeft een ge
sprek over de wielersport georga-
nizeerd met enkele vedetten, zoals 
Merckx, van Looy, van Springel 
enz. 

Erg veel kkn dergelijk coUo-
quinm niet zeggen. Bij voorbeeld 
niet omdat de gesprekpartners, 
beroepsrenners (fine fleur dan 
nog) en beroepsjoernalisten niet 
objektief kunnen staan tegenover 
hun onderwerp. Omdat de man
nen die aan de touwtjes trekken, 
zoals firmabazen of publiciteits-
jongens, afwezig waren. Omdat 
het standpunt van een Merckx. 
een van Looy, niet dat kan zijn 
van de meerderheid der renners, 
die niet eens « het zout op hun 
la ta t ten » verdienen. Omdat de 
man, om wie het allemaal te doen 
'S de verbruiker de afdokker. de 

geachte sportliefhebber, alleen via 
de gazet kon luisteren, maar niet 
meepraten. In één woord, het 
beeld van de wielersport dat ons 
tijdens dit gesprek werd gekonter-
feit, is een zéér eenzijdig beeld, 
en dat kan niet anders. 

Werden er goede dingen ge
zegd ? Ja. 

Zo zei van Looy nu dat Beheyt 
destijds in Ronse gelijk had hem 
te kloppen als hij de kans zag, en 
dat hij, van Looy. hetzelfde zou 
gedaan hebben. Toen hebben wij 
hetzelfde verteld in een staminee 
en daarvoor onder instemmend 
gemompel van de talrijke aanwe
zigen een oorveeg gekregen. Toen 
hebben de gazetten nagenoeg een
drachtig « gestookt » tegen « ver 
rader » Beheyt, ondanks zijn « ge
lijk », wat niet erg pleit voor de 
objektiviteit van genoemde gazet
ten. Maar waarom heeft van Looy 
niet verder verteld, en uitgelegd 
hoe « men » het heeft klaarge
speeld om te beletten dat Beheyt 
nog een koers won. en ervoor te 
zorgen dat hij op minder dan geen 
tijd van het toneel verdwenen 
was. Dat had ons geïnteresseerd 
De rest wisten wij immers. 

Zo zeiden de aanwezige renners 
dat de belangstelling voor de 
wielersport en haar half-goden 
vanwege de hoge omes over het 
algemeen gesimuleerd is. en geen 
andere bedoeling heeft dan de 

eigen populatiteit op te trekken 
aan die der sport vedetten. Merckx 
heeft zich doen opmerken door 
erop te wijzen dat dit niet geldt 
voor de « keunink ». want dat 
diens belangstelling echt is en zijn 
kennis grondig Wij worden er 
zowaar koud van op de rug. 

De renners zeiden nog dat wed
strijden op de wielerbaan en kri-
teria niet moaen bestempeld wor
den als « show ». en wie dat wel 
doet, moet maar eens een paar 
uur komen meerilden. want wii 
hebben eens een halve dag mest 
helpen laden, en toen danig onze 
K nere » gezien en dus de boeren-
stiel nooit beschouwd als show 
Maar aan dé andere kant zouden 
wii in het circus voor geen hesp 
de leeuwenkooi binnenwandelen, 
of de « doden<;prong » uitvoeren, 
en dat is nochtans wèl show Wij 
blijven dus ondanks het renners-
verbod geloven dat hun akroba-
tieën rond de niste en kerktoren 
tot de showbiz' dienen gerekend 
zii het dan show waarin sommige 
akteurs. in casu sommisre renners 
serieuze insnanningen moeten le
veren, zoals sommiffe hoeren 
handelsreizigers, glasblazers en 
schoolmeesters serieuye insnan-
ninaren moeten leveren. 

11 ziet het, er werden interes
sante onderwerpen aangesneden 
Er waren er echter nog veel inte
ressantere, waarover niet gespro

ken werd, of waarover we tenmin
ste in de verslagen niets konden 
lezen. 

Zo hadden wij graag uit derge
lijk groot colloquium vernomen 
o.m 
— hoeveel een doorsnee krant 
rechtstreeks aan de sport besteedt 
en verdient, en hoeveel onrecht
streeks. 
— waarom wij wel sportdirek-
teurs en koereurs hebben, maar 
weinig of geen sponsors, 
— of Merckx, om honderd keer 
meer te verdienen dan een Ward 
Janssens of Tony Daelemans, ook 
honderd keer harder moet kunnen 
rijden. 
— wat de vedetten (naar sugges
tie van de bisschop van Brugge) 
doen voor « de minsten hunner 
broeders ». anders gezegd hoe zij 
de solidariteit in de rennersran
gen bevorderen. 
— hoe de koereurs die met koer 
sen nagenoeg niets verdienen, aan 
de kost komen, en aan welke kost. 
— wat er gedaan wordt voor afge
schreven koereurs, als die (dat ge
beurt toch, nietwaar ?) « speciale 
bcgelc'ding » nodig hebben, 
— waar precies de belangen van 
de BWB liggen, 
en nog een honderdtal andere za
ken, die ons meer interesseren 
dan wat de heren vedetten ons via 
dat colloquium hebben willen 
« opgeven » 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER D O ^ ' ^ M U N D E R 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

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

Oberbayern orkesten 
M i d d a g - en avondmaal In g roep 
gezel l ig , f i ] n , goed en goedkoop 

De grote special i teiten z i ]n : Ochsen-
schwanzsuppe • Hongaarse goelas] * 
Eisbein mi t Sauerkraut - Kip aan he l 
spit • Krachtvleesschotel beter dan in 

Duits land 

LEUVEN, Tervuursevesf 60 
Tel 016/286 72 - 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenple in 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 Nieuwbrugst raat 28 

Tel 02 /18 74 89 - mooiste van Brussel 

AALST (Klaroen) A u t o w e g 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

HULSTE (Kor t r i jk ) Brugsesteenweg 1 
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen) 

KONTICH, Mechelsesteenweg (open) 
(2 400 plaatsen) 

TORHOUT,"steenweg Torhout-Lichtervelde 
(open) 2 000 plaatsen 

DRONGEN, Au toweg Brussel-Oostende 
(open) 

BECO 
lev€ 

BECO 

p.v.b.a. 

jring van gas- en 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
BECO verwacht ook Uw bestelling I 

BECO verwacht ook Uw bestelling I 

BECO Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

Tel. : (03)52.81.73 32.02.10 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN 

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

Telefoon : 03/30.18.85 

WALTER ROLAND 
Gcdiplome«fd opncien, erkend door 

alle xie^enfcmdien 

KERKSTRAAT S%, ANTWERPEN 

(Let op liet huisnummer I) 
Telefoon 35 Ik 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

VoorltuiiTiniiltllul 10ViIwnii>( 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder . Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi l het Sint-Jansplem) 
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon • (02 )28 87.09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Mat ige pri)s 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612 84 

H. PELMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16 An twe rpen 

TeL 39 19.27 

T V RADIO ALLE ELEKTTRI-
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL-

LINGEN A A N HUIS 
r v PELMAR 61 scherm, 

11.995 f r . i.p.w. 16 995 f i . 
Andere merken grootste kor t ing 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkeldei 
Srote Pieter Polstraat 4 

(b i | Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsBag gesloten 

Bezoek « Casrhot 
DE VEERMAN » 

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

Uitbater Jan Brugman* 
3-2-68 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buf fe t 

L a u w e r e y s D e B r u y n 
Gezel l ige vtaamse sfeer 

weke l i j kse rustdag t woensdag 
Bellettraat 49 • Hekelgem 

Tal. 053/687.40 

WIJ-LEZERS VRAGEN BIJ HUN OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C», Provinetesfraat 95 ANTWERPEN 

TEL (03)36.12.94 Opt ic iens : Vraagt het bezoek van onze 
ver tegenwoord iger . 

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

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

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

Depot Gent • Tel. 09/22.45.62 

g g g g W g g g g g g l 

ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

BERCHEM — ANTWERPEN 

Hof ter Schrlecklaan 33 

A l l e reklam© en ont 
w e r p e n , teksten, 
perskonferent ies, ver
ta l ingen, tekeningen, 
enz. 

Publiciteitsagent v o o i 

« WIJ > VLAAMS-NATIONAAL 
Tel. (03)30.48.99 

MfHlT... 

zo'VEEL BETER 

VEItMINDEIlING VOOR 
•VU LEDEN 

matthieuls beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een woonlnrichting ^^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon< 

probleem gratis op 

IEDERE Vlaamse automobilist sluit aan bij de 

V.A.B. (Vlaamse Automobilistenbond) 

Sinds tientallen jaren verdedigt deze organizatie 
de belangen van de vlaamse automobilisten 
Naast het lijvige veertiendaags blad « De Auto
toerist » zi jn talri jke voordelen aan het lidmaat
schap van de V.A B verbonden. 

Denk maar eens aan de dienst « Wacht op de 
Weg », die dagelijks vele tientallen automobilis
ten met pech zowel over DAG als 's NACHTS 
met raad en daad bijstaat. 

HET LIDMAATSCHAPSGELD 

slechfs 400 Fr. 
Inschrijven in het hoofdsekretariaat : Sint-Jakobsmarkt, 45 . 2.000 ANTWERPEN - Tel. 03/31.09.95 (10 lijnen) 
Bovendien is er m iedere belangri)ke stad en gemeente een vertegenwoordiger van de VTB-VAB, bi) wie U nadere in 
lichtingen kunt verkrijgen. 

Onze kantoren b l i j ven vr i jdagavonds tot 20 u. geopend in gans het land. 



10 wu 

PERS 
spiegel 

dies te ontberen ? We zouden 
nogal vlug tot « normale » toe
standen gekomen zijn ». 

In elke oorlog vecht elke par
tij zogezegd voor « vrijheid en 
recht ». De kern van het pro
bleem is echter wat dit Juist 
Wil zeggen. 

Als men mijnheer van Rijn 
'(profiteur van de vlaamse taal
rol a.u.b.) hoort raaskallen over 
« Brussel bezette stad » zou 
men toch wel eens moeten vra
gen : bezet door wie ? En om 
te zien « wie door wie wordt 
verdrukt « kunnen we dan best 
lezen « in het open boek van 
het leven ». Als we dan vast
stellen dat bij al ons gelijk nog 
zovele Vlamingen reageren op 
een ziekelijke manier van 
« slaaf zijn is onze tweede na
tuur » kunnen we ons als na
tionalisten misschien nog best 
optillen aan het voorbeeld van 
het dappere kleine volk uit de 
Pyreneeën : de Basken. 

gazet van antwerpen 

Nu de vlaamse CVP-ers als 
zwijgende slaVen zo ver gaan 
in de kruiperigheid dat ze de 
bazisbeginselen van 40 jaar 
vlaamse beweging verlooche
nen, is het goed even in herin
nering te brengen hoe deze he
ren ons steeds bedrogen heb
ben en zichzelf beroesd aan 
taalwetten te Brussel die door 
hun schuld op volgende manier 
werden toegepast. Zo vat dr. 
jui Srondi het samen 

« Bepaalde diezelfde wet van 
1963 ook niet dat tegen 1973, 
als kompensatie voor de pari
teit in de staatsdiensten, er pa-
iteit moest bestaan in de ge
meentediensten te Brussel van
af de graad van afdelingschef. 
Het rezultaat ' Op 1 juli 1970 
of zeven jaar later, waren er 
113 vlaamse ambtenaren tegen
over 333 franstaligen ! 

En heeft de wet van 30 juni 
1963. op het gebruik van de 
taal in onderwijszaken geen 
speciale taalinspektie in het le
ven geroepen, die er nu eens 
voor 70U zorgen dat er voortaan 
geen vlaamse kinderen meer in 
franse klassen terecht kwa
men ' Wat heeft deze mooi 
voorgestelde instelling verwe
zenlijkt ? Nog onlangs werd 
medegedeeld dat er op de zo
vele tienduizenden taalverkla-
ringen die werden onderzocht, 
amper 47 gevallen werden ge-
regularizeerd. 

» En diezelfde wet voorzag 
zelfs echte sankties tegen de 
overtreders nl. dat per geval er 
tot zes maanden subsidie mocht 
worden afgetrokken. Geen en
kele maal, werd deze sanktie 
toegepast. Welke school zou het 
aankunnen zes maanden subsi-

Totale verkoop 
DEKENS - UKENS 

BEDSPREIEN 
aan WEGGEEFPRIJZEN 

Schuttershofstraat 40 
ANTWERPEN 

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

Zondag van 9 tot 12 u. 

de bond 

Vorige week konden we reeds 
verwijzen naar de ondubbelziu-
nige stellingname tegen de 
« willekeur van de huisvader » 
in dit blad der grote gezinnen. 
Nu bezweert het de vlaamse 
politiekers te denken aan de 
draml's van het vlaamse kind 
te Brussel. 

« Tegen wat momenteel op 
het politieke vlak gebeurt, moe
ten mensen met « pedagogisch 
gezag » gaan protesteren. Poli
tici moet duidelijk worden ge
maakt dat het niet opgaat, het 
laatste stukje « wet » (hoe on
volmaakt ook, of hoezeer deze 
wet ook werd... overtreden) op 
te heffen, vooraleer de Vlamin
gen te Brussel inderdaad vol
komen « vrij » kunnen kiezen. 

» Het gaat immers niet over 
de vrijheid van de franstalige 
gezinshoofden : geen enkel 
franstalig kind te Brussel wordt 
« verlokt » tot nederlandstalig 
onderwijs. De brusselse politi
ci verdedigen de vrijheid die 
moet toelaten dat vlaamse kin
deren nog een beetje vlugger 
verfranst worden dan nu al, 
helaas, veel te vaak het geval 
is. Dit is niet alleen onrecht
vaardig, het is een uiting van 
volslagen onbegrip inzake de 
elementaire regels van de op
voedkunde. 

» De verdedigers van de « li-
berté du père de familie » vra
gen de mogelijkheid om de 
kinderen « om te schakelen », 
van het ene taalstelsel naar het 
andere. Denken zij eraan wat 
het voor het kind betekenen 
moet ? Hebben ze weet van de 
mogelijke gevoelens van angst 
en onzekerheid die deze « ver
andering » (en hoe totaal is 
die !) voor het kind kan mee
brengen ? Wij geloven oprecht 
dat — los van alle politieke 
ov si-wegingen — men moet 
denken aan het kind in heel 
deze kwestie ; dat men blij
vend moet uitgaan v a n ' d e be
langen van het kind. Het is 
jammer dat pedagogische ar
gumenten zo vaak niet of nau
welijks worden gehoord (of 
begrepen). Het is ergerlijk als 
politici, over de hoofden van 
de kinderen heeh, aan pedago
gische beginselen met onver
schilligheid of minachting voor
bijgaan. In naam van de kin
deren, protesteerd «de bond»l». 

de volksmacht 

De opportunistische ACV-po-
litiekertjes (dat soort van <dang 
genoeg wachten en dan ben ik 
ook wel parlementair ») die 
van heel de sociaal-pedago
gische samenhang in de vlaam
se beweging geen iota snap
pen, zouden best hun eigen 
weekblad eens lezen. Het be
schrijft hoe « de kleine vlaam
se man » te Brussel zijn laatste 
wettelijk verweer zal verliezen 
tegen de chantage van de ver-
fransing. 

« Niet het minst worden de 
vlaamse handelaars en nering
doeners in hun broodwinning 
bedreigd, indien zij zich als 
nederlandstaligen voordoen. 
Deze mensen weten dat hier
door franstalig kliënteel uit 
hun zaak wegblijft. Zo bleek 
o.m. uit een onderzoek n.a.v. 
de verkiezingen van de pasto
rale raden voor Brussel, dat 
Vlaamse neringdoeners zich niet 
als kandidaat voor de vlaamse 

pastorale raden hebben durven 
stellen, uit vrees voor hun 
franstalig kliënteel. Deze liou-
ding van veel franstaligen kun
nen wij i l lustreren met vol
gend optreden van twee pa.s-
toors. 

» In het eerste geval ging de 
pastoor een neringdoener op
zoeken om hem ertoe aan te 
zetten zijn twee kinderen die 
in de vlaamse afdeling van zijn 
parochiale kleuterschool zaten, 
in de franse afdeling te plaat
sen. De neringdoener in kwes
tie had aan meneer pastoor en 
zijn school een goede klant. . . 
En meneer pastoor haalde zijn 
slag thuis en kon, wat zijn be
doeling was. bij gebrek aan het 
minimum vereiste aantal leer
lingen, de vlaamse afdeling 
sluiten. 

» In het tweede geval ging 
een neringdoenster bij de pas
toor voor de doop van haar 
kind en vroeg dat deze litur
gische viering in het Neder
lands zou gebeuren. De pastoor 
die het anders wenste, deed 
haar opmerken dat, zo zij bij 
haar gedachte bleef, zij frans
talig kliënteel zou verliezen... 

» Soortgelijke praktijken zijn 
nu eenmaal niet het monopolie 
van pastoors. Ook andere in
stanties, burgerlijke, financiële 
en ekonomische, of kringen, zo
als van de vrije beroepen, 
schrikken er niet voor terug. 

» Deze feiten illustreren de 
sfeer van vrijheid waarin de 
Vlamingen te Brussel leven. 
Het wil ons voorkomen dat al
vorens over de vrijheid van het 
gezinshoofd kan worden onder
handeld en van vlaamse zijde 
kan worden afgezien van het 
oprichten van vlaamse scholen 
door de Staat, daar waar de ge
meenten het Vlaams onderwijs 
verwaarlozen en tegenwerken, 
er eerst een klimaat van ware 
vrijheid moet heersen. E n dit 
zal niet tegen 1 september 1971, 
noch binnen de vijf jaar, term 
binnen dewelke door fransge-
zinde politici wordt voorgesteld 
te Brussel stoo te zetten. 

» Men diene stilaan te besef
fen dat de inzet van de vlaam
se strijd te Brussel precies de 
taalvrijheid zonder meer is ». 

de standaard 

Wijs en voorzichtig, maar 
toch kordaat zegt Ruys het : 
deze schotel van de grondwets
herziening kunnen wij als Vla
mingen niet nut ten : het eten 

is vergiftigd. Niet alleen door 
de beslissing tot willekeur voor 
het gezinshoofd maar ook door 
de overige bepalingen. 

« Deze toegeving maakt het 
de meeste Vlamingen in de re
geringspartijen niet gemakke
lijk het geheel van de voorstel
len te verdedigen. Maar ook 
zonder die agressieve en anti-
patieke maatregel blijft de 
grondwetsherziening een vrij 
eenzijdige operatie. Wanneer 
men haar ontdoet van de ver-
nislagen, die er de jongste ja
ren op uitgestreken werden, is 
zij gewoon : de prijs die de 
Vlamingen moeten betalen voor 
de zetel aanpassing. Toen de 
volksvertegenwoordiging werd 
aangepast aan het bevolkings
cijfer, eisten de Walen een 
grondwetteli jke bescherming 
tegen de « minorizering ». Uit 
die eis is de grondwetsherzie
ning gegroeid, die Vlaanderen 
niet erg bevalt, maar die haar 
stapsgewijs werd opgedron
gen ». 

volksgazet 

Wat er gestemd wordt heeft 
voor van Eynde geen belang. 
Het moet gedaan zijn zegt deze 
brulkorporaal in dienst van 
frankofone meesters. Hij laat 
zowaar openlijk zien dat de re
publiek van de unitaristische 
kameraden zo ver gaat dat de 
PVV wordt ontzien omwille 
van die gezamenlijke belgicis-
tische belangen. 

« Quorum of geen quorum, 
volgende week moet het ge
daan zijn ! Voor de regering 
blijven er middelen en wegen 
genoeg om haar taak ook zon
der grondwetsherziening voort 
te zetten en zelfs om tal van 
aangelegenheden die bij de 
grondwetsherziening horen met 
andere metoden te realizeren. 

» Men kan niet blijven knoei
en en ten slotte de indruk ver
wekken dat er geen regering, 
en geen par lement meer be
staat.. . dan wanneer het feite
lijk in hoofdzaak de PVV is die 
niet meer bestaat. 

» Deze zou de eerste moeten 
zijn om regering en meerder
heid te bedanken omdat deze 
haar, op grond van nationale 
overwegingen, niet voor parle
mentsverkiezingen wil stellen, 
waarui t zij nog meer versplin
terd zou te voorschijn komen 
dan zij dagelijks bewijst nu 
reeds te zijn ! ». 

NATIONALE LOTERIJ 

KertHr<inch« 

# . 
* ^ 

r^^# 
^%^\ 

ïï^m 

1 i^s^ 1 

HET H O O O l O T 

15 M I L J O E N 

tn«. 

VIJFTIEN loten 
von 1 MIUOEN 

II Ml I I I ' 
In h» Maal 1124 MIU06N In M.«7 lam 

^ luutti, j n h 

Leermetsje - leerjongen of 
meisje met ondervinding 
gevraagd voor dameshaar-
kapperssaion. 

Zich aanbieden : alle dagen uit
gezonderd maandag en zondag, 
Generaal Drubbelstraat 76, Ber-
chem/A . - Tel. 30.33.95. - AVVS 

la libre belgique 

Kraai t het reeds triomfante
lijk. « Une capitulation du 
mouvement flamand » toen bij 
de eis van de waalse PVV-er 
Hanotte dat de willekeur voor 
de huisvader in elk geval van
af 1971 moet ingevoerd, de 
vlaamse CVP-taalwetters nog
maals als kruipdieren het hele 
geestesgoed van de vlaamse be
weging aan hun hielen lapten. 

« Het was een mooie over
winning voor al de Brusse
laars, gehecht aan de « l iberté 
du père de familie» (onvertaal
baar) . Men zag het duidelijk te 
oordelen naar het gehuil van 
de Volksunie en te horen aan 
haar woordvoerder van der 
Eist, die tegelijkertijd Vanden 
Boeynants en de CVP aanval
lend (zonder lachen) verklaar
de « dat deze grootste kapitu-
latie uit de vlaamse beweging 
de volledige verfransing van 
Brussel zou verzekeren ». 

» Men ging daarna over naar 
het onderzoek van de teksten. 
Maar he t spel was gespeeld. 
Men wist dat het kworum voor 
de herziening van de grondwet 
was veroverd in overeenkomst 
met de belofte van mijnheer 
Hanotte ». 

Ie matin 

De heren die aan het vlaam
se volk steeds elk recht op zelf
beschikking hebben geweigerd 
en zelfs het bestaan van dit 
volk wilden loochenen, worden 
plots hevige verdedigers van 
de Basken. Wij ook. Maar dan 
konsekwent zijn, heren frans
kiljons ! 

« Spanje klopt aan bij Euro
pa, de Caudillo is oud, de keu
ze van zijn opvolger is weinig 
realistisch. De leidende instan
ties geraken onderling ver
deeld en komen steeds verder 
af te staan van het volk. 

» Sinds 1968 zijn in de bas-
kische streken 2.000 personen 
gearresteerd geworden. Guer
nica werd er in 1937 gebombar
deerd en daarbij vielen zes
t ienhonderd doden. Noch de 
Basken, noch de buitenwereld 
is dat vergeten. 

» Een kleine hoop op bevrij
ding daagt in Spanje. Vermoe
delijk is het daarom dat Fran
co's regime zo scherp reageert 
en dat ook de bevolking deze 
repressie minder dan ooit tole
reert . . . 

» ... Wij mogen geen enkele 
gelegenheid laten voorbijgaan 
om de vernedering en degrada
tie van mensen aan te klagen. 
Een moeilijke en onaangename 
taak. want zij laat geen mani-
cheïtische verdelingen toe tus
sen « goeden » en slechten » al 
naar gelang de ideologie die 
men zelf en die de anderen 
aanhangen. 

» Principiële waarden moe
ten verdedigd worden, niet een 
ideologisch kamp ». 

waiter luyten 

GROENSTRAAT 84 • ANTWERPEN 
(nab i j Carnotstraat en Turnhoutsebaan) 

KEIZERSTRAAT 2 • TERNAT 
(nab i j Markt) 

TAPIJTEN 1 0 0 % ZUIVER SCHEERWOL 
2 M. X 3 M. : 2.300 fr. 

STRAALKACHELS MET CAS : 695 FR. 
van zeer hoge hoedanigheid 

evenals onze eetkamers - salons 

keukens - slaapkamers - gasvu-

ren en duizende andere huis-

houdart lkelen zi jn een bezoek 

waard. 

»«" »eer noge noeoanigneid TOEGANG VRIJ 

DE PRIJSBREKER 
OPEN ALLE DAGEN, OOK ZATERDAG VAN 
•S M7D^ïcVcEVLSV?;?'VtS7r.ruUR Ï<JT° 1 ? ^ ^ " """"*" ^*" '" '°' " "̂  ' °' '"^'•"^^ ==5^°"'^ 
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bevvegingsyjTjzer 

Antwerpen 
antwerpen (arr.) 
arr. sekretariaat 

Heden zaterdag 12 december, 
dienen alle afdelingsbesturen 
van het arrondissement Ant
werpen, een afdelingsbestuurs
afgevaardigde naar het arron-
dis. sekretariaat. Grote Steen
weg 165 te Berchem (aan Ber-
chem-kerk) te zenden, voor
middag tussen 10 en 12 u. 

De arrondiss. sekretaris Wim 
Claessens zal zitting houden 
ter uitreiking van de lidkaar-
ten 1971 aan de afdelingen, die 
deze nog niet in ontvangst kon
den nemen. 

antwerpen (stad) 
bestuursverkiezing 

Dinsdag 15 december vanaf 
18 u tot 22 u. op het sekretari
aat, Wetstr. 12, Antw. Zich 
aanbieden met identiteitskaart. 
dienstbetoon 

Alle dagen van 9 tot 16 u. 30. 
Donderdags tot 19 u. Voor spe
ciale pensioengevallen donder
dags van 18 tot 19 u. 
vujo 

Regelmatige arr. Vujo-verga-
deringen op ons sekretariaat, 
elke tweede vriidag der maand 
om 20 u. 30. 
lidmaatschap 1971 

Voor diegenen die reeds per 
p.c. stortten wordt de lidkaart 
toegestuurd. De andere leden 
kunnen van de gelegenheid van 
de dag der stemverrichtingen 
15 december gebruik maken om 
hvm lidgeld te betalen. Nadien 
gaan onze propagandisten weer 
op ronde. Laat ze a.xi.b. niet 
twee of drie keer terugkomen. 

arendonk 

bestuursverkiezing 
Op vrijdag 18 december 1970 

spreekt senator Jorissen over 
« de grondwetsherziening en 
de houding van de VU » in 
zaal « De Ster » te 20 uur. De
zelfde avond heeft ook de be
stuursverkiezing plaats, zelfde 
lokaal. 

breendonk 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Jan Beuckelaers, 
Schaafstraat 106, Breendonk ; 
sekretaris : Albert Schroeven, 
Dorpstraat 50. Breendonk ; pen
ningmeester : August De 
Keersmaecker, Kalfortbaan 12, 
Ruisbroek ; propaganda : Lode 
De Wit, Dorpstaat 84, Breen
donk en organizatie : René 
Willaert, Oppuursebaan 8, Lip-
pelo. 

edegem 
afdelingsraad 

De eerstvolgende vergadering 
dinsdag 22 december om 20 u. 
15 in « Elzenhof », Kerkplein-
Elsdonk. 
vujo 

Onze Vujo-afdeling heeft de 
wind in de zeilen. Na een 
maand zijn er reeds 50 leden. 

Dinsdag 29 december om 20 
uur : officiële start met de 
Vuj o-werking in het « Elzen
hof » (Kerkplein-Elsdonk). Op 
die avond zal het VU-bestuur 
onze Vujo-afdeling « dopen », 
er zal gespeecht worden door 
Nelly Maes, Vujo-leden bren
gen kleinkunst en het geheel 
wordt afgerond met een reuze-
instuif. 

herentals 
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. 

herenthout 
bestuursverkiezing 

Zaterdag 21 november wer
den onderstaande bestuursle
den verkozen : Cambré R., 
Goossené C, Helsen J., Heylen 
J., Pieraerd J., Torfs F., Torfs 
N., van den Schoor J. 

sint niklaas 
Vrijdag 4 en zaterdag 5 de

cember hadden de goede Sint 
en zijn twee helpers het zeer 
druk om de nagenoeg 200 kin
deren van onze leden aan huis 
te bezoeken. 
vu-bal 

Op 19 december te 20 u. 30, 
derde VU-Bal in zaal « Lux », 
Markt, Herenthout. Leiding : 
Yvonne Torfs, medewerking 
van de bekende Portugese zan
ger Manuel Paeva en het or
kest Toryvos. 

Vooraf trekt in de namiddag 
de VU-Fanfare Kempenland 
door de gemeente. Samenkomst 
te 15 u. in ons lokaal « De Nieu
we Kroon ». 

hoboken 
ba! 

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

kalmthout 
nieuv\/ bestuur 

Op 30 november werd te 
Kalmthout een nieuw VU-be
stuur gekozen, dat als volgt is 
samengesteld : voorzitter : 
Schiltz Koen : sekretaris : van 
Geenhoven Bert ; penning
meester : Bosmans Jef ; propa
ganda : Bossaerts Paul ; orga
nizatie' : van 'Brandt Anny ; 
afgev. arrond. : Henderickx Jos 
en jeugdwerking : van der Ven 
Jan. 

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. 

merksem 
feestavond in tijl 

Vrijdag 18 december vanaf 
20 u. vieren wij de overwin
ning en de gekozenen in de 
zaal van den Tijl. Tony Herre-
man zal op zijn orgel spelen. 
Inkom gratis voor iedereen. 

kerstfeest 
Onze leden die kinderen heb

ben die naar ons Kerstfeest 
komen, hoeven niet te wachten 
tot de laatste dag om de duide
lijk ingevulde inschrijvingsfor
mulieren terug te sturen. Naam 
en adres vermelden . 

lidkaarten 
De avond van de bestuurs

verkiezing zal er gelegenheid 
zijn de lidgelden voor 1971 te
gen ontvangstbewijs te betalen 
(80 fr., bijlid 40 fr.). De lid
kaarten zullen dan later aan 
huis bezorgd worden. 

jef bastiaens 
Onze trouwe medewerker Jef 

Bastiaens is nog steeds onder 
medische behandeling in St-
Cammillus ziekenhuis, kamer 
216. Lockaertstraat te Antwer
pen. Wie een paar uur vrij 
heeft en de Jef een bezoek wil 
brengen kan dit doen in de 
namiddag van 2 tot 5 uur. 

mortsel 
proficiat 

De VU-afdeling en het be
stuur Mortsel wensen mevrouw 
en C. Decoene een hartelijk 
proficiat bij de geboorte van 
hun derde spruitje Dirk. 
lidkaarten 1971 

Straks zullen onze wijk- en 
kernleden zich bij onze leden 
aanmelden met de nieuwe lid-
maatschapskaarten 1971. Dank 
bij voorbaat voor een vlotte re

geling. 

abonnementenslag 
Hernieuw eerstdaags uw 

abonnementsgeld op dit week
blad, via de postbode die u de 
post-kwijting (300 fr.) zal aan
bieden. Hebt u een vriend die 
ook een abonnement op " Wij » 
wenst te nemen ? Ric^ u tot 
Wim Claessens, Lierse= eenweg 
197. Mortsel, tel. 55.39.09 of 
door direkte storting van 300 
fr op onze pr. 1151.12 van VU-
Mortsel, p/a W. Claessens. 

puurs 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Guido Delang, 
Rolliersstraat 1, St-Amands ; 
sekretaris : Frans Peeters, Hei
de 7, Puurs ; penningmeester : 
Leo Huwels, Kattestraat 46, 
Puurs en organizatie : Achiel 
Weyns, Stationsstraat 37, Puurs 

willebroek 
nieuw bestuur 

Voorzitter : André Suykens, 
Vinkstraat 23, Willebroek ; se
kretaris : Wilfried Leemans, 
Rode Kruisstraat 16, Wille
broek ; penningmeester : Ed-
mond Muysoms. Jozef Wauters-
straat 115, Willebroek ; propa
ganda : Gaston Deweerdt, Cap
tain Trippstraat 126, Wille
broek en organizatie : Flor 
Cools, Boomsesteenweg 32, Wil
lebroek. 

wilrijk 
inspraak in afdelingsbestuur 

Krijgen alle leden op maan
dag a.s. 14 december tijdens 
de 2-jaarlijkse bestuursverkie-
zingen van 20 tot 22 uur in de 
zaal « Harmonie ». Iedereen op 
post in de Harmonie, hoek Hei
straat en Juul Moretuslei 
(rechtover de Wapper). 

Brabant 
bertem 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Willem Claeys, 
Glotiantlaan 8 ; sekr. : Jos van 
Wijngaerden, Vossenstraat 46 ; 
penningmeester ; Felix Goed-
seels, Dorpstraat 2a ; prop. : 
Jan Lorent, Oude Baan 43 ; 
org. : Bart Cardijn, St Pieters-
laan 2. 

bierbeek 
bestuursverkiezing 

Haasrode, Korbeek-Lo, Lo-
venjoel op donderdag 17 de
cember in lokaal Berkenhof, 
Ruysbroekstraat, Bierbeek. 

brussel (arr.) 
lidkaarten 1971 

De lidkaarten 1971 zullen aan 
de afdelingen overhandigd 
worden op de vergadering van 
donderdag 17 december e.k. 
om 20 t. in het lokaal Waltra, 
Arduinkaai, Brussel (naast de 
KVS). Op deze vergadering 
zijn alle afdelingssekretarissen 
en verantwoordelijken voor de 
organizatie uitgenodigd. 

diest (kanton) 
verdeling kanton 

De kantonnale vergadering 
gaf volgende verdeling van het 
kanton : afdeling Diest, Webbe-
kom, Kaggevinne, Schaffen : 
sekr. • Renaat Rynders, Acacia
straat 49D2. Diest ; afdeling 
Molenstede : sekr. : Willy So-
mers, Klappijstraat 39/6, Mo
lenstede • Testelt-Melsbroek : 
verantw. André van Aelst, 
Tuinwijk 11, Testelt en Louis 
van Aert, Hanenberg 29. Tes
telt : Zichem-Averbode : ver
antw. • Leo van Diest. Herre-
staat 3/1, Molenstede : Scher-
penheuvel • André Crabbé, 
Heidestraat 55, Scherpenheu-
vel : Bekkevoort-Assent : ver
antw. : Claes Raoul, Vierbun-
dervoetweg 3. Bekkevoort en 
Leon Laeremans, Staatsbaan 
34, Bekkevoort. 

erps-kwerps 
bestuursverkiezing 

Voorzitter : Herman Schille-
beeckx. Stroeykensstraat 5 ; 
sekr. : Mw Andrea Bohrer-De-
penningm. • Noël Clauw, V. 

Gramberenstraat 27 ; org. : 
Alex De Blauwe, Nieuwstraat 
12 ; prop. : Willy van Dam. 
Leuvense baan 165. 

evere 
bestuursverkiezing 

Maandag 21 december a.s. in • 
het café « La Limite », Wal-
ckiersstraat 10 (verlenging der 
Lindestraat) tussen 20 en 22 
uur. Kandidaturen moeten 
schriftelijk ingediend worden 
bij de uittredende sekretaris • 
R. Vaes, van Leeuwlaan 71 te 
1140 Evere, en dit uiterlijk 
vandaag 12 december. 

heverlee 
vu-feest 

Wij vieren onze twee verko-
zenen op het eerste Volksunie-
dan.sfeest van de afdeling op 
zaterdag 12 december om 20u30 
in de feestzaal van de St Jozef
school. Waverse baan Heverlee. 
Inkom 30 fr. 

kessel-io 
bestuursverkiezing 

Voorzitter. : Willy Peeters. 
Broekstraat 122 ; sekr. : mevr. 
Lieve Debrun-Croes, D. Mel-
laertstraat 79 ; penningm. • 
Dries De Smet, A. Vermeylen-
laan 24 ; prop. : Yvo Wuyckens, 
BoTstelstraat 1 ; org. : Jos Ce-
lis, Voorzorgstraat 56 . pers : 
Ernest Meulepas, Beosierlaan 
17 en Johan Marien, St. Streu-
velslaan 4. 

kortenaken 
bestuursverkiezing 

Voorz. : Roger Lenaerts, Ha-
lense straat 37, Hoeleden ; on-
dervoorz. en org. : Louis Veule-
mans, Tiense straat 13. Korte
naken ; sekr. : Roger P^^gent, 
Kerkplein 6. Hoeleden ; pen
ningm. : Kallikst Hermans, 
Dorp 26, Kortenaken ; prop. : 
Roger Rawoe, Ketelmakerstr. 
Tienen. 

liedekerke 
bakschieting 

Zaterdag 19 december vanaf 
18 uur in café « Sportlokaal » 
Muilenstraat 23 te Liedekerke : 
grote bakschieting, prachtige 
prijzen. 
bal 

Heden zaterdag 12 december 
om 20 uur : Volksunie-Bal in 
« Mulhof » St. Gabrielinstituut 
te Liedekerke. Rudi Antony en 
zijn orkest. 

machelen . peutie 
nieuw bestuur 

Voorzitter : J. De Coster, van 
Obberghenstraat 12, Machelen; 
sekr. : Lutgart van der Aug-
straete, F. Puelinckxstr. 11, 
Machelen ; ondervoorzitter : 
Roger van der Augstraete ; 
financiën : R. Vermeulen ; 
prop. : E. van Cauwenbergh ; 
org. : Hugo Peeters en Johan 
de Wit ; afgev. Peutie en lid 
arr. raad : mevr. Couvreur-Ver-
bruggen, Houtemstraat 43 te 
Peutie ; leden : Mark Demeyer, 
Jan Puelinckx. gemeenteraads
lid ; Vujo : Cïuido Vertongen 
en F. Kuyl. 

malderen 
gekozen bestuur 

Voorzitter ; P. Smeets, Mo
lenstraat 5D ; sekr. : M. van In-
gelgem, Molenstaat 4, Malde
ren : prop. en afgev. arr. raad : 
Guy De Maeyer ; soc. dienst
betoon ; Karel van den Eede, 
(gemeenteraadslid). 

molenbeek 
afdelingsbestuur 

Voorzitter : van der Meersch, 
Machtenslaan 25 ; sekr. : Rik 
Brackelaire, Jennartstr. 43 ; 
org : De True ; finan. : G. 
Knaepen en H. Schietse ; pro
paganda • H. Blom ; afg. arr. 
raad • Daelman ; leden : E. De 
Smedt. Gilb, Teugels. F. De
smet en M. van Gijsegem. 

molenstede 
bestuursverkiezing 

Voorzitter . Dirk van de 
Weyer sr, Langenberg 17 : 
sekr • Willy Somers, Klappij
straat 39/6 : penningm. : Ray

mond van Compel, Diestere 
straat 30 ; org. : Karel Celis, 

kaderdag 
De nationale kaderdag 

voor de provincies Ant
werpen, Brabant en Lim
burg heeft plaats mor
gen zondag, 13 dec. 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. 

Diestere straat 16 ; prop. : Ver-
heyen Jozef, Turnhoutse baan 
53. '• 

mollem - brussegem 
nieuw bestuur 

Voorzitter : mevr. Lea van 
den Brande. Bollebeek 17, Mol
lem ; sekr. : Aloïs van den 
Meerscha Dorp 89, Mollem ; 
financiën : Piet Thomas ; afgev. 
arr. raad ; Jan Herbosch ; pro
paganda : Rudy De Doncker 
en Marie-Louise Vande Broeck 
en raadslid : Karel Vanden 
Houte. 

steenokkerzeel 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Jozef Cuypers, -
Kortenbergstwg 186 ; sekreta
ris : Georges Laeveren, Dijk-
straat 126 ; ondervoorzitter : 
J. Vancauwenbergh ; penning
meester : Willy Schepens ; or
ganizatie : Lode Ral ; propa
ganda : L. Van Der Eist ; blad : 
Erik Pierret. 
uitnodiging 

Vrijdag 18 december 1970 om 
20 u. wordt door de twee dorps
fanfares het heel-nederlands 
huis « De Appel » open ge
speeld. Adres : Fuérisonplaats, 
rechtover de kerk. Elke Vlaam
se nationalist is hartelijk uit
genodigd. 

zoekerties 
Afgestudeerde Al - talen zoekt 
part-time lob. 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 

Gevr. gepens. bed. voor bureelwerk 
2 è 3 dagen per week volgens over
eenkomst, tel. 21.94.09 Anderlecht. 

T 173 

Gevr. vrouwelijke bed. (beginnel.) 
voor part-time betr. tel. 21.94.09 -
Anderlecht. T 174 

m 
f. van Overstraeten 

Hoofdredakleut 
Alle briefwisseling voo> 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvaln Oupulslaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

Beiieer 
Voldersstr. 71 Brussel 1000 
Tel. (02)12.51.60 

Alle klacliten voor nie) ont
vangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halflaarlijks 170 fr. 
Driemaandelijk* 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 Ir. 
Steunabonnemenl 320 fr, 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr. 
Alle stortingen voor tiet blad 
op postrekening 1711.39 
«Wij» Vlaams-nationaal week
blad 
Verantw uitgever Mr F Van
der Eist, Beizegemstras' 20 

Brussel 1120 
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AAN SUZANNE EN 

KAREL BEECKMAN 

TE ZELLIK 

Beste vrienden, welke woorden van 
troost kunnen we vinden bij de dood 
von uw zoon Dirk ? We l i jn een volk 
dat stil wordt als het lijdt. We kun
nen olteen die enkele woorden aan 
Dirk opdragen opdat U zou weten dat 
we met stille snikken schreien om 
Dirk's rust niet te verstoren. Men 
heeft u die hartverscheurende woor
den moeten zeggen : uw kind is dood. 
Alsof een kind sterven kon I Dirk zol 
bij u zijn, honderd, duizend keer in 
uw gedachten en soms zult u zeggen 
a vooruit Dirk, opstoon v, of zal een 
zachte bries uw wong beroeren en 
u zult vragen u Dirk ? B. 

Ter nagedachtenis von Dirk Beeck-
man, 17 Jaar oud, na een tragisch 
ongevol overleden te Ass« op 1 de-
cembef* 

VU-ofdeling Zellik. 

St. kwintens-lennik 
nieuw bestuur 

Voorzitter : A. Debaere, Die-
¥)enbroek 52 ; sekr. : Mw De 
aliange ; finan. A. Timperman ; 
prop. : Mamix Suply ; org. : 
3. van Cauter ; onderv. : Juul 
Cornells en afg. arr. raad : In-
grid Suply. 

lervuren 
bestuursverkiezing 

Voorz. : mevr. Vandervelde-
Muutjes, Parklaan 43 ; sekr. : 
•Herman Herremans, van 
Camplaan 18 ; penningm. : Ro
bert Graulus, Lindeboomstaat 
119 ; org. : Marc Cels, Duis-
burgse stwg 174 ; gemeente
raadslid : Georges Vanden-
driessche, Duisburgse stwg 7A. 

wolvertem - meise 
bestuursverkiezing 

Dinsdag 15 december e.k. in 
« Manke Vos », Rondpunt te 
Wolvertem, om 20 uur. 

zellik 
bestuur gekozen 

Na het verkiezingssukses 
werd ook hier overgegaan tot 
het verkiezen van een nieuw 
bestuur. Voorzitter : Hugo Rin-
goir, stwg op Gent 306 ; sekr. : 
P. Lambert, Jos Termoniastr. 
56 ; finan. : W. Bogaerts ; org. 
en soc. dienstbet. : F. Schoon-
jans (schepen) ; prop. : P. Ver
doodt ; afgev. arr. raad : K. 
Beeckman ; raadsleden : P. 
Mertens en Vanden Plas. 
rouwbeklag 

Wij bieden de heer K. Beek
man en zijn echtgenote onze 
zeer oprechte deelneming aan 
bij de dood van hun jonge zoon, 
van hen weggerukt door een 
tragisch ongeval. 

Oost-Vlaanderen 
gavere 
ledenvergadering 

Donderdag 17 december te 20 
uur stipt, in Gasthof 't Fontein
tje, Broekstraat, Gavere, eer
ste volksvergadering van de 
nieuwe afdeling. Sprekers : 
volksvertegenwoordiger dr Leo 
Wouters en dhr Kamiel van 
Damme. Inleiding : mr Piet De 
Pauw. 
weergalnn 

Publiciteit : te bezorgen aan 
penningmeester Willy De Rij-
cke, Scheldestraat 9, Gavere ; 
nieuwe adressen bij sekretaris 
Mark De Langhe, Scheldestraat 
17, Gavere ; werkvergadering 
op 26 december te 14 u. 30 in 
café Mazoet te Asper. 
aktiviteiten 

Bestuursvergadering op 19 
december te 14 u .30 ; financi
ële steun voor de nieuwe afde
ling op postrekening 857368 
van Willy De Rijcke, Gavere, 
koiportage 

Eerste tocht op zondag 10 ja
nuari in Gavere. Medewerkers 
gevraagd. 
sociale zitdag 

Elke eerste zondag van de 
maand te Gavere, Scheldestr. 
17 door mr Piet De Pauw te 
10 uur. 
leden en abonnementen 

Lidkaarten te verkrijgen bij 
onze sekretaris, de ledenwer
ving gaat schitterend. Abonne
mentenslag onmiddellijk na de 
ledenwerving : de kolportages 
zijn daartoe een uitstekende 
voorbereiding. 

gent 
nieuw bestuur 

Op vrijdag 27 november had 
de statutaire bestuursverkie
zing plaats in ons lokaal Roe
land. 

Het bestuur werd dan als 
volgt samengesteld : voorzit
ter : De Vogeleer; Ie onder-
voorz. : Leievre; 2e onder-
voorz. : Pauwels; sekretaris : 
Tassche; penningmeester : Lip
pens; organizatie : De Neef; soc. 
dienstbetoon : De Wever Vera; 
propaganda : Wouters, Denis, 
Deroo, De Schrijver, De Zitter, 
Seynnaeve, van Steenbrugghe 
en Versyck. 

kaderdag 
Het nieuw bestuur richt een 

dringende oproep aan alle ka
dermensen om in grote getale 
deel te nemen aan de kaderdag. 

gentbrugge 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Lucien Nieme-
geers, E. Hullebroeckstraat 29; 
ondervoorz. : Aimé Verpaele, 
Cyr. Buyssestraat 44; sekr. : 
Raoul Vercauteren, Walstraat 
90; penningmeester : Paul Pie-
ters, Bosstraat 6; prop. : Roger 
Vanderhaeghen, Walstraat 104; 
org.: Victor Matton, Oude Brus
selse weg 21; soc. dienstbet. : 
mevr. Mommens-De Bruycker 
Denise, Merelbekestraat 14. 

Afgevaardigden voor de ar-
rondissementsraad : Aimé Ver
paele en Raoul Vercauteren. 

heusden 
abonnementenwerving 
in stijgende lijn 

VU-Heusden had zich voorge
nomen het aantal abonnenten 
van vorig jaar te verdubbelen. 
Op 6 december scheiden ons 
nog 6 abonnementen van onze 
streefnorm. Goed zo! 

voorlichting 
De VU-Heusden zal een kon-

taktvergadering houden met 
enkele bestuursleden van de 
Vlaamse Vriendenklub om ge
zamenlijk 'n voórlichtin'gsaktie 
op touw te zetten over de voor 
Vlaanderen slechte grondwets
herziening. 

klachten uit de reukenwegel 
Praktisch alle inwoners van 

de Reukenwegel zijn niet te 
spreken over de zeer slechte 
wegtoestand, vooral na regen. 

Reeds verscheidene malen 
heeft men tevergeefs de ge
meente daarvoor opgebeld. 
Volksunie Heusden heeft mon
deling en schriftelijk niet al
leen het schepenkollege gekon-
fronteerd met deze onverant
woorde toestand, maar is er 
zelfs in geslaagd, een gemeen
teraadslid in de auto mee te 
lokken om ter plaatse een kijk
je te nemen. 

Indien u het nog niet wist : 
de toekomstige schepen Remi 
De Rocher (Blauwe Steen
straat) woont ongeveer recht
over deze tipische heusdense 
«hobbel-modder en -putten» 
weg. 

landegem - merendree 
kaderdag te deurie 

Zaal « Riva » op 12-12-'70. Al
le bestuursleden worden stellig 
verwacht. Het afdelingsbestuur 
zorgt voor vervoer. (Afspraken 
met de voorzitter tel. 74.52.21). 

merel beke 
nieuwe werking gestart 

Het nieuwe bestuur onder
zocht de financiële toestand 
van de afdeling en de verdere 
uitbouw van 't maandblad « De 
Weergalm». Het besloot de 
spaarpotaktie te verruimen en 
richtte met het oog op de ko
mende gemeenteraadszittingen 
een politiek adviesbureau op. 
Behalve de drie verkozen ge
meenteraadsleden zullen daar
in zetelen : voorzitter Paul De 
Belie, sekretaris Paul De Corte 
en de afd. verteg. propaganda 
H. van Damme. Dit bureau zal 
vóór elke gemeenteraadszitting 
zetelen, de dagorde onderzoe
ken en de aan te nemen hou
ding van onze kandidaten be
spreken. 

oudenaarde 
tragisch overlijden 

Onze afdeling verloor door 
een verkeersongeval een van 

haar meest dinamische leden : 
onze vriend, architekt Raoul 
Wittebroodt. Hij werd onder 
massale belangstelling ten gra
ve gedragen. Onze innige deel
neming aan de famillie. 

dienstbetoon 
Ons gemeenteraadslid Frans 

van den Heede staat ten dien
ste van elkeen iedere dinsdag
avond na 19 uur op zijn adres : 
Marlboroughlaan 2 E3. Ook 
ons sekretariaat staat voor u 
open. Neem vooraf telefonisch 
kontakt op nummer 055/340.33 
(liefst na 17 uur). 

ronse 
huwelijk 

Onze beste gelukwensen ver
gezellen Johan Laurier en Jo-
siane Dhondt die elkaar eeu
wige trouw beloven. Wij dan
ken vriend Johan voor zijn ve
le werk in de afdeling Ronse 
en in het arrondissementeel be
stuur. 

rupelmonde - steendorp 
nieuwe abonnementen 
op « wi j » 

De mogelijkheid wordt voor
gesteld om te abonneren door 
maandelijks 25 fr. te betalen 
(inplaats van de 300 fr éénma
lig). Het bedrag zal maande
lijks aan huis worden ontvan
gen door Verstraeten Fideel. 

st-martens latem 
overlijden 

Te Gent overleed op 30 no
vember jl de heer Albert Van-
dersloten, notaris te St Mar
tens Latem, geboren aldaar op 
6 oktober 1878 en vorige zater
dag begraven. Aan de achtbare 
nabestaanden betuigen we ons 
oprecht rouwbeklag. 

st. niklaas (arr.) 
bestuursverkiezing 

In Vrasene werden verko
zen : voorzitter : Etienne Aude-
naert; sekr. : André Moortha-
mer; Braem Rafael; De Block 
Armand, De Clerck Willy, 
Metz Hilde, Sallet Eddy, Van 
der Bruggen Maurits, Verhof
stede Leon en Braem Wilfried. 

In Belsele werden verkozen : 
De Beleyr Frans, Dutoo Jos: 
mevr. Hildegard Wauman-
Heyse; Vaerendonck André, 
mevr. Rosa Burm-Van Clap-
dorp. 

wortegem - petegem 
feestavond 

Zaterdag 19 december a.s. te 
20 u. heeft de jaarlijkse feest
avond plaats van de afdeling 
in café « De Fazant », Oud-
Moregem te Wortegem (grens
gebied van Wortegem en Ware-
gem). Avondmaal tegen 75 fr. 
per persoon. Vlug inschrijven 
bij Jan van Cauwenberghe, 
Dorp Wortegem (tel. 056/68206) 
of Alfons De Sterke, Krauwel-
3tr., Petegem (tel. 055/31574). 

Onze hoofdredakteur Toon 
van Overstraeten is dit jaar de 
gastspreker. 
afdelingsbestuur 

De statutaire verkiezing gaf 
volgende uitslag : Jan van 
Cauwenberghe (voorz.) ; Al
fons De Sterke (onder-voorz.) ; 
André Dhuyvetter (koord, pro-
pag.-organ.) ; Marcel vande 
Kerkhove (propaganda) ; Juul 
Hallewaert (organizatie)) ; 
Roger Baert (redaktie) ; Lu
cien Snoeck, Willy D'Haspe en 
Hubert Vanhouteghem (groep 
(dienstbetoon) Annemie Eeck-
haudt (sekr.-penningm.). 

West-Vlaanderen 
de haan 
vlagoverhandiging 

Zaterdag 19 december te 20 
u. 30 in de zaal « Mispelburg », 
Vosseslag, Klemskerke plechti
ge vaandeloverhandiging. De 
feestredenaar is kamerlid Mik 
Babyion uit Roeselare. Wij re
kenen op onze oostendse en 
bredense vrienden. Liefhebbers 
van een dans te Koekelare 
worden verzocht eerst naar De 
Haan te gaan. 

diksmuide 
verkiezingen 

Alle leden van onze afdeling, 
zowel uit Diksmuide als uit 
Driekapellen, Lo, Beerst, Vlads-
lo ontvingen een uitnodiging 
om zich kandidaat te stellen 
voor de afdelingsbestuursver
kiezing. Men melde zich als 
kandidaat bij onze voorzitter 
Richard Joseph, Nijverheids
straat 6. Indien de ledenhernieu
wingen voor 1971 op tijd ge
reedkomen zal de verkiezing 
plaats vinden op zondag 20 de
cember tussen 10 en 12 uur. 

sinterklaasbal 
Talrijke vertegenwoordigers 
van de omliggende afdelingen 
vervoegden hun diksmuidse 
vrienden op een schitterend bal 
in de stad met de drie burge
meesters. Speciaal werd hulde 
gebracht, door Sint Niklaas in 
hoogsteigen persoon, aan drie 
grote propagandisten : Maurits 
de Keyser, Juul Haezebaert en 
Oskar Tryhou en aan de drie 
gekozenen van onze VU-lijst, 
dr. Hoste, ir. de Ganck en 
Joost Tryhou. 

gistel 
geboorte ' 

Bij Marcel Denduyver en 
zijn echtgenote Christiane | 
Baelde werd een eerste kindje | 
geboren, en nog wel een stam
houder : Bart. Van harte profi
ciat. 

hertsberge (oostkamp) 
bal 

Zondag 13 december om 20 
uur, bal met Udo Montez in de 
zaal Bulscampveld. Toegang : 
49 fr. 

jabbeke 

nieuw afdelingsbestuur 
Remi Bonte, voorzitter : Fer-

nand Collier, sekr. ; Jozef Pet
tier, prop. ; Maurice Demonie, 
org. ; Georges Eeckeloo, dienst
betoon. Gemeenteraadsleden 
Omer Demonie en Hypolliet 
Maes werden ev_eneens verko
zen, maar daar mandatarissen 
geen meerderheid in het be
stuur mogen uitmaken, namen 
zij spontaan ontslag als be
stuurslid. ' 

knokke - heist 

afdelingsbestuur 
Bertrand Maenhoudt, voor

zitter , Guido Gheldof, onder
voorz. ; Gilbert Pollet, sekr. ; 
Werner Rotsaert, penningmees
ter : Ludo van Drom en Viktor 
van Laer, prop. ; Raf Pattyn en 
Roger Vandenberghe, org. ; 
mevr. van Reeth, diensbetoon ; 
Kristien van Massenhove en 
Erik Verburgh, jongerenwer
king. 

koekelare 
afdelingsbal 

Zaterdag 19 december in de 
zaal « Terbassenwei », jaarlijks 
kerstbal. Orkest : « The Golden 
Fingers ». Toegang : 50 fr. 

koksijde 

bestuursverkiezing 
Op 4 december werden de 

nieuwe bestuursleden aange
steld : daar er juist zoveel kan
didaten waren als te begeven 
funkties was een eigenlijke 
verkiezing onnodig. We begroe
ten twee nieuwe leden. Voor
zitter en sociaal dienstbetoon : 
mevr. B. van Eecke ; sekr. : 
Maurits Schakman : penning
meester : Jef Deman : prop. : 
Willy Danihel ; org. : Fr. Le
per ; jeugd en Vujo : Willy van 
Elverdinghe. 

Jef Carroen zal als advize-
rend lid verder meewerken. 
Onze afdeling heeft tans weer 
ledenaangroei waardoor de 
aanduiding van een 7e be
stuurslid in het verschiet ligt. 
W. van Elverdinghe vertegen
woordigt Koksijde in de arr. 
raad. 

lauwe 

bal 
Het afdelingsbal van heden 

12 december in de zaal « Club » 
belooft een groot sukses te 
worden. 

ledegem 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Vandenberghe 
Rik, Fabriekslaan 20 ; onder- -
voorzitter : Devos Jacky, Rolle-
gemstraat 168, tel. 056/50146 ; 
sekr. : Raes Georges, Provin-
ciebaan 23 ; penningm. : Acx 
Frans, Begijnstraat 44 ; prop. : 
Raes Arnold, Papestraat 26 ; 
org. : Mej. Denys Brigit, Korte
wagenstraat 56, tel. 056/59137 ; 
public relations : Raes Arnold 
en dienstbetoon : Dejonghe 
Gilbert, Papestraat 61, tel 056/ 
59663. 

leffinge - spermalie 
bestuursverkiezing 

Men kan kandidaturen indie
nen bij voorzitter Louis Van
eessen, Dorpssrtaat 92, 8432 
Leffinge. Indien de ledenher
nieuwing klaar komt gaat de 
verkiezing door op 18 decem
ber a.s. 

Oostende 
sint-niklaas 

Ook dit jaar waren de VU-
vrouwen weer in de bres samen 
met andere helpsters om in het 
hotel « Guido » een voortreffe
lijke Sinterklaas aan eventjes 
92 kinderen aan te bieden. 
Goed werk van onze dames die 
langs deze weg hartelijk be
dankt worden. 

overwinningsbal 
Hedenavond van 21 u. af in 

de Weinstube van het « Wit 
Paard », groot overwinningsbal 
dat tevens moet zorgen voor 
zaad in het bakje. Orkest : 
« Ewald Froh » uit Antwerpen. 
Tombola voorzien en vooral 
veel geestdrift. 

roeselare 
nieuw bestuur 

Gerard Demeester, voorzit
ter ; Houvenaghel Roger, on
dervoorzitter ; Geldhof Walter, 
sekr. ; van den Bunder Hubert, 
penningm. ; David Marcel, org.; 
Deceuninck Michel, prop. ; 
Slosse Roger, public relations ; 
Vermeersch Lutgart, bijzonde
re opdrachten en Pottie Frans, 
dienstbetoon. 

roeselare - tielt ( arr.) 
bestuursverkiezing 

In het arr. te Meulebeke op 
11 december : te Wingene op 
11 december en te Tielt op 22 
december 

stene 
sint niklaas 

Weer een bomvolle zaal met 
juichende kinderen die niet al
leen Sinterklaas begroetten, 
doch konden genieten van een 
voortreffelijke poppenkast. Een 
zéér geslaagde namiddag. 

tielt 
bestuursverkiezing 

Dinsdag 22 december a.s. in 
café « D'Hespe » van 19 u. 30 
tot 20 u. 30. Kandidaturen bin
nen op 15 december ten laatste 
bij A. Verkest, Beneluxlaan 43, 
8880 Tielt. 

hutsepotavond 

Gezellig samenzijn op de hut-
potavond van 19 december in 
lokal « D'Hespe », Hoogstraat 
2, Tielt. Inschrijvingen tegen 
60 fr. bij Verkest A., Benelux
laan 43. tel 40773 en van de 
Walle J.. Kasteelstraat 19, teL 
41318. 

waregem 
dienstbetoon 

Vanaf januari komt volks
vertegenwoordiger Luc Van-
steenkiste iedere laatste zater
dag van de maand tussen 17 u. 
en 17 u. 30 naar Waregem, 
Statieplein 39B. 

zedelgem 
afdelingsbestuur 

Dr. Jozef Kerckhof, voorzit
ter ; Valeer Vierstraete, sekr. ; 
André Puype, penningmeester; 
Arnold D'Hont, org. ; André De 
Ketelaere prop. en Hendrik 
Verhaeghe, dienstbetoon. 



mpnjs. en in kwaliteit 

zowel voor economie quality... ...als voor high quality 
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industriebouw _ \ gronden burgershuizen appartementen 

IVleer dan één tevreden klant is met slechts 100.000 F met ons begon
nen. U krijg van meet af aan een grondige studie van uw woning en 
de juiste prijs. Voordeliger dan wie ook, omdat ABK alles zelf doet. 
Daarom ook is de kwaliteit zoveel hoger. ABK bouwt op uw grond of 

op één van zijn vele keuze-gronden. Graag tonen wij U een greep uit 
onze verscheidene 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 Genk, Wintersiagstraat 22 Gent, Onderbergen 43 Leuven. Brusselsestraat 33 

Tel. 03/31.78.20 Tel. 011/544.42 Tel. 09/25.19.23 Tel. 016/337.35 
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brassertjes 

ongetwijfeld 
Studenten door 
.. Mao tsé tsé-vlieg ge
beten 

PVV helpt Eyskens aan 
kworum 
Hi j heeft z i jn Clercq ge
vonden 

Davidsfonds met . . . 
.. Clem tegen « l iberté » 

Nederlands kabaret in 
Brussel 
Lachen to t je PePijn 
k r i jg t 

Brandt op knieën in 
Polen 
Hi j maakt er een War -
schauspiel van 

Ongenoegen bij EEG-
mensen 
Eurastenie 

Unitaire organizatie 
krijgt vleugels 
Croix rood 

Manu Ruys bij 
Boudewijn 
A V V - V V K o n i n g 

Geschil tussen twee 
kranten 
M e n k r i j g t er geen 
Kop aan 

Bier wordt duurder... 
.. .waar Maes en 
Schelde vloeien 

W i e te Geel lucht 
verpest .. 
.. .zal Amoc-o oogsten 

Reeds twintig jaar... 
. . .Raet en daad voor 
Vlaanderen 

Brussel 


