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Hm 
t a " 'Mi l l 

« Lieg, lieg er maar op 
los » zei Voltaire « er blijft 
altijd wel iets van over ». 

Uitgaande van dit verhe
ven kristelijk beginsel liegt 
de « Vlaamse » CVP er de 
laatste maanden biezonder 
lustig op los tegen de Volks
unie, in de onfrisse hoop dat 
sommige brave Vlamingen 
er althans iets zullen van ge
loven. Wij zijn vaandel-
vluchtigen, die het « Vlaam
se » front (der kleur par
tijen) verlieten, wij zijn 
zelfs voor de « liberté du 
père de familie » en — al
lerlaatste nieuwtje — ook 
voor de faciliteiten in de 

heid van de onwetende mas
sa. Zij willen verwarring en 
twijfel zaaien, en draaien 
het volk een rad voor de 
ogen. Zij willen vooral de 
aandacht afleiden van hun 
eigen trouweloos politiek 
gekonkel. Vlaanderen wordt 
op grote schaal bedot, maar 
het volk mag dat niet we
ten. Omdat alleen de Volks
unie zich daartegen schrap 
zet, omdat de Volksunie wèl 
luistert naar de bezorgde 
stem van het échte Vlaan
deren zoals zij opklinkt uit 
de kultuurverenigingen, 
daarom moet de Volksunie 
hangen. 

de taktiek van de cvp 

zes randgemeenten... Jawel, 
enkele CVP-snuggerhngen 
willen ook dat fabeltje in 
Vlaanderen rondstrooien 
omdat de VU het wetsont
werp 798 goedkeurde dat de 
« vergetelheid » van Herto-
ginnedal herstelt en deze 
gemeenten eindelijk eens 
duidelijk bij het vlaamse 
land indeelt. Dat onze man
datarissen bij dit wetsont
werp een amendement in
dienden om de faciliteiten 
af te schaffen — wat o.m 
door de CVP werd verwor
pen — zullen zij er gemaks
halve niet bij ver tellen... 

Dat al deze CVP-verzin-
sels te gek zijn om rond te 
lopen, dat geen zinnig mens 
in Vlaanderen daarin loopt? 
Akkoord ! Maar de kriste-
lijke heren spekuleren niet 
op het kritisch-denkende 
publiek, zij mikken met hun 
leugens op de goedgelovig-

De heerschappen lopen 
met een slecht geweten 
rond. Zij hebben zopas de 
vlaamse toekomst te Brus
sel prijsgegeven om de 
geeuwhonger van de frans-
talige imperialisten te stil
len. Zij duchten nu het ver
dikt van het bewuste Vlaan
deren 

En zoals steeds in derge
lijke omstandigheden voor
spellen zij ook nu weer 
moeilijkheden . bij ons ! 

Zij kunnen er echter op 
aan : de Volksunie staat een-
drachtiger dan ooit rond het 
vlaamse vaandel. Zij zal in 
de komende maanden het 
bedrog van de kleurpartijen 
ontmaskeren. Zij zal de eeu
wige verzakers met de neus 
in hun eigen geknoei du
wen Weldra komt het 
vlaamse tegenoffensief Dan 
zal voor hen het « uur van 
de waarheid » slaan ! 

wi j wensen al onze lezers de vrede van dit rustige landschap 

de grondwetsherziening 

h e t hu is t e n h a l v e 
In de tijd dat men in Vlaanderen nog te voet — of hoogstens 

met de kar — van het ene dorp naar het andere moest, trol men 
halverwege twee dorpen vaak een herberg aan, het « Huis ten 
Halve » De herbergier, doorgaans een keuterboer die niet genoeg 
had aan zijn doeninkje, spekueerde niet ten onrechte op het feit 
dat lange wegen dorstige kelen maken. Hij kon zich dan ook ver
oorloven om schraal bier te tappen of zure cider te schenken ; hij 
leefde immers van de dorstige voorbijganger en hoefde zich niet 
om zondags stamvolk druk te maken. Niet ieder « Huis ten Hal
ve » was een slechtbefaamde kroeg, maar als soort mochten deze 
herbergen zich fn geen al te beste reputatie verheugen. 

Het «Huis ten Halve» schoot ons te binnen, toen we aan de grond
wet zaten te denken. Ergens gaat de vergelijking op : politiek 
gezien zitten we hoogst ongezellig een verschaalde pint te bekij
ken. Maar we zijn halverwege en dat is hoofdzaak : de afstand 
die ons scheidt van het doel is niet groter meer dan degene die 
we reeds afgelegd hebben We zitten in het « Huis ten Halve » bij 
de aap gelogeerd. Maar het is slechts een oponthoud : seffens 
trekken we weer verder. 

Deze dagen is door veel men
sen waarschijnlijk de vraag ge
steld naar de efficiëntie van de 
partij, naar het nut en zelfs de 
noodzaak van de Volksunie. 
Tien jaar van groei en van 
grote suksessen — de sprongs
gewijze ontwikkeling van 1961 
over 1965 en 1968 naar vandaa!g 
— hebben niet kunnen beletten 
dat, in aanwezigheid van de 
sterkste vlaams-nationale par
lementaire groep uit onze poli
tieke geschiedenis, het lot beze

geld werd van de taalwet op 
het onderwijs te Brussel. Vier
endertig Volksunie-mandataris
sen moesten er met al hun luid
ruchtig protest toch maar 
machteloos bijzitten, wanneer 
ons een grondwetsherziening 
werd opgedrongen die een be
dreiging en een gevaar is. 

de afgelegde weg 

Wanneer men de dmgen be
kijkt binnen het beperkte ka

der van de parlementaire de
batten der jongste weken en 
maanden, zou men inderdaad 
wel even moedeloos kunnen 
worden Dat is echter een ver
keerde zienswijze : men moet 
de weg bekijken die we heb
ben afgelegd en de afstand die 
ons nog scheidt van het doel. 
Zegden we het al niet : we zit
ten in het « Huis ten Halve » ? 

En dan dringt zich als eerste 
vaststelling de volgende op • óp 
het praktische politieke vlak is 
de grondwetsherziening inder
daad uitgedraaid op een neder
laag voor ons; maar op het vlak 
van de beginselen, in de bot
sing der gedachten is het pre
cies deze grondwetsherziening 
die de kracht en de invloed 
van de Volksunie onderstreept. 

Gezwegen van de periode on
middellijk na de jongste we
reldoorlog, toen de aankomen
de politici die tans de grote 
leiders zijn van de nationale 
partijen verkondigden, dat het 
gedaan was met de vlaamse 
beweging : nauwelijks tien jaar 
geleden gold nog als opperste 
wijsheid, te verklaren dat onze 
zogenaamde kommunautaire 

(lees verder op blz 3X 

de 27ste kerstmis 

Zevenentwintig maal is het Kerstmis geworden sinds de moord
dadigste oorlog uit 's mensen geschiedenis werd beëindigd. En 
oo\ Vlaanderen \wam m de ma\abere dans van het geweld 
terecht, die buren tot laaiende vijanden maakte en families ver
scheurde. Het feest van de haat, dat niet zou eindigen met de 
oorlog. Hoevelen hebben nog jaren nadien geleden door deze 
beproeving ? De dertigers van nu herinneren het zich naiiwe-
lij\s, voor wie jonger is behoort de oorlog en de na-oorlog 
volmaakt tot het grijze verleden, tot de geschiedenis. 

In alle landen werd het zand der verzoening en der vergetelheid 
gestrooid over die beroerde jaren. Overal heeft men begrepen 
dat de herinnering eraan slechts wonden kon openhouden, de 
burgers verdeelt, en dat geen betere samenleving kfiii gebouwd 
worden op het oude puin. Daarom heeft men rezoluut de blad
zijde omgedraaid, een streep onder de re/^eningen getrokXen, 
amnestie verleend aan wie de zijde van de verliezer had geko
zen, om alleen nog aan morgen te \unnen den\en. Samen. 

Maar m België heeft men het nog altijd niet opgebracht dit 
hoogste gebaar van burgerzin te stellen dat « amnestie » heet. 

In België woekert de \an\er van de verdeeldheid omwille van 
oorlogsfeiten nog vooit. Men wil er niet gedaan mee makken. 
Gisteren betoogden — voor de zoveelste maal — duizenden in 
Gent voor dit zo menselijke recht op verzoening. Morgen zullen 
weer jonge mensen, die het niet k^unnen begrijpen, een beroep 
doen op de verantwoordelijke politici. Hun met aandrang vra
gen om eindelijk^ — ook ' " België — gedaan te maken met de 
oorlog van de vorige generatie. Ach nee, wij zullen hier niet 
voor de zoveelste maal de hele waaier aigumenten neerschrijven 
die pleiten voor amnestie, ledereen k'^nt ze nu wel. Het volk 
heeft reeds lang amnestie verleend, het wachten is enkel nog 
op de politici, op een daad van moed en staatsman<wijsheid. 
Ook ^^ politici weten nu toch hoeveel onrechtvaardige vonnis
sen in de bevrijdingsdagen zijn geveld. Dat Irma Laplasse lang 
niet het enige slachtoffer is geworden ! 

Het zal de verdienste van Karel van hacker blijven dit aan een 
breed publiek ^^ hebben duidelijk gemaakt in igyo. Zoals de 
eerste publikatie van het — door de patriotten gevraagde — 
Instituut voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
heeft aangetoond wat een ongelooflijk verwarrende tijd het toen 
was. En hoe bepaalde vormen van koUaboratie biezonder dicht 
bij bepaalde verzetsvormen stonden. 

De 2jste Kerstmis sinds ig^^, de zevenentwintigste k'^ns tot 
een verzoenend gebaar. Is het dan werkelijk onmogelijk de 
harteloze onverschilligheid te verbreken m dit verdeelde land ? 

een afscheid ? 
Dit is dan het laatste 

« Wij «-nummer van de 
jaargang 1970. lezer. Ons 
volgende blad komt — 
met een biezondere inla
ge over federalisme — bij 
U op 2 januari. Altans, zo 
ü ervoor zorgt vóór 31 
december in orde te zijn 
met de betaling van het 
abonnementsgeld DP 
postbode is langs geweest 
maar misschien was u 
niet thuis Of er kwam 
juist ik-weet-niet-wat tus
sen ? Doe het dan dade
lijk. Stort 300 fr (voor een 
jaar), 170 fr (voor een 
half jaar) of 95 fr (voor 
drie maanden) op prk 
1711.39 van « Wij », te 
Brussel Wij zorgen er 
dan wel voor dat er geen 
onderbreking komt in de 
toezending over de post 
Als de post zelf ook even 
tjes meewil natuurlijk 

Terloops heeft tl ei 
al eens aan gedacht dal 
« Wil » een gewaardeerd 
eindelaars-kadootje kan 
zijn voor vrienden die 
méér willen dan alleen 
maar het kourante kon 
sumptie-leesvoer ? 
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en gij 
cvp-logika 

vechten tegen de bierkaai 

De franstaligen die zch in een 
Vlaamse randgemeente van 
Brussel komen vestigen zijn 
doorgaans welstellende lieden. 
Zij beschikken over veel meer 
geld dan de Vlamingen die er 
al wonen. Zij bouwen villa's, 
zij wonen in « elite-wijken », 
zij voelen zich beter. Als zij 
zich met de gemeente bemoeien 
is het om er baas te spelen. Ze 
zijn alleen razend omdat de 
wettelijke bekrachtiging van 
hun meester.'schap uitblijft. De 
faciliteiten zijn voor hen een 
eerste stap, en zeker niet een 
« onthaalregime » om hen te 
helpen zich aan te passen. 

De verfransing van de rand
gemeenten — die mét en die 
zonder faciliteiten — zal blijven 
voortduren overal waar de hui
dige verkavelingswoede voort
duurt. Het artikel in « Wij » 
van 14 november spreekt over 
de toestand in 1963. Het zou 
interessant zijn otn na te gaan 
hoeveel verkavelingsplannen 
.'Sindsdien zijn ingediend en aan
genomen. Wat Sint Genesius-
Rode betreft bv. weet ik met 
zekerheid dat geen enkel plan 
verworpen of zelfs maar gewij
zigd werd. De nooit aflatende 
tussenkomsten van de enige 
vlaamsgezinde in de raad heb
ben geen enkel plan kunnen 
tegenhouden. 

Volgens betrouwbare bron 
zouden in Rode tans ongeveer 
1.000 bouwgronden in verkave
ling liggen. De meeste zijn 10 
are groot of meer. De prijs per 
vierkante meter varieert van 
600 fr tot 2.000 fr. Dat betekent 
in de praktijk dat geen enkele 
bouwgrond minder dan een 
half miljoen kost... Van 1963 
tot nu werden er juist geteld 
64 sociale woongelegenheden 
(appartementen en huizen) ge
bouwd. Dat is dan het rezultaat 
van de « sociale politiek » van 
het CVP-BSP-kollege. We mo
gen niet vergeten dat de huur
prijzen voor woningen er ge
middeld hoger liggen dan in 
de eigenlijke agglomeratie. 

Het rezultaat is dat de jonge 
Vlamingen uit de gemeente ver
dwijnen. Ze zien geen kans er 
nog ooit te bouwen en zelfs de 
huurprijs voor een fatsoenlijke 
woning is er voor hen te hoog. 
Op die manier is er in Rode op 
dit ogenblik ongetivijfeld een 
numerieke meerderheid van 
franstalige inwijkelingen. Dat 
is de droevige werkelijkheid. 
En de evolutie gaat verder in 
die richting. De wanhopige in
spanningen van bv. de plaatse
lijke Davidsfondsafdeling om 
een vlaams kultureel leven in 
stand te houden zijn niet meer 
dan de druppel op de gloeien
de plaat. Er zijn nu zeven frans
talige gekozenen. In 1976 krij
gen wij een burgemee.'ster die 
de taal van de oude Rodenaren 
niet meer zal begrijpen... 

Met bitterheid konstateren 
we dat de Vlamingen in de ge
meenteraad niet kunnen of wil
len meewerken met de vlaams
gezinden (in 1970 twee zetels) 
en eindelijk een sociale bouw-
politiek voeren. De gemeente
raad is in staat grond aan te 
kopen en zelf te verkavelen te
gen sociale voorwaarden. Jaren
lang heeft de vorige burge
meester de vlaamsgezinde ge
kozene uitgelachen omdat dat 
wettelijk onmogelijk was. Tot 
wij op de vergadering van de 
jeugdraad in 1969 eens de sche
pen van Openbare Werken op 
bezoek kregen om ons wat te 
vertellen over de grondpolitiek 
in Rode. Het belangrijkste plan 
van aanleg was een sociale ver
kaveling vanwege de gemeente. 
Toen ging het plotseling wel I 
Ondertussen zijn alweer be
langrijke jaren verloren ge
gaan. En plannen maken is ge
makkelijk, er zijn in Rode al 
larenlang plannen voor honder

den sociale woningen, maar 
wanneer komen ze er ? 

Het is duidelijk dat de 
vlaamsgezinden in Rode veel te 
zwak zijn om de nefaste grond-
spekulatie in te dijken En dan 
te bedenken dat in Drogenbos 
en Linkebeek de reaktie van 
de vlaamse inwoners nog veel 
tammer is. Alleen een groot
scheepse aktie op algemeen 
vlaams vlak. en wel vooral in 
het parlement, kan hier nog iets 
redden. Er wordt nu al jaren 
gepalaverd over wetgeving op 
de ruimtelijke ordening. Kun
nen er dan echt geen maatre
gelen getroffen worden om de 
beroepsverkavelaars de pas af 
te snijden en eindelijk een so
ciale bouwpolitiek te voeren ? 

S.H. te Humbeek 

de verkeerde weg 

De verkiezingsoverwinning 
van FDF en franstalige lijsten 
heeft nog eens (tijdelijk ">) de 
aandacht gevestigd op de uit
zichtloze toestand voor de Vla
mingen in het Brusselse. In het 
vlaamse land, heeft zich een 
enorme verbetering voorgedaan 
op alle gebied. Alleen in Brus
sel kunnen we er niet toe ko
men vooruitgang te boeken. In
tegendeel, in Brussel zelf en 
vooral in de randgemeenten 
gaat de verfransing onder so-
cio-ekonomische druk steeds 
verder. 

Nochtans weten unj waar de 
verfransing begint : tn Brussel 
in de scholen, in de randge
meenten is het voorlopig hoofd
zakelijk de franse inwijking. 

De toe.itand in • de bru-nselse 
scholen is bedroevend. De cij
fers door minister Vermeylen 
zelf in de senaat gegeven zeg
gen alles : in '63 - '64 waren in 
het lager onderwijs 15.162 kin
deren in nederlandse klassen, 
in '69 - '70 nog 14.993. En dat 
niettegenstaande de «gunstiger 
taalwetten van 1963 ! In de
zelfde periode steeg het aantal 
leerlingen in franse klassen met 
12.000 (daaronder weliswaar 
veel vreemdelingen, maar die 
worden ook verfranst !). Van 
de leerlingen in nederlandse 
kla.'i.sen komen 23 % nog van 
de randgemeenten. 

De minister heeft (volgens 
« De Standaard » van 14-15 no
vember) zelf gezegd dat nog 
steeds veel vlaamse kinderen 
onder franstalige socio-ekono-
mische druk franstalig onder
wijs volgen Dat betekent dat 
de wettelitke verplichting 
« moedertaal - onderwijstaal » 
niet wordt nagevolgd, en dat de 
taalinspektie een dikke flop is. 
En die konstante wetsovertre
ding — al die jaren door — 
wordt zomaar geakteerd door 
een minister in funktie (een 
« rode leeuw » !). Vermeylen 
erkent verder dat de verfran
sing begint in de peutertuinen. 
Is het niet schandalig dat de 
Vlamingen (o.a. in Etterbeek) 
jarenlang geld moeten bedelen 
om één armzalige peutertuin te 
kunnen openen of in leven te 
houden 7 

De enige rechtvaardige reak
tie op een jarenlange wetsver-
krachting ten nadele van de 
Vlamingen zou zijn : uitzonde
ringsmaatregelen ten voordele 
van de Vlamingen. Kredieten 
voor vlaamse scholen en vlaam
se peutertuinen. In plaats daar
van wil de regering de bestaan
de onwettelijke toestand wet
telijk maken (de zgn. vrijheid 
van de_ familievader)... 

Het is een illuzie te menen 
dat de socio-ekonomische druk 
op de Vlamingen vanzelf zal 
verdwijnen. Op korte termijn 
is het absoluut noodzakelijk 
van ons door wettelijke maat
regelen te beschermen. De 
Vlaamse kinderen zullen maar 
allemaal in vlaamse klassen 
zitten als hun ouders ertoe ver
plicht worden. De franstalige 

scholen die de loet overtreden 
door beiDust vlaam.^e kinderen 
aan te trekken zouden gewoon 
hun subsidies moeten verliezen. 
In die richting moet de wet 
evolueren, en niet in de tegen
overgestelde. Het FDF en kon
soorten weten maar al te best 
waarom de familievader « vrij » 
moet zijn .. 

H S. te Humbeek 

niet in de prullemand 
gooien 

Ik neem de gelegenheid te 
baat u te verzoeken uw lezers 
aan te manen hun blad « Wij » 
niet in de prullemand te wer
pen maar het door te geven of 
door te zenden (dit laatste kost 
maar 15 centiem). Het is inder
daad niet alleen nodig dat re
gelmatige lezers van « Wij » op 
de hoogte gehouden worden van 
het hemeltergend volksbedrog 
dat door de kleurpolitiekers aan 
de lopende band wordt ge
pleegd. Alle mensen moeten dit 
zoveel mogelijk weten en dit 
is slechts mogelijk door per
soonlijk kontakt en door het ge
schreven woord en vermits alle 
dagbladen dit volk.tbedrog min 
of meer verdonkermanen be
schikken wij alleen over onze 
week- en of maandbladen. Daar 
de abonnees door de band over
tuigde personen zijn brengt dit 
niet veel aarde aan de dijk. Ik 
ken natuurlijk niet het aantal 
abonnees op « Wij » maar als 
die allemaal hun blad regelma
tig moesten doorgeven of door
zenden, welk een kapitaal aan 
propaganda zou dit niet bete
kenen. Ik persoonlijk neem dus 
5 propaganda-abonnementen op 
« Wij » voor mijn rekening (een 
deel van mijn frontstreeprente 
VOS 1914-1918). Hiermede wor
den laat mij zeggen jaarlijks 
20 personen bewerkt. Voorts 
zend ik mijn eigen blad « Wij » 
plus «'t Pallieterke», plus «Door
braak » van de Vlaamse Volks
beweging plus mijn VOS-sen-
blad regelmatig door en op deze 
laatste manier krijgen nogmaals 
20 personen jaarlijks elk zeven 
bladen die er elk op hun ma
nier mogen zijn. Dus in totaal 
jaarlijks 40 personen die regel
matig op de hoogte gehouden 
worden. Mocht mijn voorbeeld 
navolgers vinden, iedereen vol
gens zijn vermogen. 

H.C. te Turnhout 

propaganda en 
hersenspoeling 

Vóór een paar weken las ik 
in « Wij » een lezersbrief waar
in voorgesteld wordt langs de 
plaatselijke blaadjes van afde
lingen van de Volksunie om 
propaganda te maken. Ik vindt 
dit een zeer goed idee. Indien 
de partij regelmatig een paar 
bondige artikels over aktuele 
en belangrijke zaken zou doen 
opnemen in al die plaatselijke 
blaadjes, zou zij een veel groter 
publiek bereiken, dan zij met 
« Wij » ooit kan bereiken. 

Nu wat anders, in het num
mer 49 van 5 december las ik 
een lange brief van een zekere 
G.G. te A. Ik kan moelijk aan
nemen dat hij een Volk.sunist 
is. Voor mij is die man ofwel 
een linkse ekstremist die van 
de rubriek van « Wij » mis
bruik maakt om uiterst linkse 
propaganda te voeren, ofwel is 
het een Volksunist die een vol
maakte hersenspoeling onder
gaan heeft van een of ander 
groepje Maoïsten of Trotskis
ten. Wat G.G. daar allemaal 
schrijft is zo maar klakkeloos 
overgenomen uit de woorden
schat van Maoïsten, Trotskisten 
en anarchisten. Indien de Volks
unie de ideeën van G.G. zou 
overnemen zou dit haar volledi
ge ondergang zijn. 

F.V. te Kraainem 

Minister van Elslande heeft 
weer eventjes de gaai afgescho
ten in het parlement. Toen hij 
de grondwetsherziening, laatste 
uitgave, in de Kamer verdedig
de nam hij de Volksunie onder 
vuur met « grof » geschut. Be
denk eens « dat deze partij pre
mier Eyskens ten slotte heeft 
verplicht de « Vrijh.eid van het 
gezinshoofd te Brussel (een an
dere keer de Voer !) te verko
pen aan de hoofdstedelijke vij
andige taalimperialisten om en
kele stemmen te ronselen, want 
ie ondemokratische, anti-vlaam-
se grondwet (ondanks enkele 
pozitieve punten) moest er kost 
wat kost door en... de « Volks
unie » afgestraft ! 

Dezelfde gedachtengang vol
gende, kan men besluiten dat 
niet de kidnappers schuld heb
ben aan de laffe moorden op 
ambassadeur von Sprety en mi
nister Laporte, maar wel hun 
respektievelijke regeringen, die 
wegens hun misdadige weige
ring de moordenaars zedelijk 
hebben verplicht hun onmense
lijk misdaad uit te voeren. Zie
daar de nieuioe CVP-logika of 
« de kunst van zaken op hun 
kop te zetten » en daarmee... 
hebben zij het weer gedaan. 

Mannen van eer zouden lie
ver aftreden dan met een snood-
daad hun jeugdideaal te be
smeuren, tenzij...! 

A.V.H. 

hun zakken voelen leegzuigen 
vanwege de hoge prijzen die 
men in zulke etablissementen 
toepast. Men kan werkelijk 
geen betere .iteun verlenen aan 
het FDF. Ook is het een verne-
dering voor de vlaamse restav/-
ratiehouders in of rond Brus-
.iel. 

Niet genoeg nagedacht of... 
hoogmoed ? En dat men de goe
de gemeenschap niets tracht 
wijs te maken : Het blijft een 
feit dat de besturen van zulke 
hotels gewoonlijk Vlamingen
haters zijn en regelmatig steun 
verlenen aan het FDF. Zijn die 
brusselse Antwerpenaren zo 
weinig bewust van wat er te 
Brussel gaande is ? 

P.V.D. te Diegem 

eentalig frans 

In Brus.sel schijnen « ze » 
te denken dat het gebeurd is ; 
dat voortaan Bruxelles als een 
eentalig franse stad dient be
schouwd. Zo bv. de sigaretten, 
een bekend merk : in de Ko
ningsstraat, aan de Schaarbeek^ 
sepoort. daar waar FDF en VDB 
menig robbertje gevochten heb
ben, prijken 4 kanjers van af
fiches naast elkaar, met éérv-
talig franse reklameteksten^ 
Ook die firma zal wellicht dur
ven zeggen « Nous n'avons rien 
contre les flamands ». 

C.K. te Vilvoorde 

waarom janken en brullen 
antwerpse bond te brussel 

Ik werk als kellner te Brus
sel en door dit feit ken ik kol
lega's die totaal nederlandson
kundig zijn. Een van deze « gar-
qons » die .sedert lang werkzaam 
is in hotel Astoria, Koninklijke 
straat te Brussel, wist mij te 
vertellen dat er eind november 
door een antwerpse bond een 
banket werd gehouden in bo
venvermeld hotel Astoria. 

Ik was ten zeerste verwon
derd. Deze antwerpse Brusse
laars vinden het misschien na
tuurlijk in een frans-dol paleis 
te kunnen pronken ? Ik vind 
het beschamend tegenover de 
Vlamingen in en rond Brussel 
en ironisch zou ik er kunnen 
aan toegeven dat ik het uitzon
derlijk genie wil hoogschatten 
van die personen die het als 
Vlaming in hun hoofd hebben 
gekregen in een bij uitstek fran-
kofoon etablissement de vlaam
se mensen samen te lokken om 
er als mikpunt te dienen voor 
spot en misprijzen, terwijl ze 

Is het niet onze schuld, dat 
zo iets kan gebeuren in 1970 ? 
Wie hebben toch die zgn. ver
tegenwoordigers van ons volk 
naar de praatbarak gestuurd I 
n Financieel ekonomische 
Tijd », de Kultuurraad van 
Vlaanderen de drie fondsen, de 
Bond, het Verbond van Vlaam
se leerkrachten, het hoogstiir 
dentenverbond en anderen, uw 
moties werden in de scheur
mand gegooid. Vergeet dat niet! 
Doet hen dat dagelijks geden
ken in uw geschriften, maakt 
de vlaamse opinie bewust van 
hun verraad, van nu tot de vol» 
gende verkiezingen, zodat ze 
dan hun afstraffing krijgen ! 

S.M. te Wemmei 

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

UW KIND 
IS BETER SPEELGOED WAARD ! 

EEN ONUITPUTTELIJKE VOOR

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

HOBBY, RUIM EN OVERZICHTE-

LIJK AANGEBODEN. 

Honderden gezelschapspellen 
voor jong en oud. Do moo!st« 
dieren In plucho voor de aller-
klelnstea 

De uitgebreidste k«ui poppea 
poppenwagens, trapauto'». Een 
verbluffende verscheidenheid 
miniatuurauto'*. 

En auto-racebanen van de beste 
merken : Flelschmann, Marklia 
Scalextric. Jouef. 

Geen gelegenhelds-

verkoop, maar stan

ding, voorlichting en 

service V/akkundigo 

reparatiedienst. 

F I R M A 

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

Telefoon : 32.44 30 
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de grondwefsherziening 

h e t hu is t e n h a l v e 

(vervolg van blz. 1) 
problemen « des faux problè-
mes » waren. België was één en 
onverdeelbaar; wie het unita
risme dierf aanvallen, werd op 
zijn zachtst beschouwd als een 
ekstremist en doorgaans be
werkt gelijk men dat doet met 
staatsgevaarlijk schorremorrie : 
met de matrak van de gen
darm. 

Vandaag hebben we moeten 
beleven dat een eerste-minister 
plechtig verklaart : «het uni
taire België heeft opgehouden 
te bestaan». De steunpilaren 
van het unitarisme — de Van 
Ackers, de Struye's en tutti 
quanti — zaten er onbewogen 
bij en lieten zonder protest de 
overlijdensaktie voorlezen van 
wat sinds altijd het fundament 
van heel hun politiek bedrijf 
was geweest. 

Wie heeft gelijk gekregen ? 
De mannen van het « faux pro-
blème» of wij van de Volks
unie, die de dood van het uni
tarisme voorspeld en harts
tochtelijk nagestreefd hebben ? 

de grote paradoks 

Wc mogen ons trouwens niet 
vergissen : het « Huis ten Hal
ve » is er om onzentwille, en 
niet omgekeerd ! Hoe gek — en 
hoe dramatisch zelfs — het mo
ge klinken als men bedenkt 
wat er in de nieuwe grondwets
teksten schuilt aan bedreiging : 
wijzelf zijn de gangmakers ge
weest van deze grondwetsher
ziening. De energie die wij in 
Vlaanderen losgewerkt hebben, 
kon niet meer opgevangen wor
den in de unitaire strukturen; 
daarvoor was de kracht van het 
vlaams-nationalisme te groot 
geworden. Onze tegenstrevers 
hebben dan maar van de nood 
een deugd gemaakt. Ze beslo
ten, de grondwet te wijzigen en 
het unitarisme altans met de 
lippen af te zweren. Ze streef
den er naar — en ze slaagden 
er ook in — de hervorm mg 
zónder ons en tégen ons door te 
zetten. Maar hoe dan ook : het 

is een « Huis ten Halve », waar
van zij hopen dat wij er niet 
meer zullen uitgeraken voor
aleer onze laatste frank is ver
teerd. Dat het een ijdele hoop 
wordt, daar zullen we wel voor 
zorgen. Inmiddels moet onthou
den blijven als een der groot
ste paradoksen van onze poli
tieke geschiedenis, dat de 
grondwetsherziening weliswaar 
tégen ons, maar evenzeer ook 
om onzentwille werd doorge
voerd. De pas voorbije parle
mentaire veldslag is ons ongun
stig geweest, maar de strijd is 
totnogtoe verlopen volgens de 
krachtlijnen die wij — en wij 
alleen — van in den beginne 
hadden blootgelegd en aange
wezen. 

De zure pint in het «Huis 
ten Halve» is leeggedronken 
en seffens wordt de rekening 
geprezenteerd. Het is op dat 
ogenblik, dat de ruiten rullen 
rinkelen en de spiegels aan dig
gelen gaan. We hoeven niet 
lang meer te wachten op dat 
ogenblik. In januari 1971 — en 
we zijn reeds einde december 
1970 — moet de regering voor 
de pinnen komen met haar 
brusselse plannen en struktu
ren. Reeds op dat ogenblik zal 
blijken, hoc de belgische vork 
aan de steel zit : nog even wan
kel als voorheen. Vergeten we 
niet dat nauwelijks zeven jaar 
geleden — ten tijde van de 
taalgrensafbakening en de nieu
we taalwetten — door de kleur-
politiekers óók al werd voor
speld dat het met de komm.u-
nautaire moeilijkheden defini
tief zou gedaan zijn. Vandaag 
horen we hetzelfde liedje, maar 
we weten wel beter. Was er 
niet het verlies dat we lijden te 
Brussel, was er niet de tijd die 
we verspelen en die we voor 
ernstiger werk zouden kunnen 
gebruiken dan voor het gevecht 
tegen een aftandse staat, we 
zouden er ons toe kunnen be
perken om grinnikend op het 
vervolg van het verhaal te 
wachten. Om het eens met een 
gemeenplaats te zeggen (want 
niet iedere gemeenplaats is al

tijd onjuist) : we hebben een 
veldslag verloren, maar als we 
het ganse frontverloop over-
schouwen, zijn we aan de win
nende hand. 

en zonder 
de volksunie ? 

Dit weze niet gezegd om ons 
te beroezen aan een automa
tisch rooskleurige toekomst. We 
zitten inderdaad in het «Huis 
ten Halve». De weg tot daar 
was lang en niet gemakkelijk. 
De weg die straks nog zal moe
ten worden afgelegd, wordt 
wellicht nog moeilijker dan 
wat reeds achter ons ligt. In 
dergelijke omstandigheden is 
de veiieiding groot om zich af 
te vragen of het wel zin heeft 
zo ver te gaan, of het niet 
beter is om in het «Huis ten 
Halve » te blijven en er van te 
maken wat er van te maken is, 
of het misschien niet allerbest 
zou zijn om het doel maar op te 
geven en terug de bekende 
weg te gaan. Achteruit. En de 
waard, de achtbare heer Eys-
kens, maar in zijn pollen wrij
ven. 

Wie zich deze dagen de vraag 
gesteld heeft naar de werkelij
ke macht en de werkelijke in
vloed van de Volksunie op de 
politieke ontwikkeling, moet 
gans deze ontwikkeling in 
ogenschouw nemen. Als hij dan 
ten volle beseft van waar wij 
komen, als hij zelfs in deze 
grondwetsherziening peilt naar 
wat wij reeds bereikt hebben, 
dan wordt hem meteen duide
lijk dat het einddoel — federa
lisme — binnen het zeer korte 
bereik ligt. En indien zelfs deze 
overweging hem een onvol
doende viaticum voor de rest 
van de weg zou zijn, dat hij het 
probleem dan omkere. Dat hij 
zich dan de vraag stelle : waar 
zouden wij staan vandaag, aan 
het einde van 1970, als er nooit 
een Volksunie geweest was ? 

tvo 

beroering in de kempen 
Vorige week interpelleerde onze volksvertegenwoordiger Jo 

Belmans de regering over de realizatie van het « Instituut voor 
Radio-elementen » (IRE) te Charleroi en de dreigende aftakeling 
van het studiecentrum voor kernenergie te Mol. 

Het antwoord van de regering heeft de ongerustheid in de Kenv-
pen nog doen toenemen. In een verklaring, uitgegeven op 17 de
cember stelt het «Ekonomisch Komitee voor de Kempen » vast 
dat « al zijn pessimistische vermoedens over een naderende afta
keling van het Atoomcentrum te Mol bevestigd worden ». En het 
« Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel », dat op 21 de
cember te Mol een open vergadering belegde met als tema « de 
verzekering van de werkverschaffing en de inschakeling in het 
streekmilieu van het Studiecentrum voor Kernenergie », kwam 
tot het volgende standpunt : 

# het VVO verwerpt de konditionering der isotopen en aanver
wante verrichtingen aan het IRE omwille van de onmogelijk
heid, om wetenschappelijke en ekonomische redenen, een 
tweede kernenergie-instituut in België te onderhouden. 

# aanvaardt niet alleen geen afbouw van het atoomcentrum, 
maar eist een verdere normale uitbouw van het centrum, met 
een werkelijke en onmiddellijke rekonversie ten einde de 
werkgelegenheid op lange termijn veilig te stellen in een 
streek die nog steeds grote behoefte heeft aan een aktieve 
werkverschaffingspolitiek, en ten einde tevens de vlaamse we
tenschappelijke achterstand in te halen. 

# vraagt daarom de omvorming van de raad van beheer van het 
Studiecentrum (die in zijn huidige samenstelling niet bij 
machte is deze nodige rekonversie door te voeren) door hem 
samen te stellen uit vertegenwoordigers van de overheid, de 
streekinstanties, de nijverheidskringen en de vertegenwoordi
gers van het personeel. 

# eist verder : de oprichting van een kommissie om deze hervor
mingen door te voeren, de vestiging van de maatschappelijke 
zetel te Mol en de toepassing van de taalwet o.a. de onmiddel
lijke aanvaarding van het Nederlands als voertaal van het 
centrum, zowel naar buiten als in de binnendiensten. 

De vraag die wij bij dit alles stellen : moet dan werkelijk alles 
naar Wallonië ? En hoelang zullen de Vlamingen een dergelijke 
politiek van « nationale verstandhouding » nog slikken ? 

waf lees jij in je krant ? 

Je weet alles over van Ilimst en zijn vrouw, over 
konigin Fabiola en haar hoop ; je verneemt alles 
over maanlandingen, seks en drugs ; je volgt de 
beursschommelingen, Soraja en Eddy Merckx op 
de voet. Je zit in alle assisenhoven, je kent alle 
(gevatte) moordenaars, alkoholisten, verkrachters 
en kleine dieven. Je zit alle dagen in het parle
ment... Maar over de groooote politiek weet je 
niets ! Over de grote konkelfoes en de geldafdrij-
yingen weet je niets ! Over belangrijke financiële, 
industriële, ekonomische en monetaire beslissingen 
verneem je niets. 

Maar de krant die je zo duur betaalt (300 dagen 
i 4 fr.) vervormt je ideeën, stompt je af, speelt met 
je voeten, richt je kritiek in de « brave » richting. 
Want de krant wil je doen denken zoals zij — en 
de aandeelhoudcnde politiekers — het wenst. 

Zo zien het de mensen van het maandblad 
« Vlaamse Belangen » (West-Brussel). Wie de poli
tieke berichtgeving over de grondwetsherziening 
in de kranten heeft pogen te volgen, zal wel ge
merkt hebben hoe het staat met de politieke infor
matie in Vlaanderen. De roep naar een werkelijke 
vrije pers, die informeert over wat machtige lieden 

met een « lange arm » zo graag stilhouden, wordt 
steeds groter. Daarom is het voor onze vlaamse 
bevrijding.sbeweging zo ontzettend belangrijk, dat 
wij over een ruim verspreid, veel gelezen en goed 
geïnformeerd eigen blad beschikken. Op de redak-
tie van « Wij » zullen we ons daarvoor volledig in
zetten. Mogen wij dan ook op al onze militanten en 
simpatizantcn rekenen voor een denderende abon
nementenkampanje ? 

Die kampanje staat nu halfweg. De rezultaten 
zijn goed (beter kan ook nog, dat wel !) en dit Is 
dan vooral te danken aan het doorzettingsvermogen 
van een ondernemende groep VU-mensen, steeds 
weer dezelfden. Wanneer elk bestuurslid zonder 
uitzondering slechts de helft zou presteren van het 
werk dat deze groep topwervers aflevert, dan werd 
het een historische abonnementenslag... 

Hier volgt de erelijst (stand op 22 december) : 
Walter van Mieghem (Wemmei), Frans van den 
Eynde (Leuven), Frans van Sumere (Beersel), 
mevr. Op de Beeck (Koningshooikt), Bob Dosfel 
(Mechelen). Koen van Meenen (Heusden-Vl), Ro
ger Meysman (Merelbeke), Leon van Durme (Me-

relbeke), Marcel De Decker (Niel), Jef Vinex 
(Erps-Kwerps), Roger Verhaeghe (Waregem), Al-
bert Verwerft (Broechem), Emiel van Wijmeersch 
(Dilbeek), André De Boever (Moerbeke-Waas), 
Hendrik Bouwens (Lier), Rob Geeraerts (Vorst-
Kempen), Renaat Vanheusden (Hasselt), Maurit9 
Waegemans (St. Truiden), Jan Versweyvelt (He-
rentals) en Robert van de Maele (Ternat). 

Onder de afdelingen moeten wij vooral Merelbe-
ke even in de bloemetjes zetten : deze afdeling 
heeft — samen met het grote Antwerpen — momen
teel de leiding. Proficiat, mannen ! Volgen dan in 
de kopgroep : Leuven, Wemmei, Koningshooikt, 
Heusden-Vl., Dilbeek, Mechelen, Beersel, Niel bij 
Boom, Broechem, Erps-Kwerps, Lier, Waregem, 
Evere, Vorst-Kempen, Hasselt, Ilerentals, Heusden-
Limburg, St. Truiden, Ternat en Veurne. 

Sinds de kaderdagen te Deurle en te Heist o/d 
Berg is de vraag naar oranje-werfkaarten steil op
gelopen. Wij hebben er duizenden moeten bijdruk
ken. Dat belooft dus voor de tweede faze van deze 
werfkampanje ! Moge het een daverende aanloop 
worden voor ons voorjaarsoffensief tegen de grond
wetsknoeiers en hun poraperijen ! 
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215 mi i joen 
ekst-ra 
voor de br t 

De brave Vlaming die 
straks zijn radio- en tv-taks 
moet betalen weet het nu : 
hij betaalt niet enkel voor de 
BRT, maar nog eens ekstra 
voor de franstalige RTB. On
ze nationale vraagstaart se
nator Wim Jorissen ver
plichtte er minister Anseele 
toe met enkele leerrijke cij
fers voor de pinnen te ko
men. Daaruit valt af te lei
den dat Vlaanderen zomaar 
eventjes 1367 miljoen op een 
totaal van 2305 miljoen aan 
luister, en kijkgelden (1969) 
mag opdraaien. Dit is pre
cies 59,3 % van de ganse 
koek. En wat doen onze kul-
tuurministers met die stapel 
miljoentjes ? Ze delen hem 
netjes in twee gelijke helf
ten, de ene is voor de BRT 
en de andere voor de RTB. 
Met andere woorden : de 
Vlamingen mogen jaarlijks 
zo'n 1367 miljoen afdokken, 
maar voor hun omroep krij
gen zij er slechts 1152 terug. 
IViet minder dan 215 miljoen 
van hun lieve duiten worden 
kado gedaan aan de fransta-
lige broeders, die er hun pu
bliek lekker mee opzetten 
tegen de goedzakkige Vla
mingen. En ondertussen 
blijft onze bloedeigen BRT 
maar jammeren over het 
ontstellend gebrek aan kre
dieten... 

jawel, 
d i t is dan 
de hoog
geprezen 
<i par i te i t » 

Laat het ons nog even een 
tikkeltje konkreter stellen. 
Als een vlaams gezin voor 
zijn radio én tv jaarlijks 
960 fr betaalt, dan zit er in 
dat bedrag 9,3 % of zowat 
90 fr ekstra-belasting ten ge
rieve van de franstaligen. 
Met andere vworden : het 
zou volstaan 870 fr te beta
len, op voorwaarde dat die 
integraal naar de BRT zou 
gaan. 

Dit is dan een schoolvoor-
beeldje van wat onze « na
tionale » partijen (CVP. 
BSP. PVV) verstaan onder 
hun hooggeprezen « pari
teit ». De Vlamingen mogen 
zowat 60 % van alle moge
lijke belastingen betalen, 
daarvan krijgen zij dan 
hoogstens 50 % terug in de 
vorm van allerlei diensten, 
en de rest gaat naar franko-
fonië. Op die manier worden 
aan de vlaamse gemeenschap 
iaarlijks miljarden ontfut
seld. En het zal Eyskens' be
denkelijke «verdienste» blij
ven dat hij dit sisteem van 
boerenbedrog - in • 't groot 
grondwettelijk heeft geïn
stalleerd ! De pariteit in de 
regering is voor de franstali
gen de beste waarborg dat 
het OD die wijze zal verder 
gaan in dit gezegende land. 
Over X jaren zullen er op el
ke drie Belgen twee Vlamin
gen zijn en één franstalige. 
Maar dat ene mannetje zal 
uit de staatsruif net even
veel op zak steken als die 
twee brave jongens van Vla
mingen. Wat zeg ik, even
veel ? 

diefstal 
op grote 
schaal ! 

Senator Jorissen zit gere
geld allerlei ministers aan 
de veren, hij wil cijfers 
zwart op wit. Cijfers die 
steeds weer hetzelfde aanto
nen : dat de Vlamingen bij-
lange niet « de helft » krij
gen ! Zo vroeg Jorissen aan 

de (waalse) minister van 
Ekonomische Zaken, de so
cialist Leburton (die BSP-
voorzitter wil worden), hoe
veel staatssubsidies het 
Vlaamse en het waalse land 
ontvingen in 1968, 1969 en 
1970, telkens tijdens de eer
ste acht maanden. Uit het 
ministeriële antwoord bleek 
dan Wallonië onder deze re-
gering-Eyskens elk jaar be
duidend méér ontving dan 
Vlaanderen. Voor de drie ja
ren samen is de verhouding 
1904 miljoen voor Vlaande
ren (dit is 33,1 %) en 3847 
miljoen of 66,9 % voor Wal
lonië ! Dit betekent dat de 
Walen, amper één derde van 
de belgische bevolking, met 
de twee derden van de staats
subsidies gaan lopen. Men 
begrijpt nu beter waarom 
Leburton niet voor federa
lisme is : hij zou dan niet 
langer meer Wallonië kun
nen opneppen met de vlaam
se duiten. 

het is 
een sisteem 

In ons land steunt de Staat 
de gemeenten langs het ge
meentefonds. In 1970 met 
circa 15 miljard. Uiteraard 
gaat ook hier het meeste 
geld naar Brussel en Wallo
nië. Wij brengen daarover 
binnenkort sprekende ciij-
fers. De Staat steunt echter 
ook de provincies via het 
provinciefonds (1,5 miljard 
in 1970). Om een idee te ge
ven van de « verdelende 
rechtvaardigheid » die daar
bij wordt toegepast : in 1970 
krijgen de 4 uitsluitend 
Vlaamse provincies (Antwer
pen, Limburg, Oost- en W êst-
Vlaanderen) een dikke 711 
miljoen toegewezen, de 4 
zuiver waalse provincies 
(Henegouwen, Luik. Luxem
burg, Namen) , echter toijna 
789 miljoen. 

Voor 1971 zijn de ramin
gen : 783 miljoen voor de i 
Vlaamse en 912 miljoen voor 
de 4 waalse provincies ! Nu 
moet je weten dat deze 
Vlaamse provincies, volgens 
hun bevolkingsaantal (meer 
dan anderhalf miljoen inwo
ners méér) normaal recht 
hebben op de 3/5 van het to
taalbedrag. Nee, zij krijgen 
in '70 en '71 samen méér dan 
200 miljoen minder dan de 
helft, en 334 miljoen minder 
dan wat hen toekomt. Dit is 
dan de politiek van de CVP, 
de BSP en de PVV en van 
hun « Vlaamse » mandataris
sen, die « van niemand les
sen in vlaamsgezindheid 
hebben te ontvangen», en die 
de goegemeente bovendien 
nog willen doen geloven dat 
het allemaal « de schuld van 
de Volksunie » is ! 

morgen gaan 
ze het ii doen » 

Deze heren, wiens voor
naamste bezigheid er de laat
ste tijd in bestaat op de 
Volksunie te schimpen, wil
len nu echter een nieuwe 
« bewegingsstrategie » (dixit 
van Elslande) gaan toepas
sen. Gedaan met de stellin
genoorlog van de taalwetten, 
die tóch niet werden toege
past (door hun eigen minis
ters !). Nee, ze zullen nu 
eens scholen gaan bouwen te 
Brussel zie, en kleuter- en 
peutertuinen, en ze zullen 
voor het prestige van de ne-
derlandse kuituur wonderen 
verrichten. Ze zullen . mor
gen gratis scheren. Morgen! 

Senator Jorissen wilde 
echter weten wat ze tot de 
dag van vandaag dan wel 
hadden gedaan. Want ook in 
1963 hadden we al eens een 
hoogkonjunktuur in het be
loven meegemaakt. De CVP 
zou het toen al eens gaan 
doen, zie. 

Uit de ministeriële ant
woorden bleek dat de opeen
volgende regeringen sinds 
1964 (de « doeners » van de 
CVP waren er telkens bij !> 
zomaar 438 miljoen kredie

ten die voorzien waren voor 
de oprichting van taalwet-
scholen te Brussel onge
bruikt lieten liggen. En in 
de laatste twee jaren richtte 
de Staat geen enkele kinder-
kribbe, kleintjesoord of peu
tertuin op voor Vlaamse kin
deren te Brussel. De enige 
kinderbewaarplaats en de 
enige peutertuin kwamen er 
op privé-initiatief (groep 
Szondi en Vereniging voor 
Nederlandstalig Onderwijs) 
Maar morgen, morgen zullen 
zij het doen ! 

de les van ghl in 

Sinds vele jaren doet de 
regering èlles voor de waal
se ekonomie, gooit er miljar
den uit de staatskas tegen 
aan, ook als het om onrenda
bele investeringen gaat. Wij 
herinneren ons nog de bo
demloze put van de sterven
de waalse mijnen waar des
tijds 60 miljard aan staats
subsidies in verdween, zon
der enig rezultaat. Nu is de 
brouwerij van Ghlin failliet, 
die in 1961 met zware staats
steun te Ghlin-Baudour werd 
opgericht. Naar aanleiding 
van dit zoveelste geval van 
geldverspilling in Wallonië 
schrijft Bohets in «De Stan
daard» : «Een aantal waalse 
leiders hebben gemeend te
gen om het even welke prijs 
nieuwe industrievestigingen 
in het zuiden van het land 
te moeten aantrekken, ook 
ondernemingen en bedrijfs
takken waarvoor Wallonië 
klaarblijkelijk niet de ge
schikte vestigingsplaats is 
(petrochemie, aluminiumin-
dustrie). Elke ondernemer is 
wel bereid een onekono-
mische beslissing te treffen 
als hem de nodige miljar
den worden aangeboden ». 

Die miljarden komen dan 
steevast mee uit de vlaamse 

geldbeugel ! En op die wijze 
proberen onze u n i t a i r e 
« staatslieden » de verwende 
Waaltjes van het federalis
me weg te houden. IWet 
zwaar geld en altijd weer op 
onze kosten. De vraag is al
leen maar hoelang de Vla
mingen nog zo naïef zullen 
blijven dit dievenspelletje 
als « nationale politiek » te 
aanvaarden. 

hi j werd het beu 

Een leraar uit Veurne, de 
h. Ronsmans, heeft tegen de 
belgische Staat een klacht 
ingediend bij de Kommissie 
voor de Rechten van de 
Mens te Straatsburg. Hij is 
het sistematisch afsluiten 
van de autoweg Brussel-Oos-
tende tijdens de zomerperio
de méér dan beu. Hij moét 
dan, en met hem al de inwo
ners uit de westhoek van 
Vlaanderen, vrede nemen 
met allerlei sekundaire we
gen wanneer hij zich naar 
het binnenland wil verplaat
sen. Wil hij dan 's zondags
avonds terug naar huis, dan 
kan hij weer de autoweg ge
bruiken, omdat de Brusse
laars opnieuw de hele auto
weg tot hun beschikking 
krijgen. De h. Ronsmans is 
ongetwijfeld de tolk van ve
len die al jarenlang grote 
hinder ondervinden van dit 
afsluitsisteem ten behoeve 
van het Herrenvolk uit de 
« hoofdstad ». Velen kijken 
dan ook met belangstelling 
uit naar het verloop van de
ze gerechtelijke procedure. 
« Les gens de la province » 
zijn het nu eenmal zat steeds 
weer als tweederangsburgers 
te worden behandeld. Hun 
rechtmatige aanspraken ver
dienen dezelfde aandacht als 
die van de hoofdstedelijke 
windmakers. 

gewesttaai ? 

Koninklijke boodschappen 
blinken doorgaans niet uit 
door originaliteit. Wat Bou-
dewijn I verleden maandag 
geserveerd heeft als nieuw
jaarsboodschap voor de ver
tegenwoordigers van de ge
stelde lichamen (ja. zo heet 
dat...), was eten en drinken 
voor iedereen zonder dat ie
mand een overladen maag 
of zelfs maar een boertje ris
keert. 

Ons zijn desondanks toch 
twee dingen opgevallen. Ten 
eerste blijft de koning — of 
de tekstschrijver van zijn 
toespraak — zich hardnek
kig afsluiten van de bel
gische werkelijkheid. In 
verband met de grondwets
herziening had hij het bij 
herhaling over de « kulture-
le gemeenschappen », de 
« gemeenschappen » en de 
« gewesten ». Dat zijn rijk 
doodeenvoudig door ver
schillende volkeren bewoond 
wordt, blijkt nog steeds een 
gruwel te zijn voor deze 
vorst die nog volop ge
kweekt is in de mite van 
het « belgische volk ». 

Ten tweede vinden wij, 
dat het Nederlands van de 
koning er op achteruit gaat. 
Spreektempo, klemtoon en 
fouten wijzen er op dat Bou-
dewijn I zich niet vaak van 
het Nederlands bedient. 
Misschien wel minder dan 
van het Spaans ? In ieder 
geval wekt het de indruk, 
dat kroonprinsen wél op 
hun tweetalige taak worden 
voorbereid, maar dat zij la
ter als vorst geleidelijk tot 
de konkluzie komen dat het 
achter hun chinese muur 
(die te Laken slechts een 
teehuis is) best gaat met zo 
min mogelijk Nederlands. 
Toch maar de taal van een 
der gewesten. In zekere zin 
dus een « gewesttaai » ? 

kerst van a tot z 

Aan alle aardbewoners, aandacht asjeblief ! 
Beleefd bevel : ban boosheid, blaam, belediging ; 
contrarieer cinisme ! Christen correctief 
doordeseme de donkerste der dagen. Door 

een evangeliewoord — « eert elke evenmens » — 
(fortuinl i jke fundatie, feestelijk flambouw) 
gaf Codes gunst grondwetteli jk gebod, getrouw 
het hemelhoge hoofdbeginsel : heilig Hem. 

In ieder izegrim is inderdaad ietwat 
jol i j t , jenever ? joelfeest ? jeugdherinnering ? 
Kristallen kerstkoor, kribbe, kippebouten, krat 
langjarige Liebfraumiich : lekker luchtkasteel 

maskeert met moeite moede middelmatigheid. 
Na Nieuwjaar nadert nieuwe nuchterheid : navrant 
omdat opnieuw, onopgesmukt of onvermand, 
petieterig partijbelang partout primeert. 

« Quotient, quotatie, quorum, quadratuur, quintaal » : 
realiteit remt radikaal rechtzinnigheid, 
schraapzuchtig schorem schuimt stoutmoedig stuiverschaal ; 
tantièmetellers triomferen, tollenaren ! 

Uiteen ulieden, unfair uitschot ! Uwerzijds 
vereren velen vanitatis vanitas, 
waarvan wi j wijzen weten : weggesmolten was. 
Zowaar, zelfzuchtigheid zweept zeker zodewaarts ! 

Aan alle aardbewoners, aandacht asjeblief ! 

Dio Genes 



Eyskens op het CVP-kongres te Kortrijk : 

« Het is onze fierheid en trots te behoren tot dit plaamse fol^, 
dat wij met ongerepte trouw hebben gediend... » 

de stem van het echte Vlaanderen 
Waar liggen de grenzen van de politieke zedelijkheid ? 
Met een ongeloofli jke, verbijsterende lef beweren de diep gevallen 
« vlaamse » CVP-ers — tegen beter weten en tegen heel het bewuste 
Vlaanderen in — dat de grondwetsherziening een goede zaak is voor 
de Vlamingen. En in de stad van 1302 behangen zij zichzelf nnet gulden 
sporen, beschuldigen zij de Volksunie van « vaandelvlucht » en juichen 
zij rechtstaande een man toe, die zopas de doodsteek toebracht aan de 
vl'aamse toekomst te Brussel. Die vlaamse kinderen zonder meer overle
vert aan onze ergste volksvijand en hem de sleutels van Vlaams-Brabant 
bezorgt. En deze « staatsman », de genaamde Gaston Eyskens, eens voor
man van de vlaamse strijd en nu verworden tot de cinische pleitbezorger 
van het brusselse establishment, draaft hoog en schaamteloos door over 
« fierheid » en over « ongerepte vlaamse trouw ». Men vraagt zich bij dit 
alles perpleks af over welk Vlaanderen Eyskens en de CVP het dan wel 
hebben I 

Nadat zij hooghartig alle protesten van het échte Vlaanderen, van alle 
verenigingen die wél adelbrieven van vlaamse trouw en strijdbaarheid 
kunnen voorleggen, aan hun laarzen hebben gelapt, liegen deze « doe
ners » straal tegen de werkelijke feiten in. Zi j , de eeuwige toegevers, de 
eeuwig onbetrouwbaren, zij hebben het bij het rechte eind. De rest van 
Vlaanderen behoort enkel te zwijgen en vol bewondering op te kijken 
naar de strategen van de achterwaartse beweeglijkheid en van de soe
pele terugtocht... 
Alleen de Volksunie heeft het « front der verzakers » niet wil len vervoe
gen, als enige politieke fraktie in Vlaanderen is zij met haar houding in 
eenkiank met de standpunten van de verontruste kultuurvereniging-
gen. Zo is het altijd geweest. Daarom, en daarom alleen moet zij het 
vandaag ontgelden vanwege de verenigde kleurpolitiekers, die aan de 
bazis liggen van het vlaamse tweederangsburgeschap in dit land. Geen 
teugen of verdachtmaking is hen daarvoor te grof ! 
Onze lezers kunnen aan de hand van onderstaande bloemlezing zelf na
gaan wie wel en wie niet geluisterd heeft naar de stem van het echte 
Vlaanderen in het grondwetsdebat. 

de raad van beheer 

van het davidsfonds 

Een onechte pariteit in het brussels 
agglomeratiekollege, achten wij onvol
doende. Indien de vrij verkozen voor
zitter (regeringsverklaring van 19 no
vember 1970) ook stemrecht heeft in 
het kollege (dat wellicht zal werken zo
als een schepenkollege), is er geen spra
ke van paritair beheer. In vergelijking 
met de ministerraad is er nog dit na
deel : na een beslissing van bv. dertien 
nederlandstalige tegen twaalf franstali-
ge ministers zou de regering vallen. Met 
net agglomeratiekollege zal dat niet het 
geval zijn. __ 

de gewesfbond Brussel 

van datzelfde davidsfonds 

_De gewestbond Brussel van het Da
vidsfonds neemt met verslagenheid ken
nis van de beslissing van de regering de 
« liberté du père de familie » weder in 
te voeren ; 
herinnert er aan dat deze « liberté » al

leen door onze franstalige tegenstanders 
voor de vlaamse huisvaders geëist 
wordt, omdat zij zeer goed weten dat 
zij aldus — met behulp van de sociaal-
ekonomische druk door het fransgericht 
brussels machtsapparaat uitgeoefend — 
de vlaamse gemeenschap in Brussel, en 
bijgevolg heel Brussel, ongehinderd 
kunnen verfransen, wat hun uiteinde
lijk doel is ; 
stelt vast dat deze « liberté du père de 
familie » een aanfluiting is van de vrij
heid, die de fransdolle liberté-schreeu-
wers de brusselse Vlamingen weigeren, 
en die daarom voor de vlaamse gemeen
schap in de vlaamsvijandige « hoofd
stad », alleen door een beschermde en 
bevrijdende wet kan gewaarborgd wor
den . 
lacht met de bewering van de regering 
dat de op te richten hoofdstedelijke or
ganen de door 140 jaar verfransing ge
schapen wantoestanden in Brussel, op 
minder dan 1 jaar tijd zullen saneren ; 
zal — trouw aan de Davidsfonds-idea-
len, in dienst van de vlaamse gemeen
schap te Brussel — de bedrieglijke, on
vrije « liberté du père de familie » on
der geen enkel voorwendsel aanvaar
den ; 
is beschaamd over de « vlaamse » minis
ters, die met zulke anti-vlaamse aktie 
kollaboreren. 

de kultuurraad voor viaanderen 

De Taad blijft bij zijn standpunt, dat 
te Brussel alleen de onderwijstaal, die 
overeenstemt met de huistaal van het 
kind, verantwoord is. 

De raad eist onverbiddelijke wette
lijke, administratieve en financiële 
maatregelen, die de pozitie van de Vla
mingen in Brussel, in beleidskolleges, 
openbare diensten en onderwijs verze
keren, en het mogelijk maken voor
noemd principe eerlijk toe te passen. 

De raad eist ook, dat het brussels ag
glomeratiekollege bestaat uit Vlamin
gen, die het vertrouwen van de vlaamse 
gemeenschap verdienen en ontzegt der
halve bij voorbaat alle reprezentativi-
teit aan schijn-Vlamingen, die in het ag
glomeratiekollege zouden zetelen. 

het overlegcentrum 

van vlaamse verenigingen 

« Het Overlegcentrum kan het pedago
gisch credo van de vlaamse beweging 
« huistaal is onderwijstaal » niet verza
ken. Dat dit in de wet vastgelegde prin
cipe jarenlang met de voeten werd ge
treden, mag niet tot gevolg hebben dat 
de Vlamingen het thans zouden prijsge
ven. 

Zolang de traditionele taalwetsabota-
ge niet inoperant is gemaakt en de 
reële vrijheid van het vlaams gezins
hoofd niet is gewaarborgd door afdoen
de pozitieve maatregelen, kan de taal
wetgeving op dit stuk niet worden ge
wijzigd. 

Deze voorwaarden zijn beslist niet te 
verwezenlijken tegen 1 september 1971. 

het vlaams komitee voor brussel 

Het Vlaams Komitee wijst de vlaam
se politici op hun verantwoordelijkheid 
in deze. Zo zij de regering op het stuk 
van het invoeren te Brussel van de vrij
heid 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 ? 

« de bond » 

(weekblad van de bgjg) 

De verdedigers van de « liberté du 
père de familie » vragen de mogelijk
heid om de kinderen (̂ om te schakelen», 
van het ene taalstelsel naar het andere. 
Denken zij eraan wat het voor het kind 
betekenen moet ? Hebben ze weet van 
de mogelijke gevoelens van angst en on
zekerheid die deze « verandering » (en 
hoe totaal is die !) voor het kind kan 
meebrengen ? Wij geloven oprecht dat 
— los van alle politieke overwegingen 
— men moet denken aan het kind in 
heel deze kwestie ; dat men blijvend 
moet uitgaan van de belangen van het 
kind. Het is jammer dat pedagogische 
argumenten zo vaak niet of nauwelijks 
worden gehoord (of begrepen). Het is 
ergerlijk als politici, over de hoofden 
van de kinderen heen, aan pedagogische 
beginselen met onverschilligheid of 
minachting voorbijgaan. In naam van 
de kinderen, protesteert « de bond » ! 

het verbond van 

het vlaams overheidspersoneel 

Het W O betreurt dat bij de grond
wetsherziening geen strukturen worden 
gemaakt om de taalwet toe te passen, 
doch wel om de taalwetovertreders te 
belonen (vrijheid van gezinshoofd, uit-
breidingsmogelijkheid van de agglome

ratie - Brussel, tot stand brengen van 
heterogene gewestelijke diensten rond 
Brussel enz.). 

Het ontbreken in de teksten van 
enig kriterium dat in Brussel, zowel 
hoofdstad als agglomeratie, de Vlamin
gen als gemeenschap organizeert. De 
vlaamse kultuurraad heeft alleen vat 
op de nederlandstalige Instellingen, 
doch niet op de personen. Voor de 
Vlaamse kultuurkommissie ontbreekt 
elke personele bazis om de Vlamingen 
als kultuurgemeenschap op te zoeken, 
te beschermen en kultuurzorg te verle
nen. In het uitvoerend kollege van de 
agglomeratieraad is geen enkele waar
borg aanwezig dat de Vlamingen die er 
deel van uitmaken dit ook werkelijk 
zijn ; 

Het VVO wijst erop dat de aanwezig
heid van Brussel als derde macht een 
gevaar is, evenals het ontbreken van een 
werkelijke macht als vlaamse gemeen
schap in het land en inzonderheid te 
Brussel 

de vier vlaamse gouwbonden 
van brussel 

De Antwerpse Gouwbond, 
de Bond der Limburgers, 
de Bond der Oostvlamingen, 
de Koninklijke Bond der Westvlamin

gen, 
Overwegend dat de invoering van de 

zgn. « vrijheid van het gezinshoofd » de 
Vlaamse inwijkelingen te Brussel weer
loos overlevert aan de socio-ekono-
mische verfransingsdruk van de brus
selse autoriteiten, 

In naam van hun 2.000 leden en van 
de duizenden vlaamse inwijkelingen te 
Brussel, 

Bezweren het vlaamse land de brus
selse Vlamingen niet in de steek te la
ten, 

Vragen met aandrang aan de vlaamse 
kamerleden en senatoren de zgn. « vrij
heid van het gezinshoofd » te Brussel te 
verwerpen. 

de vereniging 
van vlaamse studenten 

De Vereniging van Vlaamse Studen
ten is tegen de vrijheid van het gezins
hoofd. Een kind kan zijn moeder en bij
gevolg zijn moedertaal niet kiezen. De 
sociale druk werd reeds door Marx be
schreven, en de vrijheid van de nederi
ge mensen is een sofisme van het FDF 
en van haar meer traditionele bondge
noten. Het Vlaams Overlegcentrum voor 
Brussel, kan klare wijn schenken i.v.m. 
het unitaristisch verraad tegenover de 
Vlamingen, als de traditioneel linkse 
kultuurverenigingen zich niet meer la
ten misleiden door pseudo-linkse füh-
rers die tegen het federalisme zijn uit 
overwegingen van klein-partijpolitieke 
of privé-aard 

de vlaamse volksbeweging 

Het prijsgeven van de wetgeving in
zake de onderwijstaal te Brussel, bete
kent het overleveren van de kleine 
vlaamse man in de hoofdstad aan een 
nog zwaarder sociaal-ekonomische druk. 

De gevolgen hiervan — het overbren
gen van nog meer vlaamse kinderen in 
franse scholen — zullen noodlottig zijn 
voor deze kinderen, vooral dan uit de 
minder gegoede kringen. De voorgestel
de maatregel druist in tegen de rechten 
van het kind. 

Om deze vlaamse, sociale en alge
meen menselijke redenen moet het 
prijsgeven van de taalwetgeving inzake 
onderwijs te Brussel, het zogenaamd 
herstellen van de vrijheid van de fami
lievader, volstrekt worden afgewezen. 

De W B is ten zeerste verbaasd over 
het feit dat de vlaamse kamerleden van 
de regeringspartijen schier zonder pro
test of reaktie het nieuwe regerings
voorstel, volledig buiten hun medewer
king en in zeer beperkte kring tot stand 
gekomen, ondergingen 

advies over avondlijke winkel-

sluiting : een slag in f̂ water 

(aco) — De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (speciale 
kommissie voor de Distributie), heeft geen enkele bijdrage tot 
een konkrete oplossing geleverd door zijn pas gepubliceerd advies 
betreffende de « verplichte avondsluiting in handel, ambacht en 
dienstverlening ». 

Het enige waarover de leden van de « speciale kommissie voor 
de Distributie » het eens zijn geworden is, dat men het vraagstuk 
héél grondig moet gaan bestuderen, want dat sedert 1967 — jaar 
waarin de kommissie al eens een (tot niets dienend) advies over 
deze kwestie gegeven had — « belangrijke wijzigingen in de 
laatste jaren tot uiting zijn gekomen in de distributie en in de 
koopgewoonten van het publiek ». Iets wat men zo stilaan wel al 
wist. 

niets nieuws 

Voor het overige werden door 
de leden van de kommissie de 
meest uiteenlopende standpun
ten ingenomen. Moet er geslo
ten worden 's avonds, of moet 
men open blijven, en zo ja op 
elke dag ? Tot welk uur ? Tot 
18, 19 of 20 uur ? En op welke 
uitzonderlijke dagen mogen de 
winkels wél na die uren open
blijven ? Nergens kan men in 
het advies een begin van een 
oplossing ontwaren. 

Ditmaal had de minister van 
Ekonomische Zaken Leburton 
een advies van de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven 
aangevraagd, omdat er bij de 
Senaat een wetsvoorstel inzake 
avondlijke winkelsluiting op 
behandeling wacht. Het gaat 
uit van CVP-senator Akker-
mans. 

Maar ook dat is niet nieuw. 

In 1967 had de toenmalige 
minister van Middenstand, 
graaf d'Alcantara — een gebo
ren middenstander, zoals men 
bemerkt... — reeds de hele ci-
clus van adviezen en tegenad-
viezen doorlopen, zonder dat er 
iets uit de bus kwam. 

grote warenhuizen 
leiden de dans 

We konden in het jongste ad
vies werkelijk niets nieuws 
vinden. In alle talen wordt ge
zwegen over de meest ingewik
kelde kant van het avondlijke 
sluitingsprobleem, namelijk de 
dwangpozitie waarin de ne
ringdoeners en de ambachtslie
den geplaatst worden door de 
grote distributie-organismen. 

De middenstand kan zijn 
houding inzake avondlijke slui

tingsuren alleen bepalen in 
funktie van wat de grote wa
renhuizen doen, en de kwets
baarheid van de kleine en mid
delgrote zelfstandigen hangt 
inzake sluitingsuren in de eer
ste plaats af van de nabijheid 
van die grote distributie-cen
tra, en van de houding die deze 
laatste inzake - sluitingsuren 
aannemen. 

M.a.w. deze diep in de mid-
denstandsleven i n g r ij p e n d e 
kwestie is een onderdeel van 
het beleid dat inzake avondslui
ting toegepast wordt door mo
nopolistische machten. Vermits 
de warenhuizen werkgever^ 
zijn van een talrijk personeel, 
hebben ook de vakbonden van 
dichtbij te maken met dit dos
sier. 

Maar daarvan is geen spoor 
te ontdekken in de administra-
tief-vlakke tekst van het jong
ste advies I 



WIJ 

zonder 

paradijs 

Die gfoede (hoewel ouderwetse) 
sinterklaas heeft ons niets ge
bracht. Hij ging ons huis voorbij. 
Maar zijn (weeral traditioneel) 
zwarte knecht kwam binnen om 
Tele duizenden stoute vlaamse 
kindertjes in Brussel mee te ne-
men. Zij krijgen nu eerst een goe
de straf : enkele jaartjes dubbe
len om hun geboorte-schuld uit te 
boeten, maar dan mogen ze de 
nieuwe hemel, dit is het aardse 
paradijs binnen. Als ze inderdaad 
« braaf » zijn geworden. 

En het is natuurlijk écht onze 
eigen schuld als het zover móést 
komen : waarom waren de 
vlaamsgezinden, en om het heel 
duidelijk te zeggen, waarom was 
de Volksunie ook niet « présent » 
toen in 1830 na de « Stomme van 
Portiei » de « vaderen des vader
lands », dit is de échte Brusse
laars, en dus de échte Belgen, over
gingen tot het stichten van dit 
eeuwen en eeuwen oude en toch 
nieuwe vaderland ? Het is inder
daad onze schuld : wij hebben 
géén stichtersaandeel ! 

Het is natuurlijk onze schuld 
dat wij die enkele tientallen 
vlaamsgezinde liberalen en kato-
lieken tijdens de negentiende 
eeuw helemaal alleen de eigenlijk 
nog niet bedreigde vlaamse rech
ten lieten opeisen. Die vlaamse 
rechten konden toen nog niet ver
dedigd worden omdat ze (door on
ze oerdomme schuld bij de stich
tingsvergadering) nog niet eens 
bestonden. En nu ja, wie iets moet 
opeisen bewijst daardoor alléén al 
dat hij de zwakste is, iemand met 
wie de échte grote partijen, de 
sterken, toch geen rekening kun
nen houden. Wie dat niet ziet 
heeft helemaal geen begrip voor 
politieke verhoudingen. Hij staat 
buiten de werkelijkheid en is een 
extremist. Van geen enkele partij 
mag verwacht worden dat zij haar 
eigen extremisten volgt, en zoals 
gezegd, de Volksunie was er, door 
haar eigen onbetwistbare schuld, 
gedurende de gehele negentiende 
eeuw niet. 

Duidelijk tussen haakjes moet 
hier volledigheidshalve toch wor
den opgemerkt dat als er « een » 
Volksunie was geweest tijdens de 
negentiende eeuw dit een dubbele 
reden zou geweest zijn met een 
dergelijk extremisme geen reke
ning te houden. De demokratie en 
de rechten van de geminorizeer-
den moeten ten alle tijde worden 
beschermd ! 

Onze schuld is tijdens deze 
eeuw niet kleiner geworden : heb
ben wij geen twee wereldoorlo
gen veroorzaakt waardoor eerst 
de vervlaamsing van de gentse 
universiteit werd verhinderd en 
daarna de toepassing van de taal
wetten van 1933 waarvan de toe
passing tussen dat jaar en 1940 
door iedereen, en let wel op zon
der enige bedreiging met sankties, 
20 degelijk werd « voorbereid » ? 

En daarna dan ! Na 1944 kresen 
de échte vlaamsgezinde partijen 
nauwelijks tien jaar tijd om eens 
rustig, passend rustig, na te den-
ken over het paradijs dat ons ge
liefde vaderland worden zou — 
ook voor de Vlamingen. Nauwe
lijks tien jaar later waren ze daar, 
de ongeduldigen. Zij vonden dat 
er niets gebeurd was, alsof « na
denken » niet het voornaamste is 
wat ooit kan gebeuren. 

Ook na het glorierijke Herto-
ginnedal in 1963 groeide onze 
schuld voortdurend : door onze 
schuld konden Vanden Boevnants 
en de CVP niet weigeren deel te 
nemen aan schepenkoUeges die de 
taalwetten saboteerden. Onze kri
tiek alleen dwong een dinamisch 
mens als minister Bertrand tot ja-
rer.ïange studie en raadnieginsren. 

Hoe kon de goede sinterklaas 
Eyskens (in ongerepte vlaamse 
trouw !) nog langer zijn «zwarte» 
piet tegenhouden ? Maar de 
Vlaamse kindertjes in Brussel 
zullen « braaf » worden — en dan 
komt de sint écht ' Door onze oer-
domme schuld zullen wij verder 
leven zonder paradijs. 

nemrod 

yyb-kongres te aalst 

Door haar hardnekkig verzet tegen de nefaste grondwetsherziening van 
de h. Eyskens heeft de Vlaamse Volksbeweging reeds de banbliksems 
van bepaalde kleurpolitici over zich gehaald. Toch blijft de VVB on
wrikbaar op haar standpunt : beter ware geweest voor Vlaanderen dat 
deze grondwetsherziening niet was gestemd. Zij bevat al te veel nade
lige punten voor onze gemeenschap. 
Door plaatsgebrek konden wi j vorige week slechts een korte echo wijden 
aan het VVB-kongres te Aalst over « operationeel federalisme ». Wij w i l 
len er vandaag nog even op terugkomen, omdat voorzitter Paul Daels er 
behartenswaardige dingen heeft gezegd die in de dagbladen nauwelijks 
tot hun recht kwamen. Samengevat kwam zijn slottoespraak op het vol
gende neer. 

moedige taa l van de 

vlaamse volksbeweging 

Dit kongres is belangrijk op het vlak 
van studie en overleg, maar heeft ook 
een grote betekenis ten overstaan van 
de aktualiteit. Het kongres bewijst dat 
indien men een ernstig onderzoek wil 
wijden aan de knelpunten inzake de 
federalizering, oplossingen terzake te 
vinden zijn. Een evenwichtig federaal 
bestel is in België perfekt doorvoerbaar, 
het zal het probeem Brussel oplossen 
door de hoofdstad op haar juiste plaats 
en in haar specifieke funktie te inte
greren in het geheel van het land. 

het begint pas voorgoed ! 
Er bestond dan ook geen enkele ge-

gegronde reden om de grondwetsherzie
ning, in de gekende omstandigheden en 
vormen, er door te jagen. Zij die den
ken dat zij er nu « van af » zijn, hebben 
het echter mis voor. Het begint pas 
voorgoed ! Deze teksten en hervormin
gen steken vol buskruit. Bepaalde ver
beteringen werden aangebracht (weg

vallen taalwetstop, bevoegdheid van al
le parlementariërs inzake kuituur). 
Maar zeer grote fouten bleven, (Brus
sel als taalgebied niet grondwettelijk 
vastgelegd ' geen begrenzing van het 
ekonomisch gewest Brussel . de kultuur-
autonomie onderworpen aan bijzondere 
meerderheid, alarmprocedure op al te 
ruime gebieden ..) en de strukturen 
voor Brussel zijn volstrekt onvoldoende 
Het ontbreken van de taalregisters be
tekent dat de kultuurgemeenschappen 
niet wezenlijk tot in Brussel worden 
doorgetrokken en dat een ordentelijke 
inrichting op bazis van de gemeenschap
pen niet mogelijk is. Meteen wordt aan 
de Vlamingen de enige doelmatige be
scherming en begeleiding ontzegd... 

onaanvaardbare toegeving 
En deze nieuwbouw moet dan ge

paard gaan met de afbouw, de afbraak 
van een centraal stuk taalwetgeving, 
de inzet van de vlaamse strijd sinds ja

ren te Brussel : de wettelijke regeling 
Inzake de onderwijstaal. De invoering 
van de «vrijheid van het familiehoofd » 
is vooral om sociale redenen onaan
vaardbaar. De kleine vlaamse man zal 
nog meer onder druk worden gezet en 
het vlaamse volkskind te Brussel zal het 
eerste slachtoffer zijn. 

Men komt nu aandraven met de struk
turen — die er trouwens nog konkreet 
moeten komen — daar waar men jaren
lang de taalwetgeving tegen de struk
turen heeft uitgespeeld ! Strukturen 
zijn er vanzelfsprekend nodig, maar de 
taalwetgeving ook, zeker deze die in de 
lijn ligt van de strukturen zoals de on-
derwijsregeling te Brussel ! 

Waar het blijkt dat in de unitaire of 
half-unitaire struktuur een goede taal
wetgeving niet kan gehandhaafd wor
den of toegepast worden moet de enige 
logische repliek zijn : fundamenteel fe
deralisme. 

federale struktuur voorbereiden 
En onmiddellijk beginnen met de 

strukturen die nu reeds in het bereik 
liggen : de taalregisters te Brussel ; het 
kiesarrondissement Halle-Vilvoorde : de 
provincie Vlaams Brabant. 

Uit de nieuwe grondwet moet gehaald 
worden wat erin zit ; de gevaren die er
uit voortspruiten moeten hardnekkig 
bestreden worden. Een grote waakzaam
heid zal dan ook geboden zijn bij de 
uitvoeringswetten. 

Dit alles vraagt vlaamse frontvor
ming. De stuwing moet van onderuit 
blijven komen ; de gemeenschap moet 
zich laten gelden : verheugend is de 
eendrachtige houding die de vlaamse 

' verenigingen in het overlegcentrum 
werd aangenomen. 

Overleg met en tussen de politieke 
partijen is geboden, maar dan met en 
tussen alle partijen. 

De jongeren moeten hun plaats inne
men. H&t is zeer goed dat zij ageren op
dat de vreemdelingen in dit land als 
mensen worden behandeld. Maar dat zij 
beseffen dat vlaamse mensen in eigen 
land te Brussel als vreemdelingen wor
den behandeld. 

Frontvorming zal maar lukken als 
allen werkelijk front willen vormen, 
dat is • « weerstand bieden, strijden en 
veroveren ». 

wat weten wij 

over 

federalisme ? 

Hoe moet het nu met de federale struktuur van 
ons land ? Hoe verdelen we 9e bevoegdheden, de 
kredieten, de inkomsten ? Wat komt toe aan de 
deelstaat en waarvoor is de deelstaat bevoegd ? 
Wat kost het ons ? 

Alles wordt u haarfijn uitgelegd in de grote win-
terciklus over federalisme op twee plaatsen over 5 
zondagen gespreid : 

Te Gent : op zondagen 10 januari, 24 januari, 
7 februari en 21 februari 1971. 

Te Leuven : op zondagen 17 januari, 31 ja
nuari, 14 februari en 28 februari 1971. 

En een slotdag in mei 1971. 

Eerste dag 
— Federalisme : levensbeschouwing en politieke 

leer. 
— Decentralizatie — dekoncentratie — kultuurau-

tonomie. 
— Wat is federalisme ? 
— Argumenten voor en tegen. (Bespreking). 

Tweede dag 
— Verschillende voorstellen i.v.m. federalisme (fe

deralisme met twee en half, drie, vijf, zes, negen, 
tien en elf). 

— Ekonomisch beleid : strukturen en organen. 

Derde dag 
— Publieke uitgaven en inkomsten, verdeling tus

sen gemeenschappen en bondstaat. 
—- Inkomsten-politiek en monetaire politiek in eu

ropees perspektief. 

Vierde dag 
— Waarborgen voor een pluralistische gemeen

schap. 
— Onderwijspakt — Kultuurpakt. 

Vijfde dag 
— Buitenlands beleid. Het Europa der volken. 

Alle referaten worden gevolgd door debat 
en diskussie. U kunt inschrijven : stort het in
schrijvingsgeld (350 f r . ) op postrekening 
Kredietbank nr. 224.43 voor rekening nr. 
3300/83.555 van het Dosfelinstituut - 1000 
Brussel. Gezien de grote belangstelling : 
schrijf t i jdig in ! 



wal nu met brussel? 

Wie te Brussel werkt en winkelt weet dat wij Vlamingen er tot voor 

korte tijd zienderogen op vooruitgingen in de hoofdstad. Het FDF-ver-

schijnsel is een aktie tegen deze vooruitgang. Het valt te vrezen dat het 

meer zal zijn dan een voorbijgaand avontuur (te vergelijken met de zeep

bel Rex-vaincra). 

De ware nederlaag hebben wij nochtans niet geleden op 11 oktober van

wege de FDF-zege ; de ware vlaamse nederlaag is de toezegging vanwege 

de Vlaamse CVP en BSP dat de « vrijheid van het gezinshoofd » zal wor

den ingevoerd. Intussen valt het op dat de gewone vlaamsgezinde volks

mensen in Vlaanderen « vlaamse beweging » en « Volksunie » meer en 

meer gaan vereenzelvigen. 

Onze verantwoordelijkheid als «schild en zwaard van Vlaanderen» wordt 

er des te groter door ; wij moeten dus weten wat wij willen ! 

Wij hebben een veldslag verlo
ren maar wij zullen de oorlog 
wmnen omdat de vlaamse ont
voogding meer een kwestie van 
volkskracht is dan van korrupte 
kleurpolitiek. 

Het IS onzedelijk vanwege de 
CVP-BSP-pohtici te beweren dat 
de VU er verkeerd aan deed een 
slechte grondwet met grendels, 
supergrendels en alarmbel tegen 
te werken, ook al bood men er ons 
een papieren begrenzing van 
Brussel voor aan. 

De voortschrijdende verfransing 
van Brussel is een sociale ontwik
keling die de Vlamingen in de 
kleurpartijen nooit door de poli
tieke middelen, die in hun bereik 
lagen, hebben willen indijken. 

Nadat men de zes randgemeen
ten maandenlang liet betwisten en 
de taalwetten van 1963, ofschoon 
Hertoginnedaals besmet, liet over
treden, wordt nu de papieren af
grendeling van Brussel geruild 
voor de zeer substantiële vrijheid 
van het gezinshoofd. 

vlaamse vooruitgang 
en fdf 

Enkele feiten ? Als pendelaars 
en als kopers spreken de Vlamin
gen te Brussel beter en meer Ne
derlands dan vroeger en minder 
gemakkelijk Frans. De brusselse 
handelsvertegenwoordigers, die in 
Vlaanderen terecht komen, kon
den vroeger hun koopwaar in het 
Frans aanbieden — wat nu prak
tisch niet meer pakt. 

De geveltweetaligheid van de 
grote zaken te Brussel begint het 
stadsbeeld te wijzigen. 

«Le Soir» kan op haar twee eer
ste bladzijden de Vlamingen bele
digen maar doet beroep op de 
kennis van het Nederlands in haar 
advertenties vooi plaatsaanbiedin-
gen. 

Een weliswaar dunne maar be-
ginselvaste intellektuele boven
laag te Brussel is nederlandstalig. 

Ófwel met frans geld betaald 
ofwel vooringenomen in belgisch 
universitair-franstalige « vader
landsliefde », verzetten de franko-
fone opiniemakers zich tegen de 
vlaamse vooruitgang Het grote 
middel bestaat erin er voor te 
ijveren dat de franstal ige gewone 
man te Brussel en de ingeweken 
gastarbeiders geen Nederlands 
zouden kennen Zij weten dat 
deze mensen zodoende in hun le
venskansen benadeeld worden en 
daardoor emotioneel anti-vlaams 
reageren Het is op deze emotio
nele reaktie dat het FDF en de 
frans-brusselse PLP en PSB tie
ren. 

vlaamse nederlaag 

Moest de vlaamse BSP werke
lijk socialistisch zijn en moest de 
vlaamse CVP werkelijk vlaams 
zijn, dan zouden zij met hun poli
tiek gewicht de taalwetten te 
Brussel hebben doen toepassen na 
1932 en na 1963. 

Dat een hoofdstad stikt en 
stinkt van pretentie is algemeen 
vast te stellen in alle landen maar 
in alle landen legt de meerderheid 
haar wil op aan de hoofdstad. 

In dit opzicht had de CVP reeds 
vóór 11 oktober gekapituleerd, 
vermits haar brusselse mandata
rissen het kiesplatform van Van
den Boeynants aanvaardden, dat 
de vrijheid van het gezinshoofd 
bevatte. 

Het moet niet worden betwij
feld dat b.v een Lindemans, een 
Van Elslande en een Van Meche-
len van zichzelf blijven menen 
dat zij vlaamsgezinden zijn. Per
soonlijk zijn ze niet onbetrouw
baar maar zij zijn politiek onbe
trouwbaar omdat zij in een onbe
trouwbare partijstruktuur vast 
zitten. Een Lindemans is iemand 
die meent dat de kous af is met 
juridische overwinningen of stel
lingen. Politici als Van Elslande 
en Van Mechelen zijn tipiSch bur
gerlijke figuren die niet voldoen
de beseffen dat de Vlaming te 
Brussel als sociaal mindere wette
lijk dient beschermd en zich in
beelden dat Vlaanderen te Brus
sel aanwezig is met een «kui
tuur », bestemd voor een burger
lijke minderheid van de vlaams
brusselse « elite » Om niet te spre
ken van vlaamse scholen (de 
hoofdzaak die men in gevaar 
brengt) zijn vlaamse kinderkrib-
ben, peutertuinen, prenatale raad
pleging, en is het nederlands taal
gebruik in de sociale voorzienin
gen en ziekenhuizen honderd 
maal belangrijker dan kulturele 
centra (die natuurlijk ook goed 
zijn voor het prestisp) 

wat wij willen 

In de belgische Staat met de 
vooropgestelde pseudo - federale 
grondwet is de volledige verfran
sing van Brussel (op een vlaamse 
kern na) nu onvermijdelijk ge
worden sedert wij de laatste troef 
om zulks te verhinderen kwijt 
zijn nl. de gekontroleerde en ge-
sanktioneerde taalverklaring. 

Het is duidelijk dat de Vlamin
gen geen België kunnen aanvaar
den met een volledig verfranst 
Brussel. 

Wat staat ons dan te doen ? 
Het is een illuzie te menen dat 

wij door allerlei maatregelen 

Brussel zouden kunnen inkrimpen 
tot provincie-stad Een wet om 
b.v. de vennootschap pen te ver
plichten hun administratieve ze
tel naar de plaats van de uitba
ting over te brengen kan en zal 
omzeild worden. Administratieve 
decentralizatie ontneemt aan 
Brussel b.v. 10.000 of 20.000 werk
plaatsen maar dat is niet dodelijk 
voor deze metropolis. 

Op de korte baan en in afwach
ting dat de kruitdainp optrekt en 
Wij de toestand kunnen verken
nen moet het parool luiden : «je 
maintiendrai» d.w.z. wij laten ons 
vooralsnog niet ui+ Brussel verja
gen en wij boykotten alles wat ons 
uit Brussel wordt aangeboden van
wege onvlaamsc instellingen. 

Op de lange baan zijn er realis
tisch gezien slechts twee mogelijk
heden : ofwel dwingen wij door 
echt federalisme een ware vlaam
se staatssmacht af, bevoegd voor 
alle inwoners van vlaamse natio
naliteit te Brussel. 

Dan zijn wij te Brussel aanwe
zig en aanvaarden wij de uitda
ging om een gezond nieuw België 
op te bouwen. 

Ofwel bereiken wij het ware fe
deralisme niet en dan verliezen 
wij Brussel totaal. In dat geval 
kan België niet blijven bestaan en 
moet Vlaanderen zijn staatslot 
soeverein in handen nemen Wij 
moeten ons in dit geval (driemaal 
helaas) voorbereiden op een 
staats-grens in de omgeving van 
Vilvoorde, de aanhechting van 
Brussel bij Wallonië en later bij 
Frankrijk. Brussel -wordt dan een 

kwijnende grensstad. Een geïnte
greerd Europa zal daarenboven 
geen franse grensstad als hoofd
stad aanvaarden! 

De komende maanden en eerst
volgende jaren zullen klaar maken 
welke weg het uit kan. Het is nog 
te vroeg om definitieve opties te 
nemen. 

Hoe eigenaardig dat ook moge 
toeschijnen is de (alsdan gefedera-
lizeerde) belgische staat alleen 
nog te redden door de macht van 
de Volksunie. Door het vlaamse 
kind te Brussel prijs te geven 
hebben de kleur-politici niet al
leen Vlaanderen verraden maar 
brengen zij het voortbestaan van 
België in gevaar. 

Het zal hard zijn Brussel te ver
liezen en deze optie mag maar in 
het uiterste geval worden geko
zen. Indien het deze weg uit moet 
— wat wij vooralsnog niet gelo
ven omdat wij op federalisme ho
pen — komen wij opnieuw terecht 
in de tijd van de Unie van Atrecht 
en de Unie van Utrecht. In La 
Légende d'Vlenspiegel schreef Ch. 
De Coster over deze tijd : «le pays 
belgique fut ravage par les Wal-
lons malcontents.» 

Liever een kleiner Vlaanderen 
dat zelfstandig zijn dietse weg in 
Europa zoekt dan helemaal geen 
Vlaanderen . want Ch De Coster 
schreef ook : Est-ce <pi'on enterre 
Nele. le coeur de mere Flandre? 
Elle peut dormir, mais mourir, 
non! 

m.d.d. 
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in de wetstraat 

pariteit is diefstoi 
maar wij krijgen niet eens pariteit.. 
Zoals vorige week tijdens de nach
telijke Senaatszitting over de grond
wetsherziening waren de VU-sena-
toren biezonder scherp voor de 
regering, die stelselmatig de frans-
taligen bevoordeligt ten koste van 
de vlaamse gemeenschap. Naar aan
leiding van de bespreking van de 
rijksmiddelenbegroting stelde Wim 
Jorissen de regering met keiharde 
cijfers voor haar verantwoordelijk
heid. Wij pikken er een aantal uit 
ter informatie van onze lezers. 

de pariteit 

Vooreerst vestigen we de aandacht op 
de pariteit die we bij herhaling diefstal 
ten koste van de vlaamse gemeenschap 
genoemd hebben. 

En terecht. 
Wanneer het over ambtenaren gaat 

komen uitsluitend de inwoners van bel-
gische nationaliteit in aanmerking en 
dus moeten we de bevolkingscijfers in 
dat licht bekijken. 

Welnu volgens de bevolkingscijfers 
van 31 december 1969 telde het waalse 
landsgedeelte 2.816.155 inwoners van 
belgische nationaliteit waarvan dan nog 
ten minste 60.000 duitstaligen dienen af
getrokken, officieel cijfer want in de 
praktijk zijn er nog meer dan 100.000. 

Tegenover die 2.756.155 staan de 
5 239 334 inwoners van belgische natio
naliteit in het vlaamse landsgedeelte of 
on<ïeveer het dubbele. 

Nu kan men de 910 241 inwoners van 
belgische nationaliteit in hoofdstad-
Brussel verdelen hoe men wil, zelfs 
volgens de normen van ,de franstalige 
ekstremisten, men zal altijd aan een 
verschil komen van ongeveer 2 mil
joen nederlandstaligen tegenover de 
franstaligen, of meer dan 60 7o neder
landstaligen. 

Dit verschil groeit nog steeds aan, 
vandaar dat die pariteit onaanvaardbaar 
is en terecht diefstal heet. 

brusseise gemeentediensl-en 

Hoe zit het nu met de beloofde pari
teit bij de ambtenaren-diensthoofden 
van de gemeentelijke besturen van 
hoofdstad-Brussel ? 

Laten we vooreerst opmerken dat de 
minister van Binnenland.se Zaken blijk
baar de regering.sverklaring niet kent 
en de vervroegde toepassing van de wet 
van 2 augustus 1963. 

Inderdaad : hij laat nog steeds benoe
mingen door die door de vice-goever-
neur. speciaal aangeduid voor de toepas
sing van de taalwetten, geschorst wor
den omdat ze tegen de taalwet van 2 
augustus 1963 ingaan, met de motivering 
dat niets bewijst dat de wet niet zal 
toegepast zijn op 2 augustus 1973. ver
mits de wet een tijdsspanne van 10 
jaar toelaat. 

wim jorissen 

De regering heeft in haar regerings
verklaring die tijdsspanne met meer 
dan een jaar ingekrompen, vermits de 
nieuwe verkiezingen uiterlijk op de 
4e zondag van mei 1972 moeten plaats 
vinden. 

Maar zelfs dan is het duidelijk dat de 
wet behoudens ingreep van de regering 
niet zal toegepast zijn op 2 augustus 
1973 laat staan mei 1972. 

De toestand was op 2 augustus 1963, 
datum van goedkeuring van de wet, 48 
nederlandstaligen tegen 380 franstali-
gen. 

Op 430 september 1970 waren er nog 
114 nederlandstaligen tegenover 292 
franstaligen of een aangroei met een 
gemiddeld van 9 tot 10 nederlandstalige 
hogere ambtenaren per jaar. Het is dui
delijk dat we er zo niet komen, want zo 
zal het nog meer dan 10 jaar duren eer 
de beloofde pariteit er is. 

De regering heeft echter nog slechts 
anderhalf jaar om haar beloften in te 
lossen. 

Ze kan nochtans gemakkelijk ingrij
pen want er zijn 61 vakante betrekkin
gen. De gemeentebesturen laten ze va
kant ? Omdat ze er weer iets op gevon
den hebben. De wet zegt immers dat de 
pariteit een feit moet zijn ten laatste na 
10 jaar. Nu redeneren de gemeentebe
sturen «indien de pariteit geen feit is 
op 2 augustus 1973 dan moet ze er ook 
nooit meer komen ». 

We zouden dus weer te doen hebben 
met een nieuwe « vergetelheid » van de 
wetgevers van 1963, zoals met de 6 rand
gemeenten. En de minister van Binnen
landse Zaken steekt deze mensen nog 
een handje toe door schorsigsbesluiten 
van de vice-goeverneur te vernietigen. 

Waarop wacht de regering om haar 
regeringsprogram waar te maken en 
zelf benoemingen te doen voor de va
kante betrekking-en ? Een stukje wet is 
daartoe voldoende. Wij hebben een jaar 
geleden zulk wetsvoorstel ingediend. 
Het is voldoende dat de regering einde
lijk eens pozitief zal staan tegenover 
een voorstel van de VU-oppozitie, om de 
zaken grotendeels rechtgezet te zien. 

de taalwetscholen 

Wat waar is voor de hogere ambtena
ren in de gemeentediensten van hoofd-
stad-Brussel nl. dat de wet niet toege
past wordt, ondanks de regeringsverkla
ring of andere verklaringen van de 
eerste minister geldt ook voor de wet 
van 30 juli 1963 op de brusseise scholen. 

Volgens de wet van 30 juli 1963 die
nen er jaarlijks op het gebied van 
hoofdstad-Brussel 10 vlaamse scholen 
met kleuterafdeling opgericht. In plaats 
van de 80 lagere scholen met kleuteraf
deling die er dienden te zijn werden er 
slechts 22 lagere scholen met kleuteraf
deling opgericht naast 6 onafhankelijke 
kleuterscholen. 

Onder de huidige regering en on
danks de geregelde kritiek van onze 
fraktie waren er dat slechts 14 in plaats 
van 30. 

Van de ter beschikking staande kre
dieten werd van 1964 tot en met 1967 
slechts 195 miljoen gebruikt van de 407 
miljoen die in de 4 begrotingen inge
schreven werden. 

Onder de huidige regering werden in 
'68, '69 en '70 in het geheel 429 miljoen 
ingeschreven en slechts 243 miljoen of 
goed de helft gebruikt. 

186 miljoen ging gedurende die 3 jaar 
terug naar de schatkist. Ondertussen 
zijn er vlaamse verenigingen die moei
zaam 6 miljoen samengezwoegd hebben 
voor de bouw van vlaamse scholen te 
Brussel... 

nieis voor vlaamse peuters 

Vermits we van de eerste minister 
vernomen hebben dat de regering ein
delijk ook van plan is iets te gaan doen 
op het gebied van de peutertuinen en 
van de kinderbewaarplaatsen in het 
Brusselse, kunnen we hem alvast de 
stand van zaken als uitgangspunt opge
ven.-

Kinderkribben in hoofdstad-Brussel in 
1970 : franstalige : 39, nederlandstalige : 
1 (één). Vorig jaar waren de cijfers 39 
tegen 0. Die ene is er echter niet geko
men door de regering... 

Kleintjesoorden in 1970 in hoofdstad-
Brussel : 3 franstalige tegen O neder
landstalige. Toestand ongewijzigd sinds 

_ Peutertuinen in hoofdstad-Brussel : 
m 1969 : 36 franstalige tegen 5 neder
landstalige ; in 1970 : 36 franstalige te
gen 6 nederlandstalige. Die ene die er 
bijkwam kwam er ook al niet door de 

«pozitieve» regering maar door het 
werk van «negativistische» Vlamin
gen! 

De regering kan dus dadelijk aan de 
slag. 

Er is veel werk te doen. 
Ik beloof ze uiterlijk september 1971 te 
vragen wat van de zoveelste goede 
nieuwe voornemens zal tot stand geko
men zijn. 

vaste kommissie 
voor taaltoezicht 

Deze behoorlijk werkende instelling 
het « sluitstuk » van de taalwetgeving 
van 1963, diende te waken over de defi
nitieve regeling van onze gemeen
schapsvraagstukken, ik bedoelde de de
finitieve regeling van 1963, die kwam 
. a de definitieve regelingen van de ja
ren '30, maar nog voor de definitieve 
regeling via de grondwetsherziening 
van 1970... 

Ze werd onder de huidige regering 
ontkracht door het Koninklijk Besluit 
van 4 augustus 1969 dat de vroegere be
tere besluiten van 2 maart 1964 en 18 
maart 1964 ophief. Het was een beslis
sing niet alleen van de minister van 
Binnenlandse Zaken, die niet aan zijn 
proefstuk is, maar van gans de rege
ring, ook van de vlaamse ministers en 
van de eerste minister en dit ondanks 
al zijn « ongerepte » vlaamse trouw ! 

de taaikaders 

Bij de toepassing van de wet van 2 
augustus 1963 dienden er ook taaikaders 
opgericht. Het duurde tot 1968 eer het 
eerste uitvoeringsbesluit verscheen, 
(K.B. van 27-3-68) voor de taaikaders in 
Binnenlandse Zaken. 

Op 17-12-68 volgde het Ministerie 
voor Landbouw met een zéér beperkt 
koninklijk besluit dat alleen sloeg op 
bosbouw. Bosbouw is hoofdzakelijk een 
Waalse aangelegenheid en dit besluit 
zorgde er dan ook voor dat de pariteit 
hier uitgesloten werd en dat deze sektor 
in overwegend waalse handen kwam. 

Het bleef ook onder deze regering 
stil op dit front tot er een arrest van de 
Raad van State viel, op aanvraag van 
vlaamse ambtenaren. Het arrest zegt 
dat er nog alleen geldige benoemingen 
kunnen komen zo er taaikaders opge
richt worden. 

Toch gaat het slakkengangetje verder. 
De meeste departementen, ook de de

partementen van vlaamse ministers, 
hebben 7 jaar na goedkeuring van de 
Wet nog geen taaikaders. 

Bijzonder ergerlijk is dit in sommige 
ministeries of parastatalen. 

Het voorbeeld van de Sabena is wel
sprekend. Hoewel artikel 48 van de wet 
van 2 augustus 1963 ook daar om een 
Koninklijk Besluit vraagt, komt het er 
maar niet. 

Ondertussen blijft er de onmogelijke 
wanverhouding tussen nederlands- en 
franstaligen bestaan ondanks het feit 
dat sinds 1963, op de enkele maanden 
regering Harmei van 1965 na, steeds een 
Vlaams minister en steeds dezelfde het 
departement Verkeerswezen in handen 
heeft, nl. de h. Bertrand. 

Nog steeds echter zitten we met een 
40-tal hogere vlaamse ambtenaren tegen 
circa 180 franstalige of minder dan 20 % 
Vlamingen. 

wetenschappelijk onderzoek 

Een ander ergerlijk punt uit de Rijks
middelenbegroting nu zijn de kredieten 
voor het Wetenschappelijk Onderzoek. 
De minister belast met Wetenschapsbe
leid en Programmatie heeft toegegeven 
dat de meer dan 13 miljard kredieten dit 
jaar nog verdeeld werden volgens een 
70/30 verhouding of ± 4 miljard voor 
de nederlandstaligen en ± 9 miljard 
voor de franstaligen. 

Zal het tans beter gaan in 1971 ? 

universitair onderwijs 

Daarnaast is er onze achterstand op 
het gebied van het universitair onder
wijs. 

De nederlandstalige instellingen krij
gen volgens die berekeningen slechts 6 
miljard 723 miljoen tegen 10 miljard 
271 miljoen voor de franstalige. Zo de 
cijfers niet juist zijn vragen we de 
rechtzetting ervan door de regering. 

Een andere indikatie levert de begro
ting Nationale Opvoeding 1970 waar 1 
miljard 697 miljoen begroot werd voor 
het nederlandstalig hoger onderwijs te
genover 1 miljard 917 müjoen voor het 

WIE NIET WERKT... 
Sint-Paulus heeft aan de 

Thessalonicenzers geschreven 
dat wie niet werkt ook niet 
moet eten. Senator van Hae-
gendoren is bijbelvast en stel
de bij de stemming over de 
« voorlopige kredieten 1971 » 
voor de ministers van Kuituur 
niet meer te betalen zolang zij 
hun begroting 1970 (jawel, 
1970 !) niet hebben ingediend. 

Minister van Mechelen heeft 
niet gewerkt of hij heeft ge
werkt waar hij niet moest wer
ken. Is hij meer |:ehecht aan 
sommige kleine hiiverdiensten 
dan aan zijn ministeriële job ? 
De rel met minister Parisis die 
ons uiteindelijk 52 % voor Kui
tuur bezorgde in plaats van 
60 % is reeds sedert méér dan 
twee maanden uitgevochten, 
maar de parlementsleden wach
ten nog steeds op de begroting. 
Het schijnt dat de minister in 
de penarie zit vanwege al te 
losbollige « beloften » die hij 
uitstrooit, maar waarvoor er als 
puntje bij paaltje komt geen 
geld voorzien is. 

J 
franstalig hoger onderwijs. 

We zouden graag de cijfers voor 1971' 
krijgen. 

Ook op het gebied van het hoger uni
versitair onderwijs zwijgt men zedig 
over de hooggeroemde pariteit. 

Zelfs op dat gebied zijn we nog ver 
van dat doel af, laat staan dat men re
kent volgens de bevolkingsverhouding 
in dit land. 

Wim Jorissen hekelde nog de stelsel, 
matige begunstiging van Wallonië met 
miljarden rijkssubsidies (zie daarover 
blz 4 in dit nummer) terwijl voor hulp 
aan de diamantsektor in de antwerpse 
Kempen bijvoorbeeld blijkbaar nauwe
lijks interesse is bij de regering. 

En Wim Jorissen besloot met volgend 
sociaal pleidooi. 

Een andere vraag die moet gesteld 
worden is of het nodig is met kapitalen 
te gooien vooral naar buitenlandse in
stellingen, wanneer we anderzijds zien 
hoe gebrekkig de pensioenregeling in 
ons land nog is in vergelijking met Ne
derland. 

Kan een gedeelte van de kredieten 
voor ekonomische expansie daar niet 
aan besteed worden ? 

We zien vooreerst hoeveel arbeiders 
met een onvolledig pensioen moeten op
draaien omdat hun werkgevers van 
voor 1940 verdwenen zijn en ze geen 
voldoende bewijzen voor hun prestaties 
kunnen aanvoeren. Dit geldt vooral 
voor de arbeiders in het bouwbedrijf, 
de diamantsektor en de seizoenarbei
ders. Ook hier zijn de vlaamse arbei
ders globaal benadeeld tegenover de 
waalse, waar van oudsher grote fabrie
ken bestaan die hen de bewijsvoering 
gemakkelijker maakt. 

Waarom geen volledig pensioen ver
lenen aan arbeiders die in het totaal 20 
jaar arbeid kunnen bewijzen? Gedu
rende de jaren dat ze die arbeid niet 
kunnen bewijzen hebben ze toch niet 
van de hemelse dauw geleefd!! 

Waarom anderzijds voor de zelfstan
digen het onderzoek naar de bestaans
middelen niet afgeschaft in plaats van 
de kleine spaarders te straffen, terwijl 
ze toch zien dat voor alle andere 
pensioenstelsels het bezit geen beletsel 
vormt. 

Waarom ten slotte het gewaarborgd 
inkomen niet verhoogd om ook deze 
minder gelukkigen het minimuminko
men te bezorgen ? 

Waarom niet eindelijk overgestapt 
naar een veralgemeend bazispensioen ? 

maurits van haegendoren 
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mens en maatschappij (2) 

onechte demokratie 

De drang naar informatie, dialoog, inspraak 
en zeggenschap is nooit zo groot geweest als 
thans. Men vergist zich echter indien men 
meent dat demokratie allen daarin bestaat. 
Men vergist zich evenzo indien men meent 
dat de demokratie een bereikbaar ideaal is 
dat de wereld in een aards paradijs omtovert. 
Verwacht men van de demokratie niet méér 
dan zij geven kan ? 

Te denken aan het beruchte frans gezegde : 
la plus belle femme ne peut donner que ce 
qu'elle a. 

Tot het uiterste gedreven zou inspraak en 
zeggenschap van allen in alle zaken neerko
men op zgn. « rechtstreekse demokratie », 
dan wanneer wi j in onze samenleving een 
stelsel van delegatie-demokratie huldigen. 

rechtstreekse demokratie 

Rechtstreekse demokratie veronderstelt be
sluitvorming rechtstreeks door allen die het 
aangaat .Dus een veralgemening yan de volks
raadpleging ! 

in feite ontaardt zulke demokratie in een 
ondemokratisch avontuur. De uitslag van een 
volksraadpleging wordt bijna zeker beïnvloed 
door de hardste schreeuwers, beste sprekers 
of simpatiekste tv-vedetten. In de meeste ge
vallen worden volksraadplegingen gemanipu
leerd of toch door valse faktoren beïnvloed. 
Een voorbeeld ! Vlaamse inwoners van de 
Voergemeenten kiezen « Retour a Liège » om
dat zij steevast geloven dat dit het middel is 
om goed Frans te leren en dat hebben zij no
dig, gelet op hun luikse afhankelijkheid. 

In kleine overzichtelijke gemeenschappen 
zoals de oude Zwitserse bergdorpen kan de 
rechtstreekse demokratie zinvol funktioneren 
voor gekende en overzichtelijke zaken. 

Zich beroepen op de demokratie om te ei
sen dat ieder lid van een gemeenschap over 
alles en nog wat zou geraadpleegd worden, 
is geen demokratie maar gekultiveerd wan
trouwen of een poging om een demokratisch 
gekozen lichaam omver te werpen en te ver
vangen door de diktatuur van een of meer 
hansworsten. 

delegatie-demokratie 

De problemen van de samenleving, ja zelfs 
de vraagstukken waar een grote vereniging 
of een politieke partij mede te maken heeft, 
zijn zó menigvuldig, ingewikkeld en technisch 
dat men zijn toevlucht neemt tot delegatie-
demokratie. Daar niet ieder burger noch ieder 
lid alles kan weten en er ook niet mag toe 
verplicht worden, vaardigen de mensen hun 
recht op demokratische zeggenschap af aan 
hun vertegenwoordigers die zij vertrouwen 

schenken. Deze vertegenwoordigers gaan op 
hun beurt te rade bij deskundigen maar zij 
mogen hun verantwoordelijkheid niet afschui
ven op de rug van deze technokraten of bu-
reaukraten. 

Delegatie-demokratie is dus vertrouwens-
demokratie. Zij is ondenkbaar indien de ge
kozen leiders geen vrouwen en mannen van 
eer en geweten zijn en indien de kiezers er 
zich van hun kant niet toe gehouden weten 
de mensen te kiezen op wier deskundigheid, 
eerlijkheid en trouw zij wil l len staat maken. 
Staat-maken, ja dat is 't juiste woord : een 
goede staat « Vlaanderen » is alleen te bou
wen op bekwaamheid, op eer en trouw. 

doelmatigheid 

Vaak funktioneert de delegatie-demokratie 
met zgz. «getrapte verkiezingen». De burgers 
kiezen de provincieraadsleden en deze benoe
men de deputatie. De gemeenteraad kiest het 
schepenkollege. Een te talrijk bestuurslichaam 
kan immers niet besturen. Om goed te bestu
ren is 7 of 8 het optimale aantal — 5 is een 
minimum en 12 een maksimum. 

Het is politieke en menselijke wijsheid te 
streven naar een besturende groep die wi l 
ploeg vormen. Het is evenwel demokratisch 
de minderheid bij de besturende ploeg te 
laten aanwezig zijn. De Volksunie staat daar
om op het standpunt dat de schepenkolleges 
verhoudingsgewijs en niet meerderheid tegen 
minderheid zouden moeten gevormd worden. 

De beginselen van de delegatie-demokratie 
gelden eveneens voor een vereniging of ver
bond en voor een politieke partij : verkiezin
gen door afgevaardigden van de bazis naar 
de top. 

Soms wil men de rechtstreekse demokratie 
en de delegatie-demokratie vermengen. Leidt 
dat in de meeste gevalen niet tot verlamming? 
Wij denken hier aan de uitdrukking « op zijn 
elf en dertig gemakken » om te zeggen dat 
een zaak traag behandeld wordt. Deze uit
drukking gaat terug op de demokratische 
struktuur van de friese Ommelanden. Fries
land bestond uit elf steden en dertig grute-
nijen en om geldige verbintenissen in de Sta-
ten-Generaal aan te gaan moesten de friese 
afgevaardigden telkens de toestemming van 
de elf en dertig gaan vragen. 

Delegatie-demokratie veronderstelt voort
durend twee-richtingsverkeer tussen de top 
en de bazis. De rechten van de bazis worden 
slechts op twee voorwaarden goed gediend 
nl. door de kwaliteit van de gekozen leiding 
en door goed geïnformeerde verantwoorde
lijkheid van de bazis. 

kwaliteitsdemokratie ? 

Daar staan wi j verre van als men nagaat op 
welke manier vertegenwoordigers op ge
meentelijk, provinciaal en nationaal vlak in 

hun zetel geraken. Belangengroepen en sub
groepen zijn de zetbazen die hun man vooruit 
duwen zodat deze man, zodra hij zetelt, niet 
meer vrij in geweten zijn mensen vertegen
woordigt maar vanuit een of andere hoek zijn 
orders krijgt. 

De kiezers zijn niet zo dom om de onwe
tendheid en de luiheid van velen die « zete
len » en meer « zitten » dan zetelen niet te 
ontwaren. Daar de kleurpartijen verschrompe
len ziet men het elleboogwerk om er te komen 
of te bli jven, en het elleboogwerk naar de 
bijverdiensten van het politiek mandaat. In 
hoeveel winstgevende beheerderszetels van 
parastatale, financiële en ekonomische Instel
lingen ontmoet men niet steevast het drie
partijen-triumviraat samegeschaard ? 

Hoeveel korruptie wordt niet gevoerd door 
partikularisme en eigenbelang ? Hoe vaak 
duurt het geen jaren alvorens misbruiken wet
telijk worden tegengegaaan omdat de meer
derheid voor haar populariteit vreest ? 

Men kan de jeremiade aanlengen. 

demokratische plicht 

Indien de kiezers alle recht op klagen heb
ben van hun mandatarissen mogen deze zich 
op hun beurt beklagen over de onwetendheid 
en onverschilligheid van hun kiezers. Onwe
tendheid : waar kiezers een mandataris be
oordelen, niet naar zijn werk maar naar zijn 
verschijningsvorm, zijn manier om simpatle 
te verkrijgen, zijn vaardigheid aan de tap
kast... zijn ri jkdom. 

Onverschilligheid : de meest grove sociale 
schandalen geraakten in onze welvaartmaat
schappij geheeld. De mensen zijn tam en lauw. 
Zij staan paf voor de ingewikkeldheid van de 
problemen. Hun belangstelling wordt door het 
establishment naar « brood en spelen » af
geleid. De jeugd oriënteert zich op wat op 
1.000 km afstand geschiedt omdat men daar
voor of daartegen kan demonstreren zonder 
zich te kompromiteren. 

Daarenboven Is de bazis van alle partijen 
uiterst smal. De partij-leden zijn toch de men
sen die uiteindelijk een partij beïnvloeden. 
Vergeleken met het aantal kiezers is het aan
tal leden te gering in alle partijen. De Volks
unie heeft dat begrepen : zij wi l demokratisch 
blijven door de ledenwerving, door het aantal 
leden zó op te drijven dat de kiezers zelf meer 
te zeggen krijgen. 

Wie onze demokratie objektief wi l beoor
delen moet vaststellen dat ze nog verre van 
werkelijkheid is en meer schijn dan werke
lijkheid. Zij is en blijft echter het richtsnoer 
van ieder menselijk politiek geweten. Andere 
stelsels zijn slechter. 

Op één punt kunnen wij Churchill bijtreden 
als hij beweert dat de demokratie de slechtst 
mogelijke regeringsvorm is... behalve alle an
dere. 

m. van haegendoren 
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jeszcze polska nie xginela 

nog is polen niet 

( A r g o s ) Dit schreef Jozef Wyb ick i ( 1 7 9 6 ) 
in zi jn marsj van het Dombrowski - leg ioen dat 
later het pools volks l ied zou w o r d e n . Maar d ie 
leuze klonk niet uit boven de onlusten die 14 
december j l . losbraken in de poolse Oostste
den Gdansk, Gdynia, Sopot, noch te Szcecin, 
290 km westel i jk van Gdansk, waar Frederik 
de Grote zo graag g ing paardr i jden en waar 
nu koortsig aan enorme oceaanreuzen get im
merd wo rd t . De slogans waren wars van va
der landse bewogenhe id . Voor de derde keer 
in de jongste v i j t ien jaar hadden de wakkere 
Polen een domper gezet op hun patriott ische 
gevoe l ighe id . Ook ideologische mot ieven ble
ven dit keer achterwege. Het eisenpakket van 
de opstandel ingen bestond op het eerste ge
zicht alleen uit materiële desiderata. Daarom 
sprak de pers eerst van een gewone , « klas
sieke broodrevolut ie » zoals die we l meer 
ontstaat als pr i jzen en lonen niet langer aan 
elkaar gewaagd z i jn . 

In de achttiende eeuw strekte Polen zich 
uit van Posen (Poznan) tot de benedenloop 
van de Dnjester. De onderlinge naijver van 
Rusland, Oostenrijk en Pruisen na de Ze
venjarige oorlog was de oorzaa\ van Polens 
ondergang. Geen der drie machten \on im
mers 'n overwegende pozitie van een van haar 
in Polen dulden. Bij de derde deling in ijg^ 
sloeg dan ook^ het Finis Poloniae. De poolse 
nationalisten slaagden er achteraf niet in om 
tot een onafhan\elij\e staat te \omen. Het 
verdeelde Polen dwong echter Rusland, Prui
sen en Oostenrijf^-Hongarije tot onderlinge 
goede verstandhouding. Plet werd zelfs een 
faktor van rust en vrede. Maar toen in igi8 
de poolse staat onder leiding van Maarschalk^ 
Pilsuds){i werd hersteld was het weer eens 
opletten geblazen voor het machtsevenwicht 
in dit deel van Europa. De poolse \orridor 
bleef een strijdpunt tussen Duitsland en Po
len en werd in / p j j aanleiding tot Hitler's 
agressie tegen Polen. Na vijf jaar duitse be-

ter 
oriëntering 
zetting werd Polen door de grote mogend
heden « hersteld » en wel in een nieuwe 
vorm waarbij het land voor de door Rusland 
geanne\seerde gebieden ten dele schadeloos 
werd gesteld met duits gebied tot de Oder 
en de Neisse, zodat de duits-poolse grens 
ongeveer i^o kjn naar het westen werd ver
legd. Tot vóór een paar welben werd die 
grens alleen door Rusland erkend. Met de 
onderte\ening van het duits-pools verdrag 
(zie ons artikel in « Wij » van 5 december 
jl.) bevestigde Duitsland dat de poolse west
grens gelijk " '̂̂ '̂  ^^ g-r<f«.f die de geallieer
den in het verdrag fian Potsdam (ig^s) 
hadden vastgelegd. In het Oosten blijft de 
toestand ongewijzigd : hier worden de gren
zen gevormd door de Curzon-lijn waarbij 
de Sovjetunie het leeuwedeel verwierf van 
Polens zoveelste verdeling. De russische 
buurman weet van de prins geen \waad. 
Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor de 
term : status-quo. 

verloren 

een broodrevolutie ? 

In zijn toespraak van 12 december had premier 
Jozef Cyrankiewicz geen twijfel laten bestaan over 
de prijzen- en soberheidspolitiek van zijn regering. 
De aangekondigde prijsstijgingen waren drastisch 
genoeg : bloem 16 pet, vis 11,7 pet. jam 26,8 pet, 
suiker 14,2 pet, brandstof 10 tot 20 pet, kaas 25 pet, 
melk 8 pet. Vooral voor melk komt ook het vrou
welijke element uit zijn huishoudelijke hoek. In 
sombere betogingen droegen verschrikte moeders 
hun kinderen op de arm. Er was al beweerd dat de 
laatste dagen meer water bij de melk werd gedaan 
— een berispelijke handelwijze waarvan de offi
ciële zuivelindustrie zich bij monde van Jacszuk 
had gedistancieerd. Dit komt gewoon niet voor, 
zo zei de verantwoordelijke voor de ekonomie, maar 
intussen bleef je het toch maar horen. Melk heeft 
van die bindingen waaraan niets ontsnapt : room-
boter, kaas, yoghurt, vlaflippeli. Vooral kaas is een 
ruim begrip. Er is kaas die je óp het brood doet, 
maar er is ook kaas uit het vuistje, kaas die je eet 
uit kulinair genot, bij wijn of na een maaltijd, 
gewoon vanwege de sfeer. Bovendien vochten die 
Polen voor ingrediënten die sinds lang uit het kuli-
naire gezichtsveld waren verdwenen of die ze om 
duistere redenen niet op de kop konden tikken : 
voor chokolade en hesp, voor vlees op de boterham, 
ook voor koffie (wat is dat ?). 

En nu moet je maar die redakteur van de « Tri-
buna Ludu » horen : die man vraagt zich in gemoe-
de af of zijn poolse landgenoten nu echt zo'n schrok
kende vleeseters zijn. Zeer subliem stelt hij dat de 
mens niet leeft van brood alleen. Hij meent ook dat 
« koffie verkeerd » de zwaarlijvigheid bevordert, 
dat fijne vleeswaren recht op aderverkalking af
sturen. Voor het hart moet je oppassen, dat is de 
as, daar draait alles om. Van zijn loon moet een-
arbeider in socialistische soberheid matig kunnen 
leven. Dit is goed voor zijn gezondheid überhaupt. 
Waarom die barbaarse drukte rond een reep cho-
kolad^ ? Die redakteur kan er echt niet inkomen 
dat een moeder bij het graaien naar chokolade haar 
nagels tot bloedens toe inscheurde, enz. Toch staat 
die redakteur met zijn wenken kompleet alleen. 
Zijn landgenoten hebben het land aan hun slanke 
lijn. Ze zouden wat graag gehaktbiefstuk of een 
ossehaas onder de tand hebben. En laten de partij
getrouwen dan maar het soepvlees en de ongeniet
bare vette worst uit de etalages verorberen. Laten 
die onvermurwbaren dan maar de radio- en tv-toe-
stellen kopen die nu tegen een prijsverlaging van 
van 20 pet van de hand gaan... 

vanuit de havensteden 

Neen, het is geen toeval dat het centrum van de 
onlusten in het randstadgebied gelegen was (verge
lijk met Tourcoing, Roubaix, Lille). Gdansk, weleer 
een trotse Hanzestad, heeft altijd een grote wel
vaart gekend, Sopot is al van ouds beroemd om zijn 
internationale festivals terwijl Gdynia de belang
rijkste handelshaven van Polen is. Van hieruit reis
de Dinska Bronska (Karel van de Oever) naar het 
verre Kanada. Meer dan andere Polen hebben de 
bewoners uit de randstad het kontakt met het bui
tenland bewaard. Van overzee varen de transatk|n-
tiekers binnen met grondstoffen en halffabrikaten, 
met investerings- en verbruiksgoederen, waarrond 
nog de exotische sfeer hangt van de verte. Het aan
tal bij de muiterij betrokken havenarbeiders en 
dokwerkers was dan ook vrij groot, groter alvast 
dan premier Cyrankiewicz in zijn toespraak van 18 
december wilde toegeven. De premier gewaagde van 
rowdies en hooligans, van misdadigers en anarchis
ten. Ten slotte sprak hij van volksvijandige en anti-
kommunistische elementen. Uiteraard kon hij de 
participatie van de havenarbeiders en dokwerkers 
niet vermelden. Het loon van die arbeiders is in 
de jongste vijf jaar immers met 22 pet gestegen 
terwijl de loonsverhoging in de genationalizeerde 
sektor tot om en bij 17 pet beperkt bleef. Wel moest 
de premier toegeven dat de aangekondigde prijs
stijging niet psichologisch was voorbereid, dat er 
geen begeleidende informatie was geweest en dat 
de timing, juist voor de eindejaarsfeesten, zeer on
gelukkig was. Maar tegelijkertijd breidde hij de 
avondklok tot andere steden van westelijk en cen
traal Polen uit. Van dit ogenblik af lag de beslis
singsmacht bij het leger en volksmilitie. Dit bete
kende het in werking treden van een repressie-
apparaat waarbij naar verluidt honderden doden 
en duizenden gewonden te betreuren vielen. 

diepe malaise 

Louter technisch bekeken heten de aangekondig
de maatregelen onontkoombaar. De poolse ekono
mie moest nodig uit het slop. In de poolse tekstiel-
wereld ronken blijkbaar nog de weefgetouwen uit 
de tijd der Jagellonen, en van de Comecon (oost-
europese tegenhanger van de Euromarkt) moeten 
de Polen niet veel verwachten. Er bleef alleen de 
de Bondsrepubliek en haar wirtschaftswunderliche 
faam. Zonder westduitse steun is het poolse vijf
jarenplan dat per 1 januari 1971 moet ingaan al 
van te voren een flop. Dit roept dan weer gevoe
ligheden op : niet alleen in de BRD maar ook in 
Polen waar men beseft dat ekonomische hervor
mingen niet los te denken zijn van even grondige 

politieke hernieuwingen. Men kan zich ten slotte 
afvragen of de tegenstander van de hervormingen 
de ontevredenheid van het publiek niet tot eigen 
voordeel gaan aanwenden. Een korrespondent van 
Associated Press schreef reeds bij het begin van 
de gebeurtenissen dat de jongste prijzenpolitiek het 
werk is van tegenstanders van (jomoelka. Nu Go-
moelka van de partijleiding werd verdrongen (hij 
heeft last van stoornissen in de bloedsomloop en 
zijn gezichtsvermogen wordt met de dag slechter!) 
zal men die amerikaanse prognoze wel moeten be
amen. Dit betekent meteen dat het « sprookje » 
van de « broodrevolutie » het niet langer doet en 
dat de gewraakte prijzenpolitiek de uitlaat was van 
een malaize die sinds lang in partij en regering 
gistte. Dit was ook zo in 1956 toen arbeiders te 
Poznan in opstand kwamen tegen te lage lonen en 
slechte huisvesting. Men gewaagde toen van een 
poolse Oktoberrevolutie. Er sneuvelden 53 arbei
ders en er waren meer dan 600 gewonden (een 
peulschil dus in vergelijking met wat vandaag is 
gebeurd). 

verdeelde topleiding 

Vandaag is de verdeeldheid aan de Poolse top 
even groot. Er zijn militanten van het eerste uur 
(Gomoelka). Er zijn ook « partizanen » die tijdens 
WO II het pools verzet organizeerden. Hun aan
voerder is Moczar en het ziet er naar uit dat hij 
de grote overwinnaar van vandaag is. Reeds in 
1968 kwam hij opnieuw in het nieuws toen de agi
tatie tegen joodse intellektuelen ruchtbaar werd. 
Dan zijn daar nog de jongeren, men heet ze ook 
Jonge Turken of technokraten. Ze heten Cociolek 
(vice-premier) en Tejchema, Jagulski en Srydrak, 
leden en plaatsvervangende leden van het politbu-
ro. Tot die groep behoort ook Edward Gierek, de 
nieuwe partijsekretaris (sinds zondag 20 december). 
Hij komt over uit Kattowice (Silezië) waar hij eer
ste partijsekretaris was. Een populair mijningenieur 
die in de jaren dertig in belgische en franse mijnen 
werkte. Hij zou een praktisch denker zijn. Na zijn 
aanstelling beloofde hij herziening van de aange
kondigde prijzenpolitiek. Maar hij bevestigde tege
lijk zijn trouw aan het socialisme en aan Moskou, 
de grote verdediger van de poolse onafhankelijk
heid... Naar het heet wil Gierek de technologische 
apparaten waarvoor de Polen met prijsverhoging 
van hun mondvoorraad moeten betalen nog een 
tijdje uitstellen. Het pooL'̂ e computertijdperk zal 
dus nog niet voor morgen zijn. Dit is wel jammer 
voor de wegwijze we.stduitse goederentrein die zich 
na het pools-duits verdrag prompt in beweging 
heeft gezet om over Polen technologische wonderen 
uit te storten. Hij zal waarschijnlijk enige vertra
ging oplopen. 

tragedie 

Hoe dan ook, met het ontslag van Gomoelka en 
andere prominenten heeft de opstand van 14 decem
ber zijn initiale dimensie doorbroken. Allicht staat 
het hcht nu op groen voor grotere inspraak van de 
arbeiders in het ekonomisch beleid Het is toch het 
ontbreken van een dialoog tussen partijleiding en 
massa die de jongste decemberrevolutie en zijn 
bloedige nasleep heeft mogelijk gemaakt. Vandaag 
kan men uiteraard niet zeggen welke richting de 
nieuwe partijchef zal uitgaan. Op dit ogenblik is er 
zelfs geen antwoord op de vraag of premier Jozef 
Cyrankiewicz zich zal kunnen handhaven. De pool
se tragedie blijft voorlopig een labirint van gissin
gen en hipotezes. Het is nu ook wachten op de 
reakties uit de andere landen van het Oostblok. 
Ook de SU heeft met zeer verwante narigheid in 
de levensmiddelensektor af te rekenen. Toch werd 
nog maar eens bewaarheid wat Bismarck al schreef: 
« Die Polen sind Untcrtanen auf Kündigung-de Po
len zijn onderdanen op termijn». Zij zijn vooral een 
vrijheidslievend volk dat nu zijn kerst- en einde
jaarsfeesten in rouw en diepe verslagenheid zal 
doorbrengen. De beloofde vrede blijft een wens
droom niet alleen in Polen maar in alle landen waar 
de geest van de tijd voorbijging aan verstarde, re
pressieve strukturen. 
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heel klein berichtje 

De roemeense minister voor Buitenlandse Handel 
Cornel Burtica reisde op 15 december naar Grie-
kenland voor een officieel bezoek. Natuurlijk om 
zaakjes te doen. Iets waarvan trouwens ook Oost-
Duitsland niet vies is. Noch in Roemenië noch in 
Pankov werd betoogd tegen dit smadelijk verraad 
van de demokratie ! De vraag is maar wat die he
ren in het Oosten verwachten : dat wij in het Wes
ten alléén de demokratie in Griekenland herstel
len, of dat zij de voornaamste leveranciers zullen 
worden ! 

stroom sparen 

De Britten hebben een tijdje stroom moeten spa
ren, maar daar is tamelijk vlug een einde aan ge
komen Waar de kranten ofwel niet ofwel heel 
weinig over zuUen schrijven is over de bevelen, 
stroom te sparen, aan de « Volksarmee » van Ul-
bricht. DP energievoorziening dwingt daar tot een 
strenge besparing, niet alleen in het leger zelf, 
maar door het ministerie worden alle funktiona-
rissen opgeroepen tot een massale aktie om stroom 
te sparen. Natuurlijk moeten die heren ginds niets 
weten van onze « raad », maar zouden ze de « ver
lichting » van hun gevangenismuren niet kunnen 
stop zetten ? 
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Op Okinaioa. dat eerlang weer japans wordt, had
den anti-amerikaanse heiogingen plaats. Men neemt 
aan dat Washington, waar men van deze demon
straties is geschrokken, vroeger dan verwacht de 
terugtrekking van amerikaanse troepen (tans nog 
17.000 man) tegen einde 1971 heeft aangekondigd. 

grupo andino 

In eenvoudig Nederlands vertaald zouden we 
kunnen spreken van de « andino groep », de naam 
van een soort vrijhandelszone in Latijns-Amerika. 
Deze samenwerking omvat Bolivië, Chili, Equador, 
Ko'umbië en Peru en bestaat sinds 1969, nog niet 
20 lang dus. Maar heel vlot schiet het toch niet op. 
Hun financiële en ekonomische toestand is natuur
lij K ook niet zo sterk als die van Europa en daar
door is de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal 
nog groter dan hier. Maar ook de onderlinge sa
menwerking vlot niet : Venezuela dat er aan dacht 
toe te treden deed dit ten slotte niet (vergelijk de 
houding van het Verenigd Koninkrijk !), en het is 
niet onmogelijk dat Kolumbië omwille van een 
belangenkonflikt zou uittreden (ook daar staat 
iemand op zijn eigen standpunten, zoals Frankrijk 
in Europa). Misschien hebben die vergelijkingen 
niet veel waarde, juist is wel dat elke samenwer* 
king moeilijk is ! 

matador 

Het kiezen van een nieuwe naam is voor een 
autoproducent vaak een moeilijke zaak. Zo dach
ten de specialisten op dit gebied in de Verenigde 
Gtaten eerst aan « Rebel », maar toen dachten zij er 
aan dat niet iedereen dit een mooi woord vindt, 
bijvoorbeeld heel wat toekomstige kopers ! Na heel 
geleerde onderzoekingen en studies werd dan « Ma
tador » gekozen, dat zou toch iemand verstaan, 
want zij die deze naam kozen wisten blijkbaar zelf 
niet wat dit woord betekent. Maar het « klonk » 
krachtig en mannelijk ! Tot hun reklame in Puerto 
Ricco begon : daar leerden ze dat « matador » zo 
iets is als « killer », « doder «... Geleerd zijn is uit-
stekend, maar soms is een woordenboek kunnen ge
bruiken nóg beter. 

cyrank iewicz 
(Argos) Er zijn wel betere sinekures dan een premierschap. Dit geldt 

alvast voor landen van het Oostblok waar de politieke gedragslijn van een 

bewlndsploeg voor een niet onaanzienlijk deel door IVIoskou wordt voorge

schreven. Toch heeft de poolse premier Jozef Cyrankiewicz (59) ongege

neerd en met onmiskenbaar brio alle narigheden van zijn ambt overwon

nen. Zijn legislatuur begon al in 1947. Hij is dan ook wat dienstjaren be

treft de oudste premier van de Warschau landen. Drieëntwintig jaar is 

hij premier geweest van een vrijheidslievend volk dat a.h.w. uit atavisme 

anti-russisch is. In de harde stalinistische tijd kon hij niet alleen het eigen 

hachje redden maar bovendien slaagde hij erin nationaal-kommunisten als 

Gomoelka (partijvoorzitter) voor likwidatie te vrijwaren. Cyrankiewicz 

trotseerde zelfs de wilde revolte van Poznan (1956). In die dagen kon Po

len dank zij zijn bemoeiingen ontsnappen aan de brutale interventie van 

een Sovjetleger dat te Boedapest meedogenloos de hongaarse opstand had 

neergeslagen. Voorlopig lijkt het er op dat hij ook de huidige onrust zal 

overleven, al is een Goemoelka nu wel bij de uitgerangeerden. 

Jozef Cyrankiewicz beantwoordt 
wat zijn uiterlijke verschijning 
aangaat niet aan de kommunis-
tische sjablonen van militante 
verbetenheid en kompromisloze 
agressiviteit. Er gaat vertrouwen 
uit van zijn kale knikker, zijn ge
vleesd en toch beweeglijk gezicht 
en van zijn expressieve gebaren. 
Hij is iemand van wie men onmid
dellijk een tweedehandswagen 
zou kopen. Ook heeft hij niets van 
de apparatsjik, de doktrinair de 
vervelende Prinzipienreiter met 
wie de Sovjet-diplomatie ons van 
Visjinsky over Molotov tot Gro-
myko vertrouwd heeft gemaakt. 
Men zegt dat hij verrassend op 
zijn vader gelijkt, een kosmopoli
tisch zakenman die tijdens het an
cien régime te Tarnov bij Krako-
witz voor eigen rekening fabrieks-
direkteur was. Maar hier houdt de 
geliikenis met het vaderbeeld dan 

ook op .. 
Reeds in 1933 werd Jozef Cyran

kiewicz lid van de PPS (Polens 
socialistische partij van sociaal-
demokratische obediëntie). Op dit 
ogenblik had hij twee jaar rechts-
studie achter de rug. een discipli
ne die hem om haar dorre teorie 
en steriele kazuïstiek slechts ma
tig kon bekoren. Als redakteur 
van het partijblad « Nazprzod » 
(vert. «Vooruit») waarin hij bijna 
alle stakingen uit de jaren dertig 
versloeg (hij bracht het zelfs tot 
stakingsleider) kon hij beter zijn 
revolutionaire bezieling verklan
ken. Via die sindikalistische be
drijvigheid kwam hij ten slotte 
reeds bij het begin van de oorlog 
in de koncentratiekampen van 
Auschwitz en Mauthausen terecht. 
Met de bevrijding dook hij op als 
sekretaris-generaal van de PPS 
die vandaag, na haar samensmel

ten met de KP, tot socialistische 
eenheidspartij (PLPR) is uitge
groeid. 

Het stond van te voren vast dat 
een « open » persoonlijkheid als 
Cyrankiewicz vlot zou opschieten 
met kanselier Brandt. Beiden wa
ren toch van mening dat het af
sluiten van een verdrag zowel de 
poolse als de westduitse belangen 
zou dienen. Voor Cyrankiewicz 
speelde daarbij nog het inzicht dat 
Polen niet alleen behoefte had 
aan veiligheid maar dat ook de 
ekonomische stabiliteit onmisba
re voorwaarde voor poolse herop
standing was. Beter dan wie ook 
beseft de poolse premier dat zijn 
jonge industriestaat op dit ogen
blik een groeikrizis doormaakt : 
de opvlucht van de industriële 
produktie werd afgeremd, de 
landbouwproduktie neemt af, de 
werkloosheid stijgt en het indivi
dueel inkomen van de poolse ar
beider ligt onder de helft van zijn 
oostduitse buurman Terecht ziet 
Cyrankiewicz in ekonomische sa
menwerking met de technolo
gisch hoog ontwikkelde BRD 
(Duitse Bondsrepubliek) een hef
boom tot opvoering van de poolse 
industriële kapaciteit. 

Bij die ekonomische opening op 
het Westen heeft Cyrankiewicz 
ook oog voor de gewijzigde be
wustzijnsvormen van de poolse 
jeugd. Die jeugd schakelt in op 
westerse leefgewoonten, op pop en 
beat, op mini en maxi, pleegt jazz 
en surrealistisch toneel, wil vrij 
en ongeremd konsumeren Die 
jeugd heeft bovenal het land aan 
de levensvreemde plichtenleer 
van het staatssocialisme In het 
land achter d< Oder zijn dan ook 
meer dan honderd hippie kommu-
nes. Te Krakowitz gaat op dit 
ogenblik een proces tegen hasjish- -
rokers. Zelfs geïnstitutionalizeer-
de Polen doorbreken de richtlij
nen van de partij : officieren van 
het volksleger wonen katolieke 
kerkdiensten bij Ook werd de 
kollektivizatie van de landbouw 
afgeschaft en de clerus heeft er 
naar verluidt meer invloed dan in 
menig westeuropees land. Op de 
koop toe wordt het kommunisme 
er met de dag meer nationalistisch 
gekleurd terwijl de kulturele be
langstelling voor het Westen voor 
Frankrijk bv waarmee Polen van 
oudsher emotionele bindingen 
heeft, overhand toeneemt. 

Toch heeft Cyrankiewicz dit 
pools-duits verdrag niet ten ge

schenke gekregen. Ook in eigen 
rangen ontmoette hij heel wat op-
pozitie vanwege ortodokse stali
nisten. De « oude garde » was niet 
ongevoelig voor de gevaren die 
een pools-duitse toenadering, in 
weerwil van een gunstige grensre-
geling, kon inhouden voor de 
Sovjetunie. Dit zoeken naar een 
vergelijk met Westduitsland heeft 
jarenlang de ups en downs van 
iPolens buitenlandse politiek be
paald. Zolang West-Duitsland de 
afstand van de « herwonnen ge
bieden » niet betekende waren de 
Polen uiteraard op Sovjetsteun 
aangewezen De stalinisten zagen 
dan ook duidelijk in dat de nieu
we grenzen van Polen het land 
geografisch dichter bij het Westen 
brachten... waarvan het sinds de 
tweede wereldoorlog politiek en 
ekonomisch als het ware geschei
den had geleefd. Dat de ortodokse 
richting uiteindelijk heeft gekapi-
tuleerd pleit voor de overtuigings
kracht van de ekonomische argu
menten die Cyrankiewicz had op
gesteld 

Met de ratifikatie van het ver
drag zijn de zorgen van Cyrankie

wicz niet van de baan. Sinds 
woensdag 16 december worden uit 
Danzig en twee andere baltische 
steden botsingen gemeld tussen 
soldaten en burgers Het heet dat 
de bevolking aldaar verbitterd en 
gealarmeerd is door een drastische 
prijsstijging in de «ektor van de 
levensmiddelen, een prijsstijging 
die nergens door loonsverhoging 
wordt gekompenseerd Zeker is 
het, dat de premier in de eerst
volgende weken nog niet aan va
kantie zal moeten denken Ont
spanning en rust passen blijkbaar 
niet bij de dinamische diplomaat. 
Dit is ook waar voor zijn huwe
lijksleven dat alsmaar door span
ningen wordt beroerd. Hij heeft 
er nu al drie echtgenotes op zitten. 
Reeds in 1960 scheidde hij van to-
neelaktrice Nina Andryck De 
« premierowa » had in een stuk 
van O'Neill zo'n onverbiddelijke 
striptease ten beste gegeven dat 
partijchef Gomoelka hevig 
geschokt de ereloge verliet Cy
rankiewicz vond verleden jaar een 
meer evenwichtige partner (wat 
vestimentaire gewoonten betreft) 
in tandarts Krystina Tempka (51) 
Maar Polens first lady zeurt onop
houdelijk over een incongnito 
reisje naar West-Europa een 
suggestie die voorlopig wel zon
der gevolg zal blijven. 
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Er is geen feest dat in de westerse wereld in het algemeen en in de 

noorderlanden in het bizonder, zulk een langdurige traditie en zulk een 

diepgaande betekenis heeft als het kerstfeest, dat, daardoor in het kul-

tuurleven (en in de kunst als scheppende uiting ervan) zijn sporen heeft 

nagelaten in alle vormen en genres, in de meest-verschillende uitdruk

kingen. De geboorte en de verrijzenis van Kristus zijn niet slechts het 

begin en het einde van zijn lichamelijke aanwezigheid op aarde : het 

zijn ook twee kristelijke misteries die fundamenteel zijn voor het geloof, 

én 't zijn twee centrale tema's, twee punten waarrond de Kerk het litur

gisch jaar heeft opgebouwd. 

kerstmis 

in 

de 

letterkunde 
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Kerst-goede daad in besneeuwd Noorwegen. 

In de westelijke wereld die trots alles zijn geestelijk klimaat voor 
een groot gedeelte aan het kristendom te danken heeft, moesten 
deze tema's dus ook in kultuurscheppingen tot uiting komen, en 
dit des te meer naarmate tijd en gemeenschap door de geest van het 
kristendom doordrongen waren. Niet alleen de volkskultuur, zich 
lavend aarr religieuze bronnen, maar ook individuele scheppingen 
«moesten inspiratie vinden in deze tema's. 

Herhaaldelijk werd gewezen op de 
natuurbetekenis en -oorsprong van het 
Kerstfeest. Van de meeste traditionele 
feesten kan men ofwel door het tijd
stip waarop zij vallen, ofwel door ge
bruiken die er mee in verband staan, 
hun ontstaan in de voor-kristelijke tijd 
afleiden. In de eerste eeuwen van het 
ikristendom stonden verrijzenis en lij
den van Kristus meer in het middel
punt der liturgie. Bij afbeeldingen uit 
de vroeg-kristelijke periode vinden wij 
er veel meer van kruisiging en verrij
zenis dan van geboorte. Het Paasfeest 
is trouwens nu nog in de Slavische en 
bizantijnse wereld hét grote feest van 
het kristendom gebleven : wij hoeven 
er hiervoor maar de russische litera
tuur op na te slaan. Het Slavische kris
tendom kent als hoogste vreugdegroet 
het « Kristos woskresje » — « Kristus is 
verrezen », zoals wij het « Vrede op 
aarde » van Kerstmis herhalen. 

Het is pas in de zevende eeuw dat het 
heidense feest gekerstend werd. In feite 
gmg het bij de Germanen niet om één 
feestdag doch om een hele feestelijke 
tijd de « heilige nachten ». Het Kris
tendom plaatste er zijn feesten van 
Kerstmis en Driekoningen in, maar de 
herinnering aan het oude heidense 
f«^st bleef nog in veel gebruiken, van 
kerstblok tot kerstboom en kersthcht 

Een ander feit dient aangestipt te 
worden m verband met het Kerstfeest, 
namelijk het verschil in atmosfeer tus
sen germaanse en latijnse kerstviering. 
in de germaanse landen heeft Kerstmis 
een voor-kristelijk verleden dat vaak 
onbewust nog in simbolen en gebruiken 
voortleeft en in de meeste germaanse 
landen draagt het feest zelf nog een 
naam die aan dit verleden herinnert : 
Weihnachten, Jul... Wellicht ligt daar 
ook een verklaring voor het verschil in 
opvatting der kerstviering : het kerst-
ïeest in de germaanse landen is een 
ftuiselijk feest en de «reveillons» zijn 
van een voor ons wezensvreemde, la-
tnnse oorsprong 

De letterkunae, als Destandüeel van 
ons kultureel erfgoed, draagt niet alleen 
•de stempel van de gemeenschap waarin 
ZIJ ontstaat : zij voedt zich ook aan de 
bronnen waaruit deze gemeenschap 
haar geestelijke kracht put. Het kris
tendom IS één dezer bronnen : de kris
telijke misteries worden derhalve mee 
opgenomen in deze kultuurstroom en 
ait des te meer naarmate de gemeen
schap kristelijk-georiënteerd en de 
kunstenaar traditie- en gemeenschaps
verbonden is Dit verklaart de rijke 
oogst aan religieuze kunst en litera
tuur m de Middeleeuwen. Kerstmis, als 
het hoogtepunt in de germaans-kriste-
iijiie wereld, is de inspiratiebron voor 
^™T.Z j "̂"̂ '̂̂  ^^sr eenvoud en op
rechtheid ook nu nog de geblazeerde 
moderne mens aanspreekt. In heel de 
religieuze liriek uit die periode staat de 
kerstliriek vooraan. 

De middeleeuwse « kerstleysen » die 
nu nog met Kerstmis weerklinken vor
men een belangrijk bestanddeel van on-
ze middeleeuwse letterkunde. Hoe ziin 
ze ontstaan ? Oorspronkelijk zong de 
gelovige in de kerk niet mee : gezang 
en liturgie waren in het latijn, en zijn 
u^jj bepaalde zich tot het zingen of 
bidden der woorden « Kyrie eleison » 
In het Lodewijkslied. ontstaan in eeii 
klooster in St. Amand in Zuid-Vlaande
ren, en geschreven in een oost-neder-
irankisch dialekt, wordt verhaald hoe 
de Franken deze kreet aanhieven bij 
de slag te Sancourt tegen de Noorman
nen Uit die kreet, en de afkorting « Ky-
rieleis » zoals die bijvoorbeeld nog voor
kon-t in het zeer bekende «Nu syt wil-
lecome ». ontstond het woord « leis » 
als aanduiding voor alle liederen (ook 
met andere refreinen) met geestelijke 
mhoud, in de volkstaal gezongen en 
voorzien van repetities in het Latijn of 
net Grieks. 

Bij deze kerstliederen zijn er ver
scheidene zogenaamde « wiegeliederen » 
die een zeer goede illustratie zijn van 
het kinderlijke en oprechte geloof van 
de middeleeuwer. In de kerken werd 
een beweegbare wieg ongesteld met een 
pop als kerstkindje Met Kerstmis gin
gen de kinderen met hun ouders naar 
de kerk, met een klein wiegje in de 
hand, waarin een Jezuskindje lag Als 
1 priester in de kerk zong « Recolamus 
laubidus piis » en de wieg deed schom
melen deden 'alle kinderen met hun 
wiegje mee en zongen daarbij Uit som
mige kerstliederen blijkt dit nog : bij 

de Coussemaker, die vorige eeuw vele 
liederen in Zuid-Vlaanderen optekende 
vinden wij het bekende « Daar kwamen 
dry koningen met een ster — nu wie
gen, nu wiegen al wij... ». 

In de meeste van de kerstleysen is 
het Kristuskind de centrale figuur maar 
er zijn er ook vele andere : in sommige 
wordt de boodschap aan Maria bezon
gen, in andere de vlucht naar Egypte, 
de kindermoord te Betlehem, of een of 
ander apokrief verhaal. 

Hun ontstaan is te danken aan een of 
ander onbekend volksdichter ; ze wer
den mondeling overgeleverd en ver
spreid, aangevuld en gewijzigd, soms 
met teksten uit andere liederen Een 
groot gedeelte ontstond in het duitse 
taalgebied en kwam naar ons, andere 
teksten weer ontstonden hier en gingen 
naar het Oosten De Broeders van den 
Gemenen Levene, die in de 15e eeuw 
een grote uitbreiding kenden waren 
aan de verspr^-ding van de geestelijke 
liriek ook niet vreemd 

Vele dezer teksten zijn volks, eenvou
dig en naïef, maar sommige bezitten 
zulk een sublieme klaarte en literaire 
zuiverheid, dat zij tot de hoogtepunten 
van onze liriek behoren. Vele dezer 
liederen werden nadien opgeschreven : 
in de handschriften die hier en elders 
bewaard worden, vinden wij ze terug, 
evenals in de latere « liederboekskens ». 
Noemen wij slechts het weens hand
schrift, met «Jhesuus is een kyndekyn 
cleyn » en het berlijns papieren hand
schrift met het uitzonderliik-mooie, in 
onz3 literatuur enige : 

« Ons is gheboren een kindekj''i_ 
noch claerre dar die sonne 
dat sal ons alle vrcude sijn 
Al totter enghelen wonne...» 

Naast deze talrijke liederen van onbe
kende dichters, door de volksmond vaak 
bijgewerkt, vereenvoudigd of met ande
re teksten verrijkt zijn er ook de reli
gieuze teksten over het Kerstgebeuren 
van de bekende dichters. Bij van Maer-
lant vinden wii zulke teksten evenals 
bj Dirk van Herxen bij Johannes Brug
man, en bij Suster Bertken. 

y ' 



wu 13 

nu zal het wel gauw gaan sneeuwen 

en dan worden al de wegen wit, 

dan komen 

de drie kamelen waarop elk een koning z i t 

\n een woesti»n 

van eeuwen vol boosheid en gevit... 

Kersttijd. P 

rekenen met «afgoderij» en «bijge
loof ». Toch groeide in die tijd, naast de 
statige ernst der psalmen en geuzenlie
deren, een liriek vol innige eenvoud, zo
als die in « Het Prieel der Gheestelicker 
Melodie» (1617) met «Van de gheboorte 
Christi» « Heer Jesus heeft een hofken » 
en die in «Het Paradijs der Gheeste-
lijcke en Kerckelijcke lofsangen». Ter-
zelfdertijd knopen een Stalpaert van 
der Wielen, een Dirk Camphuyzen en 
een Justus de Harduyn aan bij de een
voud der middeleeuwse kerstliriek : de 
Harduyns «Lofsangh op de ghedoodde 
kinderkens in Bethleëm» is als het wa
re de verbinding tussen het middel
eeuw kerstgedicht en het vondeliaanse 
« O Kerstnacht, schoner dan de dagen...» 
Bij dezelfde Harduyn is « Maria cussen-
de haar kindeken » eveneens als het wa
re de verbinding tussen het middeleeuw
se schilderachtige kerstlied en het latere 
Poirtersgedicht « Van Jezus en Sint Jan-
neken ».. 

In Renaissance en Barok zweeg dus 
het kinderlijk geloof niet, maar vond er 
eveneens uitdrukking, en de geestelijke 
poëzie bloeide er in liriek en drama. Wij 
vermeldden reeds Vondels gedicht in de 
«Rei der Klarissen». In de liriek van 
Poirters, Jan Albert Ban, Heiman Dul-
laert en in de volksliriek der zeventien
de eeuw neemt het kerstgebeuren nog 
een belangrijke plaats in. Vergeleken 
bij de rijke schat van kerstleisen en ge
dichten uit de vorige perioden, is de li
riek waarin het religieuze element en 
kersttema in het bijzonder overweegt in 
de periode na de romantiek eerder ge
ring. Mist de moderne mens — en dus 
ook de moderne dichter — de onbevan
genheid de eenvoud en het onvoor
waardelijk geloof van zijn voorouders, 
om het woord te vinden dat dit misterie 
benaderen kan ? Mist deze tijd de diepe 
religieuze deemoed voor het misterie 
van het leven en heeft dit zijn weerslag' 
op het gemoed van de dichter ? 

Toch blijft het misterie der menswor
ding bij gelegenheid de dichter inspire
ren tot een stralend-eenvoudig vers, dat 

a. van duinkerken 

juist daardoor de diepe eenvoudige 
schoonheid van het oude kerstlied bena* 
dert, 

In onze eigen literatuur bezitten wij 
naast innige kerstgedichten, zoals die 
van Albe, Karel Vertommen, André De» 
medts, ook een der mooiste moderne 
kerstliederen ; Preudhomme's «Susa 
Nina» heeft als tekst een gedicht van 
Jozef Simons dat door zijn beeldende 
eenvoud het oude kerstlied zeer nabij 
staat. 

Wat het proza betreft, is er wellicHfl 
géén verhaal waarin de konceptie vaa 
de middeleeuwse mens en diens dee
moed zo benaderd worden als in Tim
mermans «Kindeke Jezus in Vlaande
ren» waardoor het stille licht straalt! 
van de schilderijen der Primitieven. 

Heeft in onze tijd het naieve en eeo-
voudig-kinderlijke van de vroegere 
kerstvoorstelling geen of minder vat op 
de mens, dan blijft er toch nog steeds 
de essentiële boodschap van vrede en 
liefde en levensvernieuwing. En het is 
dié boodschap, die dichter en proza
schrijver herhaaldelijk inspiratie schon
ken en die hem tegenover de liefdeloze 
werkelijkheid de boodschap van de vre
de en liefde deden plaatsen. Is er een 
wranger en bitterder getuigenis voor de 
wijze waarop kristelijke staatslieden de 
boodschap van Kristus opvatten, als een 
novelle als «Kerstnacht in de cel» van 
Ernest Claes ? 

Het kerstverhaal in onze moderne li-" 
feratuur heeft een nieuwe betekenis ge
kregen al is de essentie ervan dezelfde 
als vroeger. Het duidt de tegenstellin
gen aan tussen de kerstboodschap en de 
wijze waarop de wereld deze boodschap 
al dan niet beleeft, en roept op tot een 
werkelijk beleven ervan : een kristelij
ke, humanistische oproep die iedereen 
aangaat, zowel diegenen die Kerstmis 
beschouwen als een natuurfeest als die 
welke de geboorte van dè Heiland her
denken. 

f. bosmanS» 

De literaire uitdrukking van het 
Kerstgebeuren, van het geloof in het 
miiterie van de kerstnacht gaf niet 
alleen aanleiding tot een aantal van de 
mooiste lirische ontboezemingen in onze 
taal. 

In de tweede helft 'er negende eeuw 
bracht een monnik uit Normandië, die 
voor de Noormannen gevlucht was, een 
zangboek mee naar de abdij van St Gal
len, waar hij een onderkomen had ge
zocht. In dit zangboekje waren aan de 
gregoriaanse miszangen zelfgemaakte 
teksten toegevoegd, de zogenaamde 
«tropen» . 

Hieruit ontwikkelde een monnik van 
St. Gallen, Notker, en een navolger, 
Tuotillo, teksten in dialoogvorm. Uit 

ideze dialogen ontstonden dan gedrama-
"•jtizeerde voorstellingen, waaruit de late-

t e kerstspelen zouden groeien : de her
dersspelen, de driekoningenspelen, het 
spel van de kindermoord van Betlehem, 
het spel der profeten. Wij zien hier het
zelfde gebeuren als bij het ontstaan van 
net griekse drama, waar lirische zangen 
eerst dialoogvorm kregen, daarna dra
matische uitbeelding. In het £,edramati-
zeerd kerkelijk gebeuren sluipen meer 
en meer wereldlijke elementen hinnen, 
zodat rond 1100 het zuiver misteriespel 
veranderd en gewijzigd wordt in een 
religieus-geïnspireerde dramatiek. De 
Kerk verzet zich tegen de profanatie, 
tegen de overheersing van het drama
tisch element dat voordien slechts illu
stratief was bii het liturgische lied, 
Blaar nu zelfstandig wordt. De spelen, 
oie gedeeltelijk nog '" de kerk opge-

"̂ •̂ rd worden, verhuizen mettertijd ech-
'4~ "laar het kerkplein... Op welke natu-
1 wiStische wijze de uitbeelding gebeur-
oe, zien wij uit sommige teksten uit die 
ojd : de St Jakobskerk in Leuven be
taalde aan een timmerman 15 stuivers 
voor een windaskatrol, waarmee de en
gel werd neergelaten die de boodschap 
aan Maria moest brensep ' 

Het ein^-e der Middeleeuwei- t eteken-
oe echter niet het einde van de religieu
ze liriek. hoewel het kinderlijk geloof 
'an de middeleeuwer zou verloren gaan 
B de aards-gerichte en humanistische 
Renaissance. Het protestantisme zou af- ^..goede tijd voor industrie I 
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haar eigenwijsje 

De ui tgever i j Larousse, Parijs, heeft een tweehonderd 
v i j f t i g b ladzi jden te l lende d ik t ionnai re u i tgegeven over 
beroemde v r o u w e n , in alle takken van het leven we rden 
v r o u w e n opgezocht die om een of andere reden naam 
ve rw ie rven , in totaal 800 . Het spreekt vanzel f dat de franse 
v r o u w de grootste ru imte kr i jg t omdat het een frans boek 
is maar onge tw i j f e ld ook omdat Frankri jk en de v r o u w 
om misterieuze reden nauw met mekaar verbonden z i |n . 

beroemde vrouwen 
Men kan eirtdeloos twisten 

over de term « femme célèbre », 
beroemde vrouw, want wan
neer IS een vrouw beroemd ? 

De samenstellers, A. Jourcin 
en Ph. van Tiegem, zeggen in 
bun inleiding dat ze vijfdui
zend kandidaten dienden te 
schiften. Hun selektie gebeurde 
als volgt : vooreerst werden 
slechts overleden vrouwen ver
meld « teneinde hen zonder 
passie te kunnen benaderen... » 

Verder werden vrouwen zon
der enige historische zekerheid, 
zoals mitologische figuren, ge
weerd. Eveneens werd er ge
tracht, een evenwicht te zoeken 
tussen letterkundige-, toneel-, 
muziek- en dansfiguren. Na
tuurlijk zijn er de onvermijde
lijke maitressrs en noem maar 
op, wier rol in het politieke 
leven niet te onderschatten was 

- en door wie de geschiedenis wel 
meer dan eens een ander uit-

' zicht kreeg .. 
Wat ons bij het inkijken van 

I deze Larcrasse vooral geïnteres
seerd heeft waren de vrouwen 
van bij ons. En achteraf beke-

' ken moeten we toegeven dat 
we er niet zo geweldig uitko-

» men. perder schaars zouden we 
zo zeegen. De vrouw van bij 
ons heeft op een paar uitzon-
dertigen na blijkbaar nooit de 
tiJE*. gehad beroemd te worden, 
het harde leven van voorbije 
eouwen heeft haar steeds aan 
de haard en op de akker gehou
den, en de kansen daar beroemd 
te worden waren niet groot 
Toch zijn er enkele namen uit 

de Nederlanden die we graag 
in het vet zetten. Het spreekt 
vanzelf dat we hier onze onver
mijdelijke koninginnen laten 
waar ze horen. • 

Het boek begint bij Louise 
Abbéma (1858-1927) een schil
deres en eindigt met de bizan-
tijnse keizerin Zoé (982-1050) 
die toen haar vader stervende 
was verplicht werd te huwen 
met ene Argirus. Had die de 
moed dit te weigeren dan zou
den hem de ogen worden uit
gestoken ! Zoé die toen ze vijf
tig werd zich aan liederlijkheid 
overgaf maar onder wiens re
gering het land vrede en voor
spoed kende. 

Tussen deze A- en Z-figuren : 
800 vrouwen wiens geschiedenis 
niet altijd even verkwikkelijk 
is maar waaronder we toch 
vrouwen ontdekken die eerbied 
afdwingen door hun moedig ge
drag en levenswijze. 

Vooreerst onze nederlandse 
Hadewych, vanwie de auteurs 
schrijven dat ze met haar werk 
op de eerste rij van de mid
deleeuwse europese dichtkunst 
staat, Jeanne d'Arc, negentien 
jaar oud te Rouaan door de En
gelsen verbrand ; Anne Frank 
van wie het dagboek in twee
endertig talen kan gelezen wor
den. De kommuniste Roza 
Luxemburg, Rote Roza ge
noemd De hollandse roman
schrijfster Betie Wolff-Bekker • 
Sigrid Undset de geestelijke 
moeder van Kristien Lavrans 
Dochter Kornelia van Zanter 
aan wie wij studies over de 

zangtechniek danken Mevrouw 
Tussaud die ons het wassen 
beeldenmuzeum van Londen 
liet. Verder een heel stel Japan
se en chinese dichteressen van 
wie wij niet eens het bestaan 
vermoedden en een ganse bent 
bekende en minder bekende Te-
rezia's ; de tere gezusters Bron-
te : de lieve romancière mada
me de Ségur ; de omstreden 
Sappho van het eiland Lesbos. 
Een grote ruimte krijgt George 
Sand Hennette Roland Horst 
van der Schalk ontmoeten wij 
ook. Straatmus Piaf en de 
mooie Oekraïense dichteres Les-
sia Oukraïnka die nationalisti
sche gedichten schreef • de suf
fragette Pankhurst en dochters; 
Florence Nichtengale Andere 
vrouwen vallen dan weer op 
door hun zwierige naam bvb. 
Philis de la Tour du Pm de la 
Charce. 

Een oude schoolbekende : 
Louise Labé of nog het simpele 
dochterke van de amsterdamse 
fruithandelaar dat de lieveling 
van de deense koning Kristiaan 
werd. 

Zoals u ziet weinig vlaamse 
vrouwen, waarschijnlijk was 
onze Alice Nahon te naïef maar 
naar ons gevoel zeker interes
sant genoeg dan om het even 
welke andere maitresse van het 
derde knoopsgat en waren onze 
gezusters Loveling van te wei
nig literaire waarde voor de 
gekultiveerde Fransen ' 

Wij stelden ons de vraag of 
het boek er anders zou hebben 
uitgezien moest het door vrou
wen zijn samengesteld want er
gens hebben we zo het gevoel 
dat vrouwen een andere me
ning zouden hebben over de 
term « beroemd ». Ons komt 
het voor dat de twee mannelij
ke samenstellers vaak beroemd 
met berucht hebben verward 

Of hebben ze zich ook door 
deze schare vrouwtjes laten 
verleiden ? 

Alles bij mekaar mag het 
« dictionnaire des femmes cé-
lèbres » toch wel de biblioteek 
in, het is een naslagwerk dat 
waarde heeft en men leest hier 
en daar wel een stukje mooie 
vrouwegeschiedenis Men zegt 
dat mooie bloemen zeldzaam 
zijn... 

w e n s e n . . . 
Voor het kleine meisje dat met moeder in de win
kel staat en moeder blijft maar praten... 

Voor de tiener die alwéér een slecht rapport mee
kreeg en die het schoolsisteem niet begrijpt... 

Voor het hippe juffertje dat dolgraag een nieuwe 
maxi w i l , maar het 'ding valt l o ontzettend duur 
uit... 

Voor de pendelarbeider die met een zwaar hart en 

koude voeten op de trein wacht... 

Voor de politieman die boven zijn bekeuringsboek
je arendsogen opzet in de blauwe zone... 

Voor de jonge moeder die deze nacht weer geen 
oog dichtdeed, omdat de baby lag te huilen... 

Voor de verkoopster in het warenhuis die aan ein-
dejaars-psichoze lijdt en 's nachts droomt van kilo
meters pakjes in goudpapier... 

Voor de sociaal-voelende student die voor zijn brui
ne, gele en andere broeders staakt, maar niet ziet 
wat er in Brussel gebeurt... 

Voor de turkse vrouw-met-de-vele-kinderen, die 

geen jota begrijpt van wat je vertelt en naar haar 

vaderland terugwil. . . 

Voor de hoedendame die de zaak sluit omdat zij 
na de BTW niet meer terecht kan.. . 

Voor de sportreporter die tijdens hét kruciale voet
balmoment geen woorden vindt en gans Vlaande
ren hoort sakkeren... 

Voor de oude militante dame die wéér met andere 

balkaarten leurt... 

Voor de volksvertegenwoordiger die met de dood-
in-het-hart het dééd en nu wroeging heeft... 

Voor de vriendelijke eenzame dame die grijsge-
manteld, alle poezen uit de buurt onderhoudt... 

Voor u allen, gewone en buitengewone luitjes uit 
dit grijze land (dat toch het onze is) wens ik wat 
meer geduld, wat meer liefde, wat meer begrip... 
zoveel meer, maar vooral : wat meer haar op onze 
tanden. 

huguette d.b. 

Ir j t t f l 

in het 
designcentre 
In de Ravensteinqalerti 
aan het hrusselse Cen
traalstation zijn een groot 
aantal voorwerpen ten 
toon gesteld die het leven 
aangenamer kunnen ma
ken. Zoals het dit cen
trum past werden weer 
enkel verantivoorde voor
werpen opgenomen Eén 
daarvan is dit geheel van 
meubels in natuurkleurig 
essenhout met witte of 
olijfgroene loerkvlakken 
Het geheel is volledig uit-
neembaar en er is een uit
gebreide keuze in de af
metingen De tentoon'stel-
linq is open van maandag 
tot en met zaterdag. 
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Het schijnt alsof de schilder Servaes gedoemd is om het v o o r w e r p te b l i j ven van rumoer 

en het teken te zi jn van tegenspraak, ook na zi jn d o o d . Reeds bi j het beg in van zi jn 

karrière ontstond een fikse rel rond zijn beroemde — of beruchte — kruisweg, een 

reeks tekeningen waarin Servaes niet alleen brak met de bondieuserie in de beeldende, 

religieuze kunst doch waarmee hij ook duidelijk en scherp de richting aanwees die de 

vlaamse beeldende kunst van voor en na de eerste wereldoorlog zou inslaan, nl. die 

van het expressionisme. Men heeft aldus Servaes de vader van het vlaams expressio

nisme genoemd, hij was in elk geval een der oudste kunstenaars van die t i jd, die de 

expressionistische stijl tot in alle konsekwenties doortrok. 

polemiek om servaes 

Omwille van zijn vlaamse 
overtuiging werd Servaes na de 
tweede wereldoorlog vervolgd. 
Hij week uit naar Zwitserland 
waar hij het grootste deel van 
de jaren, die hem nog rest ten 
doorbracht en waar hij voor de 
tweede maal huwde. Over die 
Zwitserse periode was tot voor 
kort in Vlaanderen zeer weinig 
gekend. Behalve enkele spora
dische reprodukties van Zwit
serse berglandschappen en een 
Maria-leven kon men zich ten 
onzent geen beeld vormen van 
hetgeen de oude meester van 
St. Martens Latem daar m de 
helvetische republiek, die zijn 
tweede vaderland werd, had ge
schilderd en getekend. Men 
heett daaraan na een zeer lan
ge periode van officieel en of
ficieus doodzwijgen van deze 
« incivieke kunstenaar » uitein
delijk willen aan verhelpen. Zo 
is het te verklaren dat momen
teel te Antwerpen in het Mu-
zeum voor Schone Kunsten tot 
10 januari een tentoonstelling 
loopt van Zwitserse werken van 
Albert Servaes. 'n tentoonstel
ling die zowel ontstond om aan 
een gewettigde nieuwsgierig
heid van het vlaamse publiek 
te beantwoorden als uit rede
nen van pièteit. Van meetaf is 
echter deze tentoonstelling een 
der meest omstreden expozities 
van het huidig seizoen geweest. 

Men heeft o.a beweerd dat 
indien men Servaes als beel
dend kunstenaar van formaat 
heeft willen neerhalen (o.a. om 
politieke redenen) men dit niet 
beter had kunnen doen dan 
door deze tentoonstelling in te 
richten, omdat de jongste Ser-

vaes-expozitie duidelijk zijn 

pikturale en spirituele zwakhe
den zou aantonen. Men schijnt 
daarbij uit het oog te verliezen 
dat Servaes toen zijn balling
schap begon al betrekkelijk 
hoogbejaard was. De verminde
ring van zijn werkkracht werd 
nog geaksentueerd door het feit 
dat hij vrij kort na het begin 
van zijn zwitserse ballingschap 
blind werd op één oog, wat 
toch werkelijk niet bijdraagt 
tot een aktiever scheppingspro
ces, nog afgezien van de leef
tijd. Toen Servaes overleed was 
hij ver over de tachtig en men 
kan zonder overdrijving zeggen 
dat het zwitserse werk van 
Servaes voor de helft het werk 
IS van een vizueel zwaar ge-
handikapt grijsaard. 

Heeft het trouwens wel enige 
zin de zwitserse Servaes tegen 
de vlaamse Servaes te willen 
uitspelen"' Onvermijdelijk moet 
de langdurige ballingschap 
gedrukt hebben op een Servaes, 
die zo nauw verbonden was 
met de Leiestreek en met zijn 
ver t rouwde omgeving en men
sen, een sfeer die in flagrante 
tegensteling staat tot het zwit
serse bergland en waarvan de 
bewoners een totaal ander ka
rakter hebben dan de zowel 
vrome, als zwaartr i l lende maar 
ook schilderachtige vlaamse 
mensen die Servaes tientallen 
jaren heeft gekend en gadege
slagen. 

Zelfs wanneer het zwitserse 
oeuvre van Servaes — vóór 
Antwerpen te Venlo geëxpo-
zeerd — voor velen, die hem 
vroeger bewonderden een ont
goocheling is, die des te groter 
is omdat Servaes nu eenmaal 
een naam met klank is in de 

geschiedenis van de moderne 
vlaamse kunst, dan nog Qijfert 
men zijn vroeger, zijn in Vlaan
deren en in de abdij van Orval 
ontstane werk niet weg. Ser
vaes blijft ondanks alles de gro
te tekenaar (hij was een veel 
groter tekenaar dan schilder, 
ook in zijn meest reprezenta-
tieve periode) die in schrijnen
de beelden een religieus gevoel 
heeft vertolkt, die gerust mo
gen geplaatst worden naast die 
andere grote religieus geinspi-
reerde schilder Rouault (die 
een groter kolorist was). Ser
vaes blijft ook de man van de 
indringende monnikenportret-
ten Hij is de schilder vift' het 
duistere Vlaanderen, ook al 
slaat hij als kompozitieschilder 
wel eens de bal mis. omdat hij 
o.a. technisch vaak slordig te 
werk ging. Servaes is echter de 
auteur van grootse Leie-land-
schappen. die de pregnantie 
hebben van zijn tipisch eigen 
vizie. Zelfs wanneer men 't oeu
vre uit de vlaamse tijd s trenger 
dan vroeger gaat selekteren 
(en daaraan ontsnapt uiteinde
lijk geen enkele grote kunste
naar en dat is maar best) blijft 
er voldoende om Servaes een 
der markants te figuren van het 
vlaamse expressionisme te noe
men. Al dat gepolemizeer kan 
deze vaststelling die een ge
wett igde daarom niet denigre
rende relativering inhoudt, niet 
wegcijferen, vooral niet wan
neer deze polemieken zoals zo 
dikwijls uitdraaien op robber
tjes-onder-specialisten en op ge-
lijkhebberij. 

r.c. 

Anderhalve eeuw geleden — eigenlijk al wat langer ge

leden want de precieze datum is 2 maart 1 820 — werd in 

de Korsjespoorsteeg te Amsterdam Edouard Douwes Dek

ker geboren, die onder zijn schrijversnaam Multatuli (Veel 

heb ik geleden) beroemd zou worden. Naar aanleiding 

daarvan publiceerde de uitgeverij Heideland-Orbis in de 

reeks « Genie en wereld » een 324 biz. tellend boek, een 

unieke uitgave, waaraan tien auteurs meewerkten. Het 

gaat stuk voor stuk om bevoegde Multatulikenners of ken

ners van de historisch-geografische achtergronden van « dit 

bewogen leven » zoals de titel luidt van het eerste hoofd

stuk, geschreven door prof. dr. Garmt Stuiveling. 

m u l t a t u l i 

Indien niet iedereen het be
kendste werk van Multatuli, 
« Max Havelaar » heeft gelezen, 
toch hebben de meesten van 
ons er op de schoolbanken ken
nis mee gemaakt. In de «oude 
t i jd» hebben zelfs niet weini
gen bepaalde passussen moeten 
van buiten leren zoals de be
kende toespraak tot de hoofden 
van Lebak. Of nog de Javaanse 
verhalen waarvan er enkele 
klassiek zijn geworden zoals 
«Said jah» en «de Javaanse 
steenhouwer ». 

« Max Havelaar » is de mees
terlijke vrucht van een konte
statie, door een literair hoogst 
begaafd nederlands koloniaal 
ambtenaar, die ageert tegen 
uitwassen van het kolonialisme 
en daarom door de koloniale 
administratie in het toenmalige 
Nederlands Indië gelikwideerd 
werd. Dit had een zwervend en 
onzeker bestaan in Europa tot 
gevolg hoewel de schrijver, die 
jarenlang een openbaar schrij
verschap beleed, op hét einde 
van zijn leven dan toch in bete
re doen geraakte. Maar zowel 
zijn schrijverschap als zijn par
t iculiere leven zijn beide fel 
bewogen geweest. Dit komt 
sterk tot uiting in het eerste 
hoofdstuk van ,dit boek, waar 
de huidige voorzitter van het 
Multatuli-Genootschap Garmt 
Stuiveling dit bestaan door
licht. Na deze boeiende inlei
ding maken we via de bijdrage 
van prof. dr. W.F. Westheim 
kennis met de «gordel van 
smaragd» waar Multatuli zijn 
betrekkelijk kort ambtenaren-
bestaan leidde. 

Na «Multatuli 's Insulinde» 
volgt «Multatuli 's Meester
w e r k » door prof. dr. Marcel 
Janssens, die de «Have laa r» 
ontleedt en duidt in de neder-
landse let terkunde. Hella S. 
Haasse neemt « Multatuli en de 
vrouwen» voor haar rekening. 
Het was een zeer goed idee een 
vrouw te laten schrijven over 
het gevoelsleven van een tem
peramentvol man. in wiens le

ven de vrouwen inderdaad een 
belangrijke rol hebben ge
speeld en waarvan de invloed 
in zijn werk uiteraard niet t e 
onderschatten is. 

Het is minder bekend dat 
Multatuli ook toneelauteur was 
met toneelwerken die nu niet 
meer opgevoerd worden. Prof. 
dr. H.M.J. De Leeuw onder
zoekt het toneeloeuvre van de 
schrijver w^aarna P. Spigt Mul
tatuli als moralist onder de 
loupe neemt. Dr. Gerard 
Schmook gaat de invloed en de 
bekendheid van Multatuli in 
Vlaanderen na onder de titel 
«Multatul i omnipresent in de 
vlaamse gewesten ». De slot
hoofdstukken werden geschre
ven door prof. dr. G. J. Resink 
«Max Havelaar leeft in Indo
nesië» (de invloed van Max 
Havelaar in « de nationale be
wustwording van deze volke
ren », waarvan de intelligent
sia immers zeer goed Neder
lands kende) en door Ber t 
Vuyk : « Multatuli de Goeroe », 
een kort hoofdstuk dat niet al 
te overtuigend werkt . 

In dit boek wordt Multatuli 
— die in vijf weken tijds in een 
pover brussels café zijn mees
terwerk « Max Havelaar » 
schreef — niet alleen als mens 
ten voeten uit getekend maar 
ook in al zijn komplexiteit 
doorgelicht als de auteur van 
het klassieke meesterwerk van 
onze negentiendeeuwse li tera
tuur, als auteur van onze enige 
moderne bijdrage tot de we
reldl i teratuur en als bewerker 
van een ingrijpende verande
ring zowel in Indonesië als in 
Nederland, waarvan anderhal
ve eeuw na zijn geboorte de 
sporen nog duidelijk merkbaar 
zijn. 

sw.-
« Multatuli» — Reeks «Ge

nie en Wereld » — uitgeverij 
« Heideland-Orhis », Hasselt -— 
324 blz. — 200 zwart-wit-illus' 
traties en 4 in kleuren — 375 fr. 
in reeksverband — 475 fr. los. 

1 I I I 

( 8 . 9efV9-« ' 0 * 0 ' ) 



1 6 wu 

miroslav kr ieza 
Sedert enkele jaren geleden de Nobelprijs voor l i teratuur toegekend 

werd aan deze zuidslavische auteur Ivo Andric, is de belangstelling 
Toor de l i teratuur van dat land zodanig toegenomen, dat wij haast van 
een « doorbraak » naar de internationale bekendheid voor velen, inter
nationale faam voor enkelen kunnen spreken. Niet alleen een Andric, 
een Bulatovic, een Radicevic, ook jongeren zoals een Mihalji Lalic, 
Slobodan Novak, Peter Selenic, Dragoslav Mihailovitch verwierven be
kendheid in het buitenland en werden in verscheidene talen vertaald, 
zodat zuidslavische auteurs een steeds belangrijkere plaats in de we
reldl i teratuur gaan innemen. 

Een van haar meest eminente 
vertegenwoordigers is de n u 77-
jarige Miroslav Krieza (Karlesja). 
Het is vooral via duitse vertalin
gen (meer dan 15 werken !) dat 
Krieza internationale faam kreeg. 
Nadien volgden ook vertalingen 
in andere talen o.m. het Frans (on
langs nog bij de Ed. du Seuil) en 
in het Nederlands (bij Moussault). 

Krieza werd in 1893 te Zagreb, 
hoofdsiad van Kroatië, geboren. 
Hij was de zoon van een admini
stratief beambte, volgde gymna
sium in zijn geboortestad, kwam 
daarna de kadettenschool en de 
militaire akademie in Boedapest 
(Kroatië vormde met Hongarije 
een administratieve eenheid). In 
de Balkanoorlog vocht hij als vr i j 
williger aan servische zijde, maar 
werd naar Oostenrijk-Hongarije 
teruggestuurd omdat men hem 
van spionage verdacht. Tijdens 
de eerste wereldoorlog was Krieza 
Oostenrijks soldaat. Het was toen 
ook dat hij begon te schrijven : 
eerst verhalen met sterk-pacifisti-
sche inslag, daarna romans en to
neel. In 1917 verschenen zijn eer
ste gedichtenbundels. Tegenstan
der van het hongaarse feodale re
gime en van de Ku .K Monarchie, 
kwam hij tijdens de diktatuur 
der Karageorgewitch tussen de 
twee oorlogen in de kommunisti-
3che partij terecht Benevens lite
rair was hij ook politiek aktief, 
had moeiliikheden met censuur en 
gezagdragers, werd aangehouden, 
kooq partii in het konflikt dat in 
1939 ontstond in de (klandestiene) 
zuidslavische kommunistische par
tij, tegen het stalinisme, werd na 

///fJ 

de oorlog door het regime gevierd 
auteur, die in tegenstelhng tot 
Djilas en Bulatovic bijvoorbeeld, 
om zijn t rouw aan Tito beloond 
werd. Hij werd ondervoorzitter 
der Akademie voor Kunst en Lite
ra tuur in Zagreb en leider van het 
lexikografisch instituut. Hij be
kwam menige literaire prijs : een 
der belangrijkste was wel de Her
der-Prijs (1968). 

middeleuropese invloed 

Krlezas poëzie stond onder de 
invloed van het duitse expressio
nisme, en heel zijn later werk staat 
ook in het teken van een middel-
europese literaire tradit ie die gaat 
van Rilke over Kafka tot Broch 
en Italo Svevo. Naast het Slavische 
element dat vooral doorklinkt in 
de talrijke verhalen waarin de 
dood een grote rol speelt, is er 
nochtans de specifieke eigen kul-
tuursfeer van een natie, die verge
leken bij de overige zuidslavische 
volkeren, zeer sterk door de la-
tijnse beschaving en door de 
eeuwenlange germaanse politieke 
en kulturele aanwezigheid werd 
getekend. Twee van zijn belang
rijkste romans ,nl. «Na rubu pa-
meti » (ik speel niet meer) en de 
ook in het Nederlands vertaalde 
roman «De terugkeer van Filip 
Latiniwickz» verschenen (in 1938 
en in 1932) en zijn betekenden een 
literaire prestatie die op dat ogen
blik nog niet naar waarde geschat 
werd en tot bekendheid in een 
kleinere kring beperkt bleef, In 
de ineenstorting van de Donau-

Naar aanleiding van de tweehonderdste ver jaardag van Beet-
hovens sterfdag werden zowat overai herdenkingskoncerten 
ingericht, zagen n ieuwe werken over de meester van Bonn het 
l icht. De Oostenrijkse posteri jen gaver ee-- ">'^st7enplserie uit 
met het portret van de komponist , die van vlaarnse afkomst 
was, d i t ter loops. 

monarchie ziet hij een historisch 
« model» voor heel het twintigste-
eeuw-gebeuren : zoals Musil en la
ter von Doderer zouden doen, is 
de auteur de seismograaf die de 
geestelijke en historische aard
schokken noteert. De gewezen 
frontsoldaat uit het Oostenrijkse 
leger heeft in zijn novellen — o.m. 
in die gebundeld in «de kroatische 
God Mars» — op direkte wijze de 
oorlog en de erin geworpen mens 
geschilderd. Gerhard Zerlmg 
spreekt in dit verband van « doku-
menten van een geweldige en ge
welddadige tijd, evenals van een 
fundamentele omwenteling in de 
l i teratuur ». 

klemtoon op individu 

Heeft Krieza zich dus als obser
vator van een bijna als een na
tuurfenomeen aandoende katastro-
fe doen gelden : zijn pozitie als 
lid van een volk dat uit de kata-
strofe hoopte op te staan in vri j
heid heeft hem minder de klem
toon op de ondergangssfeer doch 
meer or de individuele mens doen 
leggen. 

Het is deze individualizering, 
ook in de revolte (denken wij aan 
zijn roman « Na rubu pameti » die 
in het Nederlands vertaald werd 
onder de titel «Op de rand van 
het vers tand») die hem vanwege 
zijn partijgenoten wel eens ver
wijten bezorgde. Zij werk stond 
ver verwijderd, en zelfs aan de 
tegenpool van het officiële socia
listisch realisme der Stalinperio-
de. Zijn satire richtte zich tegen 
de verdrukking van vroeger, maar 
hij keerde zich ook tegen leugen 
en onrecht in eigen rangen even
zeer als tegen de adel en de mili
taire kaste onder het Oostenrijks 
bewind, als tegen de burgerli jke 
diktatuur later. Uit Krlezas hier
boven genoemde roman blijkt dui
delijk de oriëntatie van zijn socia
le kritiek. Zijn c homme revolte » 
staat tegen een kollektiviteit die 
zijn verzet — en reeds het uitspre
ken der waarheid, reeds de uiting 
van een individueel geweten, dat 
zich kritisch uit over het gedrag 
van « prominenten » wordt als ge
vaarlijk verzet beschouwd — neer
slaat. De man die in een onafge
broken monoloog zijn waarheid 
uitschreeuwt en daardoor ten on
der gaat, verpersoonlijkt het dra
ma van de individuele mens in de 
kollektiviteit. 

tragische pozitie 

Krieza heeft de revolte tegen de 
verdrukk=" " — die van het gezag, 
het milieu, de eigen zwakheden, 
de « anderen » — goprojekteerd in 
een verleden waarin zijn eigen 
verzet en opstandigheid geboren 
werd, in het land van zijn jeugd. 
Zijn werk speelt zich grotendeels 
af in zijn eigen heimat, tegen de 
historische achtergrond van oorlog 
en naoorlog : de stervende Donau-
monarchie, het opkomende bur
gerlijke koninkrijk. Tegen deze 
achtergrond projekteert hij de 
konfrontaties waaraan zijn perso
nages op soms tragische wijze on
dergaan. 

Is Krlezas werk om zijn inhoud 
en om zijn opvatting belangrijk ; 
en ligt het in de lijn van de grote 
middeleuropese traditie, dan ver
toont het ook naar de vorm ver
wantschap met het barokke proza 
van sommige andere li teratoren 
uit de vroegere Donau-monarchie. 

Het tragische in Krlezas huidige 
P07itie van « great old man » van 
de kroatische l i teratuur ligt in het 
feit dat het regime dat hem eert 
met prijzen en titels, juist de tra
ditie der verdrukking voortzet, 
een_ verdrukkint waartp^pn Krie
za in zijn personages ten strijde 
trok; dat het de « homme revolte » 
als een ongewenste, en elke uiting 
van individueel geweten als een 
daad van vijandschap beschouwt... 
Niet alleen een Djilas maar zelfs 
eens Bntatovic moesten dat onder
vinden 

Het werk van iVIiroslav 
Krieza werd vertaald in ver
scheidene talen. 

In het Nederlands versche
nen : « De terugkeer van Filip 
Latinowitsh » en « Op de rand 
van het ver<;tand » bpide bij . 
iVIoii««auIt ITitgever-l Amster
dam . Standaard Distributie, 
Antwerpen. 

• « Mijn leven onder de Belgen » van Gaston 
Durnez blijft kop lopen onder de bestsellers 
in Vlaanderen, samen met « Gangreen » (J. 
Geeraerts) en « Jacqueline en ik » (Marnix 
Gysen). Bij de vertalingen werden drie vol
gende werken het meest verkocht : « Liefde 
aan de Don » (Konsalik), « De Peetvader » 
(Puzo) en « De avonturiers » (H. Robbins). 
« Binza 10 » (W. Peeters) en « Waren de 
goden kosmonauten » (von Ddniken) wekten 
de grootste belangstelling in het populair-we
tenschappelijk genre, de jeugd was gedurende 
oktober-november het meest verslingerd op 
Grashoff's Claudia-reeks en « Wonderen van 
de groene wereld » • 

• Op 8 januari gaan in het brusselse paleis 
voor schone kunsten volgende tentoonstellin
gen van start : zuidslavische ikonen ; Georg 
Gross : akwarellen en tekeningen van deze 
grote duitse expressionist ; Morita, Japanse 
kalligraaf ; hedendaagse Japanse kunst ; Ce-
sar « expa7ision » en de verzameling Sidney 
Janis • 

• De vzw « Opbouwwerk IJzerstreek » orga-
nizeert tot en met 3 januari in de galerij Drie
koningen te Wuh)eringem-Beauvoorde een 
tentoonstelling « Westhoekkunstenaars » met 
schilderijen van Gaston Theunynck, beeld
houwwerk van Joris van den Casteele en go
belins van M.G. van Hollebeke • 

• Het vlaams-nationaal zangfeest 1971 — het 
34ste in de rij — zal doorgaan op 23 mei a.s. 
mei als tema « dit is de tijd » beginvers van 
een gedicht van Bert Broes. Daarmee willen 
de inrichters verwoorden dat de vlaamse be
weging definitief de goede richting is inge
slagen en dat dus met vertrouwen de toe
komst van het vlaamse volk mag worden 
tegemoet gezien. Niettemin blijft een aa7ihou-
dende en kritische waakzaamheid geboden, 
mag geen enkele toegeving — hoe klein ook 
— geduld worden • 

• De stichting « Literaire Dagen Eindhoven » 
organizeert voor de tweede maal een literaire 
prijsvraag voor jongeren tot 21 jaar, wonend 
in Zuid-Nederland dit is Vlaanderen. Er zijn 
geen kategorieën naar genre of leeftijd, zowel 
proza, poëzie, toneel, joernalistiek proza e.d. 
komen in aanmerking. Elk werkstuk dingt 
mee naar tien Ontmoetingsprijzen van elk 
100 gulden of 1400 bfr. en naar tien aanmoedi
gingsprijzen van elk 50 gulden. De prijswin
naars lüorden bekend gemaakt tijdens een 
literair festival te Eindhoven medio april 1971. 
De organizatie van beide geschiedt in het ka
der van de viering van het 25-jarig bestaan 
van het belgisch-nederlands kultureel ak
koord. Nadere informatie : Provinciaal Ser-
viceburo voor jongerenwerk in Noord-Bra-
bant. Begijnenhof 35, Eindhoven, tel. (040) • 
29246 bgg. 29570 of vanuit Vlaanderen (91) -
31.40.29246 bgg. 31.40. 29570 • 

k o r t 

e n 

b o n d i g 

• Ontdek de Wereld stelt voor in het paleis 
voor schone kunsten te Brussel op 7, 13, 16, 17 
en 18 januari 1971 : « Door de Poesta naar 
Roemenië » van de nederlandse kineast Si
mon De Waard. Plaatsrezervatie (50 en 75 ft., 
studenten 45 jr.) tel. 12.50.45 van 11 tot 19 u. 
in het voorlichtingscentrum Brussel, de Brou-
ckèreplein tel. 18.05.29 en alle agentschappen 
van de Bank Lambert • 

• « Beursschouwburg Berichten », fiet krantje 
van de brusselse schouwburg van die naam, 
vestigt met gewettigde trots de aandacht op 
de 4.752 toeschouwers voor de 16 voorstellin
gen van « De huisbewaarder » van H. Pinter 
tussen 4 en 15 november jl. of een gemiddelde 
van 297 toeschouwers. Frans van Langen-
donck, direkteur hoopt dat deze reeks voor
stellingen niet de enige doorbraakreeks van 
dit doorbraakseizoen van het nederlands to
neel te Brussel zal zijn en we hopen dat 
hartsgrondig met hem, niet alleen omdat het 
nederlands toneel is doch ook omdat het zeer 
goed toneel is, met knappe vertolkers als Ju-
lien Schoenaerts, Bob van der Veken en Ugo 
Prinsen, die zich samen met nog vele anderen 
totaal hebben ingezet. Wie het blad wenst te 
ontvangen belle nr. 11.25.25 Brussel op • 

• Tot 26 december kunt u nog gaan kijken 
naar de tentoonstelilng war? Wim Tuyls in 
« Centrum Ruimte », Oude Kasteellaan 9 te 
Bonheiden, met speciaal voor de feestdagen 
ontworpen geschenken • 

• Vorige zaterdag leidde onze redakteur R. C. 
in de galerij Antiqua, residentie « de lorelei » 
in de Vence Coppen.'ilaan te Gent de limburg-
se kunstschilder Leo Engelen in. Er was een 
drukke belangstelling voor dit degelijk werk. 
Tot 8 januari 1971 • 

•<* 
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\n 1970 
Dan heeft een mens beroepshalve een 

jaar lang de produkties van de vlaamse 
tv in het oog gehouden. Vele avonden 
lang en dikwijls — wij geven het toe — 
met veel tegenzin voor de beeldbuis ge
zeten om eigenogig overtuigd te raken. 

Dikwijls met een sprankeitje hoop 
zelfs gedacht dat wat de persdienst van 
de tv met veel tromgeroffel had aange
kondigd of wat in de gespecializeerde 
pers con brio was voorgekauwd ook 
werkelijk genietbaar zou zijn. 

Helaas, als wij de balans van het tv-
jaar 1970 overschouwen kunnen wij niet 
bijster entoeziast zijn. 

Want, zeg nu zelf, wat blijft er over ? 
Welk vlaams programma dat in het jaar 
onzes heren 1970 werd uitgezonden is 
nu werkelijk de moeite waard om naar 
huis over te schrijven ? 

een tv-jaar 
om vlug 
te vergeten 

Over de sektie ontspanning kunnen 
wij zeer kort zijn. Als daar al eens 
iemand een idee heeft dat min of meer 
door de beugel kan gaat dat steevast 
eeuwen mee. Wij vrezen dan ook dat 
wij nog tot in het jaar 2.000 canzonissi-
ma's zullen moeten meemaken en spe
len zonder grenzen. 

De literaire en dramatische uitzendin
gen doen stillekens verder. Slecht is het 
doorgaans niet wat die mensen brengen 
maar als je met Nederland vergelijkt — 
en dat mag toch wel — zijn wij nog 
steeds een klein broertje. Och ik weet 
het, wij hebben de heren van Zichem. 
Het ruikt wel wat naar de lavendel van 
mijn grootmoeder, om met Bomans te 
praten, maar lavendel is af en toe wel 
lekker. 

In de jeugd- en dokumentaire pro
gramma's zijn er enkele gelukkige uit
schieters. Ons eigen jeugdfeuilleton 
mag gezien zijn. Inspiaak '70 staat op 
peil en de reeks SOS-natuur is uitge
groeid tot een vaste waarde. Hetzelfde 
kan mutatis mutandis gezegd worden 
van de wetenschappelijke programma's. 
Om maar één voorbeeld te noemen • de 
reeks over studie- en beroepskeuze van 
Paula Semer staat op peil. Maar net zo
als in de voorgaande jaren is het zwakke 
broertje in ons aller tv precies dat ge
bleven waarvoor tv op de allereerste 
plaats bestaat : informatie. 

Onze nieuwsdienst werkt bepaald ge
brekkig. Vergelijking met Nederland 
valt in ons nadeel uit en het ziet er 
niet naar uit dat hier in een nabije toe
komst belerschap valt te verwachten. 

Snelle en konkrete achtergronduit7en-
dmgen bij wat de mensen bij ons en m 
de wereld beroert missen wij nog steeds 
op ons schprm Orh ik weet wel dat de 
fout niet bij de joernalisten van de 
nieuwsdienst ligt. Die jongens zitten nu 
eenmaal gevangen in het strakke keurs

lijf dat men ook wel met een eufemis
me BRT pleegt te noemen. 

Voor een open en verruimende be
richtgeving zou eerst de stal aan de 
Boendaalse Steenweg duchtig moeten 
uitgemest worden en de BRT bevrijd 
van partijpolitieke en sindikale mani-
toes die van televizie en berichtgeving 
evenveel afweten als de keizer van 
Ethiopië van diepzeeduiken. 

Zolan^ een minister m funktie een 
BRT-joernalist voor fascist mag uit-
scht'nen, zolang het ongenoej ' an de 
excellentie van Justitie een faktor is 
Nvaarmee een nieuwsdienst retcning 
moet honden en zolang de BRT een 
raad van beheer heeft waarvan de le
den als grootste kenmerk traagheid en 
gebrek aan kompetentie vertonen, zo
lang zal onze tv achter het nieuws aan-
hinken. 

En ondertussen zullen bepaalde minis
ters het monopolie blijven opeisen om 
persoonlijke en partij-propaganda onder 
het mom van regermgsmededeling in 
de huiskamer te slingeren. 

Als wij voor 1970 een prijs voor de 
beste uitzend] moesten toekennen 
zou onze keuze ongetwijfeld naar het 
testbeeld gaan. Dat was af. Voor de 
rest was 1970 een tv-jaar om vlug te 
vergeten. 

Veel kijkgenot tijdens de feestdagen, in het bijzonder aan de 
kijkende « Wij «-lezers. 

Op Frankrijk I, vrijdag 1 jan. om 22u 25 
Ornhv- et lumière, Schaduw en licht, 
een 'u.tiending over het leven en de 

werken van Pahlo Picasso, 

van oird naar nieuw 

Wie 'op oudejaarsavond echt niets 
anders te doen heeftf kan ook proberen 
via de tv in een min of meer vrolijke 
stemming te raken. Op onze bloedeigen 
BRT begint het al met een avondje bij 
de beren. Waarna prompt een wals-
droom van Oscar Straus op antenne 
gaat. Na een amuzementsprogramma 
met en rond de Oostenrijkse vedette Udo 
Jürgens zendt de vlaamse tv zo waar 
een eigen programma uit : De Langste 
Nacht heet het geval en een hele hoop 
grote namen uit de vlaamse showwereld 
en anderen die menen dat zij een grote 
naam hebben verlenen hun medewer
king. Na middernacht komt dan canzo-
nissima Van de italiaanse tv wel te ver
staan. Onze vrienden van Kate's Ken-
Hgl kunnen dus niet voor de midder
nachtelijke stunt zorgen. 

Sentimentele harten kunnen zich op 
Nederland 2 verlustigen aan de lim-
burgse wonderknaap Heintje. Gelukkig 
nieuwjaar. 

goed begonnen... 

Ra, ra, ra ? Wiens gezicht zal in 1971 
het eerst in kleur op het scherm ko
men ? Dat van Frans van Mechelen en 
van Tuinnout, naast vurige wielerfan 
ook nog minister van Kuituur. Als 
Frans er toevallig nog vrij behoorlijk 
zou uitzien, moet hieruit niet worden 
afgeleid dat de fuif in de villa te Hever-
lee minder geslaagd zou geweest zijn. 
Frans heeft •'ijn voi^rzorgen genomen en 
alles netjes vooraf laten op de beeld
band vastleggen. Goed begonnen... 

canzonissima 

Wie na de stunt van Kate in de can
zonissima van voor veertien dagen nog 
nie' lioor iic o îi de ]ury één pot nat 
is die afgesproken spelletjes meespeelt 
is ziende blind. Waartoe dient eigenlijk 
nog een deurwaarder als de dame en 
heren toch vooraf bepalen wat en hoe
veel en of ze wel punten gaan geven. 

Die jury is anders wel interessant sa
mengesteld : Anton Peters is familie 
van juryvoorzitter en ontspanningsbon
ze Herman Verhelst. En Jo Leemans is 
ook al een nichtje van een dame die het 
in de ontspanningssektor voor het zeg
gen heaft. 

Voor de rest is er bij de BRT van enig 
gekonkelfoes nooit sprake. 

moetjezien 

zondag 27 dec. brt, 17u 15: sport 

1970 In beeld. 

maandag 28 dec. brt, 20u25 • Pa

ris blues, muzikale f i lm met mu

ziek van duke ellington. 

dinsdag 29 dec. brt, 20u25 • de 

mist, psichologisch spel van de 

Joegoslaaf damiokis. 

woensdag 30 dec brt 20u25 l 

jaaroverzicht 1970: om 21u45 J 

herdenking jan boon 

(t31-12-61) 

donderdag 31 dec brt 23u -de 

langste nacht, show er inter

views met feestende mensen. 

vriidag 1 ian 1971 ; eerste'tv-

kleurenuitzendingen. 
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enig bezwaar 

Persoonlijk — en wij zouden 
daar de nadruk willen op leg
gen, want wij kunnen ons zeer 
goed indenken, en wij hopen 

'toet ook, dat ieder daar het zij
n e over denkt — vinden wij 
een term die in het Sporta-coUo-
quium nogal veel werd ge
bruikt , niet erg gelukkig. De 
t e rm « sportpastoraal » name
lijk. Men begrijpe ons niet ver
keerd. Wij vinden het de ver-

, domde plicht van Sporta, dat 
' èen katoliek werk is, na te 
gaan hoe het op het terrein 
da t het zijne is, de sport, de 
ideologie die de zijne is, en 
da t is het kristendom, kan die
nen. Wij vrezen echter dat bij 
de grote sportmassa (zowel be
oefenaars, échte en onéchte, als 
konsumenten) misverstanden 
zullen rijzen. Velen zullen bij 
he t horen van het woord « pas
toraal » al gaan denken aan een 
soort oatronaat, met preken en 
zedenlessen, of aan een soort 
« bekering der heidenen », of 
aan het centraal stellen van de 
pastoor en zijn kerk, in plaats 
van het centraal stellen van de 
mens en zijn sport. (Zie pozi-
tief werk) 

verzrt'ining 

Men herinnert zich dat Paul 
van Himst niet meer wenste 
opgesteld te worden in de na
tionale belgische voetbalploeg, 
omdat tijdens en na de we
reldkampioenschappen te Mek-
siko sommige hoge pieten van 
onze goede moeder voetbal
bond nogal zorgeloos omspron
gen met hun geroddel over de 
Pol en zijn huishouden, en om
dat hij, de Pol, niet langer wil
de opdraaien voor de dwaze 
fouten van anderen Wij von
den dat van Himst gelijk had. 
hoe spijtig dat ook was voor 
onze nationale ploeg De wer-
keliike klasspelers lopen nu 
eenmaal niet zo dik «Sport 70» 
zegt nu het initiatief te hebben 
genomen om een verzoening 
tot stand te brengen, en in het 
blad bewonderen wij inderdaad 
foto« van Monne Goethals en 
Pol van Himst. broederlijk 
naast elkaar gezeten, en gewik
keld in ongetwijfeld diepzinni
ge gesprekken. En er is ook al 
een onderhoud geweest tussen 
BVB-boss Wouters en de Pol. 
Alles schijnt er dus op te wij
zen dat Pol weldra opnieuw 
zijn wit-rode duivels zal aan
voeren. Misschien past hem dat 
ook beter dan tegen zijn « goes
t ing » met koffie te « leuren », 
zoals men ons vertelt . 

het slijk der aarde 

Steeds erop uit om onze eer
bied en kinderlijke bewonde
ring op te wekken voor de « ve
det ten », hebben de gazetten 
niet nagelaten ons te vertellen 
hoeveel de top-tennissers in 
het afgelopen jaar wel verdien
den. De Australiër Rod Laver 
staat aan de leiding met een 
slordige 10 miljoen frank (ei
genlijk nog maar pover in ver
gelijking met wat Merckx met 
zijn velo en Pélé met zijn voet
bal verdient, nietwaar ?), ge
volgd door zijn landgenoten 
Rosewall (7 miljoen), Emerson 
Ï5 miljoen) en Newcombe (4 
miljoen). Zesde en achtste op 
de lijst komen nog twee Au
straliërs, namelijk Riche en 
Stolle, die samen 6 miljoen op-
Streken. Gonzales (USA) moet 
he t met bijna 4 miljoen stellen, 
Okker (Nederland) met 3, Tay
lor (Eng.) en Gimeno (Spanje) 
me t 2. Van de ongeveer 45 mil
joen die de tien topspelers ver
dienden, gaan er dus 32 naar 
het land der kangoeroe's, waar 
een tennisraket even salcraal 
is als een koersguidon bij ons 

mea culpa 

Wij moeten ootmoedig « "mea culpa » slaan Wij hebben ons 
verleden week grandioos vergist. Wij dachten namelijk dat het 
beroepskomitee van de Belgische Voetbalbond wel in staat zou 
zijn de zaak Standard-Antwerp op de lange baan te schuiven en 
een afwachtende houding aan te nemen, tot de kwestie helemaal 
geen belang meer had. Dat was « liclitveerdig » wantrouwen, 
want de heren hebben reeds beslist, en zij hebben de goede be
slissing genomen. Namelijk het reglement toe te passen, en Stan
dard de beide punten, in de match tegen Antwerp gewonnen, te 
ontnemen. Overigens dient hier aan toe gevoegd, dat dit regle
ment ook niet dat is. Nu immers krijgt Antwerp twee punten die 
het niet gewonnen heeft op het veld, en moest het daarmee aan 
degradatie ontsnappen of toegang krijgen tot een kompetitie op 
europees vlak, ten nadele van een andere klub, dan zou daar, spor
tief gezien, ook wel wat op te zeggen zijn. 

nationale jury 

Een nadeel van een weekblad is wel dat het met zijn berichtjes 
nogal eens te laat komt. Zo was het ook met het stukje waarin wij 
schreven dat Freddy Herbrand waarschijnlijk de nationale trofee 
voor sportverdienste zou krijgen. Op het ogenblik dat de verdul
dige lezers dit las, had hij ze namelijk al gekregen. Hij heeft ze, 
naar onze bescheiden mening, verdiend. Wij moeten dus deze 
keer de fameuze jury, onder de leding van Lucien Cooremans, 
burgemeester van Brussel, niet in het haar zitten. Wij wilden wel 
even de samenstelling van de jury in herinnering brengen, omdat 
zij, zo veronderstellen wij toch, de pretentie heeft zich « natio
naal » te noemen. Ze bestaat uit de heren : Cooremans, Victor 
Boin (natuurli jk), de generaals (natuurli jk) en kolonels Bec-
quet, Cayron, Windelen, en Charles. Diercxsens, Denayer en Col-
lignon. Onze (stompzinnige) vraag : hoeveel leden van deze « na
tionale » jury spreken behoorlijk de eerste « nationale » taal, d.i. 
Nederlands ? 

chapeau 

Chapeau, zoals onze franstalige broeders zeggen, voor scheids
rechter Thibaut, die in de wedstrijd Beveren-Anderlecht maar 
ineens twee strafschoppen floot voor fouten die volgens ons ge
beurden buiten de strafschopzone. De eerste fout werd bedreven 
door Anderlecht op een tegenstrever die meer dan waarschijnlijk 
ging scoren (al weet men nooit), maar het gebeurde net vóór de 
fatale lijn. De tweede werd gefloten tegen Beveren voor een even 
zware fout, eveneens buiten de gevaarlijke zone, maar op een 
ogenblik dat er veel minder doelgevaar dreigde. Wat er ook van 
zij • de ref kende tweemaal strafschop toe, en wat men er ook van 
zal zeggen of schrijven of beweren aan de hand van foto's : liij 
had gelijk. Veel meer dan zijn kollega's die het andersom doen. 
Wat er nu volgens ons nog wél zou moeten gebeuren, dat is dat 
alle scheidsrechters in gelijkaardige omstandigheden een gelijke 
houding zouden aannemen. Deze van Thibaut namelijk. 

pozitief werk 

Voor zover wij hebben kunnen vernemen is het colloquium van 
Sporta over « Kerk en Sport » een hoogstaand gesprek geworden, 
waar men ernstig gezocht heeft naar de raakvlakken tussen mens, 
godsdienst, kui tuur en sport. Begrippen die in de opgang naar een 
hogere beschaving en een betere samenleving, naar onze beschei
den mening, inder-daad niet van elkaar los te maken zijn. Wij ge
loven zelfs dat de vele misbruiken die wij tans kennen in de 
konsumptiesport (vedettenkultus, fraude, uitbuiting en andere 
fraaiïgheden meer) precies te wijten ziin aan het feit dat men al 
te lang en al te Intens de sport heeft beschouwd als iets absoluuts, 
als een waarde op zichzelf, en niet als een onderdeel met onbe
twistbare maar relatieve waarden in het ruimer geheel. Wanneer 
Sporta zich bezint over de mogelijkheden van werking precies op 
die raakvlakken, dan bezint Sporta zich meteen over het wezen 
van de sport voor de mens van vandaag, en is Sporta andormaal 
een kleine eeuw vóór op de officiële Merckxaanbidders van fede
raties, BOK-ken e.d.m. 

Het gaat niet goed met atlete Lilian Board. Spijtig, want zij is 
een uiterst simpatieke vrouw en ook spijtig voor de atletieksport ' 
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de sponsors 
Tussen twee wielersei-

zoenen in wilden wij even 
« faire Ie point », zoals 
onze zuiderburen dat zo 
treffend plegen te zeg
gen, en eens bondig, en 
helaas veel te oppervlak
kig, nagaan wat de wie
lersport de betrokken in
stanties, en dat zijn de 
geïnteresseerde firma's, 
de renners, de kijkers en 
de nieuwsmedia (om ons 
tot deze te beperken), nog 
te bieden lieeft. 

Er zijn eerst de ver
schillende firma's die er 
een zogenaamde merken-
ploeg op nahouden. Wij 
stellen vast dat hun aan
tal vermindert . Dit jaar 
verdwenen o.m. Faema, 
Mann, Willem II, Grun-
dig. 

Welke kunnen daarvan 
de redenen zijn ? 

Is publiciteit via ren
nersbuiken en -ruggen 
niet renderend ? Zovelen 
als wij het gevraagd heb
ben, hebben ons gezegd : 
die publiciteit is rende
rend. Op geen enkele an
dere wijze bereikt men 
zo goedkoop een zo groot 
publiek. 

Een voorbeeld : wan
neer Merckx met de fir
manaam Faema op het 
lijf iedere week tiental
len en tientallen minuten 
op het tv-scherm ver
schijnt, en dat op zowat 
alle europese zenders, in 
de sportreportages, in de 
intervieuws, in de nieuws
berichten, dan vertegen
woordigt dat een zendtijd 
die. als zijn firma hem 
van al die zenders moest 
kopen, onbetaalbaar is. 
Merckx is op iedere euro
pese zender in het afgelo
pen jaar minstens een 
uur op het scherm ge
weest. Reken maar eens 
uit hoeveel èen minuut 
op één kommerciële zen
der kost . 

Daarenboven bereikt 
men op die manier een 
veel groter (en zeggen 
wij er maar bij : minder 
kritisch ingesteld) pu
bliek dan via de kommer
ciële televizie 

Natuurlijk is het on
derhouden van een ren-
nersploeg geen goedkope 
grap. Men spreekt wel 
eens van tien miljoen per 
jaar (al kennen wij fir
ma's die het met tien 
keer minder doen), maar 
in deze verlichte tijd is 
10 miljoen voor een ge
zonde firma nog niet zo'n 
onf>' " rkomelüke hinder
paal 

Goede publiciten dus. 
niet onoverkomelijk duur 
En toch, eigenaardig ge
noeg 'lalptidp belangstel
ling. 

De oorzaken daarvan 
lijken ons van zeer kom-
plekse aard. 

Ook in de publiciteits-
business is de konkurren-

tie groot. Een renners-
ploeg is één middel. Er 
zijn er andere, die mis
schien even goed zijn. 

Sedert de renners, o.m. 
hier in België, werkelij
ke werknemers zijn ge
worden, zi t ten daar voor 
de werkgevers bepaalde 
gevolgen aan vast, als bij 
voorbeeld de kwestie van 
de sociale bijdragen van 
de patroons. Dat is niet 
alleen een kwestie van 
geld, ook van administra
tie en andere zaken meer. 

Wij bespraken daarnet 
het geval Merckx, die 
voor zijn firma een onbe
taalbare publiciteit voert. 
Dat doen wellicht ook 
nog enkele andere vedet
ten, maar het is toch zo 
dat wie werkelijk publi
citeit voeren wil, vedet
ten moet hebben, vedet
ten die vooraan rijden, en 
zowat bestendig op het 
tv-scherm te vinden zijn. 
En de vedetten zijn 
schaars. Het lijkt ons een 
vicieuze cirkel. De publi
citeit maakt de vedetten 
— bij voorbeeld door het 
streven naar een zeker 
monopolium, waardoor de 
anderen de kans op ve-
dettendom ontnomen 
wordt — en de vedette 
de publiciteit. Eerst heeft 
de publiciteit het aantal 
vedetten zeer beperkt, 
nadien beperkt het kleine 
aantal echte vedetten 
zeer de publiciteitsmoge-
lijkheden. Op dit ogen
blik is het zo dat meerde
re firma's wèl zouden in 
de beweging gebleven 
zijn, als ze maar een ech
te vedette hadden gevon
den. Bij gebrek daaraan, 
legden zij er het bijltje 
bij neer. 

Een andere taktor is 
misschien dat de prakt i j 
ken in de wielersport niet 
altijd van aard zi,in om 
het vertrouwen in de 
steunende en profiteren
de firma's te stimuleren. 
Er zijn toch altijd een 
aantal mensen — en naar 
het schijnt zou dat aan
tal groeien — die eerder 
wantrouwig staan tegen
over firma's die een al te 
opvallende publiciteit 
voeren 

Wat er ook van zij, 
steeds minder grote fir
ma's blijken te willen in
vesteren in de wieier 
sport-publiciteit. 

En vermits de wieler
sport heden ten dage 
staat of valt met de pu
blicitaire steun — dat 
had anders kunnen zijn. 
maar men heeft nu een
maal die weg gekozen — 
ziet het er niet zo roos
kleurig uit voor haar toe 
komst en haar werkne 
mers. Hiermee belanden 
wij op het terrein van de 
renners, en dat is voor 
volgende week. 

(vervolgt) 



Groepen en maatschappijen 
allerhande I ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER D O R T M U N D E R 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

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

Oberbayern orkesten 

M i d d a g - en avondmaal In g roep 
gezel l ig , f i j n , goed en goedicoop 

De grote special i teiten z i jn : Ochsen» 
schwanzsuppe - Hongaarse goelas] • 
Eisbein mi t Sauerkraut - Kip aan het 
spit - Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 

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

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

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

Mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL, N ieuwbrugst ra^ t 28 

Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 

AALST (Klaroen) Autov^eg 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

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

KONTICH, Mect ielsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, s teenweg Torhout- l lchterve lde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, A u t o w e g Brusset-Ooslende 
(open) 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

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 GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN 

f# via "GROEP DE BONDT 
Coremanssf-raat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

Aanbevolen 

Huizen 

B O Y C O T 

ALLE FRANSKILJONS 
steun enkel 

radikaai-vlaamse f i rma's 
Gi j en w i j , eer l i jk en radikaal ! 
1 kg nettopri js 170 F thuis best. 
of 2 kg — 1 0 % 306 F spoorw. 
of 5 kg — 2 0 % 680 F terugb. 
TOPKOFFIE kraakvers gebrand. 
Schr. of te l . : KOFFIE H A W A I I 

Gr.-Bi jgaarden - T. 02.52.60.55 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder . Pons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

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

Telefoon : (02 )28 87 09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

te l . 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Mat ige pri js 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 

H. PELMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, An twerpen 

Tel. 39 19.27 

T V . - RADIO ALLE ELEKTRI 
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

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

11.995 f r . i.p.v. 16.995 f i . 
Andere merken grootste kor t ing 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat '• 

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

Maandag en dins3ag gesloten 

Bexoek « Gasthof 
DE VEERMAN K 

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

J i tba te i Jan Brugmant 
3-2-68 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

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

wekel i jkse rustdag woensdag 
Bellestraat 49 Hekelgem 

Tel 053/687 40 

SLUIT AAN BIJ EEN VAN ONZE KOORDINATIEKOMITEE 
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN : VAN VLAAMSE 

ZIEKENFONDSEN 
De Broederliefde, Ezelstraat 125, 8000 Brugge 

Tel. 050/368.37 

Sf.-Franciscus-Bijsfand, Zandvekenvelden, 8, 2260 Nijlen 
Tel. 03/82 82.76 

Vlaamse Ziekenkas, Kipdorp 50, 2000 Antwerpen 
Tel 03/32 73.05 

Vlaams Ziekenfonds Brabanfia, Ninoofse steenweg 288, 1080 Brussel 
Tel. 02/23.87.77 

Ziekenfonds Fiandria, Keizer Karelstraat 101, 9000 Gent 
Tel. 09/23 52 27 

Onderling Ziekenfonds V.E.V., Schoenmarkt 31 /X I I I , 2000 Antwerpen 
Tel. 03/32.10 09 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^JK.^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

WALTER ROLAND 
Cedjplotee«rd apaata, wkcod door 

sllc 2ick«nfondMn 

KERKSTRAAT 11^ ANTWERPEN 

(ILet op het huisnummer I) 
Tdcfooa J5 8« «2 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor I««n van dït bUd 10 •/• konuig 

wij-lezers hebben een boon voor wij-adverteerders ! 

WiJ-LEZERS VRAGEN BI) HUN OPTICIEN 

Invoerders 
TEL (03)36.12.94 

Brilmonturen 
VANDERBRUGGEN & C° Provinciestraat 95 ANTWERPEN 

Opticiens Vraagt het bezoek van onze 
ver tegenwoordiger 

DE BROUWERIJ M O O R T G A T 

2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 

BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 

dus U W streek, UW volksgenoten I 

Depot Gent Tel. 09/22.45.62 



PERS 
spiegel 

«De CVP is niet meer dog
matisch » clicheerde Robert 
Vandekerckhove voor de tv de 
condagavond van het nieuwe 
( Kerstprogramma ». Zowel op 
kun kongres als hij de stem
mingen rond de grondivetsher-
siening gedragen de CV P-er s 
eich echter nog « als een kudde 
ichapen», om de oude ver
trouwde klerikale termen nog 
eens te gebruiken, of om het 
met Fons Janssen van de la
chende kerk te formuleren 
«die alles doen wat Robert 
zegt». 

de nieuwe gids 

Vertelt de gemeenplaatsen 
die van haar verwacht worden 
na zo'n partijkongres. « Rest nu 
nog de kordate aanpak» schrijft 
het blad. Als het van de CVP-
kordaatheid moet afhangen zal 
er waarschijnlijk binnen 25 
jaar evenveel mee gebeurd 
zijn als met het kerstprogram
ma van 1945 

« Al met al was het een rus
tig pozitief kongres waar begin
selen werden verkondigd, die 
de aanloop kunnen zijn voor 
een konkrete aanpak en bestu
dering van de aktualiteitspro-
blemen. Deze aanpak en studie 
zijn dringend. Het grote werk 
om door een groter aantal men
sen te doen aanvoelen dat de 
partij eigen oplossingen heeft 
voor de bekommernissen die ze 
hebben, is nog te doen. Alle ge
vestigde partijen zoeken tans 
hun bestaan te verantwoorden. 
Dat deed ook de CVP zaterdag 
en zondag. Er zullen nog groter 
inspanningen nodig zijn opdat 
die partij de aanhangers zou te
rugwinnen, die ze bij elke wet
gevende verkiezing verliest. Ze 
heeft een ideologische bazis. 
Aan haar daarop onmiddellijk 
voort te bouwen ». 

het belang van limburg 

Geeft in zijn naïeve domheid 
publiek toe wat iedereen wist 
die de CVP wat kent. De kon-
gressisten stemden maar ge
wonnen verloren, al wat hun 
bazen hen geliefden voor te 
schotelen. 

« Dat de CVP op haar doktri-
naal kongres, niet geaarzeld 
heeft om zich los te rukken van 
de vaste politieke denksche
ma's is ongetwijfeld een pozi
tief punt dat waarborgen biedt 
voor de toekomst. 

» Maar dit wil niet zeggen, 
dat na dit doktrinair kongTes 
alles gezegd is. Men moet toe
geven dat in de rezoluties veel 
gemeenplaatsen zitten. Het is 
gemakkelijk te spreken over 
socializering in vrijheid van de 
maatschappij als dit niet in 
konkrete en politiek-haalbare 
programmapunten verduide
lijkt wordt. De gemakkelijk
heid, ja zelfs onverschilligheid 
waarmee het kongres sommige 
revolutionaire amendementen 
van de jongeren stemde, maakt 
ons toch wat achterdochtig. 

» Was dat misschien omdat 
de toepassing van de teoreti-
sche opties niet door iedereen 
«au sérieux» genomen werd ?» . 

de standaard 

« De CVP heeft nu een ideo
logische bazis » schreef de 
Nieuwe Gids. Weinig van te 
merken in het parlement ech
ter. Daar waren en blijven ze 
de zwijgende kudde, de meiden 
voor alle werk. Jef De Schuyf-
feleer kende zijn CVP-pappen-
heimers (ik schreef bijna pap-
zakken) toen hij zei « dat Bel
gië gebouwd is op het geduld 
van de Vlamingen ». 

« En tot besluit : nog even de 
grondwetsherziening. 

» Zij is nu bijna helemaal 
rond. Ook deze week bleef de 

meerderheid stil en stom. Hugo 
Schiltz bood ze tien kansen om 
een pittig debat te beginnen. 
Maar niemand raapte de hand
schoen op. Hugo vertelde zelfs 
dat hij geen flamingant is, 
maar een « bevrijdingsnationa
list ». Het was een zalige gele
genheid om eens, op hoog ni
veau, te bomen over de politie
ke filozofie van de Volksunie 
en om eindelijk eens de schei
dingsmuren tussen de VU en de 
Vlaamse CVP te tekenen. Maar 
ja, de heren van de staatspar
tij hebben dit weekeind een ge
leerd doktrinair programma-
kongres te Kortrijk. En zaten 
die donderdag blijkbaar in re
traite-gepeins verzonken ». 

paliieterke 

Gebruikt voor die vlaamse 
CVP-ers een woord dat nog 
meer « in » is En legt daarbij 
de vinger op de wonde : zo
lang wij aan die belgische ope-
rettestaat niet zeggen dat hij 
ons verdomd kan gestolen wor
den, als dergelijke grondwetten 
in 1970 nog mogelijk zijn, dan 
zullen wij verder boeren van 
nederlaag naar nederlaag. Het 
was pas na de Bormsverkie-
zing dat de Belgicisten zegden 
« Il faut que la Flandre se sen-
te aimée ». 

« Is het niet waar, vergeef 
me de uitdrukking, dat wij 
maar een « klootjesvolk » zijn ? 
Overal ter wereld zijn het de 
minderheden die voor hun 
rechten moeten vechten, bij 
ons is het de meerderheid die 
tevergeefs zichzelf tracht te 
beschermen. 

» Tijdens de bijeenkomst van 
de belgische nationale gemeen
teraad in Brussel, is de Waal 
Perin komen vertellen dat men 
van nationaliteit niet verandert 
gelijk van school. Dat wil zo
veel betekenen als dat er altijd 
Vlamingen zullen zijn, ook in 
Brussel, zolang er door God 
zulke menseneksemplaren wor
den geschapen. Maar de vraag 
is hoeveel Vlamingen er nog in 
Brussel zullen overblijven en 
voor hoelang ? Indien wij zo 
voortboeren, indien een vlaam
se Cevepe schandelijk keer op 
keer de vlaamse beweging, in 
naam dan nog van een nieuwe 
marsrichting laat stilvallen, 
indien de vlaamse socio's aller
minst In naam van Marx in 
Brussel, zoals ze dat ook in de 
Voer deden, de kleine vlaamse 
man slachtofferen voor de 
volksvreemde en arrogante 
rijkaard, indien dat allemaal 
verder blijft gebeuren, mogen 
wij over Brussel een groot 
kruis maken. 

» In feite zijn wij, Vlamin
gen, na 140 jaar nog altijd het 
slachtoffer van ons geduld, ons 
gezond verstand en onze zin 
voor relativiteit. Zovelen bij 
ons beelden zich in dat zij als 
Vlamingen ook goede Belgen 
moeten zijn. Dat is onze zwak
heid. Wanneer wij morgen 
moesten zeggen dat Brussel 
voor ons niet meer als hoofd
stad bestaat, wanneer wij mor
gen moesten zweren dat België 
als staat en vaderland heeft af

gedaan , indien, ja indien niet 
met veel vlaamse vijven en zes
sen wordt rekening gehouden. 
En indien wij tenminste bij 
deze grote woorden een kleine 
daad voegen dan, ja, dan is het 
gebeurd. Dan komen alle Bel
gen en Brusselaars afgelopen 
om <' meneer de Vlaming » bij 
zijn slippen te grijpen ». 

de boer 

Dat de Vlamingen pummels 
blijven in de sektor vlaamse 
beweging hoeft ons niet te ver
wonderen als wij zien hoe het 
blad van de Boerenbond zijn 
lezers voorlicht over de politie
ke aktualiteit. In dit geval het 
verslag van de fameuze kader-
dag van de CVP, nu twee we
ken geleden. Hopen we dat on
ze boeren van nu zoveel ver
stand hebben als indertijd toen 
zij bij het hol franS gedoe der 
sansculottenwetten k r i t i s c h 
zongen « Boer voor dat ge een 
wet aanveerdt, kijkt toe 
ziet eerst onder haren steert ». 

« Na de h. Tindemans sprak 
ook nog even Renaat van Els-
lande. Hij verdedigde de voor
stellen van de regering en mi-
nimalizeerde nogmaals de kwes
tie van de vrijheid van het ge
zinshoofd tot zijn waarachtige 
politieke betekenis. 

» Volgens de h. van Elslande 
is het veel belangrijker dat de 
Vlamingen in Brussel een gees
telijke vrijheid krijgen. 

» Tot een eigenlijk debat 
kwam het niet. Alleen senator 
van den Daele kwam zijn on
genoegen uitspreken over deze 
grondwetsherziening ». 

Ie monde 

En zo wordt het buitenland 
voorgelicht. Misschien kan het 
niet anders, want als ze die cij
fers der schande weer eens af
drukken moet het voor een bui
tenlander wel onbegrijpelijk 
zijn dat een meerderheid van 
bijna zes miljoen zou kunnen 
verdrukt worden door een min
derheid van vier miljoen. Maar 
ja, die lui kennen het begrip 
vlaamse CVP-er niet. Anders 
zouden ze klaar zien in de toe
standen bij ons. 

« De "taaioorlog" was duide
lijk scherper geworden de laat
ste jaren. De taalwetten had
den weliswaar de « grens » tus
sen de gemeenschappen vastge
legd, maar deze regeling had 
scherpe reakties losgemaakt. 
Het feit namelijk dat de Voer
streek en zijn 4.000 inwoners 
was losgemaakt van Luik en bij 
Limburg gevoegd had een ware 
rebellie ontketend bij de frans-
taligen. 

» België is een land waar zes 
miljoen Vlamingen, drie mil
joen Walen en een miljoen 
Brusselaars — teoretisch twee
talig maar meestal fransspre-
kend — voortdurend botsen in 
verwarde schermutselingen, 
verscherpt door opbod en de
magogie. Dhr. Eyskens zou zijn 
doel niet bereikt hebben indien 
de Waalse CVP-ers niet geëist 

hadden dat in de grondwet een 
waarborg werd ingeschreven, 
alarmbel genoemd, tegen de 
« minorizatie ». 

vooruit 

De « Libre Belgique » ver
taald ? Dergelijke praat kunt 
ge in elk konservatief blad ter 
wereld lezen, dat het heersen
de regime moet bestendigen. 
BSP — Bond van de Samen
werkende Profiteurs. 

Met socialisme in de diepere 
gemeenschapsbetekenis hebben 
die vlaamse BSP-burokraten al 
lang niets meer te maken. 

« De grondwetsherziening 
komt er omdat en dit is voor 
iedereen overduidelijk, de ver
eiste meerderheid in het Parle
ment ervan overtuigd is dat er 
aan het kommunautair getwist 
een einde moet gesteld worden 
en kan gebracht worden op 
grond van het voorgesteld ver
gelijk, dat een nieuwe etappe 
inluidt voor al diegenen die in 
dit land een op nieuwe bazis-
sen gevestigde verstandhouding 
tussen de gemeenschappen wil
len aanvaarden, en tegemoet 
zien, niet in fanatisme maar in 
redelijkheid en vertrouwen. 

» Nooit meer dan tijdens dit 
ultieme debat, waaraan zij zich 
niet meer konden onttrekken, 
is het zo duidelijk geworden, 
dat de extremisten, zowel de 
Volksunie als het FDF-RW en 
de onverzoenbare frankofone 
Brusselaars, in werkelijkheid 
niets te bieden hebben dat kan 
bijdragen tot een pacifikatie 
van de geesten in dit land en 
tot een werkelijke regeling ». 

gazet van antvs^erpen 

De klachten beginnen al. Al 
die vogels in de lucht ons door 
Eyskens beloofd moeten goed
gekeurd worden door franko-
fonen en PVV-ers die men een 
procedure van vetorecht heeft 
bezorgd. 

Dat belooft. 
« Maar in ruil hiervoor werd 

aanvaard dat vrijwel alle wet
ten, nodig om de nieuwe grond
wet uit te voeren, een biezon-
dere meerderheid behoeven, zo
dat de minderheid veto-recht 
krijgt. 

» Daar zouden - de vlaamse 
parlementsleden gebruik van 
kunnen maken om te beletten 
dat de Voer een speciaal sta
tuut krijgt. Maar de franstali-
gen zullen dit wapen kunnen 
hanteren tegen de wetten, no
dig om de kultuurautonomie 
en de erkenning van de drie 
gewesten in werkelijkheid om 
te zetten. Die wetten hebben 
de instemming nodig van de 
helft van elke taalgroep, plus 
nog eens 2/3 van het ganse 
parlement. 

» De vrees dat de franstali-
gen dit veto-recht zullen ge
bruiken is niet ongegrond. Men 
bedenke dat elk gewest een 
verkozen raad moet krijgen, 
ook het Brusselse. Dit vormt 
momenteel met het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde eenzelf-

voor ons 
^ wordt het 

de kiesarrondissement. Als dit 
niet gesplitst wordt, omvat het 
« gewest Brussel » de helft vaa 
Vlaams-Brabant... 

» Laten we maar hopen dat 
ons pessimisme overdreven is. 
Maar waakzaamheid is in elk 
geval geboden ». 

la libre belgique 

Om te verhinderen dat via de 
uitvoeringswetten de gewesten, 
echte bevoegdheden zouden 
krijgen, begint de « Libre » al 
te stoken en te hopen op de 
P W en de waalse CVP. Voeg 
de Vlamingen van de CVP er 
maar bij « Libre », die gaan 
toch op voorhand door de 
knieën. 

« Met andere woorden het 
« Rassemblement Wallon » wil 
een federalistische inhoud ge
ven aan de uitvoeringswetten 
van artikel 107 quater en de 
gewestelijke instellingen om
vormen tot uitvoerende orga
nen met beslissingsrecht op 
ekonomisch gebied en ook poli
tiek daarna. Het is dat wat men 
moet verhinderen en wij wil
len geloven dat op dit punt 
PVV en CVP zich aan dezelfde 
kant van de barrikade zullen 
bevinden ». 

de spektator 

De Engelsman Anthony 
Sampson schreef onlangs een 
boek «De nieuwe Europeanen». 
Hij behandelt ook Brussel en 
zonder de diepere ondergron
den te kennen is het uitwendig 
verschijnsel ook niet van aard 
om een gekultiveerd mens te 
begeesteren. 

« Brussel is niet (eens) de 
stad die de meeste Europeanea 
als hun hoofdstad zouden kie
zen. Het vertoont de lage ma
terialistische zijde van het kon
tinent, verveling en verburger
lijking ; het is veelzeggend dat 
de revolutie van 1830, die Bel
gië in het bestaan riep, In de 
opera begon. Het middelpunt 
van de stad is de effektenbeurs, 
die er uitziet als een katedraal, 
met een grote barokke portiek, 
waarboven een enorm fries, dat 
uitbeeldt hoe België de handel 
en de industrie beschermt. 

» De meest impozante straat 
bestaat niet uit regeringsgebou
wen, maar uit banken die de 
belgische industrie beheersen. 
Het centrum van de stad is een 
gedenkteken van het laissez-
faire : oude trams rammelen 
nog langs de hobbelige straten 
met kasseien en onbeleefde 
taxi-chauffeurs maken je flinke 
fooien afhandig. De winkels 
hebben het vale voorkomen 
van winkels in de dertiger ja
ren, en geven overdreven voor
deelmarges de voorkeur boven 
een grotere omzet. 

» De maatschappelijke struk-
tuur is even ouderwets, meer 
aangepast aan de dertiger dan 
aan de zestiger jaren. Een ge
sloten kring van bankiers en 
baronnen, zorgvuldig door hu
welijken aan elkaar gelieerd, 
beheersen de high society, kul-
tiveren avondkledij en verve
lend formalisme ; bedienden 
zijn ruimschoots voorhanden. 
Het kulturele leven is zwak 
en zelfgenoegzaam ». 

w . luy ten 

herdenk ing odie l spruyt te 

te rumbeke 

Programma : 26-12-1970 te 
Rumbeke. 

10 uur : eucharistieviering, 
geleid door e.h. Adolf Spruytte, 
zijn broeder, rustend pastoor te 
Kortrijk; opgeluisterd door het 
zangkoor Sint-Gregorius van 
Rumbeke en homelie door e.h. 
Elias Dupon. 11 u. : bezoek aan 
het graf. llu.30 : akademische 
zitting in de gemeentezaal te 
Rumbeke. Sprekers : Jozef Del-
baere, geschiedkundige ee.hh. 
Jan De Cuyper, Jozef Geldhof 
en dhr André Demets. Tussen
in : zang en optreden van de 
schaar Odiel Spruytte van het 
V.N.J. te Izegem. 

Daarna lunch in de «Vissche-
rie », Stationstraat 18 te Oostro-
zebeke. Inschrijving bij Michiel 
Debruyne, Hugo Verrieststraat, 
31 te Rumbeke. 



bewegi 

Antwerpen 
antwerpen (arr.) 

arr. bestuur 
Eerste arrondissementsbe

stuursvergadering 1971 op dins
dag 5 januari 1971 te 20u30. Lo
kaal : Arr. Sekretariaat, Grote 
steenweg, Berchem. 

Eerste Arrondissementsraad-
vergadering op vrijdag 15 ja
nuari 1971 te 20u30. Lokaal : 
«Nieuwe Carnot», Carnotstraat, 
60 Antwerpen. 

Dhr. Hugo Coveliers werd 
met algemene stemmen van de 
arr. raad dd. 18-12-1970, als 
voorlopig afgevaardigde van 
Vujo bij het arr. bestuur - Ant
werpen, aangenomen. 

aartselaar 
vujo 

Op 31 dec. richt vujo-arr. 
Antwerpen in samenwerking 
met vujo-Aartselaar een oude-
jaarsavondfuif in : vujo-lokaal, 
Kapellestraat, 19 — 2630 Aart
selaar. Inschrijven tot 30 dec. 
bij Van den Neucker, Hoevelei, 
90 — 2630 Aartselaar. 

nationalisme : verleden 
of toekomst 

Op 8 jan. om 20u30 richt 
vujo-Aartselaar in samenwer
king met het bestuur een avond 
in over nationalisme. I nleid-
ster : Nelly Maes (nationaal 
vujo-voorzitster). 
overlijden 

Alhier overleed mevr. Maria 
Van Brempt, schoonmoeder 
van ons nieuw gemeenteraads
lid. Onze innige deelneming 
aan Bert, Lutgart en de fami
lie. 

antwerpen (stad) 
bestuursverkiezing 

Onder toezicht van de arron
dissementsafgevaardigde greep 
de verkiezing plaats van 27 be
stuursleden. Langs deze weg : 
dank aan alle opgekomen kie
zers, als aan de niet-verkozen 
kandidaten. Met de traditionele 
bezems zal ze de tegenstrevers 
in de gemeenteraad langzaam 
maar zeker in het hoekje va
gen. 
dienstbetoon 

Op het sekretariaat voor alle 
gevallen tijdens de openings
uren. Voor speciale gevallen 
van pensioenen liefst op don
derdag van 18 tot 19 u. 

Voor leden en simpatizanten 
in verband met C.O.O.-aangele-
genheden : tel. voor afspraak 
Dr. De Boel tel. 33.97.90. 
kwisavond 

De « welweters » tegen elkaar 
op dinsdag 19 jan. om 20u30 lo
kaal Scheldehof, Oude Koorn-
markt 28 Antw. Mooie prijzen. 
Neutraal kwisleider dhr. Van 
Dam. Iedere groep beantwoordt 
48 vragen. 
v l . aktie en 
kultuurgemeenschap 

Galabal op 13 febr. zaal Har
monie. Plaatsen 200 fr. te stor
ten op P.C. rek. nr. 61.75.11 van 
Bergers G. Antwerpen 2000. 
lente-afdelingsbal 

Zaterdag 3 april in het Hansa 
Hotel. Kaarten te bestellen pp 
het sekretariaat der afdeling. 
Inkom 40 fr. 
ouderenzorg 

Vlaams Verbond voor gepen
sioneerden : alle belangstellen
den tel. Goossens M. 33.52.83, 
Lg Winkelstr. 42 Antwerpen. 

arendonk 
nieuw afdelingsbestuur 

Ere-voorzitter : Jef De Pauw; 
Voorzitter : Viktor Hermans; 
Sekretaris : Jan de Pauw; Pen-
ningm. : Roger Peynaerts; Or-
ganizatie : Bavo De Pauw; Pro
paganda Frans Jespers en lid : 
Nand Cools. 

beerse 
nieuw afdelingsbestuur 

Voorzitter : R. Torremans; 
ondervoorzitter : J. Geudens; 
sekretaris : L. Dolhain; pen
ningmeester : J. Boeckx; orga-
nizatie : H. Roes; propaganda : 
L. Van den Achterveken; afge
vaardigden arr. raad : J. 
Boeckx en L. Dolhain. Alle lid-
kaarten 1971 werden reeds her
nieuwd ! 

booischot 
nieuw bestuur 

Ere-voorzitter : dr. Moons 
Jan, Westmeerbeeksesteenweg 
34, voorzitter : Nijs Juul, Grote 
Heidestraat 5; ondervoorzitter : 
Hoefkens Joris, Heistsesteen-
weg 37; sekretaris : Albert Jo
zef, Blinde Jennestraat 5; pen
ningmeester : Van den Broeck 
Frans, Heistsesteenweg 25; pro
paganda : Van Noten Vik, Sta
tionstraat 4 en De Cock Ju-
liaan, Schrieksesteenweg 67; 
organizatie : Heremans Renaat, 
Goorsteenweg 48/3 en Bosmans 
Guido, Stationstraat 71/3, allen 
Booischot. 

boom 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Frans Laurens, 
Van Dyckstraat, 12; ondervoor
zitter : Mathieu Princen, Lange 
lei, 120; sekretaris : Ernest Spil-
lemaeckers, Acacialei 33 ; pen
ningmeester : Erik De Bondt, 
Europastraat, 16; propaganda : 
Ludo Van den Nieuwenhof, 
Antwerpsestraat, 442 en orga
nizatie : René Boeynaems, Ant
werpsestraat, 556/1. 

Ere-voorzitter is dr. Vic Ver-
miert, die wij hartelijk danken 
voor de reeds geleverde presta
ties. 
wensen 

Aan onze trouwe medewer
ker Ludo Van den Nieuwenhof 
en zijn echtgenote wensen wij 
een spoedig en volledig herstel 
na hun ongeval. 

borgerhout 
nieuw bestuur 

Op 7 december 1970 verkozen 
onze leden volgend bestuur : 

Voorzitter : Stappaerts Dirk; 
ondervoorz. : Verbeelen Bert; 
sekretaresse : mevr. Van Geert-
Vogels M.; penninmeester : 
Verbergt Jos; propaganda : Van 
de Wal Lambert; jong. wer
king : mevr. Daans-Remy Rita 
en juf. Broeckx Ledy; public-
rel. : Eykens Karel; pers : De 
Vos Bert; dokumentatie : Dirks 
Frans; leden : Andries Hugo en 
mevr. Raets-Van den Driessche; 
arrondissementsafgevaardigde : 
mevr. Van Geert-Vogels Maria; 
Andries Hugo, Mevr. Raets-Van 
den Driessche; Stappaerts Dirk 
en Van de Wal Lambert. 
overwinningsfeest 

Vrijdag 11-12-70 had een 
groots opgezet Overwinnings
feest plaats. Een fijn etentje 
verenigde meer dan 120 leden. 
Het oude en het nieuwe be
stuur was voltalig aanwezig. 
Onze aftredende propaganda
leider werd een warme hulde 
gebracht voor zijn dinamische 
werkmg. Hierna werd het bal 
ingezet door onze voorzitter en 
zijn dame. 

burcht 
bestuursverkiezing 

Voorz. : Fons Uyttersprot ; 
ondervoorz. : Omer van Acker ; 
sekr. : Jos Bettens ; penningm.: 
Willy Verhulst ; org. : Ward 
Lemmens en prop. : Rik De-
cante. 

broechem 
kerstfeest volksunie 

Het is nu de hoogste tijd or» 
in te schrijven, verwittig dads-
lijk W. Duys. Prijsschenkert 
voor de tombola verwittigfn 
één van de bestuursleden, rij 
komen de prijs wel omhaler». 
leden- en abonnementen
slag 

In het nr. 49 van « Wij » 
stond dat Albert Verwerft op 
zijn eentje 5 nieuwe lezers en 
enkele nieuwe leden had inge

schreven. Op het ogenblik van 
het verschijnen van die tekst 
was dit aantal al opgelopen tot 
11 nieuwe lezers en 15 nieuwe 
leden. En er komen er nog 
steeds bij. Albert van harte ge
feliciteerd, 
overlijden 

Op 30 november overleed on
ze vriend en trouw lid Rikske 
Laenen. Trouw bedevaarder en 
Vlaams nationalist nam hij on
der de oorlogsjaren zijn ver
antwoordelijkheid. Hij heeft er 
voor geboet, maar was vlug 
weer de man die overal te zien 
was. Rik, wij zullen u niet ver
geten. 
abonnementen
hernieuwing 

Wij rekenen er op dat nie
mand zal bedanken. Mocht u 
toevallig niet thuis zijn, regel 
dan het verschuldigde bedrag 
rnet W. Duys. Nieuwe lezers 
die 't blad niet regelmatig ont
vangen kunnen steeds terecht 
bij de bestuursleden. 

edegem 
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. 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Renaat Dekeyser; 
sekretaris : Karel van Reeth; 
penningmeester : Jef De Boel; 
propaganda : Jan Muys; organi
zatie : Walter De Backer; on
dervoorzitster : Hilde De Wit-
Jacobs; administratief sekreta
ris : Paul Wyns; verantwoorde
lijke Vujo : Hugo Van Bueren; 
(verkozen door Vujo-leden); 
koördinator leden- en abonnen-
tenwerving : Wim De Gueldre; 
Kontaktblad : A. Laenen-Sae-
nen en Wilfried Schiltz; raads
leden : Ludo Van Huffelen en 
Vera Smedts. 

Het nieuwe bestuur koöpteer-
de Emiel Claessens als niet-
stemgerechtigd bestuurslid als 
1ste plaatsvervangend gemeen
teraadslid, 
proficiat 

Op kerstdag vieren Vera 
Smedts en Luk Sermeus hun 
verloving. Hartelijk gefelici
teerd ! 

ekeren 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Maurits Van 
Tongerloo, Leliënlaan 62; sekre
taresse : mevr. Veerle Thys-
sens, Geestenspoor 72; penning
meester : Koen Bertho, Wiele-
waallaan 6, tevens arr. afgev. 
samen met Johan Van Dijck, 
Leopoldlei 116; propaganda : 
Robrecht Hermans, Karden-
laan; organizatie en pers : 
mevr. Elvira Platteau, Velt-
wijcklaan 65; raadsleden : dr. 
Paul Bortels, Kapelse steenweg 
en Lode Van Vlimmeren, Hoog-
boomse stwg 22. 

herentais 
vlaamse oudejaarsnacht 

Op 31 december vanaf 20.30 
u. jaarlijks groot dansfeest van 
Volksunie Herentais in zaal 
Funkis, Grote Markt. Inkom : 
50 fr. Plaatsen worden voorbe
houden door stortiüg op pr. 
1508.66 van Kredietbank-Heren-
tals met vermelding : Oude
jaarsnacht-Volksunie. Orkest : 
Stan Philips. 

hingene 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Cuyt Jos, P. Coo-
mansstraat 10; sekretaris : Jor-
dant Eddy, Van Kerckhoven-
straat 38; penningmeester : 
Joos Jos, Van Haelenstraat 47; 
propaganda : Pauwels Jozef, 
Haasdonkstraat en organizatie : 
Debehets Larry, Astridlaan 126, 
allen Hingene. 

hoboken 
vujo 

Hoboken start nog voor 
Nieuwjaar met een Vujo-kern. 
Hoboken heeft veel jonge 
hoofdleden dus moeten wij sla
gen. Behalve een politieke vor-
mingsgroep hebben we ook 
mensen nodig die zich inzetten 
voor sport- en andere ontspan-
ningsaktiviteiten (doe 'n voor
stel). Inlichtingen : van Havere 
Reimond, PTajoor Maelfaitplein 
11, Hoboken, tel. 272825. 

kapellen 
bestuursverkiezing 

Voorz. : De Decker Karel, 
Berkenlaan 52 ; ondervoorz. : 
Lenaert Viktor, Bevrijdingslei 
29 ; sekr. : Cornells Nazaire, 
Hoevensebaan 128 ; penningm.: 
van Geenhoven Guido, Dou-
glaslaan 9 ; prop. : Avermaete 
Leo, Chris. Pallemansstr. 108 ; 
org. Vujo : De Klerk Raf, Ert-
brandstraat 31 ; raadslid : 
Schonkeren Gerard, Partisa-
nenstraat 110. 

kessel 
bestu u rsverkiezi ng 

Voorz. : Ceulemans Vital, 
Nijlensteenweg 90, Kessel ; 
sekr. : van den Bergh Lode, 
Tekomststraat 3, Kessel ; pen
ningm. : van Cant Frans, Vo-
gelzangstraat 10, Kessel ; org. : 
van Weert Jozef, Terlakenweg 
24, Kessel ; prop. : Vermeulen 
André, Pastorijstraat 24, Kessel 
en van den Branden Marcel, 
Nijlensteenweg 43 ; fed. : De-
wilde Luc, Smidstraat 36, Ber-
laar ; gemeenteraadsldi : De 
Vos Gommaar, Nijlensteenweg 
90, Kessel ; afg. arrondisse-
mentsraad : Ceulemans Vital 
en van Weert Jozef ; plaatsver
vangers arr. raad : Dewilde Luc 
en van den Bergh Lode. 

kontich 

bestuur 
Bij de vermelding van het 

nieuw bestuur ((Wij van 19/12) 
stond er : propaganda : Ser
meus Luc; penningmeester : 
Defossé Luc. Dit is juist anders
om. 

De lidkaarten zullen eerst
daags verdeeld worden aan de 
wijkverantwoordelijken. Tegen 
eind januari klaarkomen a.u.b. 
abonnementenslag 

Zeer bemoedigend rezultaat 
na een eerste week werking : 8 
in Kontich en 1 In Vremde. 
gelukwensen 

Aan Vera Smedts, jong VU-
gemeenteraadslid in Edegem en 
Luc Sermeus, onze gloednieu
we penningmeester;" op 25 de
cember verloofd; aan ons zeer 
aktief lid Johan Moens, die op 
6 januari naar Zuid-Afrika af
reist. Aan alle leden een strijd-
vol 1971! 

lier 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Dillen Louis, Me-
chelsesteenweg 311; ondervoor
zitter : Boogaerts Frank, Zuid-
Australielaan 69; sekretaris : 
Peeters Antoon, Mechelsestraat 
63; penningmeester : Alaers 
Maurits, Berlaarsesteenweg 80; 
propaganda : Lachi Frans, 
Ham 14; leden : Mylemans Jan, 
Hazenstraat 34 ; Omroeper : 
Schoenmakers Frans, Hertog 
Jansstraat 18 en Mortelmans 
Karel, Oudstr ij derslaan 6; ge
meentepolitiek : Vergauwen 
Sylvain, Eeuwfeestlaan 84; Vu
jo : Duys Hilde, Sterrenstraat 
65, allen te Lier. 

meerhout 
nieuw afdelingsbestuur 

Voorzitter : Geypens Jos; on
dervoorzitter ; Wouters Gust; 
sekretaris : Ermgodts Jan; pen-
nigmeester : Van Eijnde 
Yvonne; organizatie : Reyens 
Frans; propaganda : Van Ge-
nechten Karel; lid : Wilms Jo
zef en afgevaardigde arr. raad : 
Ermgodts Jan. 

merksem 
verkiezings-fonds 
tombola 

De bezitter van de steun-
kaart-verkiezingsfonds 1970, 
met het nummer 734, kan tot 
15 januari 1971, op vertoon van 
die kaart een prachtige leeuwe
vaan afhalen in het Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298, Merk
sem. 

bestuursverkiezing 
André Rammeloo, voorzit

ter; Toon Dewachter, sekreta
ris; Jan Vinken, penningmees
ter; Mare Calewaert, propagan
da en Omer Stevens, organiza
tie. Leden : Alfons Brat, Luc 
Droogmans, Leo Eeckhaut, Ka
rel Van Bockel en Michael Van 
Giel. 

mortsel 
bestuursverkiezing 

Donderdag 14 januari 1971, 
van 20 t.e.m. 22 u. in zaal Hel-

lemans, Bgge.straat 27 te Mort
sel. 
wensen 

Aan alle leden, abonnenten 
en simpatizanten, aangename 
kerstdagen, een goede gezond
heid en voorspoed voor 1971. 

schoten 
nieuw bestuur 

Op 17-12 verkoos onze afde
ling een nieuw bestuur. Ge
meenteraadslid John Jordaens 
aanvaardde het voorzitter
schap. 

Wij danken de uittredende 
bestuursleden en rekenen op 
hun blijvende medewerking. 

Iedere vrijdag vanaf 20u30 t 
werkvergadering ten huize van 
ons nieuw bestuurslid Ludo 
Verswijvel, Braamstraat 121. 

st-katelijne-waver 
vu-dansavond 

Zaterdag 9 januari 1971 om 
20u30 in de feestzaal Elzestraat, 
Clemenceaustr. 111 te Sint-
Katelijne-Waver. Orkest Oscar 
De Nayer. Zangeres : Belinda. 

vorst-kempen 
beslissingen 
afdelingsbestuur 

Begin februari wordt een af
delingsbal georganizeerd; de le
denhernieuwing is volledig in 
orde; het ligt in de bedoeling te 
starten met een plaatselijk VU-
tijdschrift, maar onze kas is 
praktisch uitgeput. 

Financiële steun wordt dan 
ook dankbaar aanvaard op pr. 
516612 op naam van Rob. Gee-
raerts ,Steenbergen 11 te Vorst-
Kempen. 

Westmalle 
overlijden 

Te Westmalle overleed op 
71, jarige leeftijd de heer Ar
mand Claes. Met hem verliezen 
we een fiere en bekende kem-
pische figuur, die in gans het 
•gewest aanzien genoot. De VU-
Westmalle betuigt mevrouw 
Claes en familie haar zeer op
rechte mededeling. 

wijnegem 
nieuw bestuur 

Blam Leo ; De Clercq Hu-
guette ; Luyckx Omer ; Mat-
thijssens Henri en Somers Ed
win. Arrondissementsafgevaar
digde : Esschenbrouck E. en 
De Cleen A., plaatsvervanger. 

zoekertjes 
Jonge man. Diploma Gr.-Lat. Vrij 
van legerdienst zoekt passende be
trekking. Schrijven of telefoneren i 
senator Jorissen, Loulsastr. 31, Me-
chelen. Tel .015/435.96. T 175 

Goed renderende tekstielvi/inkel te 
Asse-Walfergem over te nemen. 
Gunstige ligging. Wordt overgela
ten om gezondheidsredenen. Inlich
tingen in Huis Bloemmaert, Brussel
sesteenweg 111, 1700 Asse. T 176 
sesteenv/eg 111, 1700 Asse. Tel. : 
02/52.65.65 T176 

f. van Overttraeter 
Hoofdredakfeur 

Alle briefwisseling voot 
redaktte naar 
Rotatyp, Sylvain Duputslaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

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

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halflaarirjks 170 fr. 
Driemaandelin» 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnemenl 320 fr. 

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

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Belzegemsiraa) 20 

Brussel 1120 



Brabant 
bierbeek 
bestuursverkiezing 

Voorzitster : Denise Laurent, 
Stwg op Neervelp, Bierbeek; 
sekretaris : Andre Laurent, 
Ruysbroekstraat, 5. Bierbeek; 
penningmeester : Marcel Vol-
kaerts. Bierbeekstraat, 176, 
Korbeek-Lo; propaganda : Her
man Vanautgaerden, Tiense 
vest, 140 Leuven; organizatie : 
Abts Andree, Ruysbroekstraat, 
9 Bierbeek. 

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 20u30. Dansmuziek 
met de «Super Sound Deejee's» 
Tony en Erich. Toegang 30 fr. 

leuven (arr.) 
« nieuwe kijk » 

Van het arr. blad «Nieuwe 
Kijk» zijn reeds twee num
mers verschenen. Financiële 
steun is dringend noodzake
lijk : stort op prk. 224.43 van 
de Kredietbank voor nr. 3704/ 
82.437 van Volksunie arr. Leu
ven. 

lubbeek 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Tibo Germain, 
Terkeyen 12; sekr. : Magda An-
dries, Herendael 33; penning
meester : Laurent Iwens, St 
Maartensdal 25; propaganda en 
organizatie : Karel Meylemans, 
Dorpstraat 20, allen te Lub
beek. 

Oost-Vlaanderen 
beveren-waas 
nieuw bestuur 

Walter van Remoorter, voor
zitter ; Freddy Peirsman, sekr.; 
Cyriel Lippeveld, penningm. ; 
Freddy De Schepper, eerste 
ondervooi-z. ; Guillaume Van-
derveken, tweede ondervoorz. ; 
Albert Franssens en Raf Ivens, 
prop. ; mevr. Yolanda Peirs-
man-van Kerckhove, adj. sekr. 
en Rita Lippeveld, financiële 
adj Dienstbetoon door de vier 
nieuw verkozen gemeente
raadsleden. 
politiek bureau 

Een politiek bureau werd sa
mengesteld met als taak, alle 
politieke voorbereidingen te 
treffen en deze desgevallend te 
laten uitvoeren : Walter van 
Remoorter, Freddy De Schep
per, Guillaume Vanderveken 
en Freddy Peirsman, samen 
met de mandatarissen : dr. Gui-
do De Paep, Aloïs Goyvaerts, 
Fred Jegers en Diony Onghena. 
kerstbal 

Op 26 december, jaarlijks bal 
in de zaal « Vier Eemers » om 
21 u. Reuzetombola. Waltra-or-
kest Stan Philips. 

burst 

feestelijkheden 
25.12.70 te 15 u. groot kinder

kerstfeest voor alle kinderen 
van onze leden in het lokaal. 

9.1.71 te 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. 

denderhoutem 

kerstfeest 
Op 26 december, kerstfeest in 

zaal Eendracht Gratis eetmaal 
voor de leden. 

denderleeuw 
nieuw bestuur 

Voorz. : Robert van der 
Weeën ; sekr. : Wilfried De 
Metsenaere ; penningm. : An
dre Goessens ; ondervoorz. : 

van Damme Fritz ; org. : De 
Kegel Herman ; prop. : De Ne
ve Geert ; studie en dokumen-
tatie : mevi\ van Damme-van 
de Velde Erna ; leden : Borloo 
Joel, van de Velde Herman en 
van Vaerenbergh Ghislain ; 
afg. in het feest- en sportkomi-
tee : Claes Frans ; redaktie «De 
Brug» : Pots Henri en afg. ar-
rondissementsraad : De Metse
naere W. en van Damme F. 

kaarterstornooi van 
de volksunie 

Twee wedstrijden hadden 
reeds plaats en kenden grote 
bi.ival. Volgende kaartingen 
gaan door : 16-1-71 café Engels; 
30-1-71 café Fonteintje ; 13-2-71 
café Karel Guns en 6-3-71 café 
Kleine Uil (finale). 

gavere 
weergalm 

Werkvergadering op 26 de
cember te 14 u. 30 in café Ma-
zoet, Asper ; nieuwe adressen 
bij 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
meenteraadszittingen, binnen 
op 31.1.71 op het redaktie-
adres : dr. Meysman, Kasteel
straat 22, Melsen. 
stichtingsvergadering 

Donderdag 17.12.70 zat de 
zaal van Gasthof 't Fonteintje 
te Gavere vol vrienden en en-
toeziasme : de daverende toe
spraken van K. van Damme en 
volksvertegenwoordiger dr Leo 
Wouters werden luid toege
juicht. Zoals inleider mr. Piet 
De Pauw zei : de nieuwe afde
ling zal de bestaande plaatse
lijke PW-burchten bestormen. 

wervingsakties 
Het ledenaantal groeit be

stendig ; de eerste abonnemen
ten komen binnen. Lidkaarten 
en abonnementen bij sekretaris 
Mark De Langhe, Scheldestraat 
17, Gavere. Financiële steun 
voor onze soldatenaktie. Weer
galm en eerste pamflet : op pr. 
857368 van penningmeester W. 
De Rijcke, Scheldestraat 9, Ga
vere. 

sociaal dienstbetoon 
Zondag 10.1.71 te 10 ü. bij W. 

De Rijcke en te 11 u. bij R. van 
Gijsegem, Wannegatstraat 1, 
Vurste, door mr. P. De Pauw. 
Een primeur : bij elke zitdag 
zal een specialist inzake BTW 
aanwezig zijn. Verder : elke 
eerste zondag der maand. 
amnestiemars 

Wij marcheren mee van 
Grimbergen naar Gent, op zon
dag 27 december. Verzameling : 
Merelbeke station te 7u. 15, 
vanwaar wij naar Grimbergen 
worden gevoerd. Speciaal ver
wachten wij de kantonnale 
trekkersgroep « de griffoen » 
en de leiders der jeugdbewe
gingen. 

heusden 
overlijden 

Donderdag 10 december over
leed te Heusden op 78-jarige 
leeftijd de heer Cyriel van 
Brussel uit de Blauwesteen-
straat, een eerlijk vlaams idea
list, die uitkwam voor recht en 
rechtvaardigheid. Hij heeft 
trouwens voor zijn ideaal gele
den, maar gaf de moed niet op 
en was voor velen een voor
beeld. 

Volksunie Heusden betuigt 
mevrouw Irma van Brussel-
Goethals en aan de ganse fami
lie haar innige deelneming, 
bestuursvergadering 

Dinsdag 29 december te 20 u. 
in het lokaal. Ook de kernleden 
zijn welkom, 
abonnementenslag 

VU-Heusden heeft haar zelf 
opgelegde streefnorm : (ver
dubbelen van het aantal abon
nementen) behaald. Wie nog 
een mogelijke kandidaat abon-
nent kent, geve ons zijn adres 
door. 
sociaal dienstbetoon 

Provincieraadslid Oswald van 
Ooteghem : iedere tweede don
derdag van de maand van 20 u. 
30 tot 21 u. 30 in de Neder-
broekstraat 1 en gemeente
raadslid Koen van Meenen : 
iedere maandag vanaf 18 uur 
(Nederbroekstraat 1) of na af
spraak (tel. 52.73.88). 

tijdschrift « horen, zien 
en... spreken » 

Ons tweemaandelijks tijd
schrift dat gratis in alle brie
venbussen verschijnt, gaat zijn 
tweede levensjaar in. Teksten 
moeten ten laatste op 12 janu
ari in ons bezit zijn. 

kluisbergen 
nieuwe afdeling 

Na heel wat voorbereidend 
werk kon op 20 december de 
nieuwe afdeling Kluisbergen 
boven de doopvont gehouden 
worden in aanwezigheid van 
burgemeester Gies Cosiins en 
de arr. bestuursleden Sap en 
Janin. Als eerste voorzitter van 
de afdeling werd mevrouw Jac
queline Vandenbossche verko
zen. Verdere samenstelling : 
ondervoorz. : Gies Cosiins, 
Kwaremont ; sekr. : Dirk 
Vlieghe, Zulzeke ; penningm. : 
Frieda 't Kint, Berchem ; prop.: 
Piet Willequet, Kwaremont ; 
org. : Johan Vandekerkhove, 
Berchem ; jongerenwerking : 
Filip Willequet, Kwaremont. 
Werden aangeduid voor de arr. 
raad : Dirk Vlieghe en Filip 
Willequet. 

wondelgem 
echo's over het bal 

De afwezigen hadden dit
maal geen ongelijk... er was 
werkelijk geen plaats meer Na 
het zeer geslaagd Klaasfeest, 
(74 kinderen en 50 volwasse
nen), volgde de avond en de 
nacht van het jaar. Wij danken 
alle medewerkers die hebben 
bijgedragen tot het welslagen 
van deze twee aktiviteiten. Een 
bijzonder woordje van lof voor 
het dinamisch orkest André 
Baert uit Kalken, 
lidkaarten 1971 

De bestuursleden bezoeken 
thans de leden voor de vernieu
wing van lidkaarten. Leden ne
men tevens een abonnement op 
« Wij ». 

West-Viaanderen 
de haan 
eigen vlag 

Zaterdag 19 december werd 
een hoogdag voor onze afde
ling : arr. voorzitter A. van 
Sijnghel reikte de eigen afde-
lingsvlag uit aan Klemskerke-
Vlissegem. Er was een talrijk 
publiek uit eigen gemeente en 
enige vrienden uit Oostende, 
Bredene en Middelkerke die 
aandachtig luisterden naar een 
stevige toespraak van kamer
lid Mik Babyion. Luc. Samaey 
draaide dan nog een film af 
over de IJzerbedevaart, zodat 
voorzitter H. Haeck en de be
stuursleden zeer tevreden mo
gen zijn. M. Babyion werd zeer 
voortreffelijk ingeleid door een 
Vujo, M. Dewulf en hulde 
werd gebracht aan de pionier : 
N. Mahieu. 

diksmuide 
nieuw bestuur 

R. Joseph, voorz. ; G. Lari-
don, sekr. ; G. Dedeurwaerder, 
adj. sekr. ; L. Devreese, pen
ningm. ; R. Serpieters, prop. ; 
J. Cartrijsse, org. ; F. Leirman, 
ardj. org. ; Dirk Ameel 
(Keiem), Vujo. 

Sociaal dienstbetoon : de 2 
VU-gekozenen A. de Ganck en 
J. Hoste, Joost Tryhou, onze 3e 
gekozene zal D. Ameel bijstaan 
bij het Vujo-werk. 

ieper 
overlijden 

In de afgelopen 14 dagen 
overleden twee leden van onze 
grote Volksunie-familie, name
lijk de heren Edmond Camer-
linck en Albert Kestelijn. De 
afdeling leper biedt beide acht
bare families hun deelname in 
de rouw aan. 
nieuw bestuur 

Te leper werd ons nieuw VU-
bestuur verkozen : voorz. : Le-
rooij P. ; ondervoorz. : Grillet 
R. ; sekr. : Vandenbilcke R. ; 
penningm. : Devos J. ; prop. : 
Braem J. ; org. :Desodt F. ; 
sociaal diensbetoon : Meire E. ; 
gemeentemandataris : Carpen-
tier J. 

leffinge • spermalie 
nieuw bestuur 

Zonder verkiezing kwam vol
gend bestuur tot stand : L. 
Vaneessen, voorz. ; G. De-
vriendt, sekr. ; mevr. Vanees-
sen-Blontrock, penningm. : W. 
Dubois, ondervoorz. ; A. Van-
hercke, prop. en J. Belligh, org. 

Eerste opdracht : spoedig een 
eigen afdeling stichten in Sper
malie. 

Oostende (arr.) 
gemeenteraadsleden 

Zondag 20 december kwamen 
de meesten onzer nieuw-geko
zenen mandatarissen voor de 
tweede maal samen om de eer
ste problemen in de nieuwe ge
meenteraden te bespreken. Uit 
de ervaring van Et. Lootens en 
andere leden kon veel geleerd 
worden door de nieuwelingen. 
Volgende vergadering : 21 
maart. Als afgevaardigde van 
onze bond te Brussel werd aan
geduid dr K. Lambert, Oosten
de. 

Oostende (stad) 

bestuursverkiezing 
Het nieuwe bestuur van Oos-

tende-Stad wordt verkozen op 
8 januari. Kandidaturen voor 
het 17-koppigc bestuur, worden 
tegen uiterlijk 2 januari a.s. bij 
de voorzitter (uittredend) : 
Narcissenlaan 2, Oostende inge
wacht. 

veurne 
bestuursverkiezing 

In tegensteling met wat vori
ge week in « Wij » verscheen, 
zal het nieuwe bestuur vroeger 
verkozen worden, en wel op 
maandag 11 januari 1971. Alle 
leden zullen een oproepings-
brief krijgen waarmee zij in de 
gelegenheid gesteld worden 
zich kandidaat te melden. 

zedelgem 
huwelijk 

Woensdag 23 december stap
ten Erik Deknock met Linda 
Seynaeve in het huwelijks
bootje. Aan het jonge paar veel 
geluk en vreugde ! 

medegedeeld 

viaamse harmonie peter 
benoit te brussel 

Bijdragen voor lidmaatschap 
1971 kunnen gestort worden op 
pr 452920 of op de Krediet 
bankrekening nr 3300/13/12084 
van de P. Benoit-harmonie, p/a 
G. Knabben, De Levis Mire-
poixlaan 2 te 1090 Brussel. Het 
traditioneel St. Ceciliafeest 
werd dit jaar op 12 december 
gevierd te 18 u. in de lokalen 
van de rijksmiddelbare school 
te Brussel 2, L. Wittouckstraat 
46. Het nieuwjaarsfeest wordt 
gevierd op 31 december in de 
« Graaf van Egmont ». Voor 
1971 staan allerlei aktiviteiten 
op het programma : provinciaal 
muziektornooi op 7 maart te 
Anderlecht ; feestavond in de 
« Egmont » in maart ; 2 kon-
certen te Brussel ; 1 te Huizin
gen en 1 te Maasmechelen. 

Alle inlichtingen bij sekre
taris Hugo Schobben, R. Ney-
berghlaan 175 te 1020 Brus.sel 
(tel. 28.44.78). Nieuwe spelende 
leden zijn bijzonder welkom. 

dosfelinstituut 
initatiedag voor 
gemeenteraadsleden 

Onze gemeenteraadsleden 
menen het ernstig, In het ar
rondissement Leuven had op 28 
november j.1. een eerste kon-
taktavond plaats waarop 60 ge
meenteraadsleden, in 2 groepen 
verdeeld, referaten aanhoorden 
van de heer F. De Brul over 
« Rechten en plichten van een 
gemeenteraadslid » en van de 
heer J. Somers over « Hoe voer 
ik een degelijke oppozitie ? ». 

Er werd druk gediskussiëerd 
na de zeer degelijke referaten 
en, terwijl een kinderwacht 
met de kinderen speelde, kon
den de dames in de stad gaan 
winkelen want het was een 
zeer goed georganizeerde na
middag waarbij de ganse fami
lie samen uit kon. 

De deelnemers waren in hun 
nopjes en vroegen dat dit ini
tiatief zou worden voortgezet 
opdat ze zich verder zouden 
kunnen bekwamen in de zo 
moeilijke stof van het gemeen
tebeleid. 

Het Dosfelinslituut is dan 
ook van plan deze initiatiedag 
aan te bieden aan de andere 
arrondissementen en heeft 
reeds een timing opgezet voor 
verdere vorming van nieuw
bakken gemeenteraadsleden : 
een eerste aktiviteit in het 
voorjaar zal handelen over «De 
begroting ». 

derde wereld en onze 
verantwoordelijkheid 

Van 26 tot 30 december orga-
nizeert de Stichting-Lodewijk 
de Raet een kursus « De derde 
wereld en onze verantwoorde
lijkheid ». 

Inschrijvingen of inlichtin
gen : Stichting Lodewijk de 
Raet, Projekt Mondiale Vor
ming, Maria Theresiastraat 55, 
1040 Brussel, tel 03/19.29.33. 

ook deze traditie 

over boord ? 
Wie weet ! In 1971 gaat ver

moedelijk nog heel wat ouds 
naar de haaien. Maar op de 
laatste avond van dit jaar, don
derdag 31 december van 20 u. 
af komt heel Antwerpen naar 
het « Oudejaarsbal » in Thier-
Brauhof aan de Groenplaats. 
Inkom : 60 fr. 

stichting dr. gerard 
de paep 

De V.Z.W. « Stichting: dr. Ge
rard de Paep » Nieuwkerken-
Waas, heeft tot doel « de ge-
schiedschri.jving over de 
vlaams-nationale strijd in de 
twintigste eeuw te bevorderen 
en de publikatie van dergelijke 
historische studies aan te moe
digen en te steunen ». 

De prijs 1971, ten bedrage 
van 10.000 fr. (15.000 fr.) kan 
toegekend worden aan een 
« Bibliografie van de viaamse 
beweging na de tweede wereld
oorlog ». Het bekroonde hand
schrift wordt eigendom van de 
v.z.w. « Stichting dr. Gerard 
de Paep ». 

Het zelfs niet nartlecl uitge
geven handschrift moet uiter
lijk op II september 1971, in 
drie exemplaren, aangetekend 
gestuurd worden aan de sekre
taris van de Stichting : dr. M. 
Coppieters, Meesterstraat 161, 
2770 Nieuwkerken. 

Op het handschrift mag geen 
auteurs- noch schuilnaam wor
den aangebracht. Naam, voor
naam, adres van de auteur die
nen, onder gesloten omslag, bij 
het handschrift gevoegd. 

eerst voernummers 
Er is een goed middel om de 

zes Voergemeenten aan hun 
rechtmatige postnummers te 
helpen, nl. als alle bewuste 
Vlamingen op al hun briefwis
seling, zowel in het adres als 
in hun tegenadres, met Kerst
dag en Nieuwjaar, op de plaats 
voor het postnummer, een ze
geltje kleven waarop staat : 
eerst Voer-postnummers. Dat 
zal minister van Posterijen, 
Anseele, verplichten op zeer 
korte tijd de Voerstreek post
nummers te geven, omdat hij 
elke dag tientallen boze tele
foontjes zal krijgen van zijn 
ambtenaren omdat het postcen-
trum Brussel X, waar alles 
onnodig gecentralizeerd is, in 
de soep loopt. Geen zorgen, het 
is een volkomen wettige aktie. 
Die postnummers zijn immers 
nog niet wettelijk verplicht. 
Het is een zeer vreedzame, 
maar ook zeer effektieve aktie. 

Deze zegeltjes zijn gedrukt 
en kunnen verkregen worden : 
bij Rigo de Nolf, Talingstraat 
16, Capelle a/d IJsel, Neder
land. 

Eén blad van 140 kleefzegels 
kost 7 fr. Stuur bv. een briefje 
van 20 fr. in een omslag aan 
bovenstaand adres en U ont
vangt 3 bladen (voor 50 fr., 8 
bladen en voor 100 fr., 17 bla
den). Voor grote bestellingen, 
voor organizaties en boekhan
dels, kan men storten op pr. 
304636 van het Westvl. Beroeps
krediet in Brugge op rek. nr 
48.002.661 van R. de Nolf. Bij 
afname van 100 bl. : 20 % kor
ting. 



r m pnjs. ... en in kwaliteit 

\^ zowel voor economie quality... ...als voor high quality 

6 0 0 EIGEN A R B E I D E R S M . 1 0 0 1 MOGELIJKHEDEN 
appartementen industriebouw 

iVleer dan één tevreden klant is met slechts 100.000 F met ons begon
nen. U I<rijg 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 
Gent, Onderbergen 43 Leuven, Brusselsestraat 33 

Tel. 09/25.19.23 Tel. 016/337.35 
Genk, Winterslagstraat 22 

Tel. 011/544.42 



'^Méi^e/^, 

la voix de son maïtre..« 

brasser ziet de pariteit 

ongetWIJteld 
Belgisch neerhof 

4 miljoen var- en 1 Eyskens 

Vlaamse kinderen in Brussel... 

zien hun pere de familie 

Begin 1971. . . 

.BT-wee op komst 

Benzine duurder 
Loop naar de pomp ! 

Nieuwe vorm van autoverzekering 

Leburtonnemaat 

Nog altijd zwemdokinfekties 

En maar zwemdokteren ! 

Waalse brouwerij over kop 

Het is niet al goud wat Chlinstert 

Intercambio 

Een Walter Vossestreek 

Kerst voor CI's 
VSA Vietnam en -gaf 

f< Time » : toch een... 
...russische Kubazis 

Sovjetbazis op Kuba 
Sovjet baas is op Kuba 

Gaan de Basken onder... 
...de Beihl ? 

. . . Franco bang voor..., 

...een coup d'ETA ? 

Poolse opstand onderdrukt 
Nolens polens 

Comoelka : politieke dood 
Reeds aangevreten door Gierek 

Prijsstijging in Polen 
Comoelkatastroof 

Waarom noemt men Frankrijk. 
. . .niet La Caulle ? 


