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zq zwegen en stemden legen vlnnnderen 
De teerling is geworpen, voor de meerderheidspar

tijen lijlct de hele grondwetsherziening een afgedane 
zaak. Z i j willen er gedaan mee maken, en het kan hen 
geen barst meer schelen of de « staatshervorming » 
van Eyskens nu een rotoplossing is of niet. Het was 
zielig om zien, zoals hun parlementsleden er donder
dagavond en -nacht verveeld en geeuwend bijzaten, 
bijliepen, bijhingen. Geen mens die zich ook maar 
even de moeite nam met eni«e aandacht te luisteren 
naar de argumenten van de oppozitie. Waar de 
woordvoerders van het FDF-RW in de Senaat nog eni
ge echo kregen OD de banken van de P^C PLP en BSP, 
zaten de « Vlamingen » van CVP en BSP er voUUgen 
apathisch bij te dommelen. Hoe de Volksunie ook 
storm liep en pleitte en de achtbaren met hun neus OD 
eigen vroegere uitsnrake" duwde het mocht allemaal 
niet baten. Z i i zullen die grondwet stemmen, en 
daarmee basta. 

In de Kamer was het nog erger. Zodra daar gewe
ten was dat er die avond toch niet meer zou gestemd 
worden, liep het halfrond zo goed als leeg. Anciaux, 
Schiltz, Coppieters en Raskin konden hun vlaamse 
gramschap botvieren tegen verlaten banken. Vrijdag 
zouden de heren vertegenwoor^ligers van het volk het 
hele boeltie wel vlug even goedkeuren. En nu maar 
verder lullen over onze dierbare demokratie, over de 
noodzakeliike di^iloog en het respekt voor de minder
heid. Het is ronduit schandalig te noemen zoals de 
meerderheid zich van dit belans'riiWe debat in open
bare vergadering heeft afgema^ikt. Tevens een illu
stratie van de bedroevend*» devaluatie van de openba
re parlementszittingen. Alles wordt in de koelissen 
tussen de regering en traditionalen bedisseld, en voor 
de stemmingen mag men wel even in het parlemen
taire halfrond afd^^'en. Laat de oooozitie maar dazen, 
de bel maakt je wel wakker, hup, knopje induwen en 
klaar is kees 

De Senaat had op zijn don
derdagse agenda de grondwets
artikelen staan die vorige 
week reeds door de Kamer 
werden « besproken » en goed
gekeurd. 

Bij het wetsontwerp 798, dat 
de zes randgemeenten eindelijk 
eens duidelijk bij het vlaamse 
landsgedeelte onderbrengt, he
kelde Wim Jorissen scherp 
de grenzeloze lichtzinnigheid 
waarmee in 1963 op Hertogin-
nedal werd tewerk gegaan. De 
« kleine vergetelheid » van van 
Elslande moet nu als suiker-
stok dienen voor de Vlamingen, 
en hen verzoenen met de hele 
trein vol bedenkeliike toege
vingen aan de doldrieste frans-
taligen De pogingen van Jo
rissen om in de zes vlaamse 
randgemeenten maar meteen 
de faciliteiten af te schaffen 
vond onder de « Vlamingen » 
van de meerderheidspartijen 
enkel instemming bij de socia
listen Calewaert en Magé Zijn 
amendement om Halle-Vilvoor-
de tot een afzonderlijk kiesar
rondissement om te vormen, 
bracht het bü de meerderheids
partijen enkel tot een onthou
ding van van Cauwelaert . 

zij slikken alles 

Bii de bespreking van artikel 
3 bis (dat het land indeelt in 
4 taalgebieden) schetste sena
tor Baert de hele nefaste ont
wikkeling van deze grondwets
herziening Hij wierp daarbij 
ongenadig de CVP en de BSP 
hun vele toegevingen voor de 
voeten aan de liberale anti
federalisten. Het kwam hierbij 
op een zeker ogenblik tot een 
duel met premier Eyskens. die 
zich aan de vinnige gentse se
nator die juridisch bij de pin

ken is deerlijk mispakte. Bij 
artikel 59 bis (instelKng van 
de kultuurraden) diende sena
tor Baert een hele reeks amen
dementen in : om de super
grendel die « het realizeren 
van de kultuurautonomie nut
teloos moeiMjk, zoniet illusoir 
maakt » eruit te wippen ; om 
de bevoegdheid van de kultuur
raden uit te breiden tot kultu-
rele én sociale én onderwijs-
aangelegenheden ten einde de 
kultuurautonomie een werke
lijke inhoud te geven ; om de 
ministers en staatssekretaris-
sen politiek verantwoordelijk 
te stellen tegenover hun eigen 
taalgroep ; om de kultuurraden 
ten slotte fiskale bevoegdheid 
te verlenen. Geen enkel van 
deze amendementen vond ge
nade bij de kleurpartijen. 
Stippen wij nog aan dat sena
tor Jorissen zoals Evrard Ras
kin in de Kamer opkwam voor 
de kulturele belangen van de 
duitstalige minderheid in 
Oost-België, die door de Walen 
zowat als haar vazal wordt be
schouwd. 

En ook de Senaat zou zonder 
verpinken ingaan op de drieste 
eisen van de franstaligen bij 
artikel 108 ter dat het « sta
tuut voor Brussel » bepaalt. De 
oprichting van de kultuurkom-
missies, de agglomeratieraad 
en het niet-paritaire agglome
ratiekollege, waarvan de (ach
terwaartse) bewegings-strate-
gen van de CVP zowat ^Yonde-
ren verwachten. Ook ditmaal 
ging de meerderheid niet in op 
de voorstellen van de VU om 
de agglomeratie te beperken 
tot de huidige 19 gemeenten, 
om de agglomeratieraad te la
ten verkiezen door afzonderlij
ke kieskolleges op bazis van de 
subnationaliteit, en om het kol
lege werkelijk paritair te ma
ken. Hoeft het nog gezegd dat 
aan dit « statuut » onverbreke
lijk de nefaste « liberté du pere 
de familie » verbonden is. 

mijn antwoord op óe Brusselse libcrté : ik werf een nieuwe abonnee ! 

De vlaamsgezinden zijn kwaad 
geworden, je merkt het aan al 
les : aan de sfeer op het VVB-
kongres vorige zondag aan de 
nog groeiende stroom moties, 
aan de brieven van vergramde 
lezers, aan de aktie die links en 
rechts in Vlaanderen wordt 
voorbereid tegen de anti-
vlaamse grondwet en de misda
dige « liberté du père de famil
ie ». 

En wij merken het ook aan 
onze abonnementenslag ! Tien
tallen militanten zijn er in de 
voorbije week met verdubbelde 
ijver op los gegaan : het werd 
de vruchtbaarste week uit de 
hele « werf een abonnee w-kam
panje. En uit verschillende af
delingen kwam een seintje • 

« Wacht maar, bij ons begint 
het nog maar pas ! ». 

Zo hoort het, mensen Het 
wordt nu toch stilaan de meest 
goedjonstige Vlaming duide
lijk, dat de vlaamse informatie 
er in de gewone pers maar al te 
bekaaid afkomt. Goed. als wij 
het anders willen, en dat wil
len wij, dan moeten wij er ons 
allen nu eens ernstig voor gaan 
inspannen om de oplage van 
« Wij » drastisch op te drijven. 
Dit is voorlopig de enige weke
lijkse zekerheid om onze opvat
tingen te verspreiden Voor elk 
bestuurslid, voor elke mandata
ris, voor elke militant, moet 
dit NU een dwingende opgave 
zijn ' 

De lijst van VU-mensen die 
dit terdege begrepen hebben 
wordt elke week langer. Onze 
wekelijkse oproep valt niet in 
dovemansoren, hoewel er nog 

altijd streken zijn waar een on
natuurlijke rust schijnt te heer
sen . 

Op het erelijstje van deze 
week komen welverdiend 
Hendrik Bouwens (Lier), Ka-
rel Claessens (Turnhout), Leon 
van Durme (Merelbeke), WiUy 
Peeters (Kessel-Lo), Bob Dos 
fel (Mechelen) Jaak Cuppens 
(Neeroe teren), Arthur De 
Schrijver (Hekelgem). Walter 
van Mieghem (Wemmei) An 
dré Desamblancx (Langdorp 
Aarschot). Frans van denEyn-
de (Leuven), Jeroom Depover 
(Merkem). Paul Raskin (Bil
zen), Albert Verwerft (Broe-
chem). J Op De Becq (Hove), 
Wim Claessens (Mortsel) Emiel 
van Wijmeersch (Dilbeek) 
Frans Adang (St. Pieters-
Leeuw) mevr. Balcaen-Wevens 
(Heusden-Limburg) en .lef 
Vinex (Erps-Kwerps). 

in de top (tien van de afde
lingen staat Antwerp«n-stad nu 
aan de leiding, gevolgd door 
Leuven en Wemmei. Dan vol
gen : Wemmei. Dilbeek, Meche
len. Koningshooikt, Heusden-
Vlaanderen, Beersel en Broe-
chem 

En als wij de stand van zaken 
per arrondissement bekijken 
dan ziet de volgorde er zo uit • 
Brussel, Antwerpen, Leuven, 
Mechelen en Gent-Eeklo, Has
selt Oostende-Veurne-Diksmui-
de Turnhout, Kortrijk en Ton
geren-Maaseik Helemaal aan 
het staartje bengelen leper. Ou
denaarde. St. Niklaas en Den-
dermonde, terwijl de uitslagen 
van Roeselare-Tielt en Brugge 
nog altijd niet om over naar 
huis te schrijven zijn 

Wie gooit volgende week de 
kop van de rangschikking over
hoop '' 

Ziezo, in het parlement b 
het schimmenspel rond de 
grondwetsherziening ge« 
speeld. Eyskens heeft zUn 
slag thuisgehaald, het her* 
schilderde unitarisme lijkt 
gered, de federalisten vool 
jaren de pas afgesneden. 

Wat een illuzie : morgen 
begint het pas voorgoed, ia 
Vlaanderen. Na nieuwjaa» 
zal de hele resem uitvoe
ringswetten met supergrett. 
dels en al op 't tapijt komen, 
een werkje voor vele maan
den. En reeds wordt het 
verzet georganizeerd. Datt 
zal pas blijken hoezeer het 
hartvretende geklungel met 
komma's en paragrafen 
slechts een geesteskonstruk» 

het begint pas 
tie opleverde, waar niets 
zinnigs mee aan te vangen 
is. Eer wij drie maand ver
der zijn zullen in het hele 
land makabere moppen de 
ronde doen over bijvoor
beeld het brusselse agglome. 
ratiekoUege. De alarmbel, 
uniek chantagemiddel voor 
lichtgeraakte frankofonen, 
zal de regering doen dansen 
als een kat op een heet zin-

En waar handige Eyskens 
het federalisme dacht klem 
te zetten, zal weldra blijken 
dat hij het eerst goed op 
dreef hielp. Alle unitaire 
strukturen moeten nu muur
vast lopen, en dwars door 
alles heen zal de federalisti
sche grondstroom zich voor
goed een weg banen Mor
gen kriigt het echte federa
lisme zijn kans. 

Geachte lezer, 

Misschien was er bij U 
niemand thuis toen de 
postbode langs kwam 
voor de abonnement-s-
hernieuwing op « W i j » . 
W i l dan uw leesgeld 
voor 1971 overschrij
ven op prk 1711 39 , 
weekblad «Wi j» , Brus
sel 

Een jaartje «Wi j» kost 
300 fr . zes maanden 
170 fr en drie maan
den 95 fr. 

Dank bij voorbaat. 
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Vlaamse joden 

Het is het goed recht van 
T.M. te B. (•« Wij », 5 dec. 11.) 
de verklaring in twijfel te trek
ken van de heer Davids, hoofd-
redakteur van het « Israëlitisch 
Weekblad », « dat de meeste 
Joden in Vlaanderen goede Vla
mingen zijn ». Maar de « frans-
taterende Joden... die franstali-
ge affiches laten drukjcen voor 
joodse feesten » zijn geen ster
ke steun voor de twijfel van 
T.M. 

Wat zijn de Joden in Vlaan
deren immers anders dan een 
trouwe kleine spiegel van de 
Vlaamse werkelijkheid? Er zijn 
altijd joodse vlaamsgezinden ge 
weest, vanaf de in de helgische 
kerker overleden aktivist Maar
ten Rudelsheim tot de heer Da
vids van het « Israëlitisch 
Weekblad ». Er zijn in Vlaan
deren ook altijd joodse frans
kiljons geweest, zoals er altijd 
een massa niet-joodse franskil
jons zijn geweest. 

Of is het soms de schuld van 
de Joden in Vlaanderen dat het 
Vlaamse « volk » zijn kinderen 
te Brussel geestelijk laat ver
gassen ? 

F. te W. 

ook kritiek 

Het artikel van dhr. G.G. -
dd. 5-12 is proza voor « Links » 
of « Rode Vaan ». Neen, geef 
mij maar « Wij » zoals « Wij » 
is ; het laatste houvast voor 
Vlamingen. Nu te Brussel be
slist wordt over een grondwets
herziening, waar elke Vlaming 
met afschuw aan denkt ; het 
Nederlands er dreigt wegge
vaagd te worden ; ontelbare 
Vlaamse mensen ver onder het 
minimum loon werken of moe
ten pendelen ; duizenden land
genoten nog lijden onder de ge
volgen der repressie : wat kan 
het mij dan schelen of in Grie
kenland koningen of kolonels 
regeren. Denkt dhr G.G. dat 
men zich in Frankrijk, Spanje 
of waar ook over onze vlaamse 
problemen bezorgd maakt ? 
Meent hij werkelijk dat ooste
lijk de berlijnse muur meer 
vrijheid is dan in Zuid-afrika 
hv ? 

V.V. te G. 

beethoven 

Toevallig gelezen in het 
socialistisch nieuwsmagazine 
« ABC » van 14 nou. jl. in een 
bijdrage Beethoven, de man 
van het jaar », ondertekend 
W.A.M. : « Muzikologen zochten 
zelfs de verklaring van het on
verklaarbare in Beethovens 
vlaamse ader. Een simfonie zo
als de Zevende noemen zij hét 
bewijs voor het exuberante en 
exaltante (dus... vlaamse) in 
het karakter van de komponist. 

Dat is absoluut zeer vleiend 
voor ons chauvinisme, maar of 
iemands afkomst kan bijdra
gen tot de duiding van zijn suk-
ses. laten we liever over aan 
de foïkloristen van de geschied
schrijving ». 

Tot daar W.A.M, die natuur
lijk geen folklorist kan zijn, 
maar hier blijkbaar wél aan 
twijfelachtige humor wil doen : 
Vlaming zijn, wat is dat ? 

Wij staan hier voor het his-
tor'sch algemeen bekend feit 
dat Ludwig van Beethoven van 
vlaamse afkomst is. En waarom 
zouden wij, Vlamingen, niet 
trots mogen zijn, niet enkel op 
onze wereldberoemde schilders 

maar ook op een Ludwig van 
Beethoven ? 

Zelfs franstalige muzikologen 
ontdekten de « vlaamse ziel » 
in Beethoven ; ik verwijs hier 
o.m. naar het werk van E. Clos-
son : « L'élément flamand dans 
Beethoven » (1945). 

De franse tv (ORTF) laat 
trouwens geen week voorbij
gaan zonder een uitzending te 
wijden aan onze grote Ludwig, 
naar aanleiding van dit « Beet-
hovenjaar » waarin de twee
honderdste verjaardag van zijn 
geboorte gevierd wordt. Daar 
ziet men véél breder en wijder 
dan sommigen bij ons. 

E.v.d.B. te B. 

pertinent 

De opmerkingen van T.V. te 
A. en G.G. te A. in uw lezersru
briek van 5-12-70 zijn zeer per
tinent. 

Het is inderdaad hoogst nood
zakelijk dat er in « Wij » een 
jeugdpagina komt. Zoals lezer 
T.V. aanstipt zijn er terzake 
enorm veel mogelijkheden en 
die moeten dringend aangewend 
worden, want het is duidelijk 
dat de greep van de VU op de 
jeugd de laatste jaren verzwakt 
is. 

Hierbij aansluitend heeft le
zer G.G. gelijk als hij beweert 
dat « Wij » en de VU veel te 
weinig aandacht besteedt aan 
algemene aktuele problemen zo
als de censuur in België en bui
tenland, het statuut der vreem
de studenten en dergelijke. 
Week na week staat « Wij » vol 
met artikels over grondwets-
en taalperikelen. Goed, maar 
daarnaast zijn er ook nog arv-
dere problemen en die komen 
te weinig tot uiting. 

P.V.B. te M. 

sidmar 

Bij het artikel in « Wij » dd. 
21 nov. jl. rnaken wij ons heel 
wat bedenkingen over uw op
vatting van « objektiviteit » in 
de berichtgeving. Heel wat za
ken werden, gewild of onge
wild, verdraaid voorgesteld. Wij 
vragen ons terecht af uit welke 
inlichtingsbron men voormeld 
artikel samengeflanst heeft. 

Enkele fouten en verzinsels : 
onjuiste data (donderdag 22/10 
niet 23/10) - loonsverhoging van 
4,5 fr, geen 4,5 % - aantal niet-
gesindikeerden, gekontroleerd 
350, dus geen 900. Deze hebben 
zichzelf gestraft. - Staking was 
spontaan, niet gewild - de duur 
hing af van de geheime stem
ming van alle gesindikeerde ar
beiders - Wij vierden in de eks-
kluzieve bar tot in de vroege 
morgen. Er werd maar eerst 
een akkoord bereikt in de mor
gen van 14/11 om 4 uur, en dit 
in de zaal naast de bar. 

Het is spijtig dat men ook 
met modder spuit in het week
blad « Wij » om zich interes
sant te maken. 

Maurits Walraet, 
gewestelijk sekretaris 

ACV Gent 

sosjaal 

In het artikel « belangengroe
pen, partijen en politieke on
afhankelijkheid » (•« Wij » nr. 
47) gelezen dat de VU door het 
ontbreken, resp. het niet op
richten van nevenorganizaties 
(sindikaat, ziekenkas e.d.) over 
een « volledige bewegingsvrij
heid » beschikt op sosjaal-eko-
nomisch gebied. Welke « bewe
gingsvrijheid » Z Is het soms 

niet die vrijheid, waardoor mo
gelijke belangengroepen in, of 
via de VU de kans krijgen een 
beperkte — zij het dan vlaamse 
— kapitaalselite aan de macht 
te helpen ? 

Met moet het nou eens dui
delijk stellen, welke richting 
men uit wil. Wordt het een 
vlaamse sosjale partij — met 
progressieve maatschappijvizie, 
of een elitepartij — met, naast 
een belgiese, een eigen « vlaam
se i> bourgeoisie. 

In een meer sosjale partij-
struktuur, zou het volkomen on
aanvaardbaar zijn, dat bijv. een 
beheerder in een finansjele 
groep, tevens een politiek man
daat uitoefent. Immers, is een 
bepaalde situasie dan zo on
denkbaar dat beide belangen 
lijnrecht tegenover elkaar kun
nen staan ? M.a.w. kan zo'n 
iemand het zich veroorloven, 
indien nodig, konsekwent tegen 
zijn (finansjele) relasies in te 
gaan. Ik meen van niet. 

Omtrent kumuls e.d. ver
scheen in « Wij » nr. 20 (16 mei 
'70) een artikel, waarin de re-
daksie stelde dat men « met 
een fraaie lijst voor de dag zou 
komen » (van de anderen dan). 
En « we maken eenzelfde lijst 
op wat betreft de VU-manda-
tarisssen en ook die lijst pu
bliceren we ». 

Een dringend in vraag stellen 
van de statuten hieromtrent, 
lijkt me meer dan nodig. 

Intussen wacht ik nog steeds 
op die lijst. Met een visademke. 

W.L. te W. 

(Red. : We lieten de progres
sieve spelling van deze lezers-
brief ongewijzigd. Over de spel
ling van het Nederlands mogen 
we ons trouwens binnen afzien
bare tijd aan nieuws verwach
ten). 

laatste kans 

Ik las aandachtig het artikel 
over het boek van Walter Kun
nen. Ik meen dat hij de spijker 
op de kop slaat wanneer hij 
spreekt over een « derde en 
wellicht laatste kans sinds dui
zend jaar om de Nederlanden 
te verenigen ». Wij mogen na
tuurlijk onze eigen vlaamse pro
blematiek niet onderschatten, 
maar ik denk dat een federatie 
van de Nederlanden zeker niet 
kunstmatiger is dan een bel-
gische staat. In dat opzicht had 
in elk geval Joris van Severen 
gelijk, wat men ook over zijn 
andere opvattingen moge den
ken. Het moet mogelijk zijn de 
Benelux te doen uitgroeien tot 
een politieke werkelijkheid. 

J.G. te M. 

schuld van de vu 

Wanneer van Elslande of Wil
ly Krullebol op tv verschijnen, 
met haat en nijd op hun ge
zicht als ze tegen de VU te keer 
gaan, gaat me dit toch te ver. 
Alles te Brussel is de schuld 
van de VU... Maar ze vergeten 
te zeggen dat ze zelf 70.000 
Westvlamingen aan Henegou
wen verkocht hebben, evenals 
de dorpen langs de taalgrens, 
terwijl ze de zes randgemeen
ten in de « lucht lieten han
gen » en verantwoordelijk zijn 
voor de verfransing van Brus
sel. We spreken dan nog niet 
van het totaal gebrek aan 
vlaamse scholen, peutertuinen, 
de toestand in leger en admi
nistratie enz. 

Toen de VU nog niet bestond 
hadden deze unitaristen vrij 
spel. Goed dat de VU sterker 
is geworden anders waren de 
zes « luchthangers » en... Ant
werpen reeds tweetalig l De 

CVP-ers, BSP-ers en- PVV-ers 
zouden nu, na de doodsteek aan 
het Vlaams onderwijs te Brus
sel onder de grond moeten krui
pen van schaamte. 

Waar is dan de schuld van 
de VU ? Weg met de unitaris
ten, leve Vlaanderen federaal ! 

J.D. te I. 

davidsfonds 

Onlangs las ik in ons week
blad « Wij » uw verontwaardi
ging over de kandidatuur van 
een politieker als voorzitter van 
het Davidsfonds. 

Jammer genoeg is het juist zo 
uitgevallen : wat in geen geval 
mocht gebeuren is toch ge
schied. Zo zien we dat de kleur-
partijen zonder schroom alle 
posten bezetten, zelfs deze waar 
wij als Vlamingen nog iets zou
den kunnen verwachten. 

Mijn persoonlijk protest te
gen deze benoeming is het niet 
meer hernieuwen van mijn lid
maatschap bij het Davidsfonds. 
Misschien is het het beste pro
test tegen deze benoeming dat 
u een aktie zoudt voeren bij de 
lezers van « Wij » om het zelf
de te doen. 

P.v.D. te L. 

(Red. : wij begrijpen de ont
goocheling van onze lezer. Toch 
zouden wij niet aanraden zijn 
voorbeeld te volgen. De bewus
te Vlamingen blijven het best 
in het Davidsfonds). 

mosselen 

Na het toekennen van de on
derscheiding van « de Orde der 
Vlaamse Mosselen » aan de 
burgemeester van T euven, 
wordt aangestipt dat er ook el
ders in Vlaanderen nog heel 
wat « kandidaten » zijn ! 

De onverschilligheid en tal
rijke andere voi^men van kolla-
boratie vanwege vele Vlamin
gen (?) blijven de voornaamste 
oorzaak van de achteruitstel
ling, verbastering en verfran
sing van de grootste volksge
meenschap van dit land. 

J.B. te H. 

kritiek op kritiek 

Mr. G.G. heeft waarschijnlijk 
nog maar een klok horen luiden 
en geeft maar dapper katoen 
(maar het begint een eentonig 
deuntje te worden) tegen Span
je, Portugal, de VS, Zuid-Afri-
ka enz. Het is zijn goed recht, 
maar heeft hij nooit iets ge
hoord over de verdrukking en 
kolonelsregimes in Kongo, Al-
gerië of Sirië en al die landen 
achter het ijzeren gordijn, en 
in Rusland, met zijn oneindig 
aantal onder de voet gelopen 
volken, als daar zijn Esten, Let
ten, Tartaren. Mongolen enz. 
En in Frankrijk met zijn Bas-
ken. Elzassers en Vlamingen ? 

G.G. wenst dat de VU en 
« Wij » in zijn gareel lopen. 
Sommige VU-leden denken er 
ook anders over en hopen dat 
« Wij » in die val niet zal trap
pen. 

Laten wij die « duidelijke... 
etc-kampanje — over aan de 
« Rode Vaan », want de VU 
heeft de handen meer dan vol 
met hetgeen hier gebeurt ! 

A.V. te K. 

jongeren 

In « Wij en gij » van 5.12.70 
verschenen twee lezersbrieven 
van jongeren, waarin gepleit 
wordt voor meer specifieke ru
brieken voor de jeugd in «Wijy>. 

Wij hebben er alle belang bij 
dat ons weekblad deze belang
rijke groep aanspreekt. Mis
schien zou de oplossing erin be-
staan een bladzijde « Wij jon
geren » voor de jeugd voor te 
behouden en VUJO voor de re-
daktie hiervan te laten instaan. 

Ik heb de indruk dat die jon
gerengroep van de VU te wei
nig aan het woord komt in 
« Wij ». Nochtans zou m.i. bij 
een stevige uitbouw van VUJÓ 
de partij veel te winnen heb
ben. 

ER. te St. G.-D. 

De redaküe draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in-
houd der gepubliceerde lezen-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
fjoor. Over de lezersbrieven 
wordt geen bric/iüisscling oe-
voerd. 

UW KIND 
IS BETER SPEELGOED WAARD ! 

Geen gelegenhelds-

verkoop, maar (lan

ding, voorlichting en 

service Val<l<undige 

reparatiedienst 

EEN ONUITPUTTELIJKE VOOR

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

HOBBY. RUIM EN OVERZICHTE

LIJK AANGEBODEN. 

Honderden gezelschapspellen 
voor long en oud. De mooiste 
dieren In pluche voor de aller-
kleinstea 

De uitgebreidste keu» poppen, 
poppenwagen», trapauto's. Een 
verbluffende verscheidenheid 
miniatuurauto'». 

En auto-racebanen van de besta 
merken i Fleischmann, Marklla 
Scalextric, Jouef. 

F I R M A 

CORTVRIENDT 
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WIJ 

lij zwegen en stemden tegen vlnnnileren 

verfransend 
overlegorgaan 

In de Kamer kwam donder
dag het artikel lOSbis het eerst 
aan de orde. Het voorziet bij 
gewone wet de oprichting van 
agglomeraties en van federa
ties van gemeenten evenals 
hun inrichting en bevoegdheid. 
Elke agglomeratie en federatie 
heeft een raad en een uitvoe
rend kollege. De voorzitter van 
het kollege wordt door de raad 
uit zijn leden verkozen, en de 
wet bepaalt zijn statuut. In de 
grenzen van de agglomeraties 
en van de federaties van ge
meenten kan door een gewone 
wet verandering worden aan
gebracht. (§ 1) 

De § 2 van dit artikel voor
ziet, eveneens bij gewone wet 
de oprichting van het orgaan 
« waarin elke agglomeratie en 
de dichtstbij gelegen federaties 
van gemeenten overleg ple
gen » voor gemeenschappelij
ke technische problemen die 
tot hun respektieve bevoegd
heid behoren. De derde para
graaf van art. lOSbis voorziet 
ten slotte dat verscheidene fe
deraties van gemeenten zich 
met elkaar of met een agglo
meratie mogen verstaan om 
zaken die tot hun gemeen
schappelijke bevoegdheid be
horen te regelen en te beheren. 

Wij wezen er al op dat de 
wijze waarop de voorzitter van 
het agglomeratiekollege zal 
worden verkozen betekent dat 
dit in Brussel altijd een frans-
talige zal zijn. Van pariteit in 
het kollege zal er daar dus 
nooit sprake zijn. En wat men 
ook bewere over een « carcan» 
rond de brusselse agglomera
tie, art. lOSbis voorziet dat de
ze agglomeratie zal kunnen 
uitgebreid worden bij gewone 
wet (terwijl ook de grondwet
telijke afbakening van het 
« taalgebied » Brussel door de 
regering op verzoek van de 
franstalige liberalen werd ge
schrapt). 

Wat het terecht gewantrouw
de « overlegorgaan » betreft 
dat in de § 2 van art. 108bis 
wordt voorzien, daarover zegde 
de eerste-minister in zijn me
dedeling van 19 november jl. 
dat « het onderzoek en de op-
oplossing van alle technische 
en administratieve problemen 
die zich voor de brusselse ag
glomeratie stellen, en die ver
der reiken dan haar grenzen, 
niet uitsluitend in het kader 
van de territoriale bevoegdheid 
van de 19 gemeenten beoor
deeld moeten worden ». Met 
andere woorden : de brusselse 
agglomeratie m o e t kunnen 
groeien ! Uit diezelfde medede
ling van de h. Eyskens kan nog 
worden gekonkludeerd dat het 
brusselse overlegorgaan gezien 
wordt als een goed georgani-
zeerd en permanent lichaam. 
Het kan niet anders of dit 
wordt een uitgebouwde twee
talige administratie met sterk 
brussels overwicht en met zeg
genschap over een groot deel 
van Vlaams Brabant. Want «de 
brusselse agglomeratie en haar 
problemen kunnen niet beperkt 
blijven tot de 19 gemeenten». 

VU - volksvertegenwoordiger 
Vik Anciaux diende amende
menten in om te bekomen dat 
« over het ganse grondgebied 
van het rijk » federaties zou
den kunnen opgericht worden 
en dit enkel maar « tussen ge
meenten van eenzelfde taalge
bied ». Bovendien stelde hij 
(tevergeefs) voor de tweede 
paragraaf van art. lOSbis (het 
fameuze overlegorgaan) ge
woon te schrappen. 

Kwam dan het artikel 107 
quater aan de beurt. Het voor
ziet de indeling van het land 

in drie gewesten : een vlaams, 
een waals en een brussels ge
west. De gewestelijke organen 
worden samengesteld uit de 
verkozen mandatarissen. Hun 
bevoegdheid (met uitzondering 
van de taalwetgeving en de 
materies van de kulturele au
tonomie) wordt .bepaald door 
middel van een dubbele-gren-
delwet. Dit wil zeggen dat die 
wet moet worden goedgekeurd 
door een meerderheid in elke 
taalgroep van Kamer en Senaat 
en bovendien door een totale 
twee-derde meerderheid. 

federalisme-met-drie 
voorbereid 

Wat betekent dit artikel an
ders dan een aanloop naar het 
— door alle Vlamingen als de 
pest gevreesde — federalisme-
met-drie, waarbij het door 
franstaligen beheerste brussel
se « gewest » steeds op de wip 
zou zitten. 

Hugo Schiltz kwam donder
dag in de Kamer uitvoerig zijn 
amendement verdedigen dat 
artikel 108 quater in een ge
zond federalistische zin om
buigt. Het voorziet in België 
twee autonome gewesten (het 
Vlaamse, samenvallend met het 
nederlandse taalgebied); en het 
waalse," samenvallend met het 
franse taalgebied) en twee «ge
bieden» : hoofstad-Brussel en 
het duitstalige gebied. De ne-
derlandstalige en franstalige 
groepen in Kamer en Senaat 
zouden regionaal-wetgevende 
bevoegdheid Rebben voor hun 
gewest terwijl' de wet de ma
teries zou bepalen die onder 
hun bevoegdheid vallen. Bo
vendien zouden de ministers, 
de staatssekretarissen en onder-
staatssekretarissen aansprake
lijk zijn tegenover de taalgroe
pen van hun gemeenschap. 
Voor de twee « gebieden» (o.m. 
hoofdstad Brussel) zou de wet
gever normatieve en uitvoeren
de organen voorzien, hun sa
menstelling en bevoegdheid. 

Als bijkomende amendemen
ten voorzag de h. Schiltz dat 
ten minste de grenzen van de 
gewesten zouden samenvallen 
met de grenzen van de taalge
bieden, en dat de « dubbele 
grendel» zou worden geschrapt. 
Maar aangezien de meerder
heidspartijen geen rekening 
wensen te houden met de 
Volksunie... 

voerstreek opnieuw 
verkwanseld 

Artikel 1 (vierde lid) van de 
Eyskens' grondwet bepaalt : 
« Een wet kan bepaalde gebie
den, waarvan zij de grenzen 
vaststelt, aan de indeling in 
provincies onttrekken, ze onder 
het rechtstreeks gezag plaatsen 
van de uitvoerende macht en 
ze een eigen statuut toeken
nen ». Die wet mo«t worden 
gestemd door een meerderheid 
in elke taalgroep van Kamer 
en Senaat en door de twee
derde meerderheid in totaal. 

Wij moeten ons geen illuzies 
maken : het gaat hier enkel en 
alleen om de Voerstreek, die 
men opnieuw van Limburg wil 
losmaken. Tot tweemaal toe 
heeft de eerste-minister op de 
tribune uitdrukkelijk beves
tigd, dat dit de bedoeling is. 
De Vlamingen uit de CVP, 
BSP en P W zijn van nu reeds 
bereid de toepassingswet zon
der meer te stemmen. Theore
tisch kan dit artikel ook ge
bruikt worden om bv. Komen-
Moeskroen opnieuw uit Hene
gouwen te lichten, maar dan 

zullen de verenigde franstali
gen wel dankbaar gebruik ma
ken van de voorziene dubbele 
grendel om dit te verhinderen. 
Het zijn toch immers altijd al
leen de Vlamingen die toege
vingen moeten doen, en daar 
overingens ook steeds toe be
reid zijn. Eens te meer was het 
enkel de VU die zich (bij mon
de van volksvertegenwoordiger 
Raskin) heftig verzette tegen 
dit gemene plannetje van de 
regering. Niemand onder de 
Vlaamse kamerleden van CVP, 
BSP en P W deed zijn mond 
open. 

alarmbel : 
ideaal chantagemiddel 

Artikel 38 bis is van liever
lede de « alarmbel » gaan he
ten. Het bepaalt : « Behoudens 
voor de begrotingen alsook 
voor de wetten waarvoor een 
bijzondere meerderheid is ver
eist, kan een met redenen om
klede motie, ondertekend door 
ten minste drie vierde van de 
leden van een der taalgroepen 
en ter tafel gelegd na de in
diening van het verslag en 
vóór de eindstemming in open
bare vergadering, verklaren 
dat de bepalingen die zij aan
wijst in een ontwerp of voor
stel van wet, de betrekkingen 
tussen de gemeenschappen ern
stig in het gedrang zou kunnen 
brengen. In dat geval wordt 
de parlementaire procedure op

geschort en de motie verwezen 
naar de ministerraad, die bin
nen 30 dagen daarover zijn ge
motiveerd advies geeft en de 
betrokken Kamer uitnodigt 
zich uit te spreken hetzij over 
dit advies, hetzij over het even
tueel geamendeerd ontwerp of 
voorstel. De procedure kan 
slechts eenmaal worden toege
past door de leden van een 
taalgroep betreffende een zelf
de ontwerr of voorstel van 
wet ». 

Deze « alarmbel » is er ge
komen door het vasthoudende 
aandringen van de PSC. Toen 
de Vlaamse CVP, die er ook 
niet veel voor voelt, weer eens 
door de knieën ging, wist haar 
woordvoerder Vandekerckhove 
alleen nog te vertellen dat hij 
hoopte dat de franstaligen er 
geen misbruik zouden van ma
ken... 

Deze « alarmbel » is niet al
leen een tijdbom onder elke 
regering (de toepassing ervan 
zal vrijwel steeds de val van de 
regering meebrengen, tenzij de 
meerderheids-Vlamingen altijd 
weer toegeven, wat niet uitge
sloten is...), maar het wordt in 
elk geval een uitstekend chan
tagemiddel in handen van de 
franstalige minderheid. Zij zal 
steeds weer dreigen met een 
alarm-motie en konpensaties 
vragen om het toch maar niet 
te doen. Op 18 juni 1970 schreef 
« La Libre Belgique » daarover: 
« De alarmbel betekent niet 
meer of niet minder dan dat de 
Vlaamse parlementsleden ge
woonweg hun numerieke meer
derheid verzaken ». 

Wij willen er nog bij aan

stippen dat de alarmbrt geldt 
voor alle wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen (behalve VOOB 
de begrotingen), of het nu gaat 
om landbouwproblemen, ruim
telijke ordening, gerechtelijke 
organizatie, drinkwatervoorzie
ning, ekonomische expansie S 
om het even. Door de toepas
sing van artikel 38 bis wordt 
het meest onschuldige voorstel 
of ontwerp van wet een kom-
munautair probleem. Elke ern^ 
stige wetgevende arbeid wordi 
daardoor onmogelijk gemaakt 

Kan het iemand verwonde
ren dat de Volksunie zich re-
zoluut gekeerd heeft tegen de 
aanvaarding van dit franstalig 
chantagemiddel ? 

leuven frans 

Ten slotte, en dit was hef 
laatste grondwetsartikel op de 
Kameragenda van vorige don
derdag, werd artikel 132 be
sproken. Het betreft een over
gangsbepaling die geldt zolang 
de « Université Catholique de 
Louvain » niet volledig is over
geheveld naar Wallonië. Het 
bepaalt : « Totdat de UCL, met 
Inbegrip van haar hulpafdelin
gen voor middelbaar en tech
nisch onderwijs, buiten het 
nederlands taalgebied zal zijn 
overgebracht is, in afwijking 
van art. 59 bis, § 4, eerste lid. 
de kultuurraad voor de franse 
kultuurgemeenschap voor deze 
instelling bevoegd. Tot op het
zelfde tijdstip blijft het taal
stelsel van toepassing dat 
thans van kracht is, zowel ia 
onderwijs- als bestuurszaken ». 

Vroeger stond in dat artikel 
te lezen : « Totdat de beslissing 
is uitgevoerd om de franstalige 
afdeling van de KUL buiten 
het nederlandstalige gebied 
over te brengen... » Bij de be
spreking in de Senaat werd de 
vraag gesteld over welke « be
slissing » het hier gaat. Er is 
daarop geen antwoord geko
men. Er is geen beslissing van 
het parlement, en bij ons we
ten ook geen van de regering. 
Wordt hier een beslissing be
doeld van de inrichtende 
macht ? Nooit is een duidelijke 
beslissing daaromtrent bekend 
gemaakt. Iedereen schijnt het 
— na de studentenrevolte van 
1968 — als een verworvenheid 
te beschouwen, maar er is geen 
enkele garantie. In ieder ge
val : de franstalige afdeling, 
met haar kastescholen en ad
ministratieve taaifaciliteiten, 
blijft onder de beschermmg 
van de franse kultuurraad 
(ip.v. onder de nederlandse, 
wat normaal zou zijn) tot die 
« beslissing » is uitgevoerd. 

Wanneer ? Dat zal enkel en 
alleen van de goede wil afhan
gen van de inrichtende macht 
van de UCL zelf. Het zal vol
doende zijn ergens een sektie 
van een fakulteit in Leuven te 
laten opdat alles zou blijven 
zoals het is. De financiering 
van de overheveling moet nog 
bij wet worden geregeld (uni
versitaire expansie), waarvoor 
dan weer de « alarmbel » kan 
luiden. Ons besluit : Leuven-
Frans kan nog praktisch voor 
onbepaalde tijd te Leuven bli.i-
ven, met alle faciliteiten en 
onder het waakzame oog van 
de franse kultuurraad. 

Volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters wilde via een amen
dement dit artikel geschraot 
zien. Indien het toch aangeno
men werd, dan zag hij graag 
een derde lid toegevoegd nl. 
« Deze overgangsbepaling ver
valt op 31 december 1981" ». 
Maar zelfs deze duide'üki^'-d. 
deze tien jaar uitstel, konden 
geen genade vinden in de ogen 
van de verkochte meerderheid. 



naar 

bsp-tradif-ie 

Destijds zorgde de socia
listische minister van Open
bare Werken de Waal Bohy, 
ervoor dat zijn echtgenote 
bibliotekaris van het parle
ment werd benoemd, funk-
tie die gelijk staat met deze 
van direkteur-generaal in de 
rijksadministratie. Mevrouw 
Bohy gaat nu met pensioen 
(330.000 fr. per jaar) maar 
acht een job bij de Unesco 
of in een andere internatio
nale kaas als «kompensatie» 
noodzakelijk om de twee 
eindjes aan mekaar te kun
nen knopen. 

Daarom ook bewoog ze he
mel en aarde om twee jaar 
langer dan normaal in dienst 
van de parlementaire biblio-
teek te blijven, wat haar 
dank zij kamervoorzitter van 
Acker ook is gelukt. 

Maar ook een kamervoor
zitter kan niet eeuwig uit
stel verlenen en dus is de 
tijd van gaan voor mevrouw 
Bohy aangebroken. Ze zal 
meteen de gelegenheid krij
gen om Achille haar dank te 
betuigen. Ze zetelt namelijk 
samen met twee andere par-
lementsambtenaren in een 
examenkommissie, waarvoor 
Jan van Acker, zoon van 
Achille, zal moeten verschij
nen om tot attaché van de 
parlementaire biblioteek te 
kunnen bevorderd worden. 

Maandweddeverhoging : 
4.000 fr. 

Ook Achille (die na het 
karamellenverzenschap ook 
de kookkunst heeft ontdekt) 
is een goed « père de famil
ie » die van zijn specifieke 
« liberteit » gebruik maakt 
om zijn fiston aan een flinke 
bevordering te helpen. De 
uitslag van het examen staat 
bij voorbaat vast, de enige 
vraag blijft : zal van Acker 
jr. met onderscheiding of 
met grote onderscheiding 
slagen ? 

Intussen wordt de socia
listische traditie van nepo
tisme gehandhaafd, zeker 
met van Acker, die zijn drie 
zoons nu « flink gekazer
neerd » heeft : senator, uni-
versiteitskommissaris en bi-
blioteekattaché. 

en 

bef-alen maar 

Welk bedrag aan kijk- en 
luistergeld werd er per taal
groep betaald in 1969, zo 
vroeg senator Jorissen aan 

de minister van PTT. An-
seele, die zo goed voor onze 
post zorgt, moest het toen 
wel toegeven : 1316 miljoen 
komen uit Vlaanderen, 722 
miljoen uit Wallonië, 2.54 
miljoen uit Brussel en nog 
eens 12 miljoen uit de 
(duitssprekende) Oostkan
tons. Het milde Vlaanderen 
betaalt jaarlijks dus 328 
miljoen méér dan de hele 
rest van België, en dan 
komt een deel van de brus-
selse miljoenen ook nog uit 
Vlaamse geldbeugels. Toch 
worden al die miljoenen 
telkens weer op een hoop 
gelegd en netjes in twee 
helften verdeeld : de ene 
helft voor de BRT, df ande
re helft voor de RTB. En 
aangezien het vlaamse aan
deel in het kiik- en luister
geld nog elk iaar toeneemt, 
maakt de RTB goede sier 
met steeds meer vlaamse 
duiten. Dat is dan « kultu-
rele autonomie » op zijn 
Eyskens. Zijn grondwet 
heeft slechts die bedoeling : 
de Vlamingen te laten op
draaien in verhouding tot 
hun getalsterkte laten op
draaien, om de helft van de 
hele koek dan aan de ver
drukte en beklagenswaardi
ge franstaligen te schenken. 

jubeljaar 

De Bond van de Grote Ge
zinnen viert in 1971 zijn 
vijftigjarig bestaan. De pa
triottische familiale vereni
ging die in 1931 door gene
raal Lemercier e.a. werd ge
sticht, is in de loop van de 
jaren uitgegroeid tot een 
machtige organizatie, die 
stevig geworteld is in alle 
lagen van het volk. Geen en
kele andere massa-beweging 
is in haar ledenbestand zo'n 
getrouwe weergave van het 
volk zoals het is in al zijn 
verscheidenheid. Het hoeft 
dan ook niemand te ver
wonderen dat de BGGB in 
zijn struktuur steeds de 
volkse werkelijkheid op de 
voet gevolgd. Reeds in 1958-
60 is de Bond rezoluut de fe
deralistische weg opgegaan. 

Wat onder de benaming 
Bond van de Grote Gezin
nen van België deze week 
op een perskonferentie werd 
voorgesteld, is dan ook 
slechts de verzamelnaam van 
twee totaal zelfstandige ver
enigingen : de Bond van 
Grote en van Jonge Gezin
nen met zo'n 300.000 vlaam
se leden, en de Ligue des Fa
milies Nombreuses et des 
Jeunes Foyers met zowat 
150.000 leden. Over de evolu
tie van deze verdienstelijke 
gezinsorganizatie en haar 
huidige problematiek hopen 
wij in januari een uitgebreid 
stuk te publiceren in ons 
blad. 

vlugge fred 

Reimond Mattheyssens 
heeft verkeersminister Fred 
Bertrand nog maar eens een 
vervelende vraag gesteld. 
Hoe het komt dat voor een 
wet, uitgevaardigd in 1963 
(art. 48 van de gekoördi-
neerde wetten op het ge
bruik der talen) nog altijd 
het voorziene uitvoeringsbe
sluit niet is verschenen ? 

Ziehier het excellente 
antwoord van vlugge Fred : 
« Het is mijn bedoeling alle 
dienstige adviezen in te win-
nen, om te vermijden dat 
een tekst zou worden goed
gekeurd en uitgevaardigd 
waarvan achteraf zou blij
ken dat hij aanleiding kan 
geven tot gegronde klachten 
en kritiek ». 

Aan dat inwinnen van 
« adviezen » is Fred Ber
trand nu al volle zeven jaar 
bezig. Hij zou beter wat 
meer oor hebben voor de 
« gegronde kritiek » op zijn 
schuldige luiheid. Of is het 
de bedoeling het niet-toe-
passen van die wet straks 
weer eens in te roepen als 
« argument » om hem maar 
gewoon af te schaffen. Het 
zou ons van die CVP-doe-
ners niet verbazen ! 

<i vergissing » 

Ook al gemerkt hóe tam-
metjes onze grote pers rea
geert op wat momenteel in 
het parlement wordt bekok
stoofd tegen Vlaanderen ? 
Als er al eens een kommen
taartje geschreven wordt 
dan beperkt alles zich tot 
een beaat « er het beste van 
maken » of een naïef « ver
trouwen stellen in de toe
komst ». Alsof er niets bie-
zonders aan de hand is ! Wie 
het vlaamse hart nog op de 
rechte plaats draagt heeft 
het wel in de gaten. Dit is 
een van de redenen waarom 
er na belangrijke politieke 
debatten altijd een grotere 
vraag is naar ons weekblad 
« Wij ». 

De sinjoren vroegen vori
ge zaterdag echter vergeefs 
naar hun « Wij » bij de ant-
werpse dagbladverkopers. 
Het blad was niet aangeko
men. Het was er ook de 
maandag nog niet, ook niet 

dinsdag en de woensdag. Bij 
het persagentschap dat voor 
de verdeling moet instaan 
was er toevallig een « ver
gissing » gebeurd : de ant-
werpse « Wij » 's waren naar 
Luik (!) verstuurd, en daar 
liet « men » ze dagenlang 
rondslingeren... Na de ein
deloze reeks slordigheden bij 
de post, doet deze « vergis
sing » op een uitermate be
langrijk moment wel defini
tief de deur dicht ! 

vijf minuutjes 

Het ACV en het ABVV 
riepen woensdagmiddag de 
arbeiders op om gedurende 
vijf minuten het werk neer 
te leggen uit protest tegen 
de verdrukking van de 
Spaanse Basken. Zij eisen 
o.m. amnestie voor politieke 
en sindikale gevangenen, en 
eerbiediging van de rechten 
van de mens. Wij vinden 
het een lofwaardige daad 
van solidariteit met hetbas-
kische volk, dat in zijn 
strijd om nationale zelfstan
digheid en menselijke vrij
heden ongenadig wordt aan
gepakt door de spaanse dik-
tatuur. Het is alleen maar 
jammer dat de vakbonden 
diezelfde solidariteit nooit 
hebben opgebracht voor de 
verzuchtingen van hun ei
gen gekolonizeerde volk. 

Wanneer zullen ze hun 
grote invloed eens gaan aan
wenden om voor de misken
de, bespotte en verdrukte 
vlaamse minderheid te Brus
sel vrijmakende strukturen 
af te dwingen ? Wanneer 
roepen zij hun leden eens op 
om vijf luttele minuutjes 
hun afkeer te uiten tegen 
het brusselse imperialisme 
en zijn rassistische drijve
rijen ? 

eindelijk 

Te Leuven zijn deze week 
de studenten een aktie be
gonnen tegen de anti-federa
listische en anti-demokra-
tische grondwetsherziening 
van de regering-Eyskens, en 
tegen de 19e eeuwse « liber-
té du père de familie ». En 
ook te Gent komt er bewe
ging. Talrijke studenten zijn 
inderdaad gaan inzien dat 
het niet volstaat rechtvaar

digheid te eisen overal ter 
wereld behalve in het eigen 
land, waar de vlaamse ge
meenschap nog altijd gema
nipuleerd en u i t g e b u i t 
wordt. In januari wordt de 
aktie voortgezet om alsnog 
te verhinderen dat de mis
daad tegen de v l a a m s e 
schoolkinderen te Brussel 
door middel van de uitvoe
ringswetten wordt voltrok
ken. Het zijn trouwens niet 
enkel de studenten die een 
verhevigd verzet voorberei
den. In de komende weken 
moet het aan de allerlaatste 
Vlaming duidelijk worden 
gemaakt, wat er te Brussel 
w e e r eens bekokstoofd 
wordt. De wurgers rekenen 
op de politieke onverschil
ligheid van de massa, op de 
feestelijke eindejaarssfeer 
en op de strijdmoeheid van 
de duizenden die al jaren op 
de bres staan voor de vlaam
se zaak. Wij zullen hun 
doofpot stnkslaan ! 

wat is 
een «vlaming»? 

Een van de grote « over
winningen » van deze grond
wetsherziening is volgens de 
CVP de bijna-paritaire sa
menstelling van het agglo
meratiekollege. Er zouden 
daarin 5 franstaligen en 4 
nederlandstaligen zetelen. 
Waar men die 4 « Vlamin
gen » vandaan zal halen is 
nog voor iedereen een raad
sel. Vierhonderd van de 513 
gemeenteraadsleden in de 
brusselse agglomeratie zijn, 
volgens de berekeningen van 
Guido Fonteyn van de «Ga
zet van Antwerpen», verko-
zenen van het FDF (160), de 
PLP (127) en de PSB (113). 

Onder de UTB-verkozenen 
(lijst Vanden Boeynants) is 
ook een meerderheid frans
taligen n.1. 58 op 105. Onder 
de verkozenen van andere 
lijsten (waaronder de VU) 
zijn er dan nog 4 Vlamin
gen. Laten wij nog even aan
nemen dat FDF-PLP-PSB 
vrede nemen met de 5 frans-
talige schepenzetels in het 
kollege, dan zouden de 4 ne-
derlandstalige zetels alle
maal naar de vlaamse ver
kozenen op de UTB-lijst 
moeten gaan. Het belooft 
een unieke vaudeville te 
worden ! Waarschijnlijker 
lijkt het dat men naar «Vla
mingen» zal gaan zoeken op 
de PLP- en PSB-lijsten. Mis
schien zelfs op de FDF-lijst, 
want zelfs daar schijnt men 
plots over een drietal « Vla
mingen » te beschikken ! En 
dergelijke klauwaarts zul
len dan de bewegingsstrate
gie van Renegaat van Els-
lande moeten toepassen. Het 
zal je kind maar wezen... 

• • 

er Zijn momenten 
« Maar er zijn momenten waarop men oude me

toden door nieuwe moet vervangen. Men moet de 
stellingoorJog vervangen door de hewegingsstrate-
gie » 

Deze les in krijgskunst werd gedebiteerd, verle
den week woensdag 9 december, vanop het spreek
gestoelte van de Kamer door de Clausewitz van de 
Vlaamse CVP, de roemruchte heer Renaat van Els-
lande. Méér Witz dan Clause, als je het me vraagt. 

Wat zijn de beroepskwalifikaties van deze veld
heer ' Onder meer dat hijzelf, en de generale staf 
waartoe hij behoort, na de slag van Hertoginnedal 
« vergaten » om het lot van de zes randgemeenten 
te regelen Deze « vergetelheid » heeft ondermeer 
voor gevolg gehad, dat het zwaard van de randge
meenten door Frankofonié kon gehanteerd worden 
om er de « liberté du père de familie » mee af te 
dwingen 

« Maar er zijn momenten waarop men oude meto
den door nieuwe moet vervangen. Men moet de 
steUingoorlog vervangen door de bewegingsstrate
gie ». 

Het was precies met betrekking tot de « vrijheid 

van het gezinshoofd » dat Renaat Clausewitz deze 
vuistregel hanteerde. Laat ons de verheven qe-
dachtengang van de veldheer als volgt omschrij
ven : de taalwet op het onderwijs heeft bizonder 
weinig uitgehaald ; we laten ze dus gewoonweg 
vallen en we vervangen ze door een geheel van 
strukturen, die een betere waarborg bieden dan de 
beperking van de « liberté du père de familie ». 

Veronderstel nou es effe, heer Clausewitz, dat 
we uw redenering aanvaarden en dat we de dingen 
eventjes vanuit uw eigen standpunt op de kever 
gaan beschouwen. 

In dat geval, oh Renaat van de vergetelheid, 
kunnen we er niet onderuit om n te beschuldigen 
van zware nalatigheid, grof plichtsverzuim en licht
zinnige verspilling van tijd. Want inderdaad, wan
neer de nieuwe strategie zoveel beter is dan de 
oude, dan moet het een regelrechte schande gehe
ten lüorden dat de heer Renaat van Elslande zolang 
gewacht heeft om ze toe te passen. In dat geval 
moet ten scherpste aangeklaagd worden, dat de 
neer Renaat van Elslande tot voor kort er vrede 
rnee nam, dat de « liberté du père de familie » 
slechts over zes jaar zou worden ingevoerd. Welk 
een misdadige dwaasheid, nog zes jaar te willen 
wachten op de reus-ach-ti-ge voordelen en verwor
venheden van een strategie, waarvan volgens de 
CVF-Clausewitz zélf alleen maar heil en voordeel 
te verwachten is ! 

Als generaal van Elslande gelijk heeft, dan moet 
eens en voor altijd onthouden blijven dat hij ge
weigerd en gewacht heeft om zijn triomfantelijke 

bewegingsstrategie toe te passen tot wanneer ze 
hem voorgesteld en opgedrongen werd door de PLP-
PVV-ers. Dan is niet Renaat van Elslande de be
weeglijke redder van Vlaanderen in Brussel, maar 
dan komt deze eretitel toe aan niemand minder 
dan Descamps en diens everzwijnen uit Luksem-
burg en Namen, wier stem essentieel was bij het 
vervangen van de oude metoden door de nieuwe. 

Zo smal is het terrein waarop Clausewitz van 
Plaaster zijn krijgsplannen kan ontvouwen : ofwel 
is de strategie goed, maar dan heeft hij ze moeten 
ontlenen aan de veldheren van de overkant en is 
hij een sukkel die niet eens zélf dit origineel kon-
cept heeft weten te ontwerpen : ofwel is de strate
gie slecht en dan is het helemaal mis met het stra
tegisch doorzicht van de heer Renaat. 

Wat er dus ook van zij : Renaat van Elslande 
komt met groter uit de slag. 

Wat er van is, hoeft trouwens eigenlijk niet veel 
uitleg. De werkelijkheid zal wel zijn, dat de strate
gie ontworpen werd nadat de slag verloren was. 

WIJ hebben moeten wachten op de strategische 
vuistregel van de heer Renaat Clausewitz tot na 
het ogeriblik, dat de PLP-PVV de heren van de 
CVP gedwongen had tot de bewegingsoorlog. Ach
teruit ! 

Als straks de krijgsmanskunst van van Elslande 
eens te meer blijkt gefaald te hebhen, zal de man 
ons beslist haarfijn weten te vertellen aan welke 
« vergetelheid » het ook ditmaal te wijten was. 

dio genes 
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philips en de regering 
in hef- halfduister 

(aco) — De regering heeft zo pas een hoogst bevreemdend kon-
trakt afgesloten met de vennootschap van belgisch recht Philips, 
fiedurende 5 Jaar zal één vierde van alle door de overheid ge
plaatste bestellingen op het gebied van de informatica (diensten 
en materieel) bij Philips geplaatst worden. 

Als tegenprestatie gaat Philips de verbintenis aan zekere nieu
we centra voor informatica op te richten in de brusselse agglome
ratie en in Waals-Brabant. Aldus moet werkgelegenheid gescha
pen worden voor ongeveer 1.000 personen, in een tijdspanne die 
niet langer mag duren dan tot 1977. 

- 5 

vooral naar wallonië 

Daarnaast heeft Philips zich 
nog ertoe moeten verbinden 
andere nieuwe vestigingen tot 
stand te brengen, o.m. te Ber
gen « in een technisch geëvo
lueerde sektor ». De investerin
gen moeten daar 300 miljoen 
£r. bedragen en de tewerkstel-
Hng 400 man. Nog andere ves
tigingen of uitbreidingen van 
bestaande bedrijven zijn voor
zien te Hologne-St Pierre (pro
vincie Luik), St. Gillis-Dender-
jnonde, Bierge bij Waver en 
Lommei (Limburg). 

In totaal voorziet Philips een 
investeringsplan van 2985 mil
joen fr., te verdelen over tien 
in België bestaande Philips be
drijven, waar circa 20.000 men
sen werken. 

Bij het sluiten van dit kon-
trakt tussen Philips en de bel-
gische regering handelde de 
firma namens heel de groep, 
m.a.w. ook in naam van de Ma
nufacture Beige de Lampes 
Electriques. 

onkontroleerbaar, 
ondemokratisch 

Men zal ons denkelijk wel 
willen geloven als we schrijven 
dat we niets tegen Philips heb
ben — noch tegen de neder-
landse, noch tegen de belgische 
maatschappij. 

Maar een paar zaken zitten 

ons dwars. Een paar elementen 
van de gevolgde procedure lij
ken verdacht, en brengen ons 
aan de rand van een terrein 
waar politiek en financiën op 
een onkontroleerbare en onde-
mokratische manier met elkaar 
vermengd geraken. 

Waar haalt de belgische rege
ring eigenlijk de lef om een zo 
verstrekkende verbintenis met 
monopolistische trekken aan te 
gaan met één enkele groep ? Is 
het verenigbaar met de letter 
en de geest van de wet dat een 
zo groot deel van de overheids
bestellingen met één pennetrek 
onttrokken wordt aan het stel
sel van de openbare aanbeste
ding ? Is het niet gevaarlijk dat 
dergelijke beslissingen geno
men worden buiten elk demo-
kratisch toezicht, op een niveau 
waar de politieke en financiële 
zwendel eventueel plaats in het 
halfduister wortel kan schieten 
en moeilijk uit te roeien zou 
zijn. 

Verder zouden we graag ver
nemen in welke mate bij de 
verdeling van de vestigmgen 
en van de investeringen geen 
onrechtmatige bevoordeling 
van Wallonië en Brussel plaats 
heeft gehad. Is het normaal dat 
Philips naar Wallonië geori
ënteerd wordt met als lokaas 
één vierde van een zekere 
reeks overheidsbestellingen ? 
Zou de Philipsdirektie zonder 
deze monopolistische voordelen 
haar inplantingen anders gesi
tueerd hebben ? 

Benelux en de eeg 
tussen droom en daad 

(aco) — Woensdag 9 dezer heeft te Brussel een bijeenkomst 
van Beneluxministers plaats gehad die in het nieuws niet uit de 
verf is gekomen. Benelux wordt in de kommunikatiemedia ook 
in normale omstandigheden stiefmoederlijk behandeld. Thans 
werd het ministerieel treffen daarenboven in de schaduw gesteld 
door een aantal brandende binnen- en buitenlandse aktualia. 

De balans van de konferen-
tie van woensdag is niet schit
terend. De uitslagen zijn niet 
om over te jubelen. Met de 
Douane Unie is men nu tóch 
niet klaar op één januari e.k. 
Het wordt één februari, en 
zelfs die datum werd soms wei
felend vernoemd. 

Maar ook nadat de Douane 
Unie verwezenlijkt is, blijven 
er een hele reeks uitzonderin
gen en haperingen. Met de har-
monizatie van de aksijnzen is 
men er nog niet. Zelfs zo men 
een gunstige tijdelijke regeling 
vindt inzake tabak, olie, benzi
ne, alkohol, bier en frisdran
ken, zullen deze produkten 
geen ééngemaakte Benelux-
markt hebben. 

simbolisch varkensoor 

In het beste geval zouden de 
prijzen van de twee Benelux-
partners zo dicht bij elkaar lig
gen, dat de smokkelaars te wei
nig winst kunnen maken om 
nog in bovenvermelde produk
ten zaken te doen. 

Dan zwijgen we nog over de 
nederlandse varkens, waarvan 
het oormerk dat ze zullsn krij
gen een simbolisch bewijs zal 
zijn dat Benelux er nog niet is. 

In het Benelux-beleid ont
breekt de diepe overtuiging, de 
echte punch en het geloof. 
Vlaanderen heeft er te wemig 
vat op. Het wordt allemaal 
langs diplomatieke wegen en 
binnenkamers geregeld. De 
sterke wil om van de Lage Lan
den een hechte ekonomische en 
geestelijke entiteit te maken 
wordt zorgvuldig uit de geka-
pittoneerde salons gehouden 
waar de Benelux-ministers en 
hun bekwame ambtenaren ver
gaderen. 

Dat er tussen droom en daad 
inzake integratie .nogal wat 
praktische bezwaren liggen. 
Week ook tijdens de konferen-
tie te Brussel gehouden door 

de EEG-ministers van buiten
landse zaken en van financiën, 
maandag (en dinsdagmorgen). 

cententellers tegen 
wernerverslag 

Frankrijk heeft verhinderd 
dat aan Groot-Brittannië, als 
kandidaat EEG-lid, een finan
ciële overgangsformule werd 
aangeboden die de toetreding 
moest vergemakkelijken. Zich 
steunend op een formalistische 
interpretatie der teksten heeft 
de franse minister toekomstige 
toetredingsonderhandelingen zo 
moeilijk mogelijk gemaakt. 

Daarna werd het verslag-
Werner besproken : een rap
port dat genoemd is naar de 
luxemburgse minister die de 
kommissie voorzat welke een 
verslag moest maken over de 
perspektieven van de monetai
re eenmaking van de EEG in 
verschillende fazen. 

Het verslag-Werner is maan
dag en dinsdag in feite gekel
derd als praktisch werkstuk. 

De monetaire integratie zelf 
is natuurlijk niet van de baan. 
Langs wegen van geleidelijk
heid zal men de schommelin
gen van de pariteiten toch wel 
gaan beperken, en de uiteinde
lijke logika van de EEG blijft 
haar invloed hebben : er is 
geen europese integratie denk
baar die niet ergens ook de mo
netaire sfeer ingrijpend zou 
veranderen. 

Die abstrakte logika verhin
derde niet dat de halve schip
breuk van het verslag-Werner 
verslagenheid heeft gewekt. 
Het doel werd niet bereikt. 

Het geloof in Europa moet 
het ontbreken van adekwate 
verwezenlijkingen goedmaken. 
Voor de overtuigden en de mi
litanten is die spanning draag
lijk. De anderen voelen zich 
vermoeid wegens de diskre-
pantie tussen een groot heim
wee en de cententellende poli
tiek van elke dag. 

De achtbare heer van Elslande heeft een nieuwe term 
gevonden, om de platbroekerij van hem en zijn politieke 
vrienden « uit te leggen ». De heren schakelen over van 
de stellingenoorlog naar een strategie van beweeglijk
heid. Jammer dat zij steeds in dezelfde richting bewe
gen : achteruit. Van de ene toegeving naar de andere. 

Maar zelfs in de vlaamse stellingenoorlog waren ze 
steeds onbetrouwbaar. Wie herinnert zich de vloed arti
kelen niet in hun horige pers toen de CVP-ers op Herto-
ginnedal (1963) de vlaamse randgemeenten aan de ver-
fransing hadden prijsgegeven. Die prijs hadden zij « met 
de dood in het hart » betaald, omdat zij er zeker van 
waren dat de nieuwe taalwetten de Vlamingen te Brus
sel en het vlaamse randgebied van de « hoofdstad » voor
taan voldoende zouden beschermen. Daar mochten de 
Vlamingen rustig op vertrouwen, daar zou de vlaamse 
CVP nu eens terdege op toezien. En patati, en patata. 

Zeven jaar zijn ondertussen voorbijgegaan, en de CVP 
is opnieuw aan zware toegevingen op de kosten van de 
Vlamingen toe. Maar ook deze keer moeten wij vertrou
wen hebben, want de nieuwe brusselse instellingen (ag-
glomeratieraad en -kollege, de kultuurkommissie) zullen 
het voor de brusselse Vlamingen nu eens gaan doen, zie... 

J8 moet maar durven! 

Het nuchtere « Verbond van het Vlaams Overheidsper
soneel » laat zich kennelijk door al dat CVP-<<gedoe» met 
bijster imponeren. In een persbericht stelt het VVO 
koudweg vast dat de regering nog niets gedaan heeft 
voor de toepassing van de taalwetten. Zeven jaar na de 
goedkeuring ervan werden, op een paar na, nog steeds 
geen taalkaders ingevoerd in de ministeriele departemen
ten, parastatale instellingen en andere openbare dien
sten ; moeten in de meeste parastatale instellingen zelfs 
nog taalrollen, trappen van hiërarchie, taalkaders enz. 
ingediend worden ; wacht men nog altijd tevergeefs op 
een taaistatuut van de Sabena ; is er zelfs een achteruit
gang waar te nemen in de personeelsbezetting van de 
brusselse gemeentebesturen en is de voorgeschreven 50-
50-verhouding vanaf de graad van afdelingschef op 
1.9.1973 niet meer te bereiken ; is de valorizering van het 
Nederlands als bestuurstaal en het Nederlands diploma 
een dode letter ; wordt de taalwet op het onderwijs 
voortdurend met de voeten getreden en is de taalmspek-
tie onbestaande, zoals werd erkend door minister Ver-
meylen ; staat de vice-goeverneur machteloos en werd ae 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht uitgehold. 

En wie is verantwoordelijk voor deze mcivielce met-
toepassing van wettelijke beslissingen waarop de Vla
mingen mochten rekenen, en waarvoor zij zwaar hebben 
moeten betalen ? Dezelfde heerschappen die nu de niet-
toepassing van de taalwetten inroepen om ze doodge
woon af te schaffen ! En die heerschappen, de « vlaam
se » CVP-ers, BSP-ers en PVV-ers hebben dan nog de lef 
de Vlamingen om vertrouwen te vragen in de toekomst... 

operationeel 

federalisme 
De Vlaamse Volksbeweging 

doet sedert jaren lofwaardige 
inspanningen om het federalis
me, waarvoor nu wel ongeveer 
iedereen in Vlaanderen gewon
nen is, uit de boeken- en trak-
tatensfeer te halen. De W B 
wil er een « operationeel » fe
deralisme van maken, een 
bruikbare oplossing voor da 
politieke struktuurproblemen 
waarmee België nu al zovele 
jaren worstelt. Vandaar hel 
aalsterse studiekongres van vo
rige zondag, waar een « statuut 
voor een zieke hoofdstad » (mr. 
Hugo van Eecke) onder de loep 
werd genomen, en gehandeld 
werd over de financiën en de 
ekonomie in het (toekomstige) 
federale België (dr. jur. André 
Monteyne). Beide referaten 
werden gevolgd door een pa
neelbespreking en een diskussie 
met de aanwezigen. 

De raadszaal van het aalster
se stadhuis zat bomvol WB-le-
den, die kennelijk met de 
grondwetsherziening van de h. 
Eyskens hoog in hun maag za
ten. Vandaar de talrijke emo
tionele tussenkomsten bij de 
paneelbesprekingen. Het W B -
bureau raakte erbij enigzins in 
de knel. Men wilde de hele be
spreking bij de teksten van de 
inleiders houden, en de politie-
te aktualiteit rezerveren voor 
de slottoespraak van voorzitter 
Paul Daels. Maar zo verstonden 
het de deelnemers niet. Men 
kan begrip opbrengen voor de 
bezorgdheid van de VVB-lei-
ding om hun podium open te 
houden voor Vlamingen van al
le strekkingen, maar ze maken 
het zichzelf wel moeilijk. Wan
neer men een groep paneelle-
den uitnodigt omwille van hun 
verschillende politieke opstel
ling, dan moet men hen ook 
vrijuit laten spreken. En het 
is toch normaal te noemen dat 
daarbij een lasso gegooid wordt 
naar de politieke aktualiteit, 
wanneer die aktualiteit recht
streeks te maken heeft met het 
tema van het kongres ! 

Onthouden wij uit de slottoe
spraak van WB-voorzitter 
Paul Daels vooral dat de W B 
zich in de komende maanden 
zal inspannen voor een alge
meen Vlaams overleg over de 
partijgrenzen heen. 

ze lappen het gewoon aan hun laarzen 

Het stapeltje moties tegen de « liberté du père de familie » groeit nog elke dag. Ze ko
men van alle mogelijke vlaamse kultuurverenigingen, leraarsgroepen, studentenverem-
qingen Deze week nog bezwoeren de vier vlaamse gouwbonden van Brussel (2000 
leden) het vlaamse land, en de vlaamse parlementsleden, de brusselse Vlamingen n,et 
in de steek te laten. Zij vragen met aandrang de zogenaamde « vrijheid van het gezins
hoofd » te verwerpen. 
En wat doen de « Vlamingen » van de CVP, de BSP en de PVV ? Z,| lappen at d.e moties 
en dringende smeekbeden gewoon aan hun laarzen. In het parlement doen zi| zelfs met 
de moeite om zich te verantwoorden. Zij zitten zwijgend te wachten op het moment van 
de stemming. Zij negeren straal de grote bezorgdheid van het ganse bewuste deel van 
ons volk en spekuleren cinisch op de apathie van de zwijgende en onwetende meerder
heid. Van demokratie gesproken... 

\*»*il|iGlil(M'-j;ii!. 

Enkele dagen na deze nachtelijke betoging voor de gevangeni^. loste dê b̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
baar klauwen rond de 9 aangehouden Vlamingen die bi het plakkersmc.de^t ie ^ 
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de napijn moet 
nog komen 

(mvdb) Wanneer in een voetbalwedstrijd het eindsignaal weerklinlit 
en de zege veilig is gesteld, dan barst het stadion los in luide iubelkreten. 
vlaggen gaan de hoogte in en handen worden gedrukt, en de geestdrift 
om de moeilijk bevochten zege schijnt niet tot bedaren te zullen komen. 
In de Wetstraat, na een lange maratonvergadering niets van dit alles : 
de overwinnende ploeg zat daar wezenloos en arela<en. en in het geheel 
niet fier over een « overwinning » die een wrange nasmaak achterlaat. 
De helden zijn moe, en hoegenaamd niet fier op hun prestatie, zij zwegen. 

Zij zwegen 

De overwinnaars hebben inder
daad maar een pover figuur ge
slagen. Ze hebben, ekskuzeer mij 
de sappige antwerpse uitdrukking, 
« de gehele dag en nacht geen 
bakkes opengedaan », ook niet de
genen die het anders altijd zo 
goed kunnen zeggen in « De Stan
daard », voor de radio en vooral 
voor de tv, met hun superieur 
lachje van « zie toch eens hoe wij 
alles veel beter weten dan die 
knulletjes van de Volksunie ». Op 
de CVP-banken is er niemand dur
ven rechtstaan om de vrijheid van 
het gezinshoofd, die ook zij jaren
lang hebben bekampt, te verdedi
gen, maar toch hebben zij er allen 
voor gestemd. En niemand heeft 
de moed of het lef gehad te ver
klaren, waarom zij nu plotseling 
het geweer van schouder hebben 
veranderd. Het was een zielig 
schouwspel ! 

van burgerzin gesproken... 

Als men bedenkt dat onmiddel
lijk na de oorlog nog grosso modo 
40 % van de kinderen te Brussel 
in Vlaamse klassen zaten, en nu 
nog amper 15 %, dan ligt het toch 
voor de hand dat er iets niet klopt. 
Wie heeft daaraan schuld ? Het 
zijn de gezamenlijke CVP-, BSP-, 
PW-gemeen tebes tu ren die de ei
gen CVP-. BSP-, PVV-wetten heb-
ben gesaboteerd ! En aan CVP-zij-
de poogt men tans zijn slecht ge
weten te sussen met de onthutsen
de verklaring dat een wet, die toch 
niet toegepast wordt, evengoed ge
woon kan afgeschaft worden Ge
steld dat morgen de huurders in 
gebreke blijven hun huishuur t e 
betalen, meent ge dan dat de CVP-
eigenaars zo maar zullen zeggen : 
goed, we zullen de huishuur dan 
maar afschaffen ! 

hun vrienden 

Hadden de zogezegde « grote na
tionale partijen » maar een grein
tje schaamtegevoel, dan zou hun 
enige reaktie geweest zijn, hun in-
gebrekeblijvende partijgenoten op 
hun plicht te wijzen en de brus-

selse augiasstallen te doen zuive
ren. De Vlaamse CVP-ers zijn m 
hun partij steeds de meerderheid 
geweest op hen rust de zware 
verantwoordelijkheid die wraak-
roepende onderwijstoestanden te 
Brussel te hebben geduld 

De waarheid is dat men in de 
pari taire CVP. BSP en PVV Brus
sel nooit heeft aangedurtd. is het 
niet zo dat de achtereenvolgende 
regeringen m plaats van de weer
barstige gemeentebesturen — hun 
eigen politieke vriendjes — tot de 
orde te roepen, beloofd hebben 
zelf, uit eigen middelen jaarlijks 
tien Vlaamse scholen in het Brus
selse op te richten, wat er tenslot
te op neerkomt de rebellerende ge
meentebesturen een jaarlijkse be
loning van verscheidene tientallen 
miljoenen toe te spelen. De CVP-. 
BSP-. PVV-regeringen hebben al
dus zelf te Brussel hun gezag on
dermijnd, en het is hun eigen 
schuld dat het kwaad hun boven 
het hoofd is gegroeid. 

kinderen als pasmunt 

En nu de regering via de grond
wetsherziening een wapen m de 
hand had om te pogen een einde 
te maken aan misbruik en onwil, 
heeft het haar weerom de moed 
ontbroken, en vond zij het gemak
kelijker de steromen van enkele 
Waalse PVV-ers af te kopen met 
de toekomst van Vlaanderen te 
Brussel. En aan wie worden onze 
Vlaamse kinderen nu overgele
verd ' Aan de grootste belagers 
van ons volk, aan de vlaams-vijan-
dige bondgenoten van het FDF, 
het Rassemblement pour la Liber-
té, de brusselse liberalen en de 
brusselse socialisten, die nodeloos 
de prooi hebben toegeworpen ge
kregen, waarop zij zolang hebben 
geaasd. 

Het is een smadelijke kapitula-
tie geworden, vooral dan voor de 
grootsprekers van de CVP. Men 
moet toch werkelijk een dagdro
mer in het kwadraat zijn om zich 
zelf en anderen wijs te maken dat, 
zoals de politieke verhoudingen te 
Brussel nu liggen, de nieuw te 
kiezen agglomeratieraad gaat over
lopen van simpatie en bereidwil
ligheid tegenover de Vlamingen. 
En dat de nog op te richten kul-
tuurkommissie — omtrent de sa
menstelling en de geldelijke mid
delen heeft men nog niet de min
ste zekerheid — de voor het Vlaam
se onderwijsnet vereiste sfeer gaat 
scheppen, die een halve eeuw taal
wetverplichting niet heeft ver
mocht tot stand te brengen. 

Wie gfelooft werkelijk dat Brus
sel voortaan meer begrip gaat op
brengen voor de vlaamse noden in 
de hoofdstad ? Niemand ! Integen
deel : de hardnekkigheid waarme
de de franstalige PSB, PSC en 
P L P de wederinvoering van de 
« vrijheid » van he t gezinshoofd 

hebben nagestreefd, en waarbi j zij 
het toch uitsluitend op onze kin
deren gemunt hebben, was toch 
werkelijk al te verdacht en moest 
toch de Vlaamse volksvertegen
woordigers de ogen geopend heb
ben. Nu is het zó, dat die plicht-
vergeten Vlamingen onze grootste 
vijanden het wapen in handen ge
geven hebben, waarmede zij la ter 
zelf te Brussel zullen bevochten 
worden. Krankzinnig ? of misda
dig '' ofwel beide "> 

de « zuiveren ». 

Over enkele dagen herdenkt de 
Kerk de massa-moord op de On
nozele Kinderen. In de geschiede
nis van de vlaam.se beweging zal 
9 december steeds herdacht wor
den als de dag, waarop door de re
gering Eyskens 'he t sein op veilig 
werd gezet voor de geestelijke 
verminking en uitroeiing van de 
Vlaamse kinderen te Brussel. In 
de Kamer sprak van Elslande na
mens de CVP smalend over de 
« zuiveren ». Bedoelde hij daar
mede ook de ontelbare katolieken, 
socialisten en liberalen die jaren
lang het beste van zich zelf heb
ben gegeven in de strijd voor de 
Vlaamse school te Brussel ? Is he t 
niet normaal dat zij zich verraden 
gevoelen, door hun eigen partijge
noten dan nog ! 

Nu is het wachten op de zwaar
wichtige en pseudo-wetenschappe-
lijke art ikelen waar in de gepa
tenteerde bewierrokers van de al
leen-zaligmakende CVP — tegen 
beter weten in — de loftrompet 
zullen steken over de grote voor
delen die voor Vlaanderen aan 
deze nieuwe kapitulatie zijn ver
bonden. Maar, om het eens met 
Mart ine BijL te zeggen : « De na-
pijn moet nog komen, vanavond of 
vannacht . . . ». 

Het schijnt stilaan wel ongeoor
loofd te worden te weten dat ie
dereen een verleden heeft. Maar 
het blijft een ui termate waarde
volle kennis. Niet dat uit het ver
leden de toekomst kan worden af 
geleid of zelfs maar kan worden 
vermoed, maar wel omdat men er 
leren kan dat wat een overwin
ning leek in feite een nederlaag 
was — en dat gebeurt ook wel om 
gekeerd 

Want het is toch maar zo dat de 
tijd nooit ergens ophoudt : wat 
vandaag gebeurt is nooit het ein 
de. Noch het schitterend eindpunt, 
noch de intreurige mislukking. 
Het paradijs dat we vandaag me
nen bereikt te hebben wordt over
morgen overwoekerd door door
nen, en de woestijn waarin we te
recht zijn gekomen kan door ein
deloos geduldig werk een vrucht
bare tuin worden. 

Hoe gaat een volk ten onder ? 
Door zijn nederlagen ? Maar dan 
toch alleen als die nederlaag een 
volledige uitroeiing betekent. Li
chamelijk of geestelijk. Want het 
IS natuurlijk str ikt genomen niet 
waar wat romantisch en hoopvol 
m de Vlaamse Leeuw gezongen 
wordt ; « een volk, zal niet ver
gaan ». 

En toch is dit niet dwaas : is er 

beslist de computer? 

al ooit een volk dat inderdaad zijn 
wil tot leven bewaarde ten onder 
gegaan ? En is in elk geval het 
verliezen van de wil te blijven le
ven niet het begin van de dood ? 
Voor een volk evenzeer als voor 
een mens ? 

Een nederlaag is pas écht een 
nederlaag als zij zonder meer aan
vaard wordt. Als de levenswil er 
door wordt gebroken of aangetast. 
Zelden kan elk verlies terug ge
wonnen worden, maar als een ne
derlaag een vuistslag is waardoor 
slapers en onverschilligen zich op
richten en eindelijk zien dat dit 
te ver iraat, dan kkn de winst gro
ter zijn dan het verlies. 

Misschien is de gehele Vlaamse 
Beweging nooit iets anders ge
weest : een opeenvolging van ge
deeltelijke nederlagen, maar dan 
nederlagen die de volledige onder
gang hebben belet. Vanzelfspre
kend zit in deze gedachte niet de 
minste lof op om het even welke 
nederlaag. Vanzelfsprekend bete
kent dit nog minder lof voor hen 
die nederlagen mogelijk maken en 
aanva rden : zij zijn in ons eigen 
volk onze grootste vijanden. (Wan
neer verschijnen in bijvoorbeeld 
« Het Volk » en « De Standaard » 
de triomfantelijke titels de CVP 
deed het ?). 

Dit is niet str ikt te bewijzen : 
maar er is een voldoend aantal 

Vlaamse mensen die zozeer Vla
ming zijn dat zij niet meer aan
vaarden wat in het brusselse par
lement is gebeurd. Als zij het we
ten, als zij het zien -

Zij geloven niet in het « wordt-
rijk-flamingantisme » dat alles zou 
oplossen, zij geloven evenmin in 
het « prestige-flamingantisme » 
dat men vandaag verkondigt. Zij 
weigeren, intens en spontaan, de 
brusselse pretenties. Zij hebben 
inderdaad die hele ingewikkelde 
grondwetsherziening weinig of 
niet gevolgd, er het belang niet 
van gezien, maar zij komen in op
stand als zij na de brusselse beto
ging horen dat er nog 39 gemeen
ten « tweetalig » zouden moeten 
worden. Zij geloven niets van de 
beloften die ons zouden moeter 
sussen. 

Zij vragen zich at wie daar in 
Brussel « gestemd » heeft ! Het 
zijn niet eens vreemden, want die 
kan men nog begrijpen. Zijn zii 
nog « mens » ? Zelfs een minimale 
betrouwbaarheid is verdwenen. 
Maar ze hebben op de knop ge
duwd die de nart i j aanwees ' 

Wie wenst een computer over 
zijn leven te laten beslissen ? 

nemrod 

http://vlaam.se
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de volksunie heeft een schitterend kader 

Het zijn zaterdag en zondag hartverheffende dagen geworden 
voor onze partij. Wie in Deurle was (bomvolle zaal « Riva ») of 
in Heist o/d Berg (eivoUe zaal « Eden ») is 's avonds ongetwijfeld 
met veerkraehtige tred en opgeruimd weer huiswaarts getogen. 
De nationale kaderdagen werden een sukses als nooit tevoren : de 
talrijke opkomst, de eendrachtige beslistheid, de vele pozitieve 
tussenkomsten, de inzet-bereidheid, het waren even zovele fakto-
ren die elk van ons een riem onder het hart staken. Als de h. 
Eyskens en zijn medeplichtigen een ogenblik gedacht hadden met 
hun grondwetsgeknoei ontmoediging te zaaien in de middens van 
de bewuste Vlamingen, dan zijn zij eraan voor hun moeite. De 
strijdbaarheid is er door aangevuurd. De eeuwige sjacheraars met 
het Vlaamse recht kunnen er op rekenen : wij zullen de vlaamse 
gramschap ombouwen tot vlaamse macht. Wij hebben misschien 
een veldslag verloren, maar de eindstrijd zullen wij winnen. De 
lente van 1971 wordt de inzet van het hernieuwde vlaamse offen
sief. 

stevige bazis 

In een goed-gedokumenteerd 
betoog trok Toon van Over-
Straeten de nuchtere konklu-
zies uit de voorbije gemeente
raadsverkiezingen. De uitslag 
Was over het algemeen goed te 
noemen en geeft ons de kans 
tot uitbouw van een stevige ba
zis Het aantal gemeentelijke 
mandatarissen van de partij is 
sterk toegenomen. In alle 
Vlaamse steden en in honder
den grotere gemeenten zijn wij 
er voortaan bij. Volgehouden 
akt viteit in de komende zes 
jjaar moet in 1976 van de VU 
een kandidaat voor de machts
uitoefening maken. Nu reeds 
2ullen tientallen gemeenten 
door de Volksunie bestuurd of 
medebestuurd worden. Die ge
meenten moeten over zes jaar 
uitgebouwd zijn tot hechte bol
werken. Verscheidene zeer 
gunstige piekuitslagen wijzen 

er trouwens op dat onze partij 
nog lang niet aan de grens van 
haar mogelijkheden is geko
men, wat onze politieke tegen
standers ook beweren. Wij 
kunnen nog heel wat kiezers 
voor onze opvattingen winnen. 
Het zal van ons doorzettingsver
mogen afhangen of wij daar ook 
werkelijk in slagen. Voor de 
onmiddellijke toekomst is de 
belangrijkste taak nu . plaat
selijk en gewestelijk grondig 
nagaan wat bereikt werd, 
waarom de uitslag goed of min
der goed was, welke geldige 
konkluzies er kunnen getrok
ken worden uit de ervaring van 
11 oktober. En daar dan ook 
konsekwent naar handelen in 
de komende jaren. Vast staat 
in elk geval dat het niet vol
doende is er zonder meer op te 
rekenen dat de gunstige « na
tionale » uitslagen van de VU 
zich automatisch omzetten in 
gunstige uitslagen op gemeen
telijk vlak Daarvoor liggen de 

kaarten op het lokale plan te 
zeer verschillend. Het is duide
lijk gebleken dat de beste uit
slagen werden bekomen waar 
een gestage afdelingswerking 
en een regelmatige plaatselijke 
aktiviteit sedert jaren de VU in 
de belangstelling van de men
sen bracht. Een goede afde
lingswerking is de voorwaarde 
voor het sukses in 1976. 

ons hoeden voor 
inteelt 

Wim Jorissen drukte dit nog 
eens speciaal de aanwezigen op 
het hart : het volstaat niet al
leen maar te rekenen op de 
gunstige konjunktuur. Slechts 
wanneer wij zelf de handen uit 
de mouwen steken zullen wij 
verder slagen. Politiek is han
delen ! Ook hij pleitte voor het 
« inblikken » van de voornaam
ste ervaringen van de voorbije 
verkiezingsstrijd, om ze nuttig 
aan te wenden over zes jaar. 
Zo is hij er vast van overtuigd 
dat lijsten, uitsluitend samen
gesteld uit bestuursleden en 
propagandisten doorgaans niet 
de gunstigste rezultaten be
kwamen. Een « open » partij 
mag bij de lijstvorming geen 
« hermetisch gesloten houding » 
aannemen. Een plaatselijke 
lijst waarop sterke kandidaten 
werden aangetrokken uit het 
vlaamsgezinde randgebied van 
de partij gaven goed en op vele 
plaatsen bleek het samengaan 
met een aanvaardbare lokale 
lijst eveneens lonend. Jorissen 
stelde ook de vraag of het ver
keerd is op te komen waar men 
niet de zekerheid heeft onmid
dellijk een of meerdere zetels 
te behalen. Niet noodzakelijk, 
zo zei hij, want ten eerste geef 
je onze plaatselijke aanhangers 
de kans hun stem duidelijk uit 
te brengen, maar zo'n verkie

zing kan voor een plaatselijke 
kern van werkers het noodza
kelijke politieke doopsel zijn. 
Het is niet de eerste keer dat 
uit zo'n verkiezing een sterke 
afdelingswerking groeide. 

Als algemeen besluit kan gel
den : wij moeten ons hoeden 
voor politieke « inteelt », wil
len wij groeien dan moeten er 
voortdurend nieuwe mensen 
worden aangetrokken. De fak-
tor dienstbetoon is enorm be
langrijk, vooral op plaatselijk 
vlak, en- de organizatie ervan 
mag niet geïmprovizeerd wor
den. Een goede organizatie (le
den, abonnementen, akties, in
formatie) is en blijft het alfa 
en omega van elk politiek suk
ses. Daajraan moet de komende 
maanden absolute voorrang 
worden verleend. Wij moeten 
er ons van bewust zijn dat het 
van nu af aan één tegen allen 
zal zijn. De CVP, BSP en P W 
hebben gezworen ons van de 
macht weg te houden, zij wil
len ons blijvend izoleren. 
Slechts door ons goed te struk-
tureren en stevig te organize-
ren zullen wij ook deze laatste 
barrière nemen. Politiek is de 
kunst om mogelijkheden te 
scheppen. En dat hangt van ons 
zelf af ! 

grote groeikansen 

Na een levendige diskussie 
ging Hugo Schiltz in een gedo-
kumenteerde uiteenzetting na 
waar het kiezerskorps van de 
Volksunie in het geheel van de 
bevolking te situeren is. Aan 
de hand van opinieonderzoeken 

en recente enquêtes toonde 
hij meteen aan dat de verdere 
groeikansen van onze partij 
nog zeer reëel zijn, en waar de 
werf mogelijkheden het grootst 
blijken. De kosteloze bewering 
van onze politieke tegenstre
vers dat « de VU haar hoogte
punt nu wel bereikt heeft » is 
niets anders dan de formule^ 
ring van een wensdroom. Zij 
zouden het graag zo zien, dat 
wel, maar zij maken zich illu-
zies. De Volksunie weet waar 
ze de boter moet halen, en zi} 
heeft er een precieze kijk op 
hoe ze dat moet doen. De anali-
ze van de h. Schiltz en de kon
kluzies die hij trok moeten ons 
in de toekomst voor ogen staan 
bij het uitstippelen van onze 
politieke aktie. 

De slottoespraak van partij
voorzitter van der Eist, die de 
onnoemelijke platbroekerij van 
de traditionele partijen in de 
grondwetskwestie aan de kaak 
stelde, was een waardige be
kroning van deze geslaagde ka
derdagen. Vlaanderen heeft 
een zware nederlaag geleden, 
aldus de voorzitter, maar onze 
weerstandskracht blijft onge
broken. Wij moeten aan ons 
volk duidelijk maken dat er 
geen uitweg meer is buiten het 
federalisme dat wij voorstaan. 
Het is daarvoor nu het geschik-
te moment. Van onze slagvaar
digheid de komende maanden 
zal veel afhangen. Daarom 
moet elk van ons zich van van
daag af in staat van mobilizatie 
voelen. De aktie moet crescen
do gaan en leiden tot een nieu
we en ditmaal beslissende, ze
ge van de vlaams-nationale 
partij in de verkiezingen van 
april 1972, dat is over vijftien 
maanden. 

grote ciklus over federalisme 

De grondslagen en de techniek van het federalisme, 
de eigen situatie, het opdelen van de bevoegdheden op 
sociaal, ckonomisch, financieel gebied, de waarborgen 
voor een pluralistische europese gemeenschap, dat alles 
wordt uiteengezet en bediskussiëerd in de ciklus over 
federalisme. 

Te Gent : op zondagen 10 en 24 januari en 7 en 
21 februari en te Leuven op zondagen 17 en 31 
januari en 14 en 28 februari 1971. En een slotdag 
in mei 1971. 

Houd nu reeds deze data vrij. U kunt inschrijven : gi
reer het inschrijvingsgeld (350 fr.) op postrekenmg Kre
dietbank nr. 224.43 voor rekening nr. 3300/83.555 van het 
Dosfelinstituut, 1000 Brussel. 

Gezien de grote belangstelling : schrijf ti jdig 
in ! Nader gedetailleerd programma volgt. 

Alle inlichtingen : Dosfelinstituut, Tribunestraat 
14- 1000 Brussel ( te l . : 02/19.12.02) . 



parlementaire krabbels 
in 

kamer 

Vanaudenhove, de rumoerige oud-
PW-voorzitter, die er dan toch in ge
slaagd was, met doorzichtig kunst- en 
vliegwerk, zijn verschrompelde partij 
sterk te doen zwellen, moet ellendige 
maanden hebben beleefd. De verkie
zingsuitslagen van 1968 zijn voor deze 
verstarde 19-eeuwse, unitarist een lood
zware dobber geweest. Zijn daverende 
driekleurige propaganda — met bak
steen en lachwekkende reuzefoto — 
waarvan het voze patriottisme afdroop, 
is een zwaar fiasko geworden. Dan is 
met de grondwetsherziening de brussel-
se rebellie begonnen met schreeuwerige 
kwasten als de Demuyters en de Mun-
deleers. Daarop is dan weer de klette
rende verkiezingsnederlaag van de PVV 
gevolgd bij de gemeenteraadsverkiezin-

, gen. Daarna is er een nieuwe heibel 
gekomen tussen de blauwe dames en 
heren, en het afbrokkelen van wat Van
audenhove in z'n reklaamtaaltje het ce
ment van de belgische eenheid heeft ge
noemd. De PVV, die volgens een koort
sige uitspraak van Vanaudenhove, de 
grootste partij van het land moest wor
den, viel uiteen in een groepje Walen, 
Vlamingen en Brusselaars. Walen en 
Brusselaars dan nóg eens verdeeld in 
de orthodokse liberalen en de overgelo
pen katolieken als Snyers d'Attenhove 
en Poswick, die de kleurvaste liberalen 
steeds als « klerikalen » hebben gewan
trouwd. Uit was het met het éne en 
onsplijtbare monolitische belgicistische 
blok ! Er gingen reeds stemmen op om 
de « overlopers » er maar uit te gooien 
en terug te keren naar de oude ver
molmde liberale partij van 1961. 

De hele operatie-Vanaudenhove wou 
men ongedaan maken. Doodsbang voor 
een nieuwe verkiezingsnederlaag heb

ben de Waalse PVV-ers hun medewer
king aan de grondwetsherziening aan
geboden, daarbij eisend dat de dood
steek zou worden toegebracht aan het 
Vlaams onderwijs te Brussel. En het 
« schild en het zwaard van Vlaanderen » 
zoals de CVP eens werd genoemd door 
een ijlende joernalist en de « rode leeu
wen » zijn mak door de knieën gegaan. 
Vanaudenhove die als oud-voorzitter uit
gerangeerd werd, voelt zich niet lekker 
in de afzondering en is voor de neus 
van de nieuwe voorzitter terug even op 
het podium gekomen om de goegemeen
te te verblijden. Hij zei met zijn gewone 
zelfverzekerdheid dat de enige moge
lijkheid om de uitvoeringswetten voor 
de grondwetsherziening erdoor te druk
ken er in bestaat dat zijn partij een ak
koord zou afsluiten met de CVP en 
BSP. Vanaudenhove was zo vriendelijk 
aan zijn partijvoorzitter dan nog de ge
legenheid te laten over dat akkoord wat 
naders te vertellen. Dat zou de wat 
verraste nieuwe voorzitter dan in de 
Senaat mogen doen. 

Na het stormpje van verleden week 
is het in de Kamer vlak en rimpelloos 
geworden. Het werd een werkweek met 
boordevolle agenda's, en onoverzichtelij
ke rijen interpellaties en een afschrik
wekkend aantal wetsontwerpen en 
-voorstellen, met voormiddag- en namid
dagvergaderingen die tot in nachtelijke 
uren aansleepten. Met kommissieverga
deringen, die samenvallen met openbare 
vergaderingen en met andere kommis
sievergaderingen zodat de « geachte le
den » soms te gelijkertijd op drie ver
gaderingen werden verwacht. De voor
zitter heeft bovendien aangekondigd dat 
de vergadering van vrijdag op haar 
beurt zal worden verlengd. Op deze ver
gadering zullen maar eventjes 7 grond
wetwijzigingen worden behandeld ! Het 
is een aanfluiting van ernstig wetgevend 
werk. Mik Babyion, de wat rijper ge
worden jeune premier van de fraktie 
die er terug monter uitziet, kloeg een 
andere tekortkoming aan. Hij protes
teerde scherp tegen het uitblijven van 
de tekst van de begroting van Neder
landse Kuituur. Hij zei : « De begroting 
is opgebruikt en wij hebben er zelfs niet 
eens inzage van gekregen ». Van Acker 
kon niets anders dan deze kritiek bij
treden, h.oewel hij probeerde het pro
test wat te smoren. 

Eugeen de Facq nam het wetsvoorstel 
Cudell op de korrel. Dit strekt ertoe mi
litairen als burgerlijke agenten naar de 
ontwikkelingslanden te sturen. De slim
merds die het geval indienden hadden 
het gewoon afgeschreven van een minis
terieel voorstel dat bij de Raad van Sta
te op dit ogenblik vastzit. Dat is gewoon 
plagiaat. Spreker omschreef het echter 
zo : voor een dergelijk weinig fraai 
procedee bestaat er in de literatuur een 
lelijk woord dat ik echter hier niet zal 
gebruiken. 

Luc Vansteenkiste hield een scherpe 
tussenkomst bij de interpellatie over de 
bouw van een fabriek voor deeltjesver
sneller te Focant. Hij stipte aan dat de 
verschillende ministers tegenstrijdige 
verklaringen aflegden. Hij noemde de 
onderhandelingen met Frankrijk onver
kwikkelijk in verband met de bestellin
gen van de Mirage-vliegtuigen, in ruil 
voor steun voor Focant. Hij zei hard dat 
de Walen nu maar voor steun in Frank
rijk moeten gaan aankloppen, op vlaam-
se centen moeten zij niet rekenen. 

Jo Belmans interpelleerde over de af
takeling van het atoomcentrum te Mol. 
Hij verwees naar een vroegere interpel
latie in verband met de oprichting van 
een kerninstituut te Charleroi, waardoor 
de aktiviteit van het centrum te Mol 
zou worden geschaad. Mijn vrees, zei hij, 
is bewaarheid geworden en nu wil men 
nog verder gaan en aan Charleroi « alle 
aanverwante verrichtingen » toevertrou
wen. Dat is een kapitulatie die volko
men in de lijn ligt van de waalse priori
teit, die een wet is in de belgische poli
tiek. Spreker hekelde de inplanting van 
franse scholen te Mol, die hij gevat 
« Mol-len » in vlaamse grond noemde. 

Leo Wouters noemde het opzet van 
de wijziging van de wet op de ruimte
lijke ordening lofwaardig. Het zal ech
ter aankomen op de uitvoeringsbeslui
ten. Spreker pleitte voor een verruimde 
politiek van sociale woningbouw. Hij 
vroeg aan de minister wat er gaat ge
beuren met de 6 randgemeenten in de 
federaties, die hij in een dichterlijke 
bui, een « gordel van smaragd » had 
genoemd. Spreker stelde enkele rake 
vragen, en deed een paar suggesties tot 
besluit. 

Virgile De Commer stelde de laksheid 
van de kontrolediensten bij de ruimte
lijke ordening aan de kaak. Hij wou 
weten wat er gaat gebeuren bij de vroe
gere bouwmisdrijven. De Saeger luister
de met een onbewogen gietijzeren ge
zicht toe ! 

nik claes 

« een aanfluiting van ernstig wetgevend werk » 

i n 

de 
senaat 

De Senaat kende een drukke week. 
Dat is altijd zo vlak voor de vakanties. 
De regering laat zoveel mogelijk wets
ontwerpen samenkomen in de hoop dat 
de parlementsleden dan niet zoveel tijd 
hebben om de zaken grondig in te stu
deren of om redevoeringen voor te be
reiden. 

Terecht beschuldigde senator Jorissen 
de regering in dit verband van ondemo-
kratische drijverijen. Sommige dagen 
en zelfs weken brengt zij niets op de 
agenda, de laatste paar weken voor de 
vakantie stapelt ze alles op. Hij beschul
digde de regeringspartijen ervan dit 
spelletje uit laksheid mee te spelen en 
zo verantwoordelijk te zijn voor het 
kredietverlies van het parlement. Ook 
hekelde hij het feit dat de begroting 
van kuituur van 1970 nog niet bespro
ken werd. Het parlement zal thans een 
begroting moeten goedkeuren die vol
ledig zal verbruikt zijn ! 

Naast een tiental wetsontwerpen of 
voorstellen van geringe draagwijdte, 
kwam ook het wetsvoorstel van senator 
Jorissen te berde dat opnieuw het in
richten van sindikale verkiezingen voor 
het arbeidspersoneel voorziet. Deze ver
kiezingen, die wettelijk om de vier jaar 
dienen ingericht en waarvan de modali
teiten voorgeschreven zijn bij konink
lijk besluit werden niet meer gehouden 
sinds 1959, zodat thans het overheids
personeel reeds 11 jaar van zijn sindi-

kaal stemrecht beroofd is. Het voorstel 
van Jorissen legde de minister de ver
plichting op gedurende de eerste helft 
van 1971 deze verkiezingen opnieuw in 
te richten. 

Hoewel alle oppozitiegroepen dit voor
stel steunden, weigerde de regerings
meerderheid het te steunen. Het werd 
dus verworpen. 

Zeer belangrijk was het zogeheten 
wetsontwerp Leburton, het ontwerp be
treffende de ekonomische ekspansie. 

Senator Claes beheerste het debat, 
wat op de zenuwen scheen te werken 
van BSP-senator Raeymackers, voorma
lig direkteur van het kolendirektorium. 

Claes betoogde dat de VU tegen het 
ontwerp zou stemmen omdat het in de 
praktijk een volmacht geeft aan een mi
nister die het vertrouwen van de VU 
niet geniet ; omdat het een scheeftrek
king betekent van de verhoudingen tus
sen de openbare sektor en de privések-
tor ; omdat het een nieuwe oordeelkun
dige uitgave van miljarden kan beteke
nen, miljarden die veel beter aan ande
re, zoals sociale doeleinden, zouden be
steed worden ; omdat bij niet-goedkeu-
ring van dit ontwerp de wetgeving van 
1959 blijft, die zo ze niet zou volstaan, 
op een betere wijze dan door het ont
werp Leburton zou dienen aangepast te 
worden. 

Tijdens het debat werden door sena
tor ; omdat het 'n nieuwe onoordeelkun-
woorden op parlementaire vragen van 
hemzelf en van senator Jorissen betref
fende de kredietentoewijzing aan Vlaan
deren en aan Wallonië. Wallonië 
bleek al 2 miljard méér gekregen te 
hebben aan kredieten voor streekekono-
mie dan Vlaanderen. Dit gaf aanleiding 
tot een stevig robbertje tussen de VU 
aan de ene en de regeringspartijen aan 
de andere kant. 

Minister Vlerick beweerde dat hij veel 
meer investeringen kreeg in Vlaanderen 
dan er naar Wallonië gingen ondanks 

het feit dat hij minder geld uitgaf waar
op Jorissen aanstipte ciat dan het geld 
in Wallonië verspild werd. De regering 
zet de pariteit inzake kredieten voorop 
wat in Vlaanderen al niet aanvaard 
wordt, wanneer men zelfs de helft van 
die kredieten niet krijgt is de diefstal 
op de vlaamse gemeenschap overduide
lijk. 

Woensdagvoormiddag interpelleerde 
de limburgse CVP-er Mesotten op de 
toon van een retorikastudent over de 
produktievermindering vooreerst, de 
sluiting nadien, van de mijn van Eisden. 
De interpellaties van de limburgse CVP-
ers druipen gewoon van vriendelijkheid 
voor de geïnterpelleerde minister. 

De limburgse socialist van Tilt stelde 
de rake vraag wat er geworden was van 
het regeringsontwerp op de verkoop van 
gronden door de mijnmaatschappijen. 
De minister, die wel in het Nederlands 
antwoordde, zweeg er zedig over. 

In dit debat viel ook weer de gedegen 
rede op van VU-senator Hardy, die an
dermaal bewees het probleem onder de 
knie te hebben. 

Nadien begon de diskussie over het 
ontwerp van de wet over de inrichting 
van het universitair onderwijs door de 
staat. Hier kwamen de senatoren van 
de kommissie voor Nationale Opvoeding 
overvloedig aan het woord. Naast se
nator van Haegendoren, altijd in grote 
konditie over zulke thema's, deed ook 
de CVP-senator De Bondt, verslaggever, 
een duidelijke duit in het zakje. 

Stippen we nog aan dat zo de regering 
dinsdag haar troepen niet kon doen aan
wezig zijn (wat vastgesteld werd toen 
senator Jorissen een naamstemming 
vroeg) het woensdag al niet beter was. 
Indien de oppozitie de zaal had verlaten, 
dan zou de Senaat niet meer in getal 
zijn geweest. 

Zo ging het dan naar de belangrijke 
vergadering van donderdag over de 
grondwetsherziening, (zie elders in het 
blad). 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door kamerleden Leys, Mattheyssens 
Raskin, Olaerts, Belmans, van Steen' 
kiste, Babyion, Schiltz, Anciaux, De 
Commer, Goemans en van Leemput. 
ten en door senatoren Jorissen, van 
Haegendoren, Persyn. Roosens, Bou. 
wens, Vandeweghe, Baert en Ballet. 

• Senator Jorissen diende een wets, 
voorstel in tot wijziging van het 
wetboek der inkomstenbelastingen. 

• Senator van Haegendoren hield een 
lange tussenkomst in het debat over 
de universitaire expansie en stelde 
in een tweede tussenkomst de politi-
zering van de universitaire beheer-
raden aan de kaak. Dezelfde seaatoi 
handelde over de krediet- en inves
teringspolitiek van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas. 

• Tijdens het debat over de PVV-motie 
Hanotte beklemtoonde kamerlid van 
der Eist het blijvend verzet van zijn 
groep tegen de vrijheid van het ge-
zinshoofd. Hij kwam ook herhaalde-
lijk tussenbeide tijdens het debat 
over de grondwetsherziening. Oofe 
kamerleden Anciaux en Schiltz na-
men herhaaldelijk scherp stelling te
gen de invoering van de « liberie du 
père de familie ». 

onze 
parlementairen 
staan 
hun man 

• Na de Vujo-betoging in de Kamer en 
de beledigende uitdrukking van mi-
nister Major aan het adres van de 
VU eiste kamerlid Coppieters van op 
de tribune de intrekking van deze 
belediging. 

• Kamerleden Mattheyssens, Anciaux 
en Schiltz replikeerden op de tussen
komst van CVP-woordvoerder van 
Elslande in het debat over de grond» 
wetsherzienittg. Kamerlid Coppieters 
had het betreffende art. 59bis over 
het gebrek aan een werkelijke fcul> 
turele autonomie. 

• Kamerlid De Facq lichtte de houding 
van de W-fraktie toe in het debat 
over het wetsvoorstel Cudell betreft 
fende de oprichting van een vrijwil-
ligersdienst voor ontwikkelingslan
den. 

• Kamerlid Vansteenkiste kwam tus
sen in het debat na de interpellaties 
Humblet en es. over de investeringen 
in Wallonië en stelde hierbij de dis-
kriminatie inzake rijksteun ten na
dele van Vlaanderen aan de kaak. 

• Kamerlid Belmans interpelleerde de 
minister van Ekonomische Zaken en 
van Wetenschapsbeleid over de drei
gende aftakeling van het atoomcen
trum te Mol. 

• Kamerlid Babyion protesteerde te-
gen het laattijdig onderzoek van de 
kultuurbegrotingen. 

. • Kamerleden Wouters en De Commer 
kwamen gevat en gedokumenteerd 
tussen in hét debat over de ruimte
lijke ordening. 

• Senator Hardy bepleitte de verda
ging van de sluiting der mijn te Eis
den. 

• Voor de stemming over het wetsont
werp inzake ekonomische expansie 
lichtte senator Jorissen de houding 
van zijn fraktie toe. 

de basken 

Vorige week stuurde senator 
Jorissen namens de VU, volgende 
brief naar de spaanse ambassa
deur : 

Excellentie, 

De Volksunie-frakties van de 
belgische Kamer en Senaat laken 
de miskenning van de rechten van 
de mens bij de behandeling van 
het proces tegen de baskische na
tionalisten te Burgos, zij doen een 
beroep op de spaanse regering om 
te verhinderen dat doodvonnissen 
zouden worden uitgesproken en 
om er voor te zorgen dat aan de 
Basken een zo ruim mogelijke 
autonomie zou worden toegekend. 



mens en maatschappij (1) 

ontspoorde demokrotie 

« Alle macht uit het volk ; alle macht ten 

bate van het volk », was eenmaal het ideaal 

van de demokratie. Zij kwam in opstand te

gen willekeur en verdrukking. Zij heeft vele 

misbruiken uit de weg geruimd maar andere 

rijn in de plaats getreden 

De demokratie is in haar vaart ontspoord. 

De mooie leuze « vri jheid, gelijkheid en 
broederlijkheid » van de franse revolutie is 
nooit een werkeli jkheid geworden. Op de l i 
berale vrijheid werd toepasselijk : « entre Ie 
faible et Ie fort c'est la liberté qui opprime et 
la loi affranchit (Lacordaire) ». De bourgeoi
sie heeft de vorsten kunnen dwingen de macht 
met haar te delen maar zij wou de macht niet 
delen met arbeider en boer. In 1830 waren 
er maar enkele duizenden burgers kiesgerech
tigd (cijnskiezers). Het duurde tot 1893 alvo
rens alle staatsburgers mochten stemmen. 

De vorige eeuw was een ti jd van verdruk
king van de werkman door de fabrieksbaas, 
van de boer door de kasteelheren. De kleine 
man Is gaan beseffen dat hij geen sociale 
rechtvaardigheid kon afdwingen indien hij 
vooreerst geen politieke macht veroverde 
door algemeen enkelvoudig stemrecht. Eén 
man = één stem 1 In 1902 werden er arbei
ders te Leuven voor neergeschoten door de 
« Garde Civique ». Het kommando tot het 
salvo was « feu », in het Frans. De socialisten, 
die de rechtvaardige strijd voor het algemeen 
kiesrecht voerden, beseften niet dat de socia
le kloof tevens door een taalkloof werd ge-
barrikadeerd. En het duurde tot 1948 alvorens 
zij aanvaardden dat ook vrouwen staatsbur
gers zijn met politieke rechten. 

samen sterk 

Intussen legden de arbeiders en boeren er 
zich op toe de scherpste sociale nood te leni
gen door samenwerking. Hun sociale strijd 
voerden zij door hun vakbonden. In de gentse 
c< beluiken » en in de waalse « corons » wer
den koöperaties opgericht om goedkoop 
brood te bakken ; men legde een deel van het 
zuurgewonnen loon samen voor ziekenbon-
den ; men richtte vakbonden op voor de so
ciale strijd en... men kocht om beurt een ar
beiders-centen-blad. 

De vlaamse keuterboertjes waren te tam en 
te onderworpen om in verzet te komen : pas
toor Mellaerts en anderen richtten een boe
renbond op om hen te helpen samen te spa
ren, te kopen, te verkopen en om hen te leren 
meer en beter te produceren. 

Tegen de socialistische arbeidersbeweging 
kwam er een kristelijke tot stand, aanvanke

lijk vooral bedoeld tot godsdienstige « be
scherming » en... om de arbeiders te beletten 
buiten de schreef te lopen. 

Wat de « patrons » betreft, zij hebben zich 
nooit om geloof of ongeloof gestoord : heren 
van Sodaliteit en Congregatie zetelden in de
zelfde raden van beheer als de Logebroeders. 
Zij streken en strijken dezelfde dividenten op. 

Het Verbond der Belgische Nijverheid, de 
machtsgroep van de industriëlen, bemoeit zich 
ook nu niet met levensbeschouwing — alleen 
met werkgeversbelangen... en met verdedi
ging van de brussels-unitaire staatsstruktuur. 
Het VBN erkent alzo dat het unitarisme van 
belang is voor de brusselse geldmachten. Wij 
akteren de konsekwenties ! 

lotsverbetering en machtsvorming 

De vakorganizaties, ziekenfondsen en ko
öperaties hebben in ons land evenals in alle 
westeuropese landen bereikt dat de kleine 
man een behoorlijk aandeel kreeg van de wel
vaart die voortdurend steeg met de technolo
gische vooruitgang. Of dit behoorlijk aandeel 
het rechtvaardig « part en deel » is valt te 
betwijfelen want... de dividenden stegen 
méér dan de lonen. 

De grote arbeidersorganizaties en de boe
renbond werden op hun beurt machtsgroe
pen, geldmachten en politieke machten. In zo
verre zodoende een sterk gewicht in de weeg
schaal wordt gelegd voor een meer demokra-
tische ekonomie en een grotere sociale demo
kratie is dit alleen maar toe te juichen. Zodra 
deze machtsvorming echter geschiedt om haar 
zelfs wi l le, in het belang van « bonzen » 
loopt het mis. Het loopt mis indien deze 
machtsgroepen inwendig niet demokratisch 
werken. Het loopt helemaal uit het spoor in
dien ze zich een deel van de staatsmacht en 
staatsbevoegdheid toeëigenen. 

Dat beroepsverenigingen een deskundig ap
paraat uitbouwen om hun man te staan is 
vanzelfsprekend. Even nodig is het dat ze over 
financies beschikken om hun doel vrij na te 
streven. De top-figuren komen echter sterk 
in de bekoring van macht- en geldzucht zodra 
de vereniging niet meer demokratisch vanuit 
de bazis is opgebouwd. 

staten in de staat 

Grote vakbonden, boerenbond, ziekenfond
sen zijn geleidelijk staten in de staat gaan 
vormen en... daarenboven ondemokratische 
staten in een staat die beweert demokratisch 
te zijn. Beroepsbelangen, politieke macht, le
vensbeschouwing, financiële macht en busi
ness worden een pot nat... ondoorgrondelijk 
nat. 

Onze parlementaire demokratie ontwaardt 
tot een gevel-demokratie. Het parlement be
krachtigt wat buiten het parlement wordt be
kokstoofd. Een aanzienlijk gedeelte van de 
parlementairen zijn door machtsgroepen « op 
een verkiesbare plaats gezet », werden prak
tisch door de machtsgroepen rechtstreeks af
gevaardigd. Politieke drukking vanwege de 
sociale organizaties is alleen aanvaardbaar in 
het raam van hun sociale doelstellingen, niet 
daarbuiten. 

De geldmiddelen van de gemeenschap 
moeten door de overheid worden besteed of 
de besteding ervan nauwgezet gekontroleerd. 
Gemeenschapsgeld bestemd voor sociale doel
einden moet niet via politieke machtgroepen 
worden uitgegeven (ziekenfondsen en huis
vestingsmaatschappijen als voorbeeld). Om 
« iets vast te krijgen » moet men de lidmaat-
schapskaart tonen. Onder de benaming « so
ciale partners » beheersen de machtsgroepen 
een aantal zaken van de staat en beheren zij 
ê en aanzienlijk gedeelte van de staatsbegro
ting. In staatslichamen, in parastatalen, wel
dra ook in universiteiten, overal vindt men 
gemandateerden terug van machtsgroepen 
die beweren te spreken « in naam van » maar 
helemaal geen rekenschap verschuldigd zijn 
aan degenen die zij « vertegenwoordigen ». 

een bedenkelijke demokratie 

Wettelijk of feitelijk hebben zij zich onge
stoord monopolie-pozities toegeëigend. Wie 
partijloos of onpartijdig buiten hen wi l leven 
wordt doodgeknepen. Wij zijn alzo beland in 
een regime waar de demokratische macht van 
de gemeenschap uitgehold wordt door de 
macht van grote keurvorsten. Het is een bij
zonder ondemokratische vorm van korporatis-
me. Graag toegegeven dat het verholen kor-
poratisme dat wi j ondergaan nog te verkiezen 
is boven autoritair staatskorporatisme. Toege
geven dat de monopolistische oligarchen die 
ons overheersen minder verdrukkend zijn dan 
Führers of Duce's. Een vlekkeloze demokratie 
is het bestaande stelsel echter allerminst. 

Dat de burgers zich verenigen, zich moeten 
verenigen op grond van beroepsbelangen en 
maatschappelijke funktie staat buiten kijf, 
maar het valt echter te bezien of er niet moet 
gedacht aan vormen van open en vooral de
mokratisch korporatisme i.p.v. het verdoken 
oligarchisch-feodaal, onverantwoordelijk kor
poratisme waar de demokratie dreigt op te 
ontsporen. 

In dit opzicht bevelen wi j de lektuur van 
het tweedelige « Problemen der Demokratie » 
(publikatie van de Stichting ter voorlichting 
over de Oost-West-verhouding — Den Haag) 

m van haeqendorer 
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In een protestmotie hebben dezer dagen de ca. 10 000 Lappen van 

Zweden gesteld dat « ze niet de Indianen van Europa wensen te wor

den ». Het protest was gericht tot de zweedse regering als gevolg van 

de versnelde inpalming van toendragrond voor industriële doeleinden 

Deze industrializering eist niet alleen grond doch ook water op, een 

tweede element dat dit europese minderheidsvolk broodnodig heeft 

in zijn harde strijd om het dagelijks bestaan in een barre natuur. 

v^/ereld 

i n d i a n e n 

van 

e u r o p a 

fi 

Indien de gegevens van het naslagwerk waarover we 
beschikken juist zijn heeft Lapland een oppervlakte van 
400.000 vierkante km., gelegen in Noord-Skandinavie, ver
deeld over vier staten nl. Noorwegen, Zweden, Finland 
en de Sovjet-Unie. Het gebied telt ongeveer 400.000 inwo
ners waarvan 40.000 Lappen, een alpinisch-mongoloid 
volk, verwant met de noordamerikaanse Indianen, de Es
kimo's van Alaska en de Tongusen. 

De Lappen waren oorspronkelijk vissers en jagers en 
zijn dat gedeeltelijk gebleven. Vooral de visvangst in het 
hoge noorden is nog een belangrijke bron van inkomsten 
voor het Lappenvolk. Van de jacht schakelden ze geleide
lijk over naar de veeteelt zodat ze van zwervend naar 
plaatsehjk gevestigd volk evolueerden. Daardoor is het 
duidelijk dat ze meer en meer belang gaan hechten aan 
hun streekbelangen en dat ze zich verzetten tegen wat 
ons Vlamingen maar al te bekend is, nl. gebiedsroof. Lap
land is inderdaad rijk aan ijzerertslagen o.m. te Kiruna, 
Galhvare en Kirkenes. Dit kleine maar taaie volk voelt 
zich nu al in zijn bestaan bedreigd door de voortschrij
dende industrializatie, w.o. de bouw van elektrische 
krachtcentrales, die niet aleen grond doch ook water 
opeisen, tweede element in de quasi-primitieve ekonomie 
van de Lappen. 

De Lappen vormen geen politieke eenheid, niet alleen 
omdat ze door hun vroeger zwerfbestaan over een uitge
strekt gebied verspreid zijn doch ook omdat ze weinig 
talrijk zijn. Ze vormen een der kleinste europese minder-

Zoals overal leggen de groten dei aarde wel eens helangstelling aan de dag voor de « volkse 
folklore » Kroonpims Harald en prinses Sonja van Noorwegen heten zich m een Laplanderspak 
stoppen tijdens hun bezoek aan Noord-N oor wegen Daarna schudden ze de sneeuw van hun hie

len en heten de Lappen aan hun eigen zorgen over. 

heidsvalken doch verzetten zich niettemin met klem te
gen hun verdringing uit de gebieden, die ze van oudsher 
als de hunne beschouwen deze week in de wereld 

« We wensen ons niet te laten degraderen tot de India
nen van Europa, steeds meer samengedrumd m rezerva-
ten zoals onze broeders van Noord-Amerika, die gedege-
nejreerd zijn tot een toeristiseh-folklonsche attraktie, net 
goed genoeg om als gedresseerde dieren hun kunstjes te 
vertonen aan de blanke toerist, opdat hij kiekjes zou kun
nen schieten en zich gewild of ongewild zou kunnen ver
lustigen aan het verval van wat eens de trotse, rode natie 
was Voor een gelijkaardig lot bedanken we en daarom 
protesteren we tegen de sluipende inpalming van ons 
vaderland » 

Aldus de voornaamste passus uit het protestschrijven 
dat einde vorige week de regering te Stockholm bereikte, 
tevens een ontroerende klacht van een zeer kleine min
derheid (10 000 op een totale bevolking van 8 miljoen 
Zweden) die echter dient gehoord te worden De indus
trializering stelt haar eisen en vergt haar offers, maar ze 
kan als men maar wil op een menswaardige manier ge
beuren, ook tegenover een zeer klem maar moedig volk, 
een der weinige dicht met de natuur verbonden gebleven 
volkeren in het oude avondland. 

noorwegen 
Noorwegen is een van die vier 

die om de veertien dagen door een 
plusteken met de Zes in de BRT-
tv wordt verbonden. Inderdaad de 
anderhandelingen over de aanslui
ting bij de Europese Ekonomische 
Gemeenschap zijn de voorlopig 
laatste stap in de ekonomisch-poli-
tieke ontwikkeling van dit skandi-
navische land dat zich tevoren om 
welke reden ook liever bij het 
Verenigd Koninkrijk dan bij het 
kontinentale Europa aansloot. 

Even opmerkenswaardig was al 
dat Noorwegen onmiddellijk na 
1945 trachtte een neutrale koers te 
varen, tot het zich, door een zeke-
re noodzaak gedrongen die velen 
ook bi] ons nu vergeten zijn, in 
1949 bij de Nato aansloot. Heel 
waarschijnlijk helemaal niet tot 
haar genoegen heeft de noorse re
gering toen ingezien dat het on
mogelijk was geworden terug te 

keren tot de veilige buitenkant 
van de wereldgeschiedenis, tot het 
vrij zijn van grote konflikten 
waarin Noorwegen, en Skandina-
vie als geheel, zo lang en zo heel 
tevreden had geleefd. 

De aardrijkskundige ligging van 
Noorwegen is natuurlijk niet ver
anderd : veranderd is de gehele 
situatie in de wereld. Noorwegen 
heeft niet slechts zijn grens met 
de Sovjetunie bewaard, zijn heel 
lange kust is militair uiterst be
langrijk geworden. Ook al hebben 
atoomduikboten maar weinig be-
voorradingshavens nodig En ook 
de langere oostergrens met Zwe
den heeft een andere betekenis 
gekregen. Het is immers een klei-
nigheidje geworden het nodige 
aantal raketten met atoomkoppen 
over Zweden heen te schieten ! 

Noorwegen is méér dan tien 
keer groter dan België (driehon
derd vierentwintig duizend twee
honderd negentien vierkante kilo
meter, volgens het naslagwerk dat 
we hier afschrijven !) en met, in 
1965 een bevolkingsaantal van 
drie miljoen zevenhonderd drie
entwintig duizend inwoners Met 
11,4 inwoners per vierkante kilo
meter is Noorwegen zo een van 

de, natuurlijk proportioneel ge
zien, minst bevolkte landen van 
Europa. Achtennegentig procent 
van deze bevolking zijn Noren, 
verder zijn er een twintig duizend 
Lappen en een twaall duizend 
Finnen. 

Natuurlijk mag hierbij niet 
worden vergeten dat slechts 3,4 % 
van de landsoppervlakte door 
landbouwers gebruikt wordt. Rot
sen, moerassen, ijsvlakten, onbe 
bouwde grond en woud nemen dus 
bijna alle plaats in, maar daarte
genover staat dat de gehele wijde 
zee, dat alle zeeën al sinds zeer 
lang voor de Noren open liggen . 
deze zonen van de Vikingers en 
Noormannen hebben hun afstam 
ming niet verloochend 

Heeft Skandiavie eens een be
slissende rol gespeeld in de ge
schiedenis van Europa, nu is de 
tijd gekomen dat Skandinavie en 
dus ook Noorwegen zich niet lan
ger afzijdig kunnen houden van 
Europa. Hoewel uiteraard geen 
mens de toekomst voorzien kan 
misschien blijft Noorwegen bij de 
volgende wereldoorlog toch nog 
« vergeten » en leven dan in de 
noorse bergen de laatste Euro 
peanen. 

• Driehonderd van de rijkste joden m 
de Verenigde Staten schenken tij
dens een diner ter ere van generaal 
Dayan te New York een bedrag van 
33 miljoen dollar (anderhalf miljard 
fr.) aan Israel. 

I Ministers der Zes bespreken te Brus
sel de monetaire, ekonomische en 
agrarische eenmaking. 

» Proces te Den Haag tegen 33 Ambon-
nezen wegens bezetting van de indo-
nezische ambassade en doodslag op 
'n nederlandse politieman. Ze gingen 
tot deze aktie over uit protest tegen 
het bezoek van prezident Soeharto 
van Indonezie. 

• De britse regering kondigt de nood
toestand af als gevolg van de staking 
van bedienden en arbeiders van de 
elektriciteitscentrales, die het werk 
hervatten, vooral door de ontevre
denheid van het publiek. 

I Malaise in Turkije na briet van ge
neraal Batoer, bevelhebber der turk-
se luchtmacht, aan prezident Soenaj, 
waarin deze twijfelt aan een doelma
tige werking van het parlement en 
kritiek uitoefent op premier Demi-
rel, die weigert een debat m het 
parlement toe te laten over de poli
tieke toestand. 

I Generaal Valino, sinds twee jaar ge
pensioneerd, oefent in een briet aan 
generaal Rebull, kapitein-generaal 
van het zesde militair distrikt (waar
in Burgos) kritiek uit op de rol die 
het leger heeft moeten spelen in het 
proces tegen de baskische nationa
listen. Franco kondigt de noodtoe* 
stand over gans Spanje af. 

I Volgens het oostduits nieuwsagent
schap zal de oostduitse regering niet 
ingaan op het verzoek van de west-
berlijnse burgemeester Schuetz, met 
de eindejaarsfeesten de West-Berlij-
ners op bezoek bij hun oostberlijnse 
verwanten te laten gaan. 

I Aardbeving in Peru en oveistromin
gen in Columbia eisen talrijke slacht
offers. 
De tsjecho-slovaakse ex-premier Old-
rich Cernik, een der voornaamste 
medestanders \an ex-partijsekretaris 
Doebsjek, uit de kommunistische 
partij gestoten. Dit schijnt er op te 
wijzen dat partijsekretaris Hoesak 
toch niet over de invloed beschikt 
die men bij hem veronderstelde zo
dat de mogelijkheid van verdere zui
veringen nog steeds niet uitge'-Ioten 
is. 
Verstrakking van Washingtons hou
ding tegenover Noord-Vietnam. 
Voortbestaan van parijse bestands-
konferentie komt in het gedrang 
Zowel koning Hoessein van Jordanië 
als generaal Dayan van Israel ver
schijnen als vedetten van het nieuws 
op amerikaanse tv-schermen. 
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een goede naam 

Een goede naam hebben is toch maar alles ! Er 
zijn twee landen die tijdens de voorbije maanden 
en weken de uitzonderingstoestand hebben afge
kondigd. Dit met alle hiermee samengaande 
dwangmaatregelen. In Kanada waren er zeer tast
bare aanleidingen en verrechtvaardigingen (het 
meest tastbare was de vermoorde minister Laporte, 
als men hem niet als slachtoffer ervan wil beschou
wen), in Ierland was er alleen het woord van de 
eerste minister Lynch, dat steunde op rapporten 
van zijn geheime diensten. Maar geen van beide 
landen heeft daardoor een slechte naam gekregen! 

saor eire 

De vertaling van deze ierse titel luidt : Vrij Ier
land ! Saor Eire werd op 26 september 1931 (inder
daad, bijna veertig jaar geleden!) gesticht m 
Dublin, toen een honderdvijftig Ieren een partij
programma opstelden. Hun einddoel was de oprich
ting van een ierse boeren-republiek (glimlach niet! 
ten eerste zijn boeren ook mensen, ten tweede is 
landbouw zeker in Ierland zeer belangrijk en ten 
derde, de Sovjetunie is een republiek van arbeiders 
en boeren!). Hun opvattingen waren trouwens 
heel radikaal, want onder de leiding van Peadar 
O'Donell en David Fitzgerald propageerden zij het 
afschaffen van d k grondbezit en hèt nationalize-
ren van de banken. In 1967 werd de Saor Eire 
Action Group gevormd. Tot midden dit jaar (toen 

werd hun aktie stil gelegd door een langdurige 
bankstaking en niet door de politie) deden zij acht
tien bankovervallen om hun strijdkrachten in 
Ulster te ondersteunen. Al drie weken na de 
oprichting (in 1931!) werd Saor Eire onwettig ver
klaard, maar de Ieren hebben blijkbaar een lange 
ervaring en een koppige vasthoudendheid — en een 
zekere zin om van te dromen. 

bescheiden plannen 

In de Opperste Sovjet werd vorige week het eko-
nomische plan voor 1971 aangekondigd. Voor wat 
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de landbouw betreft is dit plan eerder bescheiden, 
en dat hoeft niet zonder meer een verwijt te zijn. 
Voor het voorbije jaar 1970 werd een stijging van 
acht en half procent voorzien. Dit werd niet 
bereikt : de produktiestijging bedroeg slechts 6,5 
% .De voorziene stijging voor het volgende jaar is 
slechts 5,5 %. Al té bescheiden ? Toch niet, want 
voorzien wordt eveneens dat een kwart miljoen 
landarbeiders uit deze sektor van het ekonomische 
leven zullen weg genomen worden. Anderzijds 
wordt ook gepland 316.500 traktoren en 168.500 
autos voor de landbouw beschikbaar te stellen. Wie 
berekent hoe dat verhoudingsgewijs met bijvoor
beeld België ligt ? (De Sovjetunie telt meer dan 
tweehonderd miljoen inwoners, België ongevees 
negen miljoen.) 

Generaal Dayan, israeJ^sch minister van D ^ f - t ' l a ^ r ï e c T t t ' / X ^ D S n ' s S ï k n S K r f m i ' r s c h t Uef 

l u i s e c h e v e r r i a 

(Argos) Nadat 90 procent van het mexikaanse kiezerskorps op 5 juli zijn 

stem op Luis Echeverria had uitgebracht werd de 48-jarige politicus begin 

december nu ook in zijn prezidentiële waardigheid beëdigd. Tot 1976 zal 

hij regeren over het mexikaanse volk dat na de euforie van « Mexico Set-

tenta » opnieuw met de werkelijkheid van alle dag wordt gekonfronteerd. 

Die werkelijkheid is ontnuchterend genoeg : analfabetisme, verwaarloosde 

higiëne, werkloosheid, bevolkingsexplozie. Er zijn 48 miljoen Mexikanen 

(55 pet Mestiezen, 30 pet Indianen, 20 pet blanken) en er is de verbijsteren-

de vaststelling dat de bevolking in nagenoeg twintig jaar verdubbeld is. De 

socio-ekonomische implikaties van dit enorm groeiritme zijn dan ook niet 

te overzien : om dit op te vangen moeten jaarlijks honderdduizenden 

nieuwe werkgelegenheden gekreëerd worden. 

Luis Echeverria is van beschei
den afkomst (boeren). Hij laat 
zich biezonder veel voorstaan van 
zijn « fascinerende » invloed op de 
jeugd. De partij die hij vertegen
woordigt deelt sinds 1929 de poli
tieke lakens uit. Met een beleids
ervaring van meer dan veertig 
jaar mocht de « Partido Revolu-
cionar Institucional » met vertrou
wen de verkiezingen van juli jl 
tegemoet zien : het stond immers 
al van te voren vast dat niemand 
anders dan Echeverria de nieuwe 
prezident en de opvolger van 
Diaz Ordaz zou worden. Boven

dien slaagde hij erin het demo-
kratisch gezicht van de verkiezin
gen te redden : drie partijen ver
klaarden zich bereid om het op-
pozitiespel te spelen en werden 
dan ook rijkelijk met gekoöpteer-
de mandaten en andere politieke 
kaassoorten gezegend. In dit land 
is het procédé van de « doorgesto
ken kaart » in politicis niet nieuw 
en bij de jongste verkiezingen 
werd dan ook van dit beproefd 
patroon niet afgeweken : de « Par
tido Nacional Action », de « Parti
do Authentica de la Revolucion » 
en de « Partido Popular Socialis-

tica » droegen elk een tegenkandi
daat voor. Op de koop toe gaven 
ze hierbij een meesterlijk karak
terblijspel weg : ze beschuldigden 
elkaar van korruptie, van oneer
lijke middelen en van eerroof. 
Uiteindelijk berustten ze in de 
« uitspraak » van een « onpartij
dig » rechter die de gedaagden 
op hun respektievelijke plichten 
wees .. en de zaak verder blauw 
liet .. 

Met de verwezenlijkingen van 
de « revolutionaire » regerings
partij valt tot dusver niet veel re
volutionair land te bezeilen. Zelfs 
met Luis Echeverria aan binnen-
landse zaken (1964-70) schafte 
schraal Aleitje de mexikaanse pot. 
De misnoegdheid van de berooide 
mexikaanse boeren werd met de 
dag groter en zocht een uitlaat in 
luidruchtige betogingen die Eche
verria dan « met de dood in het 
hart » moest onderdrukken. Al
gauw zou de minister van Binnen
landse Zaken ervaren dat niets ge
vaarlijker is dan het wekken van 
verwachtingen die achteraf niet 
waar worden gemaakt. Overal 
groeide het verzet. Ten slotte 
barstte het los in vinnig en ver
beten oproer : in diverse steden 
van het mexikaanse binnenland 
werden in mei jl tientallen boe
ren neergeschoten toen ze de vrij
lating eisten van een gearresteerd 
leider. Ook hier was Echeverria 
de onderdanige en gewillige die
naar van prezident Diaz Ordaz 
die biezonder drastisch akteerde 
en zich niet stoorde aan de « re
volutionaire » opties van zijn 

« Partido Revolucionario Institu 
tional »... Toen mexikaanse stu
denten om en bij de olimpische 
spelen lucht wilden geven aan hun 
verontwaardiging over de onver
biddelijke repressie werden ze op 
hun beurt door de politie uit el
kaar geschoten. De minister had 
trouwens zijn ordedienst versterkt 
met « huurlingen » (een soort 
hulppolitie) die werken voor reke
ning van de oppermachtige reak-
tie. Die gehuurde verdedigers van 
Wet en Orde hebben inmiddels de 
bevolking ervoor gewaarschuwd 
dat ontvoeringen (naar latijns-
amerikaans model) genadeloos 
zullen gestraft worden 

Dit land heeft nu zijn nieuwe 
prezident : « liberaal », « huma
nist » en « hervormer ». Van zijn 
kant heeft het nieuwe staatshoofd 
al een domper gezet op de « revo
lutionaire » aspiratie van zijn par
tij : in zijn inaugurale rede heeft 
hij gesteld dat « eeuwenoude pro
blemen » niet « in enkele jaren » 
kunnen opgelost worden Dit is 
alvast een voorzichtiger aanpak 
dan de voortvarende beloftenpoli-
tiek van 1964. De eerstvolgende 
maanden zullen aangeven of Eche
verria de hervormer is die sommi
ge westerse waarnemers in hem 
willen zien. Om zijn « sociaal » 
image waar te maken zou de nieu
we prezident vooreerst een po
ging moeten doen om de kloof te 
overbruggen die de miljoenen ar
men van de enkele duizenden 
steenrijke grootgrondbezitters 
scheidt. Tot dusver was zijn par
tij te weinig « revolucionario » en 
te veel « institucional ». 
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rem de brusselse Vlamingen! 
Vorige wee\ publiceerde het « Vlaams 

Komitee voor Brussel » een biezonder 

scherp memorandum tegen de rege-

ringsplannen inzage de « vrijheid van 

de hutsvader ». Een belangweWend 

heid was « ...Ie droit de faire ce que les 
lois permettent ». 

De vrijheid van de jungle die de 
franstalige Brusselaars op taalgebied 
voorstaan is trouwens alleen een etiket 
om hun imperialisme officieel te laten 
konsakreren. 

lands, noch Frans kennend, verbitterd 
en met allerlei kompleksen in het wer
kelijke leven werden gestuurd. 

'^^ kwaadaardige uitwas 
document, omdat het uitstekend ver

tolkt wat elke bewuste Vlaming den\t 

over deze « \waadaardige uitwas » 

van de taalvrijheid. Daarom publiceren 

wij het deze wee\ integraal {op de in

leiding na), de tussentitels zijn van 

ons. 

verdrukkende 
« vrijheid » 

Zo de taalvrijheid een' onverdedig
baar maatschappelijk stelsel moet ge
noemd worden, dan is de vrijheid van 
het gezinshoofd er een kwaadaardige 
uitwas van. 

Inderdaad men staat hier voor een va
der die bewust of onbewust aan zijn 
kind een bepaalde taal heeft meegege
ven om er de wereld rondom zich mee 
te verkennen en er zich de leefregels 
eigen van te maken en die het dan later 
verplicht om. bij middel van een totaal 
vreemd medium dat een heel ander le
vensbeeld vertegenwoordigt, de zware 
schoolmoeilijkheden te overwinnen. Een 
echte technische en psichologische mar
teling, die in vele gevallen tot drama's 
leidt. De internationale literatuur gaat 
er vrij algemeen mee akkoord dat zelfs 
goed geordende schooltweetaligheid 
schadelijk is niet alleen voor de taal
kennis, maar, in zeer veel gevallen ook, 
voor de verstandsontwikkeling van het 
kind (1). 

schoolachterstand 
Het is tipisch dat in België, het test

gebied bij uitstek, met zijn tweetalige 
stad Brussel en zijn lange taalgrens 
praktisch geen wetenschappelijke expe
rimenten op het gebied van schooltwee
taligheid worden gedaan, terwijl ande
re landen wel wetenschappelijke inte
resse voor dit probleem hebben opge
bracht. De heer Sylvain De Coster van 
de brusselse universiteit heeft wel een 
studie gemaakt over de schoolachter-
stand van de vreemde kinderen in het 
Centrum en de Borinage (2). Hij komt 
tot de konkluzie dat het onderwijs door 
middel van een vreemde taal aan de 
bazis ligt van de verontrustende ach
terstand op het leerprogramma van een 
veel te groot percentage van deze kin
deren. Waarom zou de uitslag van het 
zelfde procédé te Brussel beter zijn ? 
Voor de vreemde kinderen is uiteraard 
aan dit procédé niet te ontsnappen, voor 
de Vlaamse kinderen echter wel en dit 
maakt de ene toestand bedroevend maar 
aanvaardbaar en de andere schandalig. 

Misschien niet, hoewel er veel dwaze 
mensen bestaan, maar men zal hen toch 
niet kunnen beletten een of twee keer 
tjdens het lager onderwijs te verande
ren. En quid dan met het kind ? Het 
zal niet het slachtoffer zijn van zijn 
vader, maar van de politici die dergelijk 
sisteem mogelijk maken. 

opgeofferde 
generatie 

Het principe van de vrijheid van het 
gezinshoofd is een onderdeel van de 
bredere teorie van de taalvrijheid. Het 
is op grond van deze dat de franstalige 
Brusselaars de volledige belgische taal
wetgeving aanvallen. 

Het valt onmiddellijk op dat de 
Franstaligen op taalgebied een teorie 
huldigen die niemand, ook zij niet, 
voor enig ander domein van het maat
schappelijk leven durven verdedigen. 

De taalvrijheid is op taalgebied wat 
het principe « laissez faire, laissez pas
ser », altans in zijn absolute toepassing, 
tijdens de 19e eeuw op ekonomisch ge^ 
bied was. Het is deze teorie die de ar
beidersstand (de zwakkeren), in de 
meest grauwe armoede deed ten onder 
gaan Welnu het is eenvoudig niet denk
baar dat men op dit ogenblik op de so
ciale wetgeving zou terugkomen en 
zeggen : « gedaan met de dwang die de 
arbeider ondergaat, hij moet vrij zijn 
te doen wat hij wil, te werken zolang 
hij wil, bij wie hij wil en tegen het loon 
dat hij vrij met de patroon overeen
komt ». Iedereen ziet onmiddellijk in 
dat een dergelijke stelling de maat
schappij binnen de tien jaar opnieuw 
naar de katastrofe zou leiden. 

Men kan zich dan ook afvragen waar
om dit zelfde vrijheidsprincipe niet 
even gevaarlijk zou zijn wanneer het 
om het taalgebeuren in België gaat ? 
Ontsnapt op dit terrein de zwakkere 
aan de druk van de sociaal sterkeren ? 
De belgische geschiedenis heeft op pijn-
lijke wijze het tegenovergestelde geïl
lustreerd. 

de wet maakt vrij 
Het IS inderdaad duidelijk dat voor 

de gewone burger de wet en zij alleen 
de vrijheid betekent. Voor de Vlamin
gen ligt het heil dus in de wet en niet 
in de taalvrijheid. 

Was het niet een franse filozoof die 
zei dat voor de zwakkeren de vrijheid 
beklemt en de wet vrijmaakt ' Montes
quieu zei trouwens reeds dat de vrij-

kolonialistisch 
Wat dan te zeggen van het pedago

gisch rèzultaat van de opleiding van 
Vlaamse kinderen in franstalige scholen 
te Brussel, waar geen enkele aangepaste 
metode wordt aangewend om de adap
tatie aan het nieuwe medium en milieu 
te vergemakkelijken (men probeert er 
zelfs niet eens een te vinden — men ne
geert het probleem), waar het kind 
reeds met de taalkompleksen van de 
Vlaamse volksmensen uit Brussel ver
trekt, waar de leraars en de medeleer
lingen dikwijls misprijzend en spottend 
tegenover « les petits flamins » optre
den, waar de leerling meestal, zowel 
thuis als in de stad geen enkele hulp 
vindt om de schooltekorten aan te vul
len. Het lijdt geen twijfel dat zo men de 
brusselse toestanden in de internationa-

vlaamse sukkelaars 
Ie wetenschappelijke kringen bekend 
maakte, men zich de vraag zou stellen 
of de Belgen nog wel over hun ver
standsvermogens beschikken. Het gaat 
hier inderdaad om zuivere kolonialisti
sche praktijken, met uitsluitende poli
tieke finaliteit en waarbij het mense
lijk element niet de minste rol meer 
speelt. 

Het is mogelijk dat men enkele ge
vallen zou kunnen aanwijzen van perso
nen die een dergelijke handikap hebben 
overwonnen. Flink begaafde kinderen 
kunnen inderdaad uit het psichologisch 
verwerken, zelfs van de grootste verne
dering en het overwinnen van techni
sche moeilijkheden, winst boeken. Nie
mand spreekt echter over de honderden 
en duizenden vlaamse sukkelaars die 
in franse scholen te Brussel gestart 
zijn, aldaar als minderwaardigen be
handeld werden, jaren vertraging op
liepen, die nooit middelbare studies 
hebben kunnen doen en die noch Neder-

onzinnig principe 
Het pricipe van de vrijheid van het 

gezinshoofd is sociologisch gezien to
taal zinloos : men zegt : volledige vrij
heid en geen dwangwetten meer. Iede
reen mag dus de taal kiezen die hij wil ; 
de Vlamingen Nederlands, de frankofo-
nen Frans, het personeel van de euro
pese gemeenschap Engels, de spaanse, 
Italiaanse en noord-afrikaanse inwijke-
lingen Spaans, Italiaans en Arabisch, 
of gelijk wie van hen gelijk welke ande
de taal. Dit is taalvrijheid. Zo bergijpt 
ook het Europees Hof voor de rechten 
van de mens te Straatsburg de zaak 
want het zegt in zijn arrest van 23 juli 
1968 dat dit begrip « ...zou tot onge
rijmde rezultaten leiden, want eenieder 
zou dan aanspraak kunnen maken op 
onderwijs in een willekeurige taal in 
een willekeurig gebied van de Verdrag
sluitende partijen ». (3) 

Past men de vrijheid van het gezins
hoofd logisch toe, dan is men verplicht 
op grond van het Europees Verdrag van 
de rechten van de mens alle engelse, 
duitse enz. scholen te Brussel te subsi
diëren en hun diploma's te homologe
ren, want dan wordt het louter, de fac
to, subsidiëren van de ene en niet van 
de andere een diskriminatie. 

Gaat dat niet ? Dan moet er een nieu
we taalwet (d.i. een nieuwe dwang-
wet) komen en wat dan met de vrijheid 
van het gezinshoofd ? 

de politici 
xijn schuldig 

En dit is niet alles. 
De vrijheid van het gezinshoofd on

derstelt dat er van taairegime mag 
veranderd worden tijdens de studies. 
De vader mag dus zijn kind beurtelings 
in het Frans en het Nederlands laten 
onderwijzen bv. het 1ste studiejaar 
Frans, het tweede Nederlands, het derde 
weer Frans enz. Wie zal hem dat belet
ten ? Een dwangwet ? 

De ouders zullen niet zo dwaas zijn ? 

Waarom, wanneer de vlaamse kinde
ren in hun scholen toch waardeloze ele
menten worden, lokken de franstalige 
Brusselaars deze dan aan ? 

Zij betekenen een belangrijk ekono-
mische aanwinst, want zij leveren een 
stel franstalige onderontwikkelde hand. 
arbeiders op die alleen plaatsen kunnen 
krijgen die door de Franstaligen zelf 
niet meer gegeerd worden, maar die 
nochtans voor him maatschappelijk le
ven noodzakelijk blijven. Maar de kia-
deren en kleinkinderen van deze opge
offerde generatie zijn voor de franse 
gemeenschap wel een ernstige aanwinst 
ook op kultureel en menselijk vlak,... 
Het voordeel is dus dubbel. 

Het zal niemand ontgaan zijn dat o.m. 
door de verdediging van dit principe de 
Franstaligen bedoelen langs de school 
om het gebrek aan natuurlijke aangroei 
van 'hun gemeenschap goed te maken. 

imperialisme 
zonder meer 

Het is inderdaad overduidelijk dat zij 
deze vrijheid van het gezinshoofd niet 
voor hun eigen kinderen vragen, maar 
alleen en uitsluitend om het aan de 
Vlaamse mogelijk te maken over te 
schakelen. Zuiver imperialisme dus. Het 
zal aan de ernstige waarnemers boven
dien niet ontgaan zijn dat zo een kring
loop wordt in beweging gebracht waar
uit de franstalige gemeenschap voort
durend en steeds groter profijt haalt. 
Zij voeren vreemdelingen in en ver-
fransen Vlaamse kinderen, zodat hun 
aantal groeit. Omdat dit aantal groeit 
zwermen zij uit buiten Brussel en eisen 
zij de territoriale uitbreiding van de 
agglomeratie zodat zij nieuwe winge
westen vinden, waar de vlaamse kinde-
ren weer... enz. 

brusselse uitvinding 
Het principe van de vrijheid van het 

gezinshoofd is een specifiek franstalige 
uitvinding te Brussel, nergens anders 
ter wereld wordt het gehuldigd of toe
gepast. Alle landen huldigen in tegen
deel het principe « moedertaal-onder
wijstaal » (dat voor de homogene taal
gebieden betekent : streektaal-onder-
wijstaai). Er zijn trouwens zowel prak
tische als teoretische overwegingen ge
noeg om te bewijzen dat het kind langs 
zijn moedertaal om stilaan zijn leefmi
lieu verovert, ook best de onderwijs
wereld met zijn moedertaal benadert. 
Het zal volstaan één getuigenis, maar 
dan van een groep geleerden, in te roe
pen om de hiervoren geformuleerde 
stelling kracht bij te zetten nl. deze van 
de door de Unesco gekonsulteerde vor
sers die zeggen dat men zich over de 
hele wereld zou moeten inspannen « ... 
de donner l'enseignement dans la lan-
gue maternelle » (4). 

file:///waadaardige
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struisvogels 
Sommige Vlamingen trachten hun ge

weten te sussen door de overweging dat 
de toegeving die de regering op dit plan 
wenst te doen weliswaar belangrijk 
maar louter fiktief is, omdat niettegen
staande de wet de vrijheid van het ge
zinshoofd te Brussel toch reeds, de fac
to, verwezenlijkt was. 

Deze personen doen aan struisvogel
politiek. Zij aanvaarden dit argument 
graag en onderzoeken er de juistheid 
zelfs niet van. Zij verschuilen er zich 
achter, alleen omdat het in hun kraam 
past. Ten eerste motiveert het, ten 
overstaan van onLngewijden, hun kapi-
tulatie en ten tweede zijn zij, door dit 
feit aan te nemen, niet meer verplicht 
zich altijd maar weer verwijten te ma
ken over hun zware tekortkomingen in 
zake de toepassing van de taalwet op 
het onderwijs. 

zonder zelfrespekt 
Zij vergissen zich echter schrome

lijk ! Verondersteld zelfs quod non, dat 
de taalwetgeving volledig dode letter 
Is, wie is daarvan dan de schuld ? Moet 
de belgische wetgever en de regering 
zich dan geen as op het hoofd strooien ? 
De minister, die zijn naam onder de 
uitvoeringsbesluiten van de taalwet op 
het onderwijs heeft gezet en die ze alzo 
bijna totaal ontkrachtte en de andere 
Vlaamse ministers, parlementsleden enz. 
die dit lieten gebeuren, moeten inder
daad zeer zwaar mea culpa slaan. Het 
is toch onaanvaardbaar dat men zijn 
eigen fout en onmacht inroept als argu
ment om nog een stap verder te kunnen 
zetten in de slechte richting. Heeft men 
dan geen zelfrespekt meer. 

wraakroepend 
Waarheid is dat er in feite nooit ge

probeerd werd de wet van 30 juli 1963 
toe te passen. Eerst diende er, twee of 
drie jaar lang gewacht te worden op de 
uitvoeringsbesluiten, zodat er noch in-
spekteurs noch taalverklaringen be
stonden en wanneer de besluiten' er 
eindelijk kwamen, waren zij er de oor
zaak van dat de wet niet meer kon toe
gepast worden. 

Is het niet wraakroepend dat het pre
cies de verantwoordelijken voor deze 
toestanden zijn, die nu een argument 
halen uit het niet toepassen van de wet, 
om ze af te schaffen ? 

geen alibi meer 
De niet toepassing van de wet belet 

echter niet dat alleen haar bestaan reeds 
een zekere invloed ten gunste van het 
nederlandstalig onderwijs uitoefent. 
Ook niet alle franskiljonse schooldirek-
teurs zijn moedig : het mocht eens ge
beuren dat de Vlamingen er in slaagden 
de sankties door de wet voorzien toch te 
doen toepassen. Hun franstalige ijver 
werd dan ook door het bestaan van de 
wet getemperd. En wie kent geen 
Vlaamse vaders te Brussel, die de wet 
als argument gebruikten om bij hun pa
troon of vrouw de keuze van de Vlaamse 
school voor hun kinderen te motiveren ? 
De afschaffing van de taalwet zal voor 
het Vlaams onderwijs te Brussel wel de

gelijk een nefaste invloed hebben. Het 
was al zeer slecht, het zal nog slechter 
worden. 

wie zijn 
de naïvelingen ? 

Moet het bewijs hiervan geleverd 
worden ? Stel dan de vraag waarom de 
Franstaligen zo mordicus aan de toepas
sing van het principe van de vrijheid 
van het gezinshoofd houden? Zouden zij 
zoveel energie verspillen en de toe
komst van België en van Brussel op het 
spel zetten, indien zij er van overtuigd 
waren dat de afschaffing van de taalwet 
op het onderwijs aan de huidige toe
stand niets zal veranderen ? 

De vraag stellen is ze beantwoorden. 
Wie zijn nu de naïevelingen, de franse 
of de Vlaamse politici ? 

Reeds in september 1971, indien de 
Franstaligen op dit punt gelijk halen, 
zullen enkele vlaamse scholen ineen
storten. Dank zij de schuldige niet toe
passing van de wet leefden verscheidene 
onder hen immers zeer marginaal. Hun 
direkteurs vechten soms sinds jaren om 
het hoofd boven de minimum-aantal-
grens te houden. 10 % van hun kinderen 
verliezen betekent het falliet en 10 %, 
dat is in vele gevallen slechts 6 - 7 - of 
8 kinderen. Denkt men nu werkelijk dat 
de franse sociale druk dat niet aan
kan ? 

het wordt 
een katastrofe 

10 % verlies betekent de katastrofe. 
En wat dan met die 90 % leerlingen van 
de school die overblijven ? Op zoek 
naar andere vlaamse scholen, soms in 
andere gedeelten van de stad ? Of ont
goocheld en verbitterd ook naar de 
dichtsbijgelegen franse school ? 

De vrijheid van de ene wordt be
grensd door de vrijheid van de andere. 

Kan men trouwens zeggen dat de Vla
mingen te Brussel in taalgelegenheden 
vrij kunnen kiezen wanneer men ander
zijds kontasteert dat de hele brusselse 
maatschappelijke ordening volledig 
door het Frans beheerst wordt. De vrij
heid van het gezinshoofd betekent in 
werkelijkheid onvrijheid vóór de 
Vlaamse familievader. Tipisch is trou
wens dat de vrijheid van het gezins
hoofd aan de Vlamingen wordt « opge
drongen ». Niet zij, maar de franstalige 
Brusselaars, vechten voor de vrijheid 
van de vlaamse ouders. 

Ziet een volwassen mens in deze hou
ding geen teken aan de wand ? 

een daad 
yan inciyisme 

De afschaffing van de taalwet op het 
onderwijs is, omwille van haar motive
ring een daad van politieke indecentie ; 
omdat de overheid deze wetsbeschik-
king niet heeft willen of kunnen doen 
toepassen en omdat de Franstaligen ze 
met sukses hebben kunnen boykotten, 
wordt zij dan maar afgeschaft 

Het zal dus voor de Franstaligen in de 
toekomst volstaan een taalwet met suk
ses te boykotten opdat zij zou worden 
afgeschaft. Welke voorbeeldige politie
ke zeden ! 

De Vlamingen zijn dus gewaar
schuwd. De taalwet op het gerecht en 
deze op de administratie te Brussel wor
den eveneens slecht toegepast, vooral 
de laatste. Zij lopen dus groot gevaar. 
De taaikommissie is reeds afgeschreven, 
langs daar om kan niets meer recht ge
zet worden en de ijver van de fransta
lige Brusselaars zal er, dank zij het 
sukses in zake de vrijheid van het ge
zinshoofd niet op verminderen. 

het vlaamse geduld 
Een andere overweging waarmee be

paalde politici alle mogelijke kapitula-
ties willen goedpraten is, dat er voor 
het heil van het land toegevingen die
nen te worden gedaan. 

Dit is natuurlijk juist, maar het is op
vallend dat het sinds meer dan 100 jaar, 
altijd de Vlamingen zijn die voor dit 
heil toegevingen moeten doen. 

De franstalig3 Brusselaars, die in Bel
gië altjd meer dan hun recht gekregen 
hebben, spreken nooit van toegevingen 
omwille van het heil van het land, of 
van de hoofdstad, tenzij om deze van 
de anderen te bekomen. 

Wie de mond vol heeft over toegevin
gen, nog vóór hij gevochten heeft, komt 
met de helft naar huis van wat hij, na 
zijn toegevingen, hoopte te krijgen ? 

niets in de plaats 
Men kan echter de vraag stellen : wat 

krijgen de vlaamse Brusselaars voor een 
zo belangrijke toegeving, in ruil terug ? 

— De vastlegging van de grenzen van 
de brusselse agglomeratie ? Zijn er niet 
heel wat ernstige komméntatoren van 
het regeringsontwerp die dit betwisten 
en die precies beweren dat het ontwerp 
met de ene hand terugneemt wat het 
met het andere gegeven heeft ? 

— het aanhechten van de zes randge
meenten met taaifaciliteiten aan het 
vlaamse land ? Is dit wel meer dan een 
Pirrhusoverwinning ? De wetgever van 
1963 had dit reeds zeer duideljk gezegd. 

— De pariteit in het agglomeratiekol
lege ? Eerst en vooral is het al geen pa
riteit die gegeven wordt, vermits de 
voorzitter aan de telling ontsnapt, maar 
bovendien is deze pariteit maar zand in 
de ogen van de Vlamingen. Wat kan een 
half Vlaams agglomeratiekollege (min 
één), tegen een franskiljonse agglome-
ratieraad en de 19 gemeenten ? 

wat dan wel ? 
Welke oplossing bestaat er dan wel 

voor het brussels probleem ? 
Er dient eerst en vooral opgemerkt te 

worden dat het al of niet bestaan van 
een andere, geen voldoende reden kan 
uitmaken om een slechte oplossing te 
kiezen. 

Er bestaat echter wel een voorstel van 
vlaamse zijde dat normaliter aan beide 
partijen voldoening moet schenken, ten
zij zij achterbakse bedoelingen hebben. 

België wordt ingedeeld in twee grote 
kultuurgemeenschappen : de vlaamse 
en de waalse. Hun territoria worden 
vastgelegd en binnen hun grenzen ge
nieten zij autonomie. 

Wat goed is voor België moet ook 
goed zijn voor Brussel. Waarom dit 
zelfde sisteem niet toepassen voor de 
hoofdstad ? Natuurlijk kan de indeling 
aldaar niet gebeuren op territoriale ba-
zis. Zij kan echter wel gebeuren op 
grond van gesplitste bevolkingsregis
ters : zo weet men ten minste wie Vla
ming en wie Waal is. De enen zowel als 
de anderen kunnen dan binnen hun 
groep kultuurautonomie bezitten. Alle 
moeilijkheden zijn in dit sisteem uitge
schakeld : de toepassing van de taalwet 
op het onderwijs, de administratie en 
het gerecht gebeurt voor een groot deel 

automatisch. De Vlamingen zullen hun 

eigen vertegenwoordigers kiezen zoala 
de frankofonen en zo wordt ook de de-
mokratie gediend, want de vlaamse 
vleugel van het agglomeratiekollege en 
de vlaamse kultuurkommissie zullen in 
dit geval niet een spookgemeenschap 
vertegenwoordigen waarvan men tans 
het bestaan niet juridisch durft erken
nen. 

nu of wellicht 
niet meer 

Sommigen brengen tegen deze oplos
sing kritiek uit, maar deze is niet ge
grond. 

Men zegt dat de Vlamingen in dit ge
val slechts + 10 % van de bevolking 
zullen uitmaken. Misschien wel, maaï 
men vergeet, dat dank zij de inwijking; 
die in dit geval doelmatig opgevangen 
wordt, dit aantal over 10 jaar misschien 
20 % en over twee generaties 40 et 
50 % zal zijn. Bovendien komt deze op
werping van personen die dank zij de 
vrijheid van het gezinshoofd de vlaam
se aanwezigheid te Brussel tot ± 10 % 
willen herleiden, met het volledig uit
sterven van deze gemeenschap in he» 
vooruitzicht. 

Men zegt ook dat deze oplossing geen 
kans maakt omdat de Franstaligen ei 
niet zullen van willen weten. Deze kri
tiek is in feite een lofbetuiging. Inder
daad, waarom willen de Franstaligen er 
niet van weten ? Omdat zij in deze hipo-
teze zullen verplicht worden, neder
landstalig te worden ? Hun kinderen 
naar vlaamse scholen te sturen, enz. ? 
Natuurlijk niet, want de oplossing sluil 
elk imperialisme volkomen uit voor bei
de partijen. Zij willen er echter niel 
van weten omdat dit sisteem juist een 
einde zou stellen aan hun verfransings-
politiek. Zij zijn op taaiverovering in
gesteld (vandaar hun ijver voor de vrij. 
heid van het gezinshoofd) en daarom 
zijn zij tegen elke oplossing die aan de 
Vlamingen evenveel kansen geeft. 

« politiek haalbaar » 
Naturlijk zal men beweren dat een 

ontwerp in die richting geen politieke 
kans maakt. Dit is tans wellicht waar, 
maar het is slechts waar, omdat de 
vlaamse politici ze niet durven verdedi
gen. Zo zelfs een kleine groep van een 
der meerderheidspartijen voor deze op-
lossing zou willen vechten, dan ware het 
idee over twee jaar rijp in Vlaanderen. 

De diskussie met de Walen zou over 
dit punt niet moeilijker zijn dan over de 
pariteit in het agglomeratiekollege nu. 
Met de franstalige Brusselaars hoeft 
men zelfs geen rekening te houden ; 
zij zullen even hardnekkig gekant zijn 
tegen gelijk welke oplossing die het 
herstel van de rechten van de Vlamin
gen te Brussel bevordert. 

de doodsteek 
Het Vlaams Komitee wijst de vlaamse 

politici op hun verantwoordelijkheid in 
deze. Zo zij de regering op het stuk van 
het invoeren te Brussel van de vrijheid 
van het gezinshoofd volgen, zal de 
vlaamse bevolking hen over weinige ja
ren streng ter verantwoording roepen, 
want dan zal bewezen zijn dat het aan
vaarden van dit principe de dood van de 
vlaamse gemeenschap te Brussel bete
kent. 

En of dit goed is voor het heil van het 
land ? 

het vlaams komitee voor brussel. 

(1) Men vindt een vrij Mitgebreid overzicht in 
— MACNAMARA (John) Bilrnguollsm and pri
mary educotlon. University Press, Edimburgh, 
1966 

JONES (W.R.) Bilingualism and intelligence, 
Cardiff, University of Wales Press, 1959 

(2) DE COSTER (Sylvoin) en Derume (Emile), Retard 
pédogogique ct situation sociale dons lo region 
du Centre et ou Borinoge. Univcrsité Libre do 
Bruxelles, Institut de Sociologie, Bruïclles 1962, 
blx. 21 en 53 o Ie facteur Ie plus important 
est sons doute constitué por Ie bilinguisme a. 

(3) o Rechtskundig Weekblad », 8 september 1968, 
32e Jaargang nr 1 Kolom 30. 

(4) UNESCO : L'emploi des longues vernaculoire» 
dons Tenseignement, monogrophies sur l'éduco-
tion de bose, 1953. 
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in deze school in 'de omgeving van Het vliegveld van Kopenhagen, Kastrup, moeten de 
kinderen 320 keer per dag hun oren dichtstoppen telkens wanneer er een straalvlieg

tuig opstijgt of landt.. Arme kinderen I 

etikette 1970 
Vraaff van een lezeres aan een nederlands dagblad : 

< Een man maakt toenadering tot een vrouw — en zij 
tieeft er geen zin in. Wat moet zij doen ? » 

Antwoord : zij kan van meet af aan laten merken dat 
het haar niet bevalt. Wacht bv. niet tot u alleen met 
hem in een auto zit en in een worstelwedstrijd verwik
keld raakt die u toch verliest. Zoekt onder tafel zijn 
voet de uwe, trek uw benen dan onder de stoel en maak 
een opmerking in de trant van : « O, excuseer, heb ik u 
getrapt ? » Wordt het gesprek al te vrijmoedig, vraag 
hem dan naar nieuws over zijn vrouw, zijn kinderen, 
eventueel zijn kleinkinderen — dan gaat het wel over. 
Maakt hij onbehoorlijke gebaren waar u niet van ge
diend bent, geef hem dan een klap in zijn gezicht — een 
kans die u verder zelden of nooit zult krijgen, aangezien 
u in prmcipe tot 10 moet tellen en diep moet nadenken 
voordat u tot slaan overgaat. 

drink-water? 
Een tijdje geleden hadden wij 

het over het toekomstig glaasje 
water voor de Oost- en West-
Vlamingen 

Twintigduizend inwoners 
van het luikse stadje Seraing 
leven op de rand van zullen-
we-het-maar-dnnken-of-niet 

Het drinkwater van deze 
luiden komt uit de Maas en 

wordt er « natuurlijk » gezui
verd door een aanwezige grint-
laag Nadat zuivenngsstations 
voor de afwerking hebben ge
zorgd komt het in de huizen. 

Dat liep allemaal vlot tot 
voor kort. De grintlager. en 
filters doen wel nog trouw hun 
werk maar meer kunnen ze 
ook niet want het water, u 

heeft het al kunnen raden, het 
water is rot, doodgewoon rot. 
Grote vlekken vet en weet ik 
veel drijven moedig met de 
stroming mee 

Het gemeentebestuur van 
Seraing heeft de inwoners wij
selijk gewaarschuwd : « Wij 
kunnen er niets aan doen » 
zeggen die mensen met spijtige 
woorden « De detergenten zijn 
te talrijk, de stookolie te sme
rig, de hoeveelheid ijzer te 
hoog En het is met alleen ei
gen land dat die vuile boel m 
de Maas bezorgt maar ook het 
buitenland heeft een dikke 
vinger m die vuile brij » De be
woners van Seraing koken nu 
hun glaasje « water /> en koe
len het dan af, « water c«i the 
rocks » kan je zeggen ! 

Nog een jaartje geduld dan 
is alles voor mekaar. 

De redding is het stuwmeer 
van de Wezer in Eupen van
waar volgend jaar een vernuf
tige leiding naar het lager ge
deelte van Seraing zal worden 
geleid 

Hoop doet leven is een waar
heid maar ondertussen is eind 
1970 voor twintigduizend men
sen ergens in Europa een fris 
en gezond glaasje water een 
grote luxe... 

spelen met lint en geluld 

beeldend werken met 

jonge kinderen 

• Van 26 tot 30 december orga-
nizeert het Centrum voor krea-
tief werk en spel te leper een 
kursus « Spelen met lint en ge
luid » : een week lang wordt 
geëxperimenteerd met de band
recorder. Iedereen die geïnte
resseerd is in de mogelijkheden 
van het werken met de band
recorder wordt hierop uitgeno
digd 

De gebruiksmogelijkheda» 
ervan in opvoeding», en vor
mingswerk worden onderzocht. 

• Tijdens diezelfde dagen gaat 
Inzelfde stad de kursus «Beel» 
dend werken met jonge kinde
ren» door. Speciaaal georgani-
zeerd voor mensen in onder
wijs en jeugdbeweging en voor 
ouders die geïnteresseerd zijn 
in de mogelijkheden van het 
beeldend werken met kinderen. 

Alle inlichtingen op het Cen
trum van kreatief werk en spel 
van Stichting Lodewijk de 
Raet, Maria Theresiastraat 55, 
1040 Brussel 02/19 29 33. 

de 

mooiste 

jaren 

van 

het 

leven 

Virginia Nasmyth, 21 jaar, studente aan de amerikaanse 
San Diegu-universiteit, heeft een broer die al vier jaar 
krijgsgevangene is in Noord-Vietnam. Zij heeft nu in de 
buurt van een drukke baan een enorm bord aangebracht, 
waarop staat : « Hanoi, laat John Nasmyth vrij ». 
In Uncle S^ms paradijs hebben een aantal vrouwen een 
« National League », een verbond gesticht, waarvan alle 
leden een echtgenoot of broer als gevangene in Noord-
Vietnam betreuren. Sommige dames trachtten reeds met 
de vijand van hun land een overeenkomst te sluiten : 
zij wilden de bouw en uitrusting van een ziekenhuis in 
het Noorden bekostigen, in ruil voor de vrijlating van 
dierbaren. Zelfs reisden ze naar Parijs, maar mevrouw 
Binh was onbereikbaar. 
Die jonge amerikaanse echtgenoten en huisvaders, in 
krijgsgevangenschap vegeterend, liggen de regering in 
Washington zwaar op de maag. Je wilt een indigestie 
doorspoelen : daarom die James-Bondachtige stunt om 
uit het kamp van Son Tay de ongelukkige landgenoten te 
bevrijden. Fijn als je je gevangenen niet vergeet... 
In ieder geval kunnen die wachtende, half-wanhopige 
vrouwen de staat met langer verwijten niets te hebben 
gedaan. De regering oversea moet de vrouwen te vriend 
houden ; Eva beïnvloedt en « maakt » zelfs voor een niet 
gering deel de openbare opinie. 
Het lijkt wel dat de amerikaanse vrouw het oorlogsfelt 
niet zo gelaten aanvaardt. Zoals die jonge dame het tot 
prezident Nixon zei, net nadat hij haar had gedeko-
reerd : — " Ik twijfel aan de eerlijkheid van uw bedoe
lingen : maakt u eerst een einde aan de oorlog in Viet
nam ». - « Wij doen ons best . » antwoordde het opper
hoofd verbouwereerd. 
Het blijft echter zo dat de vrouwen toch de grootste 
slachtoffers van de oorlogssituatie zijn. Een jonge ame
rikaanse officier drukte het zo uit : — « Het is niet het 
hardst voor mij, maar voor mijn vrouw. Vier Jaar duurt 
dat n?' al. Ik, ik weet wanneer ik veilig zit, wanneer niet. 
Zij nooit II zit misschien in een restaurant wanneer zij 
zich aan een jobstijding verwacht. Voor de vrouwen is 
het het eigst De vier mooiste jaren van ons leven zijn 
eraan. En nog meer voor haar dan voor mij ! ». De 
mooiste jaren van het leven 
Wij kunnen ons in deze kersttijd afvragen, of onze kris-
telijke beschaving niet gefaald heeft in haar vredes
boodschap. Want twintig eeuwen lang vecht de mens
heid dapper verder, heeft zelfs heilige oorlogen gevoerd, 
en nu nog gaan dood en idealen hand in hand. 
— « Hou trmee op ! Het is nu zo'n leuke tijd ! Wij heb
ben geschenken in kleurrijke papieren gekocht en de 
kerstboom opgesteld en de kalkoen vetgemest ! En die 
oorlogen worden zo ver van hier uitgevochten ! ». 
Ach mensen, maar in jullie eigen omgeving leven er nog 
altijd die met zonder bitterheid het kerstfeest zien nade
ren. Zij lijden nog altijd onder de gevolgen van oorlogs
veten. Zij hadden het ongeluk aan de verkeerde kant te 
staan En als een oorlog zinloos is, dan is een haat van 
dertig jaren nog onbegrijpelijker. 
Wie niet in staat is vrede en verzoening in eigen volk te 
brengen, heeft niet het recht het kerstfeest te vieren. Ik 
durf eraan twijfelen of de « wijzen » die in België nog 
altijd regeren, daaraan denken als zij voor hun rijke 
kerstdis zitten. Voor hen is de ster immers niet blijven 
stilstaan... 

Huguette D B. 
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« Het vaderland », een 80 m hoog beeld op een 
heuvel nabij Volgograd, het vroegere Stalingrad. 

de krizis van 

het kommunisme 

In nr 11 van de Reflector-reeks ontleedt Brian 
Beedman «de krizis van het kommunisme». Uit
gaande van de invazie in Tsjecho-Slavakije en de 
onderdrukking van het «liberale» experiment in 
Praag besluit de auteur dat de krizis van 't kommu
nisme juist ligt in de ontdekking dat 't kommunisme 
wel beschouwd misschien niet kan veranderen. 
Niet bij Stalin ligt de schuld van het sisteem, maar 
bij Lenin en diens scheppen van een instrument 
tot machtuitoefening dat zich van elk ander type 
van partij onderscheidt : door zijn monopolisme, 
zijn alomvattendlieid en zijn strenge hiërarchie. 
De Marxist gelooft dat de geschiedenis wetenschap
pelijk voorspelbaar is. Maar wie de ijzeren wetten 
der geschiedenis verstaat is gerechtigd te doen 
wat volgens die wetenschap noodzakelijk is De 
kommunisten geloven dat machtsverovering kern
probleem der politiek is : het kernprobleem is inte
gendeel het beheersen van die macht, zijn kontrole. 
De Russen konden in Praag naar hun machtsopvat
ting niet anders handelen : het kommunisme laat 
geen kontrolevorming of machtvorming buiten zijn 
hiërarchie toe. Andere punten die op rekening van 
Lenins schepping liomen, zijn de ondoelmatigheid 
en het falen van het sisteem op eltonomisch vlak, 
zowel naar kwaliteit als kwantiteit der produktie. 
En ten derde is er de kwestie der persoonlijke 
vrijheid, de behandeling der andersdenkenden. Al
leen tijdens Stalin bedroeg het aantal omgekome
nen tijdens de zuiveringen 12 miljoen. De revizio-
nisten hebben het westers marktmechanisme en de 
wedijver in de politiek terug willen invoeren : zij 
slaagden e; niet in. omdat het sisteem dit niet ver
draagt. De konvergentieteorie heeft nooit rekening 
gehouden met het essentiële verschil tussen het 
kommunisme dat op het kolletivistisch beginsel 
stoelt, en op een sisteem dat — zij het van verre 
— op het kristelijk individualisme is gebazeerd 
Wat voor de toekomst ? Er bestaat mogelijkheid 
dat er andere mensen komen, maar momenteel is 
de oriëntering naar de verdrukking toe steeds ster
ker aan het worden « De krizis van het kommu
nisme » is een boekje dat velen heel wat illuzies 
zal ontnemen, maar ze daartegen zal konfronteren 
met een zij het onprettige realiteit. 

boeken voor 

kerstmis 

en 

nieuwjaar 

— Reflector-reeks 
per nr 25 jr. 

Uitgeverij Keesing, Deurne 

Het feest van St. Niklaas is wel voorbij, 

maar Kerstmis en Nieuv^/jaar, de geschenkda-

gen bij uitstek, staan nog voor de deur. Daar

bij komt nog, dat wi j weldra met onze school

gaande kinderen voor het probleem staan 

hoé de kerstvakantie door te brengen. Het 

weer laat meestal weinig buitenaktiviteiten 

toe, zodat wi j voor de kleintjes maar ook voor 

de groteren binnenshuis naar een rustiger 

tijdsbesteding moeten zoeken. En hier kan 

het boek, kan de tektuur een welkome 

hulp zijn. Wij geven daarom hierna nog-

eens in het kort een overzicht van enkele 

reeksen voor jong en oud, waaruit ouders en 

kinderen hun keuze kunnen doen. 

Een zeer bekende en reeds uitgebreide reeks 
is de « Heroica-biblioteek » van de Arbeiderspers 
te Brussel. In deze reeks worden bekende werken 
uit de wereldliteratuur, die de jongeren kunnen 
boeien, in bewerking uitgegeven. Elk boek bevat, 
naast de gewone tekst, ook nog het werk in teken-
verhaal... Enkele titels uit de reeks : Que Vadis -
Winnetou - Marco Polo - Alice in Wonderland - Het 
ijzeren Masker - De laatste der Mohikanen - Alleen 
op de wereld - Moby Dick - Ben Hur - Robin Hood 
enz... " 

De laatst-verschenen delen (nrs 61 en 62) zijn 
« Het geheimzinnige eiland » van Jules Verne en 
« Gullivers Reizen » van Jonathan Swift. Deze boe
ken zijn bestemd voor lezers uit de hoogste klassen 
van het lager en de laagste klassen van het middel
baar onderwijs, en zijn een goede introduktie tot 
de wereldliteratuur. Bij dezelfde uitgeverij kwam 
zopas in de « Stef Morel-reeks » — die geschreven 
wordt door Raf van de Linde (ook bekend om zijn 
romans) — het zevende deeltje uit « De Vergel
ding ». Van de Linde, die verscheidene Kongo-ro-
mans schreef, laat dit verhaal ook in Afrika af
spelen : een mooi, spannend en goedgeschreven 
verhaal dat ook de ouderen bekoren kan, en dat 
literair zeer verzorgd is... De boeken der Heroica-
reeks kosten 60 fr, de Stef Morel-verhalen 40 fr. 

Vermelden wij tenslotte nog bij dezelfde uitge
verij de reeks « Natuur in Miniatuur ». In deze 
serie zijn reeds boeken verschenen over de riet
kraag, de heide, het loofbos, het strand. Het vijfde 
deel is gewijd aan het dennebos. Uitgegeven in 
groot formaat, 21 x 27 cm, met talrijke mooie pen
tekeningen van Dirk Verstraete, is dit boek waar
van de tekst geschreven werd door Marcel Ver
bruggen (voor natuurliefhebbers geen onbekende 
meer door zijn publikaties en zijn talrijke films 
voor de tv) een veilige gids bij de exploratie, een 
stevige bazis bij de milieu-studie. Zowel voor leer
ling als voor leerkracht is het daarom zeer geschikt. 

Met de HP-reeks, deeltjes nr 31, 32, 33 en 34, van 
de uitgeverij Henri Proost te Turnhout, blijven wij 
bij de « wetenschappelijke » of beter gezegd de 
«informatieve » lektuur. Deze vijfenvijftig blad
zijden tellende en mooi geïllustreerde boekjes bren
gen telkens over één onderwerp een grondige en 
toch bevattelijke uitleg. De auteurs zijn daarenbo
ven steeds specialisten in hun vak. « Winstersport » 
is een bewerking van « Sports et Jeux de neige » 
van Gaussot, Bellin en Jasinski. « Duiken » is een 
bewerking van « La Plongée sous-marine » 
van Sténuit. Deel 33 is gewijd aan biologie, en de 
tekst is van Ernst W. Bauer. Deel 34 handelt over 
de geschiedenis van geneeskunde, en is van de 
hand dr. Alfred Alfred Würz die geneesheer was 
van dr. Theodor Heuss en vooraanstaand medicus. 
De boekjes zijn vlot en verstaanbaar geschreven en 
zijn prima lektuur voor onze jonge weetlustigen. 

Besluiten wij dit kort overzicht met een tip voor 
de kleintjes : eveneens bij de uitgeverij H. Proost 
verschijnt een prettige reeks onder de lange titel 
« Flip de vraagvos komt alles te weten ». Het zijn 
grote, zeer mooi getekende verhalen over Flip de 
vraagvos, met korte verklarende teksten, bizonder 
geschikt voor de jongste lezertjes : naast een ple
zierige lektuur ook een kijkgenot ' Zowel de boe
ken van de HP-reeks als die van <• Flip de vos » 
kosten 59 fr. per deeltje. 

Mogen groot en klein hun gadmg vinden m de 
reeksen die wij hier voorgesteld hebben ! Het zal 
hen veel lee6genot en wellicht ook een paar pret
tige feest- of vakantiedagen bezorgen. 

rosa V. 

• Spiraalteater programmeert in de tweede 
helft van december en in januari een reeks 
kleinkunstavonden in het Shaffy-teater, Sta
tionstraat 175 te Berchem-Antwerpen. De serie 
(elke avond een andere vlaamse gastvedette) 
gaat op 22 december van start met de premiè
re Hans Otjes en Jan de Beer en als gast Wim 
De Craene. De Otjes-de Beer-avonden gaan 
verder op 2" december met Johan Vernim-
men, 28 dec. (Walter de Buck, Christiane Van 
de Wijngaert), 29 dec (Lieve Cools) en 30 dec. 
(Miek en Roet). Van 1 tot en met 10 januari 
zijn achtereenvolgejis te gast : Mary Porce-
lyn, Derroll Adams, groep Ann Slootmaekers, 
Roland en Spiraal werkqroep, Tim Visterin, 
Delia Bossiers, Steven Govaerts, Zjef Van-
uytsel, de Doolaards en op 10 januari : een 
verrassing. Lokatie (100, 90 en 75 fr.) tel 
03/31.10.74. Elke avond voorstelling van 17 u. 
af. Alle voornoemde kleinkunstenaars treden 
op tijdens het oudejaarsavondfeest van Spi
raal in de Arenbergschouwburg, Arenberg-
straat 28 te Antwerpen. Rezervatie d 350 en 
200 fr op bovenstaand adres. tel. 03/32.85.23 • 

• In het kader van 't belgisch-roemeens kultu-
reel akkoord heeft tot einde dezer maand in 
het brusselse paleis voor Schone Kunsten de 
tentoonstelling George Apostu — Bradut 
Cocaliu plaats. Ingang Ravensteinstraat • 

• Een bekend brussels verzamelaar heeft bij 
de opening van een tentoonstelling van 
akwarellen van wijlen Magritte in het gas
tenboek neergeschreven dat het om verval
singen ging. De inrichter, een galerijbezitter 
te Brussel, legde daarop klacht neer. Beweerd 
wordt dat de weduwe Magritte, die in een 
dokument de echtheid der tentoongestelde 
werken bevestigde, deze zelf niet zou gezien 
hebben, wat achteraf ten dele werd te
gengesproken. Het incident wijst er op 
dat men met « onbekende » werken van 
overleden kunstvedetten voorzichtig moet 
zijn. Magritte's techniek is trouwens niet 
ingewikkeld en nodigt als het ware tot 
nabootsing uit. Niet voor niets was hij immers 
een anti-peintre. Zonder de surrealistische 
inslag zou Magritte een doodgewoon zondags-
schilder zijn geweest • 

• De Vlaamse Klub biengt voor het einde
jaar een bruisende avond van spaanse dans en 
kleur met de beroemde balletgroep van 
Rafael de Cordova op maandag 28 december 
te 20u30 in de Kursaal te Oostende. Kaarten 
tegen 50, 100 en 150 fr. Lokatie Kursaal dage
lijks van 10 tot 13 en van 16 tot 19 u 9 

• Beeldhouwer G. Holmens stelt van 19 
december tot 19 januari 1971 tentoon in de 
Standaard Galerij te Oostende, Christina-
straat 144, onder de auspiciën van de Vlaam
se Klub Kust. Dagelijks van 9 tot 19u30, zon
en feestdagen gesloten • 

• Lydia van Liefferinge, leerlinge van Del-
vaiix en P. Devos, stelt ten toon tot op maan
dag 19 december in de galerij Noach, Louisa-
poort te Brussel. We kunnen deze interessan
te tentoonstelling pas vandaag aankondigen 
daar de uitnodiging ons te laat bereikte • 

• Tien jonge vlaamse kunstenaars stellen 
ten toon sinds 16 december jl. tot en met 7 
januari 1971 in Caryatide, Vrij?ietdsplein 4 te 
Brussel : Raoul De Baere, Eric Cardon, Guy 
Denaigre, Cyr Frimout, Luc Hoenraet, Ludo 
Lacroix, Nadine Van Lierde, Christ Michiels 
André Roeland en Christine Teller • 

k o r t 

e T) 
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• Wij vestigen de aandacht op de literaire 
prijzen die door Reinaert Uitgaven voorden 
uitgeschreven, nl. voor een roman (60 000 fr) 
voor een reisverhaal (35.00 fr); en voor een 
speurdersverhaal of detektiveroman <30 000 
fr). 

Deze prijzen worden geschonken door twee 
ekonomische diensten van de arbeidersbewe
ging, nl. BAC- Centrale Depositokas en De 
Volksverzekering. De jury is samengesteld 
uit de letterkundigen prof Dr. R.F Lissens 
Paul Hardy. Hubert Van Herreweghen en 
vertegenwoordigers van de uitgeverij Vóór 
31 januari 1971 moeten de manuscupten wor 
ien ingezonden • 

• Onder het motto « een kunstvoorwerp al 
eindejaarsgeschenk » worden van heden 19 
december tot en met 3 januari in « de linde » 
Prins Leopoldlaan 2 te Oudenaarde akwarel
len, tekeningen, schilderijen en pyrogravures 
van vijf kunstenaars uit de streek tentoon
gesteld. Dagelijks van 10 tot 20 u 9 



16 

De akense professor, socioloog en antropoloog, dr. Arnold Gehlen, heeft zich ook in 
zijn werk aJ-s filozoof doen kennen. Zijn onlangs verschenen boek « Moral und Hyper-
moral » — dat hij zelf een « antropologisch boek » noemt en dat als ondertitel draagt : 
« eine f>luralistische Ethik » — is tevens een wijsgerig onderzoek naar de bazis der men
selijke moraal, naast een doordringende analize van en 'n scherpe kritiek op de tijdgeest. 

moraal en hypermoraal 

Geiilen wijst in zijn boek op 
het oluralisme der etische vor-
me 1, en somt de vier bazis-vor-
men op : 1° het etos der « Ge-
genseitigkeit » 2" een aantal in-
stinktieve gedragspsichologisch-
verklaarbare regels waaronder 
de etiek van het geluk (eudai-
monisme) 3° het op de familie 
gearonde etisch gedrag en zijn 
uitbreiding tot het humanitaris-
me 4" het etos der instellingen. 
Vanuit fundamentele diversi
teit der etiek vertrekt Gehlens 
kritiek op een tijdgeest die ook 
op etisch vlak alles gelijkscha-
kelt en op dezelfde noemer 
brengt. Hij ziet in het historisch 
samengaan van eudaimonisme 
en humanitarisme — met hun 
eis tot geluksvervulling en ge
lijkstelling — de samenballing 
van konfliktstof met het etos 
der « Institutionen » (waaron
der de staat) die van hun leden 
zelfverloochening en offer ver
langen voor hun voortbestaan 
en behoud. «leefere kuituur — en 
hier citeert Gehlen Ilse Schmi-
detzki — neemt uit de veelheid 
van mogelijke menselijke ge
dragswijzen bepaalde varianten 
en verheft ze tot maatschappe
lijk gesanktioneerde gedragspa
tronen die voor alle leden der 
groep bindend zijn ». Gehlen 
noemt die gedragspatronen «In
stitutionen ». Hieruit volgt de 
principiële waarde dezer « In
stitutionen » : de zege van hu
manitarisme en eudaimonisme 
over de « Institutionen » en 
hun proklamatie tot alleengel
dend etos zou de kuituur ver
nietigen en de chaos veroorza
ken. 

Gehlen ziet het gevaar voor 
deze tijd in de poging tot pro
klamatie van zulk een eksklu-
zief-geldige eudaimonistisch-hu-

manitarlstische etiek, waarbij 
hij haar vertegenwoordigers 
vooral ziet in een klasse die hij 
de « intellektuelen » noemt Zij 
zijn de « Gegenaristokratie » 
zonder verantwoordelijkhedf^n • 
zij beheersen grotendeels de 
mas'j'imedia en door hun nega
tieve instelling tegenover de 
« Inbt.tutionen » zijn zij de 
wegbereiders van een ont
wikkeling, die alleen de vijand 
van buitenaf kan ten nutte zijn. 
Gehlen ver^jeiijkt de huidige si
tuatie met die van Atene na de 
verloren peloponnesische oor
log. Ook nü dezelfde afbraak 
der traditionele bindingen en 
een geestelijke voortijdige on
derwerping aan het dreigend 
gevaar, waartegen de weer-
standswil van de anderen als 
« irrationeel » of « achterhaald » 
of « onmodern » wordt afge
schilderd. Ook nü dit omslaan 
dezer bindingloze individualis
ten in grenzeloze kosmopoliten: 
wie geen binding heeft, heeft 
ook geen grens... 

Een der gevolgen van deze 
eenheidsetiek die haar gepre-
fabriceerde maatstaven op alle 
situaties toepassen wil, is de 
ontwaarding van het woord : 
gedifferentieerde gedachten-
gangen worden zeldzaam, men 
kleeft aan de woorden een mo-
ralizerend etiket om zo de be
grippen en de werkelijkheden 
die ze vertegenwoordigen te 
kompromitteren of te dedoea-
neren... 

« Vandaag staat voor de half-
gevormde de weg naar ekono-
mische en politieke macht open: 
dat heeft een drastische ver
mindering van d'e rijkdom en 
de waardigheid van de taal met 
zich mee gebracht... » zegt 
Gehlen, die ook het feit vast

stelt, dat de ideeënvoorraad der 
« overwinnaars » op dergelijke 
wijze werd « doorgedrukt ». 
Met moet wel een Don Quichot-
te zijn, zegt hij, om bijvoor
beeld Duitslands alleenschuld 
aan de laatste drie oorlogen na 
1870 te durven bestrijden • Wat 
wél openlijk mag uitgesproken 
worden, dat zijn obsceniteiten 
allerhande. Ongestempelde in
zichten en waardebepalingen 
worden niet meer in het heer
sende, verstaanbare vokabulari-
um ODgenomen : mooipraterij 
en gedachtelijke spaarzaamheid 
door simplifikaties zijn immers 
mode geworden... Maar « dui
vels is, wie het rijk der leugen 
opricht en andere mensen 
dwingt daarin te leven » besluit 
Gehlen zijn boek, dat natuur
lijk aan de zijde van deze, die 
hun koncept als een mengsel 
van geestelijke lafheid en on
wetendheid ontmaskerd zagen, 
scherp op de korrel genomen 
werd. Zo wijdde «Der Spiegel», 
als reprezentant van dit verant-
woordingsloos links intellektua-
lisme, vier bladzijden aan Geh
lens boek ! 

Wij kunnen onmogelijk in de
ze enkele regels de hele door 
Gehlen behandelde problema
tiek samenvatten : het boek 
biedt zowel aan de politiek als 
aan de sociologisch- en wijsge-
rig-geïnteresseerde een aantal 
verrassende inzichten en geeft 
een goed beeld van Gehlens an
tropologie, sociologie en filozofi. 

Arnold Gehlen : « Moral und 
Hypermoral » — Athenaum-
Verlag, Frankfurt — 193 blz — 
DM 22. 

|.d. 

avida dollars 

De grote Salvador Dali-show 
in het Boymans-muzeum te 
Rotterdam lokt momenteel bin
nen- en buitenlandse bezoekers 
bij de duizenden. Men moet er 
aanschuiven om binnen te ge
raken. Het is ook de grootste 
Dali-tentoonstelling, die ooit 
werd gehouden en dat zal noch
tans de extravagante schilder-
schrijver-pop-artiest-komponist-
practical-joke-beoefenaar en 
noem maar op nauwelijks vol
doende zijn. 

De kritiek is nogal uiteenlo
pend : waar ze wel de buitenge
wone betekenis van Dali er
kent is de meerderheid in de 
nederlandse en ook niet-neder-
landse pers geneigd, hem geen 
groot schilder te noemen. Te 
veel chromo, te veel pompier
elementen, vaak te veel gepruts 
met de materie. Zijn jeugdwerk 
bewijst nochtans ontegenspre
kelijk zijn pikturaal talent. Het 
heeft dan ook weinig zin te 
gaan redetwisten over Dali als 
al dan niet schilder : hij is in 
ieder geval een buitengewoon 
vindingrijke figuur en valt 
niet weg te denken uit de beel
dende kunsten van de eerste 
helft dezer eeuw. 

Dat de vader van het surrea
lisme, Breton, Dali heeft geka-
rakterizeerd door het volgend 
anagram van Salvador Dali te 
maken : Avida Dollars tipeert 
zeker Dali's zucht naar geld. 
Maar daarmee alleen heeft men 
zich van het fenomeen Dali niet 
afgemaakt. 

De Dali-show — 236 num
mers, katalogus 25 gulden, in
kom 3 gulden — is tot en met 
10 januari te bezichtigen. 

• In Winnezele stierf een paar weJ(en geleden Geor
ges Prum, een eenvoudige, vlaamsgezinde man. die niet 
alleen met veel liefde over de gotische preekstoel van 
Jansenius in zijn dorpsker\ \on spre\en, maar oo\ 
over z'n eigen taal en de schoonheid en rijkdom ervan, 
en met weemoed over de gewelddadige achterstelling 
en acheruitgang van z'n Vlaams (Nederlands). Een 
andere Winnezelenaar, Jacques Fermaut, leraar in Sint-
Wino^sbergen, {laagde bij deze gelegenheid erover dat 
zijn dorp door dit afsterven alweer wat minder Vlaams 
geworden was • 

• Vorige maand werd in Lo de vurige Zuidvlaming, 
f o ze f Tillie uit Steenvoorde, tot ridder geslagen in de 
orde van het Manneke uit de Maan, samen met André 
Demedts, Boschvogel en tïog een paar andere vrienden 
van de zuidvlaamse Westhoel^. Al drie jaar houdt J. 
Tillie het vol om in de plaatselijke weekbladen « Het 
Vlaamse hoekje van Tisje Tasje » te laten verschijnen. 
Tisje Tasje is zowat een neef van het Mannetje uit de 
Mane, zodat de Zuidvlamingen die dat wensen, door 
middel van grapjes, langs plezierige weg dus, hun oude 
taal kunnen leren lezen en schrijven, zoals Tillies mede
werker dr. L. Spieckerelle 't mooi zei bij de voorstelling. 
Een nederlandse les van f. Tillie werd voor kort uitge
zonden op de nederlandse tv in een programma over 
Zuid-Vlaanderen van Jan Brusse. Dit jaar volgen ook 
vijf rijselse studenten de nederlandse lessen van Tillie, 
overtuigde Vlamingen die uitdrukkelijk beslist hebben 
dat zij later met hun kinderen ook Nederlands zullen 
praten... • 

zuid - Vlaanderen 
• In een merkwaardig artikel van dr. J. Klaas uit 

Sint-Omaars in « Journal des Flandres » uit Sint-Wi-
noksbergen van 25 oktober igyo weerlegt hij de alge
meen gangbare mening alsof de strijd voor het Neder
lands in Zuid-Vlaanderen alleen door royalisten en 
rechtse k^tolieken gevoerd, zou zijn. Ook k'^merijkse 
bisschoppen blijken te hebben aangedrongen op een 
« assimilation graduelle » (in 1881) en op het afschaf
fen van de vlaamse k^techismus (in igo2). Priester 
Lemire, de grote verdediger van het nederlands onder
wijs in Zuid-Vlaanderen ('t 1^28) was zeker niet 
rechts of royalist, en het huidige wetsvoorstel van Alduy 
om de streektalen niet alleen op school aan te leren 
maar ook ^^ gebruiken in radio en tv, wordt vooral 
gesteund door uitgesproken linkje politici zoals M. 
Denvers van Broekburg. Het Nederlands is nu niet 
enkel nog een springplank naar een betere kennis van 
het Engels of het Duits, maar heeft in het huidige Eu
ropa een eigen belang voor de ekonomische betrekj^n-
gen met Vlaanderen en Nederland, aldus dr Klaas • 

• « he courner lillois » ;.; een tijdschriftje van regio-
nalisüsche en doorgaans sterk Nederlands voelende stu
denten van de rijselse universiteit. Het bestaat nu zo
wat één jaar. Het verstrekt vooral nieuwi van het fede
ralistische en regionalistische front in Frankrijk en volgt 
ook K^^d "•ll^^ ^^^ ^^ bij ons o.m. in « Ons Erfdeel » 
gepubliceerd wordt en Zuid-Vlaanderen ŷ «« aangaan. 
Het is een mooie aanvulling bij het degelijke regiona
listische tijdschrift voor de franse Nederlanden << La 
Nouvelle Flandre », waarvan ook ^^^^k^ de eerste jaar
gang afgesloten wordt • 

• Tot slot een paar anekdoten. In de kt^talogus van de 
hazebroekse landbouwers van half-september dit jaar, 
verscheen, zoals elk P'^^> ^^^ informatief artikel van de 
hazebroekse leraar A. Deveyer, bestemd voor de aan
komende vreemdelingen in Zuid-Vlaanderen. Hierin 
vraagt Deveyer niet alleen eerbied voor de vlaamse taai 
die er gesproken wordt, maar wijst er ook °P ^^^ '^'^'^ ^e 
overkant van de « kunstmatige » oostgrens één en het
zelfde volk woont, met dat verschil dat de jongeren 
daar op school Nederlands leren en bij hen Frans.. 
In hetzelfde Hazebroek hebben de leden van de plaat
selijke padvinders groep er bij de burgemeester op aan
gedrongen om bij gelegenheid van de bovenvermelde 
landbouwbeurs de markt te bevlaggen met... leeuwe-
vlaggen. Dat is dan ook gebeurd. De hazebroekse markt 
had warempel een uitzicht dat aan de IJzerbedevaart 
deed denken... • 

cm. 
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& gezien y 
« la kermesse 
héroïque » 

N.a.v. de tv-uitzending op 3 dec. 

f l . over « La kermesse héroique » 

schreef een kijker volgende brief 

aan de BRT. 

€ Indertijd heb Ik de film « Kermesse 
Héroïque » gezien. 
Naar mijn bescheiden mening: kan een 

Vlaming, ook als hij iemand is die ge
woonlijk als extremist wordt gedood
verfd, heerlijk van de film « La Kermes
se Héroique » genieten en hoeft hij 
geen aanstoot te nemen aan de manier 
waarop de personages zich gedragen. 

Ook als je aanneemt dat er een soort 
bijbedoeling was, de Vlamingen als een 
volk van lafaards af te schilderen, ook 
dan, dacht ik, zou een Vlaming daar
tegenover moeten kunnen staan als te-
genovev iets wat zijn koude keren niet 

Van een engels familielid heb ik eens 
vernomen dat in 1914-1918 de engelse 
frontsoldaten met eerbied en ontzag op
keken naar de vlaamse soldaten, « the 
best soldiers in the world ». Volgens 
mijn zegsman was die mening_ toen
maals algemeen verspreid en ^ijn het 
respekt en de dankbaarheid voor onze 
jongens in veel engelse harten blijven 

voortleven. Trots ben ik er niet op, 
maar in verband met wat voorafgaat 
dacht ik dat het wel de moeite loonde 
deze voor Engelsen zeer ongewone toe
geving even te vermelden. 

Toch kan ik begrijpen dat sommige 
zwartgallige, getergde, maar niet per 
se extremistische Vlamingen zich in 
hun wiek geschoten voelden door de 
voorstelling van zaken in « La Kermes
se Héroique ». Ieder zijn meug. 

Ik vind het op zijn minst ongepast dat 
die meneer Röpcke van de gelegenheid 
gebruik maakte om ook maar het woord 
extremist te bezigen en veronderstel 
dat velen zich nu de vraag stellen of die 
man niet al te zeer zijn partij terwille 
is geweest. Zijn uitlating heeft in ieder 
geval een sterke politieke stank. 

De Vlamingen (blijkbaar allen zon
der onderscheid) schildert hij af als 
mensen zonder gevoel voor humor, en 
al diegenen die achterdochtig waren ten 
opzichte van Jacques Feyder en Co re
kent hij tot de Vlaamse extremisten. Ik 
konverseer wel eens graag over de aard 
van ons volk, en ik zou het gek vinden 
de gebreken van de Vlamingen taboe te 
horen verklaren, maar vind het ook nor
maal bij een dergelijke konversatie be
paalde hoedanigheden te vermelden of 
te horen vermelden. Eenzijdige, subjek-
tieve « informatie » als die van de heer 
Röpcke wekt de zeer onaangename in
druk dat die man een soort geografische 
Vlaming is. Het is bepaald schande dat 
hij de Vlamingen op het tv-scherm voor 
het lapje mag houden. 

Als de Vlamingen niet een volk wa
ren, welks zogenaamde extremisten 
tamme schapen zijn in vergelijking 
met « weldenkende » vertegenwoordi
gers van eender welk ander, zogenaamd 
beschaafd volk, dan zouden we de facie 
van de heer Röpcke nooit meer op ons 
scherm te zien krijgen. 

Nu ja, het is ook zo dat we dan al 
lang een reiniging van de Augiasstal 
hadden meegemaakt. 

Maar wanneer zullen bekwame en 
objektief denkende mensen bij de BRT 
meer kans op slagen hebben dan de 
doorsnee politieke valschermspringers 
van het slag van de heer Röpcke ? Met 
Sint-Juttemis, als de kalvers op 't ijs 
dansen ! Zulke overweging is van die 
aard dat er hoe langer hoe meer onte
vredenen komen, mensen die door de 
heer Röpcke wellicht zonder meer wor
den geschandvlekt. Bah ! Extremisten ». 

J.v. te holsbeek 

nekscho(d)i(s) 
Mochten er soms in dit heerlijk land van ons nog simpele luiden rond lopen 

die in hun grenzeloze naïviteit de mening zouden zijn toegedaan dat alles hiel 
eerlijk gaat en dat elke vorm van intrige en kuiperij samen met de laatst« 
bezetter verdwenen is, dan zullen zij waarschijnlijk na het lezen van volgend 
feitenrelaas wel van opinie veranderen. 

ledere tv-kijker kent Jan Schodts. De joernalist van de tv-nieuwsdienst die 
vooral de politieke aktualiteit in de Wetstraat volgt en die dan ook de man î  
die wekelijks na de kabinetsraad een wenkbrouwenfronsende eerste ministes 
aan de tand voelt. In het parlement en op de ministeriële kabinetten is Schodts 
algemeen aanvaard als een degelijk en objektief joernalist wiens eerste betrach
ting is aan de kijker bevattelijke politieke informatie te bezorgen. Schodts wordJ 
door alle politieke partijen aanvaard, wat hier niet zo makkelijk is en de manier 
waarop hij zijn informatie aan de kijkende man en vrouw brengt mag behoor
lijk en bevattelijk worden genoemd. 

Toch moet Schodts hangen. ^ 
De direktie van de BRT heeft beslist dat Schodts moet verdwijnen uit de 

Wetstraat. Waarom ? Daarom ! 
Er wordt wel beweerd dat Schodts weg moet omdat Jan Ceuleers van de 

radionieuwsdienst naar de tv moet overstappen. Ik schrijf wel « moet » want 
ook deze maatregel zou een sanktie zijn. Ceuleers zou namelijk in verband 
met de recente aktueelaffaire nogal enkele nagels met koppen geslagen hebben 
en op bazis van keiharde teksten hebben aangetoond dat de hogere omessei) 
van het Flageyplein het niet steeds bij het rechte eind hebben. Op deze maniei 
zou men nu twee vliegen in één klap vellen : Ceuleers weg van de radio en 
weg van Aktueel en Schodts weg uit de Wetstraat. 

Om de pil wat te vergulden wou men Jan Schodts tot redaktiesekretaris pro
moveren. Jan bedankte voor de eer wat belangrijk is : voor iemand die op hei 
warme ritme van de direkte politieke aktualiteit leeft moet het geen boeiend 
vizioen zijn de rest van zijn dagen achter de telex op de vierde verdieping van 
de Boendaalse steenweg te moeten slijten. 

Dus vroeg Schodts of hij een vlakke karrière mocht beginnen. Met een vlakke 
karrière verstaat men in de BRT dat een mannetje blijft zitten op de plaats di« 
hij inneemt en zijn huidige job verder blijft uitoefenen, met dit verschil dat 
hij financieel in een hogere kategorie valt. Om van dergelijk statuut te kunnen 
genieten moet men echter slagen in een eksamen van beroepsbekwaamheid. 

Nu is Schodts een man met ongeveer tien jaar joernalistieke ervaring. Hij ij 
doctor in de Rechten en licentiaat in Pers- en Kommunikatiewetenschappen. 
Geef toe dat er bruisende hoofdredakteuren van (rode) partijkranten zijn die 
minder ezelsvelletjes aan de muur kunnen hangen. 

Sedert Schodts bij de BRT in dienst is wordt om de zes maanden over zijn 
beroepsaktiviteiten een verslag gemaakt door zijn dienstchef, Maurice Dieu-
donné. Jaarlijks moet ook direkteur van Uytven (wat doet die man eigenlijk 
op de nieuwsdienst ?) een beoordeling geven. In het verleden zijn steeds beide 
beoordelingen pozitief geweest. 

Schodts legt dus eksamen af van beroepsbekwaamheid. De jury bestaat uit 
de reeds genoemde heren Dieudonné en van Uytven. Beide heren buizen Jan 
Schodts. 

Officieel kan Jan Schodts dus een bewijs van beroepsonbekwaamheid voor
leggen. 

En dit is precies een prachtig staaltje van BRT-logika : ofwel is Schodts 
inderdaad onbekwaam maar dan hebben Dieudonné en van Uytven dat jaren 
geweten en ten onrechte een goed verslag gemaakt. In dat geval zijn Dieudonné 
en van Uytven allerminst geschikt voor de funktie die zij nu uitoefenen. Ofwel 
is Schodts wel bekwaam maar dan kunnen de heren van Uytven en Dieudonné 
niet oordelen over iemands beroepsbekwaamheid. En in dit geval is en Dieudon
né en van Uytven onbekwaam. Het gekke is nu dat gezien Schodts officieel be
roepsonbekwaam is, hij geen vlakke karrière kan beginnen en dus moet bevor
derd worden. Kijk eens : onbekwamen worden zo maar bevorderd op de BRT. 

Moraal van dit heerlijk verhaal : Barbertje moest hangen en alle middelen 
zijn weer eens goed geweest. Of Schodts moest weg uit de Wetstraat, kost wat 
kost. 

AARTSELAAR 
RESTAURAMT 

^LINDENBOS 
BOOM, 

BAAN Ibis -* -ANTWERPEN BRUSSEL-

CAFÉ PALMBOOM 

HAUTE, .T 

SPOORVfEG 

-te® 
SUCCESKLEDINGV^ \ V » Kerk NIQ. 

MEYERS 
RUIME PARKINS 

AANDACHT ; Op kerst- en oudejaarsavond gesloten om 19u. 
— Van 1 tot en met 7 januari gesloten wegens inventaris. 
— Heropening op vrijdag 8 januari, met alle prijzen. 

Weet U dat ANTWERPENS BELANGRIJKSTE KLEDINGS
ZAAK op 12 km. buiten de stad l igt ? 

Op de t i jd dat U een parking zoekt bent U in Niet 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. 

Wegens volledige reorganizatie van onze boek
houding voor de B.T.W. 
LIKWIDEREN WIJ VOOR INVENTARIS 
DE V O L L E D I G E V O O R R A A D TEGEN 
O N G E K E N D E FABRIEKSPRIJZEN I 

EN B I E D E N 

S! NIKLAAS 

*TEMSE 

30% K O R T I N G 

op alle kledingsstukken boven de 1.000 fr. 

EN 15% KORTING op alle kledingstukken 

beneden de 1.000 fr. 
Verder brengen wf j U duizenden koopjes tegen echte 
weggeef prijzen ! ! 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 1.500 fr. 
Wanneer U nog een schitterende kledingsaankoop wenst te doen 
profiteer dan vlug van deze laatste maand met 3 0 % korting voor 

alle Wlj-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 kwaliteitskicding voor dames 
heren en kinderen die de verplaatsing overwaard maakt. 
Denk nu aan die 3 0 % korting ï Koop kwaliteltskleding te 
gen fabrieksprijzen Wordt een tevreden SUCCES-KLANT 

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

SUCCESS K L E H I N C MiEYERS een der h p U n ^ r M ^ ^ t e k l cd inc rc^^ken in België en n u iu is f voor de B T W t i j 

den? dJe U a t s t e maand v , n h - f J - r BF<:i l ^T DE V O O R D E L I G S T E K L E D I N C 5 7 A A K ! 

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

Open alle werkdagen van 9 to t 20 uur zaterdags to t 18 uur zon en feestdagen steeds gesloten. 
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onze kandidaat 

Nieuwjaar staat voor de deur, 
en dat betekent dat de bi;ussel-
se burgervader en zijn potsier
lijke jury zich weer eens moe
ten klaarmaken om de nationa
le trofee voor sportverdienpte 
uit te reiken aan de belgische 
sportman of -woman die in het 
afgelopen jaar best de propa
ganda voor de belgische sport 
heeft gevoerd in het buitenland. 
Het moet daarenboven iemand 
zijn die deze trofee nog nooit 
heeft gekregen. Roelants, Ickx, 
Reding en Merckx komen dus 
niet meer in aanmerking Op 
zoek naar (schaarse) kandida
ten, stelt Jaak Lecoq voor dit 
jaar maar eens Freddy Her-
brandt te nemen, de atleet uit 
Malmedy. Dat lijkt ons geen 
slechte keuze, en wij verwach
ten zo halvelings dat hij het 
ook zal zijn. Anderzijds — en 
hoewel die trofee o.i. niet het 
minste belang heeft — zou men 
volgens ons ook eens moeten 
gaan denken aan de promotors 
en beoefenaars van de sport 
voor gehandikapten Is het niet 
zo dat in ons land op dat lebied 
baanli'-ekend werk wordt ver
richt ? 

uiis'^qen bijzaak 

Maurits BlUz, de alom geken
de zwempromotor uit Antwer
pen, vertelt ons via de « Gazet 
van Antwerpen » met welke 
moeihikheden een zwemklub 
wel te kampen heeft on het 
hoofd boven water te houden 
Zo vortelt hii order meer dat 
de zwemmers vedetten en be
ginnelingen, wanneer ze gaan 
trainen moeten betalen voor 
het sebruik van het zwembad 
zoals ze ook hun uitrusting en 
verplaatsing zelf moeten beta
len Als er dan " j t ra ind wordt, 
moeten de kompetitiezwem-
mers hun baantjes maar afleg
gen tussen de andere zwem
mers door Er zou iets moeten 
gedaan worden om aan derge
lijke toestanden te verhelpen 
Wanneer wij wensen dat onze 
jongens en meisjes aan kompe-
ti t iezwemmen doen, moeten wij 
ze ook in de mogelijkheid stel
len het goed te doen. In af
wachting daarvan vinden wij 
het al heel fijn dat zij zwem
men, dat zij hun best doen. en 
achten wij hun uitslagen op in
ternationaal vlak als zijnde 
zonder belang Eens dat hun 
de nodige faciliteiten worden 
verleend, als zij dus halvelings 
beroeps worden, zal onze me
ning echter veranderen. 

het eksempel 

Nigeria, Peru, Pakistan (om 
maar enkele plaatsen te noe
men waar in de afgelopen jaren 
« de lamp brandde ») hebben 
ons ongetwijfeld geleerd dat het 
zéér, zéér nodig is dat organi-
zaties als UNICEF (en andere) 
bestaan om, waar het gaat, eni
ge nood te leniEren. Wij vinden 
het ook prima dat zij zich v e n -
den tot alom gekende figuren 
om de men'^en aan te sporen op 
hun beurt hun steentje bij te 
flr^ffen voor het wellukken van 
de zaak Wsarom zou die alom 
gekende fi«uur dan ook geen 
wielren'^er moopn zi^n '' Maar 
wij moeten eerlijk zijn, en zeg
gen dat het on<J toch een schok-
sken gaf dat Eddy ons kwam 
eksnlikeren wat onze nlicht is 
tegenover onze arme broeders 
uit de ontwikkelingslanden Het 
zou ons natuurlijk veel te ver 
leiden hier uit te leggen waar
om wij hem daarvoor een wei
nig geschikte nersoonlijkheid 
vinden, maar dit kan er mis
schien nog wel bii • dat nopula-
riteit nog niet alles rechtvaar
digt 7pker niet als ze kommer-
dee l is. 

evolutie 

Ergens in Argentinië schijnt 
men er weer wpt on aevonden 
te hebben. Een voetb'i 'klub laat 
namelijk iedere van haar thuis-
werf-t^rijden voorafgaan door de 
vcVioy.ing van een « miss 
M-'tf'h » De publieke belang-
stel 'ing is, zo zegt men, enorm 
zowel vanwege de gapers als 
vanwese de kandidaten Kun
nen wij wet begrijpen ook, 
want voor de prijs van een 
voetbaletiketje nog een beauty 
mogen bewonderen, het is een 

buitenkansje Naast de voor
wedstrijd van de dames, naast 
de hostessen, naast de show na 
de wedstrijd mét danseresjes, 
dus ook nog de verkiezing van 
een heuse miss. Het gaat wel 
fijn worden om naar de voet
bal te gaan. Nog een paar num
mertjes striptease tijdens de 
rust, en wij kunnen stilaan 
gaan gewagen van een « spec
tacle total ». De tijd is dan ook 
niet ver meer dat men de pot-
stamperij van de tweeëntwin
tig vlegels gewoon kan wegla
ten, om de prezentatie van het 
geheel helemaal aan de dames 
over te laten. En de rekening 
aan de heren. 

kerk en sport 

Sporta (volgens «Les Sports» 
een soort knokploeg...) organi-
zeerde een colloquium rond het 
tema « kerk en sport ». Mis
schien zal dergelijk onderwerp 
niet zo heel veel mensen aan
spreken — zeker niet de sport-
konsument die alleen de ve
detten aanbidt —, maar voor 
Sporta zelf, in de eerste plaats 
toch een katoliek werk, moet 
het wel uiterst belangrijk zijn. 
En ook voor wie in de sport 
wat meer ziet dan alleen een 
te koop aangeboden spektakel-
t.ie, moet het wel interessant 
zijn eens te vernemen hoe de 
kerk van vandaag staat tegen
over de sport, zowel als ver
koopsartikel als edukatief mid
del, en hoe andersom de sport
beoefenaar zowel beroeps als 
amateur, mogelijke relaties 
ziet tussen zijn sport en zijn 
godsdienst. Dat er relaties kun
nen zijn, kan hieruit al blijken 
dat in de oudheid de (heidense) 
olimpische spelen werden afge
schaft onder de druk der kris-
tenen Hierin zal wel wat ver
anderd zijn. Het interesseert 
ons te vernemen : wat ? 

m de zak 
Men kan van de belgische ho

ckeyspelers alles zeggen, maar 
niet dat zij niet bij de pinken 
zouden zijn als er ergens een 
reisje veilig te stellen is. 

In 1970 werden zij uitgescha
keld in het kampioenschap van 
Europa. Aan het wereldkam
pioenschap zullen zij dus zeker 
niet deelnemen. Maar reeds 
treffen zij maatregelen met het 
oog op hun deelname aan de 
olimpische spelen in 1972 in 
München. 

De prè-selektie is al ge

beurd (een tweetal Vlamingen 
en een dertigtal Brusselaars en 
Walen), en het oefenprogram
ma is al opgesteld, o.m. met een 
voorafgaande ekskursie naar 
München. Nu is het natuurlijk 
nog lang niet zeker of zij aan 
de olimpische spelen zullen mo
gen deelnemen, primo vanwege 
de inrichters, sekundo vanwege 
het belgisch selektiekomitee. 
Wat dat laatste betreft zullen 
zij er anders wel gerust in zijn. 
De geschiedenis is daar om hun 
gelijk te geven. 

Tc?7i \'ordhaJ tegen de grond kan niet door. een Antwerp-achterspeler is hem te vlug af. Foto uit 
de (rehabilitatie) match van Anderlecht (Anderlecht - Anttuerp 2 - 1). 

wij wi l len bot tu 

Om het zeggen zoals 
het is : wij staan ook niet 
elke morgen voor het 
open venster diep in te 
ademen op bevel van Mi
chel Bottu en het opwek
kende pianogetokkel van 
Irene van Rijsselberghe 
is niet altijd van aard 
om ons fris als een hoen-
tje uit bed te doen sprin
gen om de radio-turnles 
te volgen. Wij zijn geen 
trouw — hoogstens onre
gelmatig — volgeling van 
Michel Bottu. Wij besef
fen overigens dat hét 
feit dat ons leven nog 
niet helemaal zonder 
lichaamsbeweging en 

sportpraktijk verloopt, 
geen voldoende veront
schuldiging is om de da
gelijkse portie ' morgen-
gimnastiek te verzuimen. 

Wij kennen vele men-
sen, toevallig of niet bij
na allemaal ouderen, die 
wèl iedere dag trouw de 
les volgen, en die aan 
iedereen die het horen 
wil vertellen dat zij daar 
hèèl wel bij varen. 

Voor tienduizenden 
mensen is de radio-turn
les de enige lichaamsoe
fening die ze krijgen. 
Duizenden mensen, die 
vijfentwintig jaar lang 
de benen strekten zoals 
Bottu het wou, hebben 
daaraan een heel stuk ge
zondheid te danken. Dui
zenden bejaarden die er 
nog verbazend jong uit
zien, zoals Michel Bottu 
zelf trouwens, dienen dat 
toe te schrijven aan tien 
povere minuutjes turnen 
per dag. 

Daar komt nu een ein
de aan, want de wijzen 
van de BRT hebben be
sloten de ochtendgimnas-
tiek af te schaffen. Mi
chel Bottu heeft een 
briefje ontvangen dat hij 
bedankt is, en eruit 
vliegt. 

Eerlijk gezegd, dat kan 
er bij ons moeilijk in. 

Er schijnen nog altijd 
een paar honderdduizend 
mensen (en het moesten 
er een paar miljoen zijn) 
te zijn die de oefeningen 
uitvoeren. De lesjes van 
Bottu (men zoeke in dit 
verkleinwoord, dat allèèn 
op de duur betrekking 
heeft, vooral niets klein-
erends). hebben méér ge
daan voor de lichaams-
kultuur van de Belgen 
dan gelijk welke sportfe
deratie 'n ons land. Geen 
enkele immers, voetbal
bond inbegrepen, brengt 
dagelijks tienduizenden 
mensen in beweging op 
dergelijk verantwoorde 
wijze. Dat doen alle 
sportfederaties samen 
misschien nog niet. 

Geen enkele bond. 
klub, federatie of organi

satie bereikt het soort 
mensen dat het duo Bot-
tu-van Rijsselberghe wèl 
bereikt, en wij denken 
o.m. aan de vele gehand!-
kapten, bejaarden, huis
moeders, ja zelfs bedlege-
rigen (wij kennen er een 
die in zijn bed alle oefe
ningen uitvoert die hij 
kan uitvoeren). Sporta, 
de « bond », minister van 
Mechelen en anderen, zij 
zullen het ons zeker niet 
kwalijk nemen als wij 
hier beweren dat zij met 
hun zo lovenswaardige 
initiatieven slechts een 
klein percent van het 
aantal mensen bereiken, 
dat Michel Bottu via de 
radio bereikt. 

Over de degelijkheid 
van de oefeningen kan 
niet eens gediskussieerd 
worden. Al wie ze af en 
toe volgde, al wie het 
leuvense « sportkot » iet 
of wat kent, al wie Bottu 
kent of heeft gekend, 
weet dat die man en zijn 
werk behoren tot het bes
te dat Europa op dat ge
bied kan « prezenteren ». 

Dat gaat men nu dus 
afschaffen. Zo maar. Sim
pelweg afschaffen. Gaat 
men zonder protest laten 
begaan ? Wij Belzen, die 
een koersvelo beschou
wen als de hoogste ver
wezenlijking van het 
mensdom, die altijd de 
mond vol hebben over 
sport en kampioenen, re-
kords en sportopvoeding. 
gaan wij het beste dat in 
ons land op sportgebied 
werd verwezenlijkt — of 
kent u iets beters ? — 
zonder protest laten op
doeken ? 

Omdat de mensen die 
de radiolessen volgen 
niet behoren tot het soort 
dat het staat uit te leggen 
in tribunes of staminees. 
Omdat zij al de te kom-
mercieel ingestelde sport-
instanties in ons land 
niet interesseren. Omdat 
zij onbekenden zijn. Om
dat de sportinstanties in 
ons land nog altijd het 
verschil niet kennen tus
sen kommerciële geld-
klopperij en edukatieve 
lichaamskultuur. 

Het is ondenkbaar. De 
radiogimnastiek moet 
blijven. Zolang één mens 
hem volgt, zolang die éne 
mens niet werd opgevan
gen door betere organi-
zaties (en dat kan nog 
eeuwen duren, gelijk wil 
hier een gang gaan me( 
een serieuze sportinspan 
ning), zolang moet er via 
de radio turnies gegeven 
worden. 

Wij willen er met ple 
zier al onze vedetten — 
en of wij er hebben — 
voor kadoo doen. 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

xaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

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

De grote specialiteiten zijn t Ochten» 
tchwanztuppe • Hongaarse goelas] • 
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het 
spit • Kraclitvleesscliotel beter dan In 

Duitsland 

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

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

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

Mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 

Tel. 02/18.74.89 • mooiste van Brussel 

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

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

KONTICH, Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Lichtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

WALTER ROUND 
^i)^ lni in i id ojmdm. irluad ^o«c 

au* xuiua/oBdMa 
MBUUrtKAXr H ANTWIRPEK 

(Lel op hel huisnummer Q 
TdcfwmMKil 

AUE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Vooi l iun TM dit l U : 10 V> k»ttiii( 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Pons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

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

Telefoon : (02)28.87.09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

teL 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevazele 

teL 051/612.84 

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

TeL 39.19.27 
r.V. - RADIO ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN AAN HUIS 
r.V PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. I.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligst* 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat « 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
OE V E E R M A N i> 

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

Uitbate' lan Brugmans 
3-2-68 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
Lauwereys De Bruyn 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag ; woensdag 

Bellestraat 49 • Hekelgem 
TeL OS3/687.40 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie I 

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

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

Tel. : (03)52.81.73. 32.02.10 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCINC 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN 

# / via "GROEP DE BONDT 
Coremaitssfraaf 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

WiJ-LEZERS VRAGEN BI) HUN OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C , Provtnciestraat 95 ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 - Opticiens j Vraagt hel bezoek van onze 
vertegenwoordiger. 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabrikant-Ontwerper 
der RICHELIEU-

BRILLENKOLLEKTIE 
Hovenierstraat 9 Aalst 

El Wm filEl 
OlEPVRIESTUNNELS 
KAMlQNKOEUNe 
WlNKeUNBlCHTINGEN 

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/Antv>?erpen Tel.: (03) 36.11,35-36.59.31 

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

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek, UW volksgenoten I 

Depot Gent - Tel. 09/22.45.62 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 20% KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(052)288.70 

Totale verkoop 
DEKENS • LAKENS 

BEDSPREIEN 
aan WEGGEEFPRIJZEN 

Schuttershofstraat 4 0 
ANTWERPEN 

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

Zondag v^n 9 tol 12 U. 

B O Y C O T 
ALLE FRANSKIUONS 

steun enkel 
radikaal-vlaamse firma's 

Gij en wij, eerlijk en radikaal I 

1 kg nettoprijs 170 F thuis best. 
of 2 kg —10% 306 F spoorw. 
of 5 kg —20% 680 F terugb. 
TOPKOFFIE kraakvers gebrand. 
Schr. of tel. : KOFFIE HAWAII 

Gr.-Bijgaarden • T. 02.52.60.55 

WINTERSPORTVAKANTIE IN POLEN 

ZAKOPANE 
BUKOWINA 
KARPACZ en 
KRYNICA 
)ASZOWIEC 

SZKLARSKA POREBA 

Prijzen vanaf 1.400 BF (volledig pension voor 7 dagen) 
Verdere inlichtingen over deze diverse mogelijkheden ontvangt U op het hoofsekretariaat van de 
V.T.B. Sint-Jakobsmarkt 45-47. te Antwerpen - Tel. 03/31.09.95 (10 lijnen). 

Onze kantoren in gans het vlaamse land blijven 's vrijdags geopend tot 20 uur. 



io wu 

PERS 
spiegel 

» De belgische. dat wil zo 
goed zeggen de Vlaamse als ook 
de Waalse en de brusselse !!!! 

» Zo zien wij het altans !!! ». 

gazet van antwerpen 

• Er volgde een pijnlijke stil-
^ , toen senator Vanden Daele 
Èp de CVP-kaderdag aankon-
mgde dat hij deze voor Vlaan-
aeren slechte grondwetsherzie
ning niet zou stemmen ». Dit 
b wel de meest kenschetsende 
tin uit de vlaamse pers van de-
te week. Kenschetsend inder
daad en pijnlijk. Want half ver
dwaasd, na hun maandenlange 

Ïeschrijf over de a waal se 
rondwet », « de balans is wel 

^g nadelig » en zomeer moeten 
éie meeste joernalisten nu inhin-
êien. Op hevel van hogerhand ? 
Hadden die heren, die zo mooi 
kunnen praten over de taak 
van de pers en de open vrije 
informatie maar een tiende van 
de moed van de tsjechische 
Bchrijvers en radioreporters van 
1968, of een honderdste deel 
van het zelfrespekt dat de bas-
kische nationalisten opbrengen 
tot voor de rechters die over 
hun leven gaan beslis.sen... 

voJksgazet 

Als het u nog kan interesse
ren : een stukje inontiwerk van 
stautsininister van Eynde. Zo 
te zeggen vindt deze super-de-
mokraat dat een oppozitiepartij 
zich zo maar moet neerleggen 
bij wat de heren regeerders in 
hun alwijsheid wensen op te 
leggen aan het land. 

« Waartoe heelt al dat lawaai 
van de Volksunie, Rassemble-
ment Wallon, Front des Fran
cophones, PVV-Walen en libe
rale en franstahge socialis
tische oppozanten nu eigenlijk 
gediend ? 

» Al die heren durfden hun 
verzet toch niet tot het uiter
ste volhouden. Zodra de quo
rumkomedie door de liberalen 
doelloos was gemaakt, haast
ten zij zich aan de vergadering 
deel te nemen en zelfs, in tal 
van gevallen ja te stemmen of 
zich hoogstens te onthouden... 

» .. Want het is en blijft een 
feu dat door de schuld van de 
veelhoofdige oppozitie (zoveel 
hoofden zoveel zinnen) en haar 
— schijnbare eenheid — in te
genstrijdigheid, moedwillig 
meer dan twee iaar zijn verlo
ren gegaan 

» Wij hopen dat de open
bare mening, staande voor de 
ineenstorting van een oppozi-
tietaktiek die enkel in dwaas 
geschreeuw en nutteloos tijd 
verlies is uitgemond /al begrij
pen wie de werkelijke verdedi
gers v;m rl,. l-cioische belangen 
zijn 

Over het debat in de Kamer 
merkt De Witte op dat de he
ren van de meerderheid in elk 
geval een zwijgende meerder
heid waren. Zo wat de pijnlijke 
stilte die volgde op de hoger 
geciteerde verklaring van se
nator Vanden Daele. 

« Het overige deel was meest
al een dovemansgesprek. De 
wallinganten en fransdolle 
Brusselaars houden vol, dat 
men alle franstaligen zowat 
aan het wurgen is en zelfs de 
«vrijheid van het gezinshoofd» 
een prul is, vergeleken bij de 
begrenzing van het hoofdstede
lijk gebied. De Volksunie daar
entegen betoogde dat Vlaande
ren werd verraden en men 
machteloos staat tegen de uit
breiding van Brussel. 

. » En de regering ? Wel die 
zei niets. Op enkele korte re
plieken na, kreeg men de stem 
van de bewindvoerders niet te 
horen. De zwijgzaamheid van 
een regering, die jarenlang 
voorhield dat deze grondwets
herziening van historisch be
lang is en voor het land onmis
baar moet worden genoemd, 
doet de pijnlijke vraag rijzen 
of de ministers zelf nog gelo
ven in de door hen voorgehou
den oplossingen. Zo ja, waarom 
zwegen zij dan ? ». 

V. 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Rijksweg Gent-Kortiijk 

ASTENE - DEINZE 

'« Maandags gesloten 

de standaard 

« Weinig diepgang » zuchtte 
Manu Ruys over de debatten 
rond de grondwetsherziening. 
Zijn wapens zijn echter zelf 
nogal afgebot. Want de klisjees 
die hij hier vertelt kunnen zó 
uit de mond van een Tinde-
mans komen. Of nog uit hoger-
mond ? Want nu de heer Bou-
dewijn van Saksen-Coburg de 
oude stelregel toepast « maakt 
van de roofridders hofadel ». 
weet men niet meer van waar 
We de echos krijgen uit Ruys 
pen. 

« De federalistische partijen 
hebben in het debat hun man

netje gestaan en toch zwaar 
prestigeverlies geleden. De 
kloof tussen de « natuurl i jke 
bondgenoten » Pei-in en Schiltz 
was nooit zo groot als woens
dagnacht. Hier stonden geen 
twee partijleiders die naar het
zelfde federale België streven, 
maar verhi t te tegenstanders 
die het over ongeveer alles on
eens waren. Legde die voortdu
rende kortsluiting onder de fe
deralisten de z ic ï tbare nervo-
ziteit van de VU-leiders uit ? 
Anciaux en Schiltz staken soms 
diep door m het verdedigings-
sisteem van de regering, en 
toch slaagden zij er niet in een 
grote rede te houden. 

» Er was veel kritiek, maar 
geen vizie op een nieuwe staat. 
Geen boodschap. Dat was trou
wens de grote leemte in dit de
bat over de staatshervorming : 
er kwam geen staatsman aan 
het woord. Het bleef allemaal 
beperkt tot een konfrontatie 
tu.ssen tegenstanders die spij
kers op laag water zochten en 
eikaars kleine kanten poogden 
bloot te leggen 

» De CVP verweet de Volks
unie haar boycot van voor de 
vakantie. De Volksunie ver
weet de CVP het zoveelste ver
raad aan Vlaanderen. Wie had 
gelijk ? Men zal het ons niet zo 
gauw uit het hoofd praten dat 
de VU te vlug is overgegaan tot 
de obstruktie. Maar even zeker 
geloven wij dat de vlaamse 
CVP weinig of niets heeft ge
daan om tot een gesprek met 
de VU te komen. De verdeeld
heid in de vlaamse rechterzijde 
blijft een van de konstanten in 
de geschiedenis van onze ge
meenschap ». 

» Laten we duidelijk zijn. De 
overwmning van de FDF bij de 
brusselse gemeenteraadsverkie
zingen werpt onmiddellijk 
vruchten af, zoals men kan 
zien. Moet Vlaanderen hierui t 
nu de konkluzie t rekken dat 
ook daar de taaipart i j de groot
ste van het gewest moet wor
den als men een einde wil ma
ken aan de sistematische poli
tiek van topgevmgen aan de 
franstalige gesprekspartners ?». 

de nieuwe 

Koel, bijna verachtend, vat 
Mark Grammens het luguber 
spelletje samen dat de vlaamse 
CVP weer eens met de vlaamse 
gemeenschap heeft gespeeld. 

« De « relance » van de rege
ringsvoorstellen is slechts moge
lijk geworden dankzij toege
vingen van Vlaamse zijde. 
Vlaanderen, dat zich eisende 
partij noemt, was weer eens al
leen maar toegevende parti j . Er 
wordt nogal zwaar getild ' aan 
het feit dat het nieuwe rege-
ringskompromis ook de in
schrijving in de taalwetten van 
1963 voorziet van een klauzule 
waaruit duidelijk blijkt dat de 
« randgemeenten met facilitei
ten » tot he t vlaamse taalge
bied behoren, maar dit is een 
schijnvoordeel. 

» De toegevingen welke van 
vlaamse zijde werden verricht 
om het nieuwe kompromis mo
gelijk te maken, zijn daarente
gen zeer konkreet. De pariteit 
in het uitvoerend orgaan van 
de brusselse agglomeratie 
wordt opgegeven ten voordele 
van een wettelijk ingebouwde 
franstalige meerderheid. Een 
konkrete datum in de zeer na
bije toekomst (september 1971) 
wordt vastgesteld voor de af
schaffing van de taalinspektif 
in het onderwijs te Brussel 
terwijl bijvoorbeeld in de brus
selse agglomeratie nog steed<; 
klauzules uit de wetgeving van 
196.S die voordelig waren voor 
de Vlamingen, op toepassing 
wachten. 

de zeewacht 

« De Pierswacht » noemden 
onze oostendse vrienden vroe
ger eens dit CVP-weekblad. 
Voldoende vlaamse refleks heb
ben ze echter wel om de nieu
we voorstellen af te wijzen, 
kleintjes wordt het echter als 
dit moet gekoppeld aan een 
aanval op de « Vereniging der 
Vlaamse Leerkrachten », waar
van de algemene sekretaris toe
vallig een VTI-gemeenteraads-
lid is, Jaak van de Meulebrou-
cke, die in Oostende woont. 

« Nu is de grondwetsherzie
ning totaal verziekt en goed op 
weg cm dat ganse land een lou
ter verbrusselste oplossing op 
te dringen. Alle vlaamse parle
menta i ren dienen nu inderdaad 
te begrijpen dat een nieuwe 
grondwet, die de Vlamingen in 
de hoofdstad geen toekomst 
waarborgt, eenvoudig geen 
grondwet is voor een tweetalig 
land als het onze. Met het ver
werpen van het eerste rege-
ringsvergelijk werd de kans 
verkeken. Wat deed het W L 
destijds om die flater te ver
mijden ? Of was dit W L dan 
toch te VU-gebonden om een 
ander s tandpunt te mogen in
nemen ? 

» De W L voegt er nog aan 
toe dat zij « de Judasprijs zal 
toekennen aan alle vlaamse 
parlementsleden die he t nieu
we regering.svoorstel tpch zou
den goedkeuren. Die Judaslijst 
met al hun namen en met de 
nodige kommentaar en illustra
tie zal op ruime schaal ver
spreid worden en jaarlijks zul
len deze verantwoordelijken op 
die verjaardag van hun goed
keuring duidelijk aan hun ja-
stem her innerd worden ». 

» Dat zijn dan weer van die 
fascistoïde metodes van politie
ke afdreiging die we onmoge
lijk kunnen bijtreden. Int imi
datie kan een goede zaak 
slechts kwaad doen ! En er is 
al kwaad genoeg geschied ! ». 

het laatste nieuws 

Ook in de PVV is het uur van 
« met de pink op de naad van 
de broek » geslagen voor de 
schrijvers in PVV-kranten. Piet 
van Brabant moet zich verla
gen om als « taalminimalist » 
de taalwetten van 1932 en 63 
af te breken. « Vive la liber-
té ». Die taalwetten werden 
ooit wel toegepast, mijnheer 
van Brabant, namelijk van 
1940 tot 1944. Lees het bij uw 
kollega Karel De Witte in zijn 
boek « Brussel open stad ». 

« Taaiverklaring en taalin-
spektie hebben in ieder geval 
tot niets gediend. Het aan ta l 
leerlingen in de nederlandstali-
ge scholen te Brussel is de 
jongste jaren niet verhoogd, in
tegendeel. De afschaffing vaa 
het huidig stelsel zal aan de on-
derwij.sstatistieken in het Brus
selse niet.s veranderen. Bewe
ren, dat de vlaamse klassen nu 
zullen leeglopen is al te bela
chelijk. 

» Franstalige extremisten be
ogen de verfransing van vlaam-

' se kinderen door « de vrijheid 
van het gezinshoofd », hierop 
moeten de Vlamingen antwoor
den met een andere eis ; de 
stoffelijke en geestelijke vri.i-
heid van de vlaamse ouders ». 

de nieuwe gids 

« De taaldwang » werd opge
heven in Brussel zegt van Ha.-
verbeke. Nu moet de Volksunie 
toezien dat de CVP de grote 
« dinamische nieuwe taktiek » 
van van Elslande gaat toepas
sen. Om achteraf weer door de 
feiten in het gelijk gesteld te 
worden. 

« Op een vergadering die 
zondag te Antwerpen werd ge
houden en waarop Volksunie
voorzitter Frans van der Eist 
een duizendtal kaderleden van 
zijn parti j toesprak, werd ui t 
het geheel van het kommunau-
tair dossier deze brusselse aan
gelegenheid gelicht. De h. van 
der Eist, die samen met zijn 
vrienden in de Kamer bij her
haling had betoogd, noemde 
deze terugkeer tot de vrijheid 
in Brussel een noodlottige toe
geving waardoor het neder-
landstalig onderwijs te Brussel 
en op lange termijn de vlaam
se aanwezigheid in gevaar wor
den gebracht. 

» Dat is een totaal andere op
vat t ing dan diegene welke door 
de eerste-minister en de minis
ter voor Kommunauta i re Be
trekkingen werd verdedigd en 
bliikbaar door al de vlaamse 
parlementsleden die de h. van 
der Eist en de Volksunie niet 
hebben gevolgd. 

» Men moet verwachten dat 
het loslaten door deze CVP-
BSP- en PW-pa r l emen t s l eden 
van de taaldwang te Brussel, 
de kampanjes zal voeden van 
de Volksunie in de komende 
weken en maanden. 

» Als parti j die de andere op 
de vingers kijkt, vooral dan 
wanneer ze zekere kompromis-
formules aanvaarden, blijft de 
Volksunie in de tradit ie van de 
Vlaamse nationalistische par t i j 
en. Ze dwingt — samen trou
wens met sommige kul tuurver-
enigingen en verenigingen van 
leerkrachten die dezelfde op
vat t ing delen — de andere 
Vlaamse partijen er toe alles in 
hel werk te stellen opdat de ka-
tastrofale gevolgen waarvoor 
de Volksunie beducht is, zich 
niet zouden voordoen. 

» Het behoort aan de vele 
overtuigde Vlamingen uit de 
tradit ionele partijen, die in 
hun respektieve kringen steeds 
meer ver t rouwen genieten, 
door de evolutie zelf te Brus
sel te bewijzen dat zij de voor 
Vlaanderen beste weg hebben 
gekozen ». 

w. luyten. 

Duitse Moezelwijn brengt stemming 

« HUGO SERVATY » 

begrip van prima kwaliteit 

Alleen invoerder 

MARCEL OMBELETS 

Tel. 03 / 21.00.16 Citschotellei 207 

2200 BORCERHOUT 

In het Antwerpse VIER PROEFLOKALEN 

< ALCAZAR » mef « HUCO-SERVATY WIJNKLUIS » 
in 't centrum van Kontich, 2550 Mechelsesteenweg 22 
Tel 03 /53 13.52 Maandag gesloten 

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

* 
' HUIS TIJL », Bredabaan 298, Merksem 2060. 

Zaal voor feesten 
Tel. 03/45.89.76 Maandag gesloten 

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

OFFICIEEL VERDELER 

H. PELEMAN-MARCKX 

RADIO «PELMAR» 

Vanden Nestlei 16 
ANTV/ERPEN 

Tel. 03 .39 .19 .27 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
VOOR V.U.-LEDEN 

TELETON - ANEX 
• klasse TV toestel met door-

steekbeeldbuis 
• gepolitoerd notenhout 
• kanaalkiezer met voor-

selektie. 

TELETON-ANEX 
1, Kwaadstraat - 9791 Elsegem 
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bewegi 

Antwerpen 
antwerpen (stad) 

dienstbetoon 
Alle dagen op het sekretari-

aat tijdens de openingsuren. 
Voor speciale gevallen zoals 
pensioenen, donderdags van 18 
tot 19 u. Reeds honderden ge
vallen van dienstbetoon kregen 
een gunstig verloop door onze 
tussenkomsten. Ook tientallen 
van leden en simpatizanten die 
buiten de afdeling wonen. 
zitdag dr. ballet 

Sociaal dienstbetoon bij hem 
thuis op maandag 21 december 
van 18 tot 19 u. 30. 
grote kwisavond 

Dinsdag 19 januari om 20 u. 
30 in het lokaal Scheldehof, 
Oude Koommarkt 28, Antwer
pen. Een bekwaam kwisleider, 
dhr. (van Dam, zal de vragen 
opmaken en stellen. Hij alleen 
kent de vragen. Er zullen drie 
reeksen van vragen gesteld 
worden. Aan elke groep afwis
selend in het totaal 96 vragen. 
Iedereen is welkom. En ook ie
dereen kan deelnemen. Een ge-
gezonde welweterrij tussen 
jong en « niet meer zo jong ». 
vujo 

Arrond. Vujo-bijeenkomsten 
elke tweede vrijdag van de 
maand op ons sekretariaat. 
vrijwillige bijdrage 

Stuur ons maandelijks een 
kleine bijdrage. Het doet uw 
geldbeugel niet zeer, doch helpt 
ons in onze propaganda. 

bonheiden 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Maurits van den 
Bosch, Bercntrodedreef 23 ; 
sekretaris : Jan De Backer, 
Spiekelei 7 ; penningmeester 
en ondervoorzitster : Mevr. 
Leen-Buelen, Mechelsesteen-
weg 136 ; propaganda : Emiel 
Tuymans, Korte Hondshoek-
straat 5 ; lid : Walter Hen-
drickx. Oude Baan IC, allen te 
Bonheiden. 

borgerhout 
jeugdklub « wi j jongeren » 

Onze eerste dia-avond van 
het seizoen slaagde opperbest. 

Volgende dia-voorstelling op 
verkenning in Joejoslavië, op 
woensdag 23 december om 20 
u. in ons lokaal, Karel de Pre-
terlei 214, Borgerhout. 

Op oudejaarsavond is ons 
jeugdlokaal open van 19 tot ... 
uur, om in een reuze sfeer met 
hit-muziek 1971 binnen te dan
sen. 

bornem 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Hermans Frans, 
Kloosterstraat 23, Bornem ; 
ondervoorzitter en dienstbe
toon : Tourné Julien, J. Ham-
meneckerstraat 100, Marieker
ke ; sekretaris : André De 
Proft, Broekstraat 27a, Bor
nem ; penningmeester : Karel 
Capozzi, Pr. Albertlaan 21, Bor
nem ; propaganda : Mare Maes, 
Stationsplein 15, Bornem en 
organizatie : Mare Todts, Tem-
sesteenweg 44. Bornem. 

brasschaat 
nieuw bestuur 

Voorz. : Paul van Eyck, Ke-
nislei 7 ; ondervoorz. : mevr. 
Verijke-Deschepper, Hoge Ak
ker 35 ; sekr. : B. Roose, Veld-
straat 134 ; penningm. : R. van 
den Abeele, Donkse Steenweg 
30 ; prop. en Vujo : H. Meeus, 
Heislagse baan 30a ; org. : R. 
Vanthillo, Martouginlaan 144 
jn Vujo : H. van der Straeten, 
Klaverheide 84. 
vl-70 

De kontaktklub VL-70 nodig
de de heer De Merecy uit ons 
te komen inlichten over « De 
hernieuwing van het School-
pakt ». Vrijdag 15 januari 1970 

in de feestzaal van de Gemeen
telijke Jongensschool, Door 
Verstraetelei te 20 u. 30. 

edegem 

afdelingsraad 
De eerstvolgende vergadering 

dinsdag 22 december om 20 u. 
15 in « Elzenhof », KerkpJein-
Elsdonk. 
nieuw bestuur 

Verkozen : De Backer (74 
stemmen), De Boel (79), De 
Gueldre (52), Dekeyser (71), 
Jacobs Hilde (70), Muys (76), 
Saenen Albertina (62), Schiltz 
(68), Smedts Vera (71), van 
Huffelen (68), van Reeth (74) 
en Wyns (65). 

Volgende week vermelden 
wij de samenstelling. 
vujo 

Dinsdag 29 december in « El
zenhof » (Kerkplein-Elsdonk) 
om 20 u. : Vujo-doop ! Alle 
jongeren vanaf ± 17 jaar zijn 
uitgenodigd. Op het program
ma o.a. speech door Nelly 
Maes, doop door de VU, klein
kunst en reuze-instuif. 

ekeren 

volksunie in schepenkollege 
De nieuwe bewindsploeg 

heeft tans, in uitvoering van 
het akkoord van 12 oktober het 
schepenkollege definitief vast
gesteld. In de drie partijen-koa-
litie (VEG, CVP en VU) zal 
onze vriend Alfons Bollen het 
mandaat waarnemen van sche
pen van financiën, handel en 
nijverheid. Wij wensen hem 
veel geluk in de moeilijke taak 
die hem te wachten staat. Met 
de tweede verkozene, Antoon 
De Groof, zullen zij en moeten 
zij kunnen rekenen op de steun 
van het nieuwe afdelingsbe
stuur. 

herentals 

vlaamse oudejaarsnacht 
Op 31 december vanaf 20.30 

u. jaarlijks groot dansfeest van 
Volksunie Herentals in zaal 
Funkis, Grote Markt. Inkom : 
50 fr. Plaatsen worden voorbe
houden door storting op pr 
1508.66 van Kredietbank-Heren-
tals met vermelding : Oude
jaarsnacht-Volksunie. Orkest : 
Stan Philips. 

herenthout 

bestuursverkiezing 
Door een spijtige vergissing 

werd verleden week bij de ver
melding van onze nieuwe be
stuursleden de naam van dhr 
van Hoey niet vermeld. Graag 
zetten wij hiermee deze zaak 
recht. 

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 

bal 
Zaterdag 19 december e.k. te 

20u30 VU-bal in zaal « de Oude 
Spiegel» (Kioskplaats). Toe
gang : 40 fr. 

hove 

lidkaarten 1971 
Eerstdaags worden de nieu

we lidkaarten aangeboden. 80 
fr. voor het hoofdlid, 40 fr voor 
het bijlid. Bij voorbaat dank 
voor een vlotte regeling. 
abonnementenslag 

Interessante mensen lezen 
interessante lektuur ! Klamp 
één van onze bestuursleden aan 
voor een ^jaarabonnement op 
« Wij ». 

nieuw afdelingsbestuur 
Voorz. : Michiel Steel ; sekr.: 

René van der Haeghen ; pen
ningm. : Juliaan Op de Becq ; 
org. : Rutger Buys ; jeugd : 
Joost Goris ; dienstbetoon : Ge
rard Vansteenkiste en Jan Ler-
nout. 

kontich 
nieuw bestuur 

Voorz. : van den Hauwe Ed-
mond ; sekr. : De Beukelaer 
Ferre ; org. : van Baelen Mau
rits ; prop. : Serrneus Luc ; pen
ningm. : Defossé Luc ; raads
leden : Torfs Ward en Onzia 
Hugo. Afgevaardigden arron-
dissementsraad : van den Hau
we Edmond en De Beukelaer 
Ferre. 

mariekerke 

volksunie-bal 
Zaterdag 19 december om 21 

uur, groot Volksunie-bal in de 
« Raadskelder », Jan Hamme-
neckerstraat 100. Orkest Ritme 
Club. Inkom : 30 fr. 

mechelen 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Michel Servaes, 
Baron Empainlaan 28 ; sekre
taris : Koen van Nieuwenho
ven, Vekestraat 17 ; penning
meester : Lucien Calus, H. Con-
sciencestraat 26 ; propaganda : 
Eddy Luyten, Luchtvaartstraat 
7 en Paul Holsters, Leuvense
steenweg 120 ; organizatie : 
Bob Dosfel, Kleine Bareelstraat 
80 en Roger van den Abbeele, 
Moestuinstraat 6 ; ondervoor
zitster : Mevr. Hilda Brouwers-
Uytterhoeven, Battelsteenweg 
396 ; adjunkt-sekretaris : Joris 
Swartenbroeckx, Kleine Ba
reelstraat 3 ; verslaggever : 
Paul Dupont, Kon. Astridlaan 
183 ; dienstbetoon : Kris van 
Esbroeck, Begijnenweide 11 en 
lid : Dirk Borremans, Bake-
laarstraal 49, allen te Meche
len. 

niel - schelle 
nieuw bestuur 

Voorz. : van den Neucker Fr., 
Laarhofstraat 152, Schelle ; on
dervoorz. : Haesevoets Florent, 
Dorpsstraat 50, Niel ; sekr. : 
Deheusch Luc, Aug. Vermey-
lenstraat 5, Niel ; penningm. : 
Huygelen Frans, Aug. Vermey-
lenstraat 3, Niel ; prop. : De 
Decker Marcel, Schuttershof-
straat 6, Niel en Boeynaems Ir
ma, Oudstrijdersstraat 6, Niel ; 
org. ; De Graef Jos, Karl Marx-
straat 9, Niel ; dokumentatie : 
Troch Edward, Aug. Vermey-
lonstraat 10, Niel ; ere-voorz. : 
Theunissen Godfried, Alb. Ro-
denbachstraat 12, Niel ; afgev. 
Vujo : van de Vyver Willy, E. 
Dewittstraat 4, Niel ; gemeen
teraadslid : De Koek Georges, 
Karl Marxstraat 42, Niel. 

schoten 
lidkaarten 1971 

Het hernieuwen der lidkaar
ten is voor ons bestuur een 
zware opdracht, die veel tijd 
vergt, daar ieder lid moet be
zocht worden. Onze leden kun
nen hierbij helpen door er voor 
te zorgen dat één huisbezoek 
volstaat door het geld, 80 fr. 
hoofdlid en 40 fr. bijlid, klaar 
te leggen en eventueel de huis
genoten te verwittigen. 
nieuwe leden 

Geef adressen door aan John 
Jordaens, Paalstraat 49, Scho
ten. Ieder lid kan gemakkelijk 
één adres van een simpatizant 
bezorgen. Wij doen de rest. 
werkvergader ingen 

ledere vrijdagavond vanaf 20 
u. 30 « werkvergadering » bij 
onze vriend Ludo Verswijvel, 
Braamstraat 121. 

st-katelijne-waver 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Dirk van de 
Voorde, Netestraat 3 ; sekreta
ris : Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 ; penningmeester : 
Frans Maes, Duivenstraat 47 ; 
propaganda • Jan Symons, Kas
teellaan 5A ; organizatie : 
Emiel van Langendonck, Cle-
menceaustraat 59. 

Leden : Frans Raymenants, 
Licrsesteenweg 33 ; Godelieve 
De Keyser, Albertstraat 27 ; 
Hilde De Wit-De Broeck, IJze-
renveld 130 : Hendrik en Jan 
van Itterbeeck, Lange Zand-

straat 46 ; Herman Buys, Eke-
lenhoek 24 ; Marcel Rosiers, 
Daliastraat 46 ; Jos Marien, 
Parsivalstraat 3 en Luc van 
Gastel. Licrsesteenweg 83, al
len te St-Katelijne-Waver. 
vu-dansavond 

Zaterdag 9 januari 1971 om 
20 u. 30 in de feestzaal Elze-
straat, Clemenceaustraat 111 te 
St. Katelijne-Waver. Orkest : 
Oscar De Nayer. Zangeres : 
Belinda. 

Westmalle 
hernieuwd bestuur 

Voorz. : Jan Wilmssen ; sekr.: 
Frans Dams ; penningm. : Ar
mand Claes ; prop. : Jozef De 
Cock ; org. : Robert Coninckx 
en raadslid : Alfred Francken. 

Brabant 
brussel (arr.) 
wensen 

Het arrondissementeel be
stuur wenst alle kaderleden, le
den en « Wij »-lezers een har
telijk kerstfeest. 

diegem 
nieuw bestuur 

Voorzitter en afgev. arr.raad: 
M. Cnops ; sekretaris : Staf 
Vanpoucke ; financiën : Julia 
Vankeerbergen ; organizatie : 
Elvira Vercauteren en propa
ganda A. Sanfrinon. 

evere 
bestuursverkiezing 

Maandag 21 december a.s. in 
het café « La Limite », Wal-
ckiersstraat 10 (verlenging der 
Lindestraat) tussen 20 en 22 
uur. . 

haacht 
bestuursverkiezing 

Voorzitter : A. van Weyen-
berg, Trémelobaan, 256, Keer-
bergen ; ondervoorzitter : Joris 
Baudet, Wilgenlaan, 9, Muizen ; 
sekr. en penningmeester : Rita 
van Besien-Bollion, Borreveld-
weg, 1, Boortmeerbeek ; orga
nizatie : Jan De Leebeeck, 
Bieststraat, 220, Hever ; propa
ganda : Reimond Verreth, Wak-
kerzeelse baan, 11, Wespelaar. 

hekelgem - essene -
teralfene 
bestuursverkiezing 

De bestuursverkiezing ging 
door op 27.11.1970 in ons lokaal 
Gasthof Lindenhove te Hekel
gem. Voor de 8 beschikbare 
plaatsen waren er slechts 8 kan
didaturen. 

De uittredende voorzitter Ar
thur De Schrijver stelt vast dat 
gezien er niét meer kandidatu
ren zijn als te begeven plaatsen 
alle kandidaten normaal verko
zen zijn. Vermits de voorzitter 
verkozen werd als VU-gemeen-
teraadslid in Hekelgem stelt hij 
zijn kandidatuur niet meer als 
voorzitter. Nadien werden de 
funkties als volgt verdeeld : 
voorzitter : van Goethem Jan, 
Bellestraat 87, Hekelgem ; se-
kretaris-penningmeester : Muy-
laert Roger, Bleregemstr. 114 A, 
Hekelgem ; feestleidster : mevr. 
Arijs Elza, Dorpstraat 58, He
kelgem ; bestuursleden : De 
Ryck Jozef, Kwezelswek 3, He
kelgem ; De Schrijver Arthur, 
Brusselbaan 89 Hekelgem, af
gev. arr.raad ; Schelfhout Adolf, 
Krokussenlaan 34, Teralfene, 
afgev. arr.raad ; van Nieuwen-
hove Alfons, Leenweg 15, He
kelgem en Verhavert Gustaaf, 
Domentstraat 38, Hekelgem. 

kampenhout - berg - buken -
nederokkerzeel 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Pol Verdoodt, 
Duistboslaan 5A, Berg ; sekret.; 
mw. van Hecke-Thibout M.L. 
Fazantendal 6, Berg. (gemeen
teraadslid) ; org. : Pieter Van-
dervorst (gemeenteraadslid Ne
derokkerzeel) ; financiën : Hu
go Vanremoortel ; propaganda 
en afgev. arr.raad : Jan De-
greef. Het sociaal dienstbetoon 
zal per gemeente door de plaat
selijke gemeentemandatarissen 
georganizeerd worden. Dit zijn 
voor Kampenhout : Jef Schoe-

vaer (kandidaat burgemees

ter) en buiten bovenvernoem-
de Gust van Ingelgom te Berg. 
Als raadslid : Jos Verstraeten. 
Tevens werd beslist en toela
ting bekomen om de gemeente 
Nederokkerzeel, die voordien 
bij de afdeling Steenokkerzeel 
was, bij de afdeling Kampen
hout - Berg - Buken te voegen. 

kessel-lo 

van het oude 

in het nieuwe jaar 
Prettige oudejaarsavondvie

ring met de Volksunie van Kes-
sel-Lo in de gemeentelijke 
feestzaal 't Bad, Martelaren-
laan, vanaf 20.30 u. Dansmu
ziek met de « Super sound dee-
jee's » Tony en Erich. Lekkere 
hapjes, allei'lei dranken. Toe
gang 30 fr. 

laken 
nieuw bestuur 

Ere-voorzitter, Richard Thie-
baut ; voorzitter : Albert van 
Walleghem ; sekretaris : Kris 
van Impe ; propaganda : Jaak 
Malbrancke ; organizatie : Wil
ly Janssens ; financiën : Pol De 
Blaer. 

De heer van Walleghem, heeft 
er de vergadering attent op ge
maakt dat hij de funktie van 
voorzitter wil waarnemen ge
durende slechts enkele maan
den. 

liedekerke 
bakschieting 

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

loekerties 
Jonge man. Diploma Gr.-Lat. Vr i j 
van legerdienst zoekt passende be
t rekk ing. Schri jven of te lefoneren : 
senator Jorissen, Louisastr. 3 1 , M e 
chelen. Tel .015/435.96. T 175 

Goed renderende tekst ie lwinkel te 
Asse-Walfergem over te nemen. 
Gunstige l igg ing. Word t overgela
ten om gezondheidsredenen. In l ich
t ingen in Huis Bloemmaert, Brussel
sesteenweg 111, 1700 Asse. T 1 7 6 

Wi j verzamelen alle onui tgegeven 
gedichten en afor ismen met als te -
ma Vlaanderen. Doel : bunde l ing . 
Bij het v inden van een ui tgever ; 
mogel i jkheid van honorar ium. Teks
ten opsturen naar Mauri ts van Lie
dekerke, Poortstraat 40, 1770 Lie-
dekerke. 

Technicus-mechanica A2 , 27 jaar, 
zoekt d r ingend betrekk. als paswer
ker, magazi jnier, onderhoud, liefst 
Brussel-Hal le-Vi lvoorde, O.-VL o f 
An twerpen . T 172 

Gevr. gepens. bed. voor buree lwerk 
2 è 3 dagen per week volgens over
eenkomst, te l . 21.94.09 Anderlecht. 

T 173 

Gevr. v rouwe l i j ke bed. (beginnel . ) 
voor part- t ime betr. te l . 21.94.09 -
Ander lecht. T 174 

T. van Overstraefer 
Hoofdredakleur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvaln DupuUlaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

Beheer 
Voldersstr. 71 Brussel 1000 
rel . (02)12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halfjaarlijks 170 fr. 
Drlemaandeli)ks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 f i . 
Steunabonnemenl 320 fr. 

(mtnlmum') 
Lo.sse nummert 8 fr. 
Alle stortingen' voor tiej blad 
op postrekening 1711.39 
aWIj» Vlaams-nationaal week
blad 

Verantw. oitgevei Mr F. Van
der Els!, Beliegemstraaf 20 

Brussel 1120 



machelen 
in memor iam jan leemans 

Wij hebben in Machelen onze 
gofde vriend Jan Leemans be
graven. Nog lang zullen wij 
hem gedenken. Hij was een 
vertrouwd beeld in de gemeen
te : zijn grote gestalte op de 
fiets, rondrijdend om abonne
menten en leden te werven, om 
de berichten rond te dragen 
van zovele verenigingen. Ook 
dr Hendrik Elias stapte mee 
op in de begrafenisstoet uit 
dank aan ziin trouwe kozijn, 
die hem zovele jaren meer dan 
wf^'-"liiks bezocht in de gevan-
g'^'^'s. De eerlijke trouw en on-
OD'nudende werkijver van deze 
oud'Jtriider 14-18 weze een 
voorbeeld voor de jongeren in 
M f helen. 

'^an al zijn familieleden be
tuigen wij onze diepe deelne
ming in de i-ouw. 

Het afdelingsbestuur 

schaarbeek 

n ieuwe voorzi t ter 
Daar het afdelingsbestuur 2 

kandidaten voorzitters bij het 
arrondissementeel bestuur voor
gedragen heeft, werd de heer 
André Verroken in de funktie 
van afdelingsvoorzitter beves
tigd De samenstelling van het 
bestuur zal later worden mede
gedeeld. 

st. pieters en st. lambrechts 
woluwe 
n ieuw bestuur 

Voorzitster : E. Grootaers, 
Erfprinslaan 130, ; sekretaris : 
G. Polspoel, Kapellaan 3, ; org. 
en propaganda. H. Meulemans. 

Oost-Vlaanderen 
a a 1st 

bestuurswerk ing 
Om het werk vlotter te laten 

verlopen werd overgegaan tot 
het uitbreiden en reorganizeren 
van het bestuur. Het huidige 
bestuur (28 leden), zal mini
mum eenmaal per maand sa
menkomen en de belangrijke 
beslissingen treffen. De uitvoe
ringstaken zijn opgedragen aan 
het dagelijks bestuur ( 9 be
stuursleden en de 5 verkozen 
gemeenteraadsleden). 
bal 

Ons dansfeest zal doorgaan 
in de Klaroen op zaterdag 30 
januari 1971. Kaarten te ver
krijgen bij de bestuursleden en 
in het lokaal café De Vriend
schap. Tombolaprijzen zijn wel
kom bij Dolf De Clercq, tel. 
053-20199. 

burst 

broeder l i jk delen 
Het dansfeest werd weer een 

reusachtig sukses, De afdeling 
Burst wou de netto winst niet 
voor zich alleen houden en 
schonk 10.000 fr. aan de arron-
dissementele kas en 2.000 fr. 
ten voordele van de gestrafte 
plakkers van Aalst. 
feestel i jkheden 

25.12.70 te 15 u. groot kinder
kerstfeest voor alle kinderen 
van onze leden in het lokaal. 

9.1.71 t e 19 u. 30 verkleed 
vlaams-nationaal driekoningen
feest aangeboden aan alle me
dewerkers van ons dansfeest. 
Toegang 30 fr. voor de helpers 
en 60 fr. voor de anderen. 

n ieuw bestuur 
Voorz. : Geert Mallefroy ; 

sekr. : Verhoeven Roger ; adj. 
sekr. : van Hauwe Hector ; 
penningm. : van Lierde Emiel ; 
org. : Hermie Herman ; prop. : 
De Schepper Willy. 

Het nieuwe bestuur besloot 
onmiddellijk de overige kandi
daten te koöpteren : Beurms 
Eduard, Hendricks Julien. Go-
vaert Juliaan, De Smet Jan, 
Lefévre Maurits, Meuleman 
Herman, van Drogenbroeck 
Willy en Redant Renaat. 

denderhoutem 
kerstfeest 

Op 26 december, kerstfeest in 
zaal Eendracht. Gratis eetmaal 
voor de leden. 

gavere 
bestuur 

Vergadering te Asper, Steen
weg 87, heden zaterdag 19 de
cember te 14 u. 30 stipt, 
w e e r g a l m 

Werkvergadering op 26 de
cember te 14 u. 30 in café Ma-
zoet, Asper ; nieuwe adressen 
bii sekretaris Mark De Langhe, 
Scheldestraat 17, Gavere ; fi-
nantiële steun op postrekening 
nummer 857368 van penning
meester Willy De Rijcke, 
Scheldestraat 9, Gavere. 

Kopij voor het volgend num
mer, met verslagen over de ge
meenteraadszitt ingen, binnen 
op 31.171 op het redaktie-
adres : dr. Meysman, Kasteel
straat 22, Melsen. 
sociaal d ienstbetoon 

Eerste zitdag op zondag 10 
januari door mr P. De Pauw 
te 10 u. te Gavere, Scheldestr. 
9 en te 11 u. te Vurste. Wanne-
gatstraat 1. Later elke eerste 
zondag der maand. 
kolpor tage 

Met speciaal nummer van 
« Wij »op zondag 10 januari '71 
te Gavere. Een ideale aanloop 
voor de abonnementenwerving 
in onze nieuwe afdeling, 
griffoen 

Deze trekkersgroep wandelt 
morgen zondag 20 december in 
de streek van Scheldewindeke. 
Samenkomst te Gavere op de 
Markt te 3 u. 30 stipt. 
VOS 

De nieuwe afdeling VOS zal 
van wal steken met een (aktu-
ele) « Basken «-avond. Inlich
t ingen en ledenwerving : Gave
re, St Amandswijk 36. 

heusden 
afdel ingsbestuur 

Voorz. : Koen van Meenen 
(32 j . ) , Nederbroekstr. 1, tel. 
09/52.73.88 (arrondissementsaf
gevaardigde) ; ondervoorz. : 
Henri De Rocker (56 j . ) , Brug-
wegel 14 ; sekr. : Johan De-
quidt (25 j . ) , Molenweide 5 ; 
penningm. : André De Rocker 
(32 j . ) , Hooistraat 32 ; org. : 
Gery De Witte (28 j . ) , Zandak-
kerlaan 12, tel. 09/52.65,76 ; 
prop. : Marie-José Later-Delnoy 
(45 j . ) , Hooistraat 1 ; ieugdaf-
gevaardigde : Jor is Delporte 
(18 j . ) , Blauwesteenstraat 69 ; 
gemeenteraadslid : Paul van 
Durme (31 j . ) , Heidestraat 57a 
en ere-bestuurslid : Gabriel De 
Vos (70 j . ) , Tramstraat 44. 

Voorlopig lokaal : ateljee : 
De Dikke Linde, Nederbroek-
straat 11 
gezel l ig samenzi jn 
voor de jeugd 

Muziekbeluistering, goede 
lektuur, schaakspel, kaarten, 
vogelpik enz., iedere zondag 
vanaf 15 u .in ateljee « De Dik
ke Linde ». Organizatie : Joris 
Delporte. 

merelbeke 
werkvergader ing 

« weerga lm » 
De maandelijkse werkverga

dering voor het verzendings
klaar maken van onze « Weer
galm » heeft plaats op zaterdag 
26 december in « Het IJzeren 
Hekken » Hundelgemse steen
weg 43. Wij beginnen om 15 
uur en verwachten wat bijko
mende werklustigen. 
de griffoen 

Morgen zondag 20 december 
laatste t rektocht van het jaar. 
Ditmaal de streek van Schelde
windeke. Verzamelen en ver
trek om 13,30 uur. Dorpsplein, 
Merelbeke. 

oudenaarde (stad) 
samenstel l ing bestuur 

Op 11 december 11. werd het 
nieuwe afdelingsbestuur als 
volgt samengesteld : voorzitter: 
Raoul Sap ; sekretaris : Edgard 
Lambrecht ; ondervoorzitters : 
Pietcr D'Haeyer en Amaat De 
Vos ; studiedienst : Ulrich Lib-
bi?echt ; dienstbetoon : Frans 
van den Heede ; public-relati
ons : mevr. Agnes Maton ; pro
paganda : Jaak Janin en fi-
ganizatie : Jaak Janin en fi
nanciële verantwoordelijken : 
Paul Vanden Abeele en Paul 
Willequet. 

Werden verkozen als afge
vaardigden in de arrondisse-
mentsraad : Ulrich Libbrecht 
Hugo De Meyer en Edgard 
Lambrecht. 

st. niklaas (a r r . ) 

bestuursverk iez ingen 
Beveren : voorz. : van Re-

moorter Walter ; ondervoorz. : 
De Schepper Freddy en Van-
derveken Guil laume ; sekr. : 
Peirsman Freddy en mevr. 
Yolande Peirsman-van Kerck-
hove : penningm. : Lipoeveld 
Cyriel en Lippeveld Rita ; 
prop. : Franssens Albert en 
Ivens Raf 

Melsele : voorz. : Wenselaers 
Piet : ondervoorz. : Ghisleen 
van Vossel ; sekr. : De Caluwé 
Gilbert ; penninsm. : Cools 
Lode ; org. : D'Hamers Mau
rits : proa. : De Cauwer Gaby ; 
verder : Claessens F. ; De Boey 
Rik : Schatteman Renaat ; van 
Aerde Yvo ; van Mieghem Lo
de en Wenselaers Pierre . 

Nioxiwkerken : voorz. : Wa
terschoot Guido ; sekr. : De 
Caignv Daniël ; proo : Messa-
gie Hugo ; org. : D'Heer Theo 
en Wiimeersch Mark : en ver
der Vnormantrouw Omer en 
Govaert- Hilaire. 

Sint-Niklaa'5 : In het bestuur 
van afdeling Sint-Niklaas werd 
eveneens verkozen naast de 
eerder genubliceerde namen : 
Braem Wilfried. 

st. niklaas 
vo lksvergader ing 

Dinsdag 22 december te 20 
uur in zaal Mercator, Stations
straat 35, spreekt senator F. 
Baert over « Wat hebben wij 
van de grondwet te verwach
ten ? ». Daarna paneelgesorek 
met de inleider, Nelly Maes, 
sen. De Paeo en volksvertegen
woordiger Coppieters. 

waasmunster 
steun gevraagd 

De VU-afdeling Waasmun
ster zit in geldnood : na ons 
sukses bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen wensen wij 
onze aktiviteiten nog intenser 
verder te zetten. U kan storten 
op pr. van Guido Cornells, 
Dries 36. Waasmunster, reke
ning nr 6123.48. 

wortegem - petegem 

feestavond 
Heden zaterdag 19 dec. te 

20 u. heeft de jaarlijkse feest
avond plaats van de afdeling 
in café « De Fazant », Oud-
Moregom 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-
str., Petegem (tel. 055/31574). 

Onze hoofdredakteur Toon 
van Overstraeten is dit jaar de 
gastspreker. 

West-Vlaanderen 
adeinkerke - veurne 
verk iez ing n ieuw bestuur 

Gezien op 17 januari aanst. 
nieuwe gemeenteraadsverkie
zingen plaatsvinden in de ge
meente Adinkerke, wordt de 
verkiezing van het nieuwe af
delingsbestuur verdaagd naar 
18 januari . 

alveringem 

n ieuw bestuur 
E. Dezwarte, voorz. ; J. Bil-

liet, sekr. en Vujo ; F. Fran-
chois, penningm. : W. Bruneel, 
prop. ; K. Demerre, org. ; R. 
Decarne, voor Leisele-Stavele. 
ledenverslag 

Reeds twaalf nieuwe leden 
uit Alveringem werden inge
schreven voor 1971. Daarbij 
kunnen we tot onze vreugde 
melden dat alle leden van 1970 
hernieuwd hebben voor 1971 ! 
Vanaf tans komen ook de ge
meenten Groot-Stavele (Stave-
le en Beveren-IJzer) en Groot-
Leisele (Leisele, Gijverinkho-
ve, Izenberge) bij de afdeling 
Alveringem. 

blankenberge 
vergader ing 

Op woensdag 23 december 
a.s. bijeenkomst van het verko

zen bestuur, in aanwezigheid 
van he t arr . bestuur, te r aan
duiding der funkties en afvaar
diging voor de arr. raad. 

bredene 

n ieuw bestuur 

K. Haeck, voorz. ; H. Vanle-
de, sekr. : W. Levecke, pen
ningm. ; F. Annys, prop. ; R. 
Crombez, org. ; Reimond Ruys-
schaert, vujo. 

De ui t t redende voorzitter M. 
Pollet was aanwezig en ook 
hem werd hulde gebracht, 
want hij was een der mede
st ichters van de VU te Brede
ne. 

brugge 

n ieuw afdel ingsbestuur 
Jan Fraipont, voorz. ; Mare 

De Vriese en mevr Vér Fon-
toyne-Verbeke, ondervoorz. ; 
Boud. van Vlaenderen en J.M. 
Bogaert, sekr. ; Antoon Verbe-
ke, penningm. ; L. De Duyt-
sche, M. De Vriese, F. Vonck, 
Annie Carlier-Verhaeghe en 
Jan van Tulden, org en prop. ; 
A. Mertens. J. van Vlaenderen 
en F. Verlinde, studiedienst ; 
mevr. Reynaert-De Tavernier, 
mevr. Verbeke en Jef Inghels, 
dienstbetoon ; F. Verlinde en 
I. Gilté, redakt ie ; J. van Tul
den, ombudsman. 

Maandelijkse bestuursverga
dering de 4e donderdag. Waren 
eveneens verkozen in het be
stuur, doch namen spontaan 
ontslag : Mare Vande Moortel 
(belast met funktie in P.C. 76) 
en Omer Dombrecht (lid van 
afd. bestuur als gemeenteraads
lid, advizerend). 

moerkerke - damme -

oostkerke 

bestuursverk iez ingen 

Bestuursverkiezingen in deze 
nieuwe afdeling zullen door
gaan in de loop van januari . Het 
arr. bestuur legde deze week 
enkele kontakten. 

de haan 

vaande lu i t re ik ing 
Heden 19 december, plechti

ge vaandeloverhandiging van 
onze eigen VU-vlag in café Mis
pelburg, Vosseslag, Klemsker
ke. Volksvertegenwoordiger 
Mik Babylon uit Roeselare 
houdt de feestrede. Iedereen is 
welkom. Toegang gratis. 

koekeiare 

afdel ingsbal 
Zaterdag 19 december in de 

zaal « Terbassenwei », jaarlijks 
kerstbal. Orkest : « The Golden 
Fingers » Toegang : 50 fr. 

leisele - stavele 

verander ing van a fde l ing 

Tot dusverre behoorden onze 
leden van Beveren-aan-de-IJ-
zer, Stavele (per 1.1.71 : Groot-
Stavele) en Izenberge, Gijve-
rinkhove en Leisele (per 1.1.71: 
Groot Leisele) onder de afde
ling Veurne. Vanaf januari zul
len zij deel ui tmaken van de 
afdeling Alveringem met de 
hoop dat er binnen afzienbare 
tijd een eigen afdeling kan uit 
groeien. 

Oostende (arr . ) 

gemeenteraadsleden 

Morgen zondag 20 december 
worden alle VU-leden die tot 
gemeenteraadsleden verkozen 
werden op 11 oktober jl. ver
zocht aanwezig te zijn op een 
vergadering van onze eigen 
bond van mandatarissen, in het 
Vlaams Huis te Diksmuide van
af 9 u. 30 tot 12 u. 30. 

Oostende (s tad ) 

geboor te 
Op 8 december werd een 

dochtertje « Heidi » geboren 
bij onze leden Roger Verhae-
ghe en Maris-Thérèse Vander-
leen. Hartelijk proficiat. 
na ons bal 

Wij danken hier gans in het 
bijzonder de talri jke vrienden 
u^t de omliggende gemeenten 
die ervoor gezorgd hebben dat 
dit bal toch nog een sukses 

werd. Van onze eigen leden za
gen we wel de altijd getrouwen 
doch verder werd het vanwege 
de Oostendenaars maar een 
mager beestje. Dit is een won
der geval, daar wekelijks nieu
we leden toetreden in het stads
gedeelte vooral.. . 

Oostkamp - beernem -

st. Joris 

bestuursverk iez ing 

Eveneens bestuursverkiezin
gen in de loop van januar i in 
deze nieuwe afdeling. Kandi
daturen kunnen reeds worden 
ingediend bij de heer en mevr . 
Ferre en Nele Mollet-Soenen, 
Legeweg 169, Oostkamp. 

ruddervoorde 

bestuursverk iez ing 
Deze gaat door op 21 januar i 

a.s. Kandidaturen kunnen wor
den ingestuurd bij ir. Pau l 
Naessens, Roeselarestraat 5H. 
Waardamme. Bij deze gelegen
heid richt de afdeling een mos
selsouper in. 

sijsele . oedelgem 

n ieuw bestuur 
Gisleen De Baets, voorz. ; 

Cecile Geysen, sekr. ; F rans 
Hoornaert , penningm. ; Pau l 
De Deyne, prop. en org. ; Ro
ber t Huyghe, dienstbetoon. Be
stuursvergadering elke 4e vr i j 
dag te 20 uur. 

stene 

n ieuw bestuur 

R. Aerts, voorz. ; J. Tomme-
lein, sekr. ; mevr. Depoorter. 
penningm. ; B. Vergote, prop. ; 
J . Schockaert, org. ; R. Grune-
wald, adj. sekr. ; mevr. Debruy-
cker, soc. dienst en VU-vrou-
wen ; R Vandepit te, Vujo. 

De vijf VU-gemeenteraadsle-
den waren allen aanwezig om 
kennis te maken met de steen-
se leden. Ook werd hulde ge
bracht aan de ui t t redende voor-

' zitter Hendrik Huylebroeck, 
die gedurende meer dan twee 
jaar de afdeling leidde en een 
der medestichters was. 

tielt 
bestuursverk iez ing 

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
sepotavond van 19 december in 
lokaal « 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. 

torhout 

l eeuwenbal 

Heden zaterdag 19 december, 
zaal Kakadu, Oostendsestraat. 
Orkest : « De Amigo's ». Reuze 
tombola. Alle vrienden uit he t 
arr. zijn welkom. 

westende - lombardsijde 

n ieuwe a fde l ing 

Door de steeds verdere aan
groei van he t aantal leden, 
werd besloten over te gaan tot 
de stichting van een zelfstan
dige afdeling, die het grondge
bied zal omvatten van de sa
mengevoegde gemeenten Wes
tende on Lombaardsijde. 

Kandidaturen moeten tegen 
uiterlijk 26 december binnen 
zijn bij O. Huyghebaert , Ko-
ning-Ridderdijk 19, Westende. 

medegedeeld 
bormstentoonste l l ing 

te borgerhout 
Zaterdag 9 en zondag 10 ja

nuari e.k. in zaal PAX, Sterlin-
gerstraat te Borgerhout Borms
tentoonstelling onder het mot
to « Wie was Dr. Borms ? Le
ven en strijd ». Opening zater
dag 9 januar i om 15 uur. 
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600 EIGEN A R B E I P E R S M . 1 0 0 1 MOGELIJKHEDEN 
industriebouw \ gronden burgershulzen appartementen 

Meer dan één tevreden klant is met slechts 100.000 F nnet 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. 

Antwerpen, Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
Genk, Wintersiagstraat 22 Gent, Onderbergen 43 Leuven, Brusselsestraat 33 

Tel. 011/544.42 Tel. 09/25.19.23 Tel. 016/337.35 



VLAAMSE ZAKENLUI 

Heeft u er al eens aan gedacht dat dit blad de opinie vertolkt van méér dan 

een half miljoen volwassen Vlamingen ? Een snel aangroeiende groep trou

wens, waarin de aktieve, jongere bevolkingslagen zeer sterk vertegen-

woordigd zijn. 

Het zijn mensen die een grote belangstelling hebben voor het hele maat

schappelijke gebeuren, mensen ook die biezonder attent zijn voor elke ui

ting van Vlaamse solidariteit. Zo wordt een advertentie in « Wij » bijvoor

beeld met andere ogen bekeken, dan wanneer zij in om 't even welke krant 

zou staan. « Wij » -lezers hebben een speciale boon voor « Wij »-adverteér-

ders Dat hebben onze reklameklanten al kunnen merken • reklame in 

« Wij » legt hen beslist geen windeieren ! 

In perioden van politieke spanning, zoals wi j er thans een beleven, gaan 

de « Wij »-nummers als warme Broodjes van de hand. De mensen weten 

dat zij in ons weekblad dan de informatie kunnen lezen die zij elders vaalc 

tevergeefs zoeken Het jaar 1971 wordt een belangrijk Jaar : er zal heel 

waf te doen zijn rond de vele uitvoeringswetten van de grondwetsherzie

ning, en bovendien is dit het laatste jaar vóór nieuwe en beslissende par

lementsverkiezingen. 

Adverteren in « Wij » betekent dan ook een graantje meepikken van die 

verhoogde belangstelling. In 1971 zal bovendien een grote inspanning 

worden geleverd om het peil, de inpakt, het doordringingsvermogen van 

het blad verhogen. 

Het zijn zovele goede redenen om aan « Wij » te denken bij de voorberei-

dina van uw reklame-kampanjes Informeer even naar onze prijzen. U zult 

het zien .- dat valt Beslist mee. Een telefoontje (o f een kaartje) naar onze 

publiciteitsagent volstaat : ANTWERP PUBLIC RELATIONS. Hof ter Schrieck-
laan 33 Berchem-Antw«>rpen '26001 tel. 03 /30 7^80 f na 19 u i of 
03/30.48 99. U kan ook bellen naar onre redaktie te Anderlecht : tel. 
02/23.11.98. 


