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vogels in de lucht 

Terwijl in het land al wie met handel en diensten heeft te 
maken zich zware kopzorgen maakt over de toepassing van de 
BTW, en de verbruikers met argusogen de prijzenevolutie vol
gen, zitten de twee ministers voor « kommunautaire betrekkin
gen» zwaar in last met de toepassmgswetten van Eyskens 
« ondoorzichtige grondwetswijziging ». 

Wat trouwens te voorzien was. Karel De Witte schreef het 
nog deze week in « Gazet van Antwerpen » : de nieuwe struk-
tuur van ons land is beslist niet eenvoudig en efficiënt opge
vat. Er is voor jaren ingewikkeld toepassingswerk op de plank, 
en dan is het nog zo goed als zeker dat die hele machinerie uit
eindelijk toch muurvast zal lopen. Komt dan de grote kans 
voor de echte federale struktuurhervormmg ? 

Wij zouden ons tot de rol van grinnikende toeschouwer kun
nen beperken, ware het niet Jat in dit ellendige grondwetsak
koord enkele hoogst nadelige punten zijn geslopen, die een voor 
de Vlamingen biezonder nadelige evolutie inluiden. Zo de 
grondwettelijke erkenning van Brussel als derde gewest, de 
pariteit in de ministerraad terwijl de staat unitair blijft. Hoe 
de gewesten ook worden uitgebouwd, Brussel zal steeds willen 
hebben wat voor Vlaanderen en voor Wallonië wordt bedacht. 
Brussel wordt zo de derde macht op de wip, de hatelijke 
scheidsrechter, de grote profiteur. Het door alle Vlamingen zo 
gevreesde federalisme-met-drie staat daarmee wel degelijk op 
stapel. 

En in Brussel zelf, dat beseft nu wel iedereen in Vlaanderen, 
werd door Eyskens en zijn dociele meerderheid en met de 
logistieke steun van de PVV het licht op groen gezet voor een 
ongenadige totale verfransing. 

De heren trachten nu wel hun slecht geweten te paaien door 
met miljoenen te goochelen die voor de uitbouw van 'n vlaams 
peuter-, kleuter- en lager onderwijs zouden worden uitge
trokken. Zou! Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd welk onthaal te 
beurt zal vallen aan het recente voorstel Grootjans. Want 
reeds begint het aloude gehakketak tussen de voorstanders 
van het rijks- en vrij onderwijs Er wordt weliswaar 
geschermd met het experiment van de gemeenschapsschool, 
die in het vlaams-brusselse onderwijs zijn eerste toepassing 
zou moeten vinden, maar dat zal nog wel niet voor morgen 
zijn. En wij verwachten zeker nog geen konkrete resultaten 
tegen de fatale datum van 1 september 1971, dag waarop de 
vrije jacht op vlaamse kinderen door het franstalig imperialis
me zal worden ingezet. En terwijl deze bittere werkelijkheid 
menige bestaande vlaamse school te Brussel op de rand van 
het totale faljiet m'oet brengen, zal er nog altijd moeizaam 
worden gedokterd aan de samenstelling en bevoegdheid van 
de nieuwe brusselse instellingen, waarvan de Vlamingen nu 
weer alle heil moeten verwachten. Het wordt een groteske 
tragi-komedie, die het blazoen van de «trouwe Vlaming» 
Eyskens zeker niet zal sieren. Over luttele weken reeds zul
len wij ons een idee kunnen vormen van zijn brusselse « oplos
singen». Inmiddels moeten wij toch maar weer eens vast
stellen dat de franstaUgen hun vogels reeds in de hand hebben, 
terwijl de onze nog vrij rondvliegen 
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in memoriam 

dr karel delahaye 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft met diepe verslagen
heid kennis genomen van het plots overlijden van dokter Karel 
Delahaye uit Antwerpen. Het Partijbestuur drukt zijn diepste 
erkentelijkheid en dank uit voor de onschatbare diensten die 
dokter Delahaye aan de vlaamse beweging in het algemeen en 
de Volksunie in het bijzonder heeft bewezen. Het roept alle par
tijgenoten op, de nagedachtenis van Karel Delahaye te eren ; 
het leven en het werk van deze man moge tot voorbeeld strekken 
voor gans het partijkader. Aan mevrouw Delahaye, de vier kin
deren en de geachte familie biedt het Partijbestuur zijn innige 
gevoelens van deelneming. 

Brussel, 7 januari '71 

de post 
maakl hel ons biezonder moeililk 
Het sneeuwscheppende mannetje hierboven 
heeft er heel wat voor over om aan zijn weke
lijkse « Wij » te komen. Zo zijn ook de meeste 
van onze lezers er biezonder op gesteld hun 
blad stipt op zaterdagmorgen te ontvangen. 
Maar dat lukt hen de laatste tijd steeds minder, 
en vorige week liep het werkelijk de spuigaten 
uit. Talrijke lezers van « Wij » ontvingen hun 
blad pas de maandag, de dinsdag, en zelfs later. 
Wij kregen veel boze brieven en telefoontjes 
van verbolgen abonnees. Zij voegden er tel
kens aan toe dat het heus niet de eerste keer 
was dat zij hun « Wij » de zaterdagmorgen 
niet in de bus vonden. 

Onze protesterende lezers hebben overschot van 
gelijk : het is een schandaal geworden ! En 
daarvoor draagt enkel en alleen de Post alle 
schuld. Elke week wordt onze oplage trouw op 
het afgesproken uur in het postkantoor van 
Brussel X afgeleverd. En wij betalen er genoeg 
voor opdat « Wij » de zaterdagmorgen bij 
onze lezers in de bus zou vallen. Maar het ge
beurt niet ! En al onze klachten bleven tot nu 
toe zonder enig rezultaat : men belooft een 

grondig onderzoek, en daar blijft het kenne
lijk bij. Of men jammert maar aan óver per
soneelsgebrek en zo. De barre werkelijkheid 
is dat onze bladen meestal wel tijdig m het 
postkantoor van bestemmnig toekomen, maan 
dat men het daar doodgewoon vertikt ze tijdig 
uit te dragen. Deze week nog zal opnieuw kon-
takt worden opgenomen met PTT-minister An-
seele, en desnoods komt die zaak voor het par
lement. De schade die door dergelijke praktij
ken aan de weekbladen — want wij zijn niet 
het enige slachtoffer — wordt toegebracht is 
onberekenbaar. 

Het eigenaardige bij dit alles is dat 
de dagbladen meestal wél stipt bedeeld worden. 
In afwachting van verbetering raden wi] onze 
lezers aan even in hun postkantoor te gaan in
formeren zodra zij merken dat « Wij » ween 
eens niet bij de zatcrdagpost is. Er is een goede 
kans dat er daar een heel pakje ligt te wachten 
op de maandagronde... En alle « Wij «-abon
nees zouden ons een goede dienst bewijzen ons 
even te laten weten of dit nummer hen tijdig 
heeft bereikt, of weer eens niet. 
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baldadige politie 

Onlangs betoogden de studen
ten van het Hoger Rijksinsti
tuut voor Tuinbouw uit Vil
voorde te Brussel om de indie
ning van het wetsvoorstel 616 
in het parlement te bespoedi
gen. 

Tijdens deze betoging, waar
voor door het stadsbestuur toe
lating was verleend werden 
door een twintigtal politieagen
ten op de Anspachlaan twee 
van onze medestudenten op een 
brutale manier opgeleid, op het 
voetpad neergesmakt, afgeran
seld en geschopt. 

Tijdens hun vervoer naar het 
politiebureel werden ze ge
dwongen op de vloer van de 
wagen te gaan liggen, waarna 
een agent met zijn voet op het 
gelaat van een onder hen trapte 
en zijn knie op de keel van de 
andere drukte. 

In het politiebureel zelf wer
den de betrokkenen tegen de 
grond gesmakt, waarna ze ruim 
30 min. met de handen boven 
het hoofd hebben moeten recht
staan, terwijl ze van de agen
ten een hele reeks scheldwoor
den in verband met hun Vlaam
se afkomst hebben moeten in-
kasseren.. Nadat ze nog vier uur 
in een cel hebben moeten door
brengen werden ze in vrijheid 
gesteld. 

G.D.W. en W.M., praesides. 
Vilvoorde 

alleen geld telt ( I l ) 

Met genoegen stel ik vast dat 
er ingehaakt wordt op mijn 
schrijven in « Wij en Gij » van 
12 dec jl. 

De Vü is' een partij van idea
listen. Alleen onze mensen lezen 
bladen als « Wij », « 't PalUe-
terke », « Doorbraak » en der
gelijke. Met onze bladen be
reiken we de massa iet. Voor 
de massa telt alleen geld, daar
om moeten we die mensen met 
de neus in de spreuk luwen : 
Vlaamse strijd is broodstr^d ; 
want we moeten naar hun stem. 
haken. De massa leest alleen 
de reklamepers, die krijgt zij 
gratis aan huis, die licht haar 
in over koersen, kaartingen, 
bals, toneel, verkoop van dit en 
dat, enz, enz en daaraan heeft 
de massa genoeg. In die rekla-
mebladen zouden we best om 
de maand een klein blaadje for
maat 25x20 moeten meegeven 
met daarop een tiental treffen
de vlaamse grieven, die opval
lend voorgesteld zouden wor
den. In 2 minuten is zoiets ge
lezen en direkt komen de reak-
ties : « Dat is juist, in 't leger 
zijn de meeste officieren Wa
len ; kan het missen dat onze 
dochter of zoon aan geen vlaats 
geraken, de Walen gaan overal 
vóór enz, enz. 

Een paar weken geleden ver
telde me een jongedame van 
hij ons, dat haar echtgenoot (li-
cenciaat a.u.b.j in een oost
vlaams dorp éen van de mach
tigste hankmaatschappijen van 
't land vertegenwoordigde, en 
dat hij nog geen negenduizend 
frank als maandwedde werd 
uitbetaald ! 

Hoelang spelen ze nog met de 
voeten van de brave vlaamse 
sukkelaar ?! 

Ik hoop dat de wagen over 
heel Vlaanderen weldra aan 't 
bollen gaat, want ten laatste in 
1972 hebhen we de grote ver
kiezingen ' 

J.D.W. te Lede 

na het 32ste cvp-kongres 

dit kongres : « Vandekerckho-
ve voorspelt moeilijkheden in 
Volksunie ». 

En op dezelfde pagina, over 
hetzelfde kongres : « Het kon
gres stemde verdeeld over de 
rezoluties en de intentieverkla
ringen. Wanneer het program
ma morgen in wetteksten moet 
worden omgezet, zou de ver
deeldheid tot een breuk kunnen 
leiden ». (Bedoeld wordt na
tuurlijk in de CVP). Kommen-
taar overbodig ! 

E.v.d.B. te Boom 

hun protest 

Hier in de binnenlandse pers 
zijn er protesten opgerezen voor 
veroordeelden in Spanje, zelfs 
in « Vooruit ». Die aan hun 
lokaal met de amnestiebetoging 
stonden met kisten rotte eieren, 
flessen enz. om te werpen naar 
onze vlaarhse mensen. 

Maar in 44-45 als er hier veel 
terechtstellingen gebeurden was 
er niemand in dit land om te 
betogen tegen de terechstellin-
gen, o.a. van dr. Borms, Vinde-
vogel, Irma Laplasse enz. Maar 
ja, 't waren Vlamingen. 

Suenens laat ook een protest 
weerklinken, maar niet voor 
wat hier is gebeurd. De slacht
offers waren immers Vlamin
gen en ze moesten van kant ge
maakt worden. 

Gelijk die Spaak en zijn kliek 
en De Schrijver die de repres
sie ingezet hebben in Engeland. 

Hun potje staat nog op de 
stoof en hun deel zullen ze nog 
krijgen, 't is nog niet te laat. 

U.V.A. te Gent 

omtrent jan schodts 

In strijd met wat u in uw 
nummer 19 dezer aan uw lezers 
hebt meegedeeld, bestaat de 
kommissie die het eksamen tot 
vaststelling van de beroepsbe
kwaamheid der BRT-joernalis-
ten heeft afgenomen, niet uit
sluitend uit de hh. van Uytven 
en Dieudonné. Maakten er ver
der deel van uit : de hh. Cools, 
Goris en Hemmerechts, hene
vens, waar het tv-joernalisten 
betrof, de redaktiesekretarissen 
De Wilde, Van der Straeten, 
Peeters, Ónckelinkx en Bau-
wens. 

Gelezen in « De Standaard » 
van 21-12-1970, op de eerste pa
gina, bovenaan een verslag over 

P. Vandenhussche, 
direkteur-g ener aal BRT. 

het sindikaal statuut 

Door het Gemeenschappelijk 
Front (A.C.O.D en C.C.O.D.) 
werd reeds jaren gezocht naar 
een middel om het onafhanke
lijk sindikalisme~te kelderen. 

Zo werd sedert jaren een boy
cot uitgeoefend op de wettelij
ke voorziene sindikale verkie
zingen, wellicht uit schrik om 
berooid uit de strijd te komen. 

Nu werd het middel gevon
den. Het Gemeenschappelijk 
Front werkte een tekst van 
wetsontwerp uit dat het mono
polie van het sindikalisme 
rnoet verlenen aan de politieke 
sindikaten en dat alle andere 
sindikaten van de baan moet 
ruimen. Wat ze bij gewoon ko-
niriklijk besluit dachten te ver
krijgen moet gelukkiglijk door 
een kaderwet gestemd worden 
zodat onze parlementariërs de 
gelegenheid krijgen te tonen 
hoe gehecht ze zijn aan het 
grondwettelijk recht van vrije 
vereniging. 

Indien u niet wil dat u 
een diktatoriaal regime op
gelegd wordt zoals achter het 
ijzeren gordijn waar de goede 
postjes alleen toevertrouwd 
ivorden aan betrouwbare par
tijleden, alle bekwaamheid ten 
spijt. Indien u niet wil dat u 
willens of nillens een verplich
te sindikale bijdrage afhoudt 
aan de bron (minstens 100 fr 
per maand + index) om de 
kassen van de politieke sindi
katen te spijzen. 

Bijt dan van u af en laat uw 
.'item horen overal waar u er de 
gelegenheid toe hebt cm de 
diktatoriale maneuvers van het 
Gemeenschappelijk Front aan 
de kaak te stellen! 

Laat u niet passief herleiden 
tot slaven van politieke kreatu-
ren! Verkondig luid uw stand
punt en houdt u klaar om in
dien noodzakelijk, de strijd tot 
het uiterste aan te gaan ter 
vrijwaring van uw vrijheid ! 

L.R. te Borgerhout 

Ter uwer intentie voeg ik nog 
in bijlage een dokumentatie-
schrijven vanwege de aktiever-
3niging van het Verzekeringsbe
drijf (A.V.V.) in oprichting. 

Eindelijk zijn enkele vlaamse 
verzekeringsmaatschappjen er
toe gekomen met elkaar kon-
takt op te nemen om iets te 
verhelpen aan de franskiljonse 
geest welke nog steeds het ver
zekeringswezen in België be
heerst. Laat ons hopen dat vol
doende interesse kan worden 
opgewekt van onze vlaamse ma
kelaars en klienten en dat dit 
nieuwe initiatief van de grond 
kan komen. 

L. T te St Kruis. 

antwerpse bond te brussel 

Als Antwerpse in het Brus
selse ben ik zo vrij te reageren 
op de lezershrief « Antwerpse 
hond te Brussel ». 

Op de 18 dienders waren er 
18 om ons in 't Vlaams te woord 
te staan. Ging het bij enkelen 
niet gemakkelijk, de wil was er 
bij, en zij zullen er nog lang 
aan denken. De leuze in de 
Antwerpse-Gouwhond-Brussel is 
en blijft : Eerst Vlaams en dan 
de centen ! 

Ik kan u ook verzekeren dat 
na 50 jaar bestaan van de ant
werpse Gouwbond in het Brus
selse de leden meer dan wie 
ook bewust zijn van alles wat 
in Brussel gebeurt . 

Mevr. N. te Brussel 

brussels onthaal de « moord » 

De Belgische Jeugdbond voor 
Natuurstudie, bijeen op 29 de
cember jl. te Opvelp, protes
teert met klem tegen de hou
ding van het brusselse stadsbe
stuur, dat uitgerekend op het 
einde van het Europees Natuur-
heschermingsjaar, de tentoon
stelling van stookolieslachtof-
fers op het Brouckèreplein op 
28 december jl. voortijdig liet 
opbreken. 

De houding van het stadsbe
stuur is des te meer onbegrij
pelijk, omdat het een schrifte
lijke toelating gaf en de mani
festatie ongehinderd kon door
gaan van 9 uur tot 11.15 uur. 
De zogenaamde aanleiding tot 
het stopzetten van de aktie was 
het ontbreken van een tent. 

De persmensen, die vóór de 
middag opdaagden, konden zich 
overtuigen van het sukses van 
de akt^e. Zij, die later kwamen 
waren benadeeld en terecht te
leurgesteld. Hiervoor draagt en
kel het hrusselse stadsbestuur 
alle verantwoordelijkheid. 

De Belgische Jeugdbond voor 
Natuurstudie betreurt ten zeer
ste de onverschilligheid t.o.v. 
pollutieproblemen van Brussel, 
als hoofdstad van Europa. 

Wegens de overgrote belang
stelling besloot het kongres he-
d&n om deze aktie in de toe
komst te herhalen, eventueel 
ook op andere plaatsen. 

In « Humo » las ik op 17 dec. 
de uitlatingen van de heer Mar-
nix Gijsen over de « moord te 
Laken ». De h. Gijsen zegt let
terlijk « dat de FDF intussen 
zoveel stemmen kreeg is niet 
te verwonderen, na die moord : 
een frankofoon maakt geen on
derscheid tussen VMO en Rode 
Leeuwen ». 

Als raadsman van twee der 
negen personen, destijds aan
gehouden — en inmiddels vrij
gelaten — in verband met de 
zogezegde « zaak Laken », pro
testeer ik met klem tegen deze 
door de heer Gijsen gebruikte 
terminologie « moord ». 

Ik ontzeg aan de heer Gijsen 
het recht- én de bevoegdheid 
iemand, wie dan ook, te be
schuldigen van moord ; meer 
nog, feiten, waarvan hij noch 
de juiste toedracht noch de 
echtheid kent, als « moord » te 
bestempelen. 

Ik eis van de heer Gijsen, 
aan v?ie onderhavig schrijven 
als een « open brief » in Humo 
wordt bezorgd, rechtzetting in 
het eerstvolgend nummer, en 
ondubbelzinnig intrekken van 
zijn woorden ; ik zal niet aar
zelen, hij gebreke daaraan, de 
gepaste invervolgingstelling in 
te zetten. 

P.D.P. te Gent. 

het B.J.N.-kongres basken 

verzekeringen 

Onder de rubriek iiWIJ en 
GIJ y> van ons weekblad dd. 12 
december jl las ik met stijgen
de interesse de brief van M.d. 
K. te K., waarin hij een lans 
brak om als zelfbewuste Vla
mingen konsekwent te zijn. 

Als vlaams-nationalist en 
trouwe Volksunieman kan ik 
niet anders dan de opmerking 
van M.d.K. onderschrijven. 
Maar laat ons dan ook konse
kwent zijn in alles. Want mag 
ik misschien aan M.d.K. vragen 
of hij ook hij de aanwezigen op 
de IJzerbedevaart en op de an
dere vlaamse samenkomsten de 
groene verzekeringskaarten van 
de automobilisten heeft nage
keken. 

Ik hen er van overtuigd dat 
hem dan zou moeten opgeval
len zijn dat meer dan 90 % van 
deze zogezegde Vlamingen ver
zekerd zijn bij vlaamshatende 
franskiljonse verzekerings
maatschappijen gevestigd in de 
etterbuil Brussel. 

Hoevelen hebhen hun verze
kering toevertrouwd aan 'n de
gelijke vlaamse maatschappij ? 

Met genoegen kennis geno
men van brieven, moties en 
kommunikees uitgaande van 
VU en VUJO ten voordele van 
de Basken in Spanje. Met geen 
schijn iets gezien of iets ge
hoord ten voordele van de Bas
ken in Frankrijk. Zijn die mis
schien, bij mijn onwetendheid, 
reeds autonoom ? 

R.M. te Melsen 

franse reklame 

In verband met de lezershrief 
C.K. te Vilvoorde betreffende 
de eentalige franse reklame van 
een bekend sigarettenmerk op 
de grote aanplakhorden te Brus
sel, zou het doeltreffend zijn 
dat de bewuste Vlamingen, 
woonachtig of werkzaam te 
Brussel, zich niet louter zouden 
beperken tot het vaststellen van 
dergelijke feiten, doch tevens 
de adressen van die firma's op
zoeken in het telefoonboek en 
hen een beleefd doch scherp 
protestje stuffen. Gekende fir
ma's zijn hiervoor gevoelig om
dat zij niet graag de vlaamse 
konsumenten tegen de horst 
stoten. 

Er dient nochtans opgemerkt 
dat sommige firma's op bepaal
de plaatsen nederlandse, en op 
andere franse aanpldkhrieve^ 
aanbrengen, zodat vooraleer tè 
protesteren even dient uitgeke
ken. 

In zijn artikel « Wat nu te 
Brussel ? », schrijft m.d.d dat 
wie te Brussel werkt en winkett 
tot voor kort kon vaststellen 
dat het Nederlands vooruitgang 
boekte en de geveltweetaligheid 
van de grote zaken te Brussel 
het stadsbeeld begint te wijzi
gen. Dit alles is er zó maar niet 
gekomen, maar door de druk 
van tal van Vlamingen die het 
louter vaststelen beu zijn en 
hun diep ongenoegen aan de 
zakenlui hebben bekend ae-
maakt. 

Sommige pientere Vlamingen 
te Brussel, sturen de eentalige 
franse reklame die ze te Brus
sel vaak in de hus krijgen, orv-
gefrankeerd en zonder vermel
ding van afzender, aan de be
trokken firma's terug met de 
vermelding op de reklamefoh 
ders : « Brussel tweetalig rL 
Port plus strafport komen dari 
ten laste van de ons vernede
rende firma's. 

Indien dit op grote schaal ge
beurde, zou de publiciteit te 
Brussel vlug tweetalig zijn. Sa
men kunnen wij veel en een 
pak briefomslagen kost niet zo
veel. 

Firma's die onze taal niet eer
biedigen, dienen onze aanwe
zigheid te voelen. 

J.T. te Brussel 

de aktualiteit 

De laatste tijd is er in de po-
litieke en studentenwereld heel 
wat beroering ontstaan betref
fende de repressieve maatrege
len uitgevaardigd door minis
ter Vranckx en de plannen tot 
studiehervorming van minister 
Vermeylen. 

Op dit ogenblik worden er 
heel loat beschuldigingen geuit 
tegen de minister van Jultitie 
Vrankx, ondermeer het in be
slag nemen van progressieve 
werken, maatregelen die voor, 
studenten uit de ontwikkehyigs-
landen het studeren bemoeilij
ken, langdurig in hechtenis 
houden van personen waarte
gen nog geen duidelijke aan
klachten bestaan... 

De gehele repressieve sfeer 
waarin dit optreden geschiedt, 
een atmosfeer van een overdre
ven en beperkend toepassen 
van wetten en reglementerin
gen dient te worden aange
klaagd. 

De Vlaams-Nationale Studen-
tenunie eist dan ook een ver
soepeling van de desbetreffen
de wetgeving, zodat de per
soonlijke meningsuiting gevrij
waard blijft, en niet langer 
misbruik kan gemaakt worden 
van het voorarrest. 

De hervormingsplannen van 
minister Vermeylen vormen 
een bedreiging voor de toe
komst van de studenten, aan 
wie elke vorm van inspraak bij 
het opstellen van deze plannen 
wordt geweigerd. 

Ook de grondwetsherziening 
dreigt voor de Vlamingen een 
nefaste afloop te krijgen. 

Vooreerst is het voor eenie
der duidelijk dat deze grond
wetsherziening geen oplossing 
voor de huidige problemen zal 
brengen. 

Erger nog, ze verhindert in 
de toekomst een verdere fede-
ralizering, doordat latere wijzi
gingen worden bemoeilijkt. 

Uiterst verwerpelijk is de 
houding van de CVP, die door 
de aanvaarding van de vrij
heid van het gezinshoofd de 
brusselse Vlamingen volledig 
prijsgeeft aan de verfransing en 
andermaal een onverantwoorde 
toegeving heeft gedaan. 

De VNSU zal er zich dan ook 
voor inspannen alle studenten 
te overtuigen van de onaan
vaardbaarheid van deze grond
wet en meent dat enkel een 
verregaande federalizering een 
aanvaardbare oplossing biedt. 

VNSU te Gent. 

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

bleef onder de maat 

(aco) — Na enkele dagen toepassing van de BTW is het moge
lijk er een paar eerste indrukken over mede te delen. 

Ondanks de in de geschiedenis der belgische fiskaliteit unieke 
inspanning inzake voorlichting, blijkt de kennis van het nieuwe 
belastingstelsel zeer schaars bij degenen die het moeten toepas
sen. 

Dan denken we in de eerste plaats aan de handelaars en nering
doeners. Zij hebben de nieuwe fiskale technieken volstrekt niet 
onder de knie. De accountants en fiskale raadgevers die op dat 
niveau van het bedrijfsleven aktief zijn, blijken in vele gevallen 
eveneens weinig op de hoogte. Wat ze aan hun klanten-midden
standers over de BTW-techniek weten te vertellen is dikwijls 
vaag, onpraktisch, en soms onjuist. 

We wensen dit oordeel niet te veralgemenen. Maar uit vele 
steekproeven is gebleken dat deze eerste BTW-week er een ge
weest is van weifelingen en aarzelingen, onwetendheid en ver
gissingen. 

boekhoudkundig aspekt verwaarloosd 

We denken dat er een algemene oorzaak kan aangewezen wor
den : de inspanning inzake voorlichting van het publiek ging in 
de meeste gevallen uit van belastingsambtenaren — er waren 
er zeer knappe bollen bij. Maar van meet af aan was er een leem
te op het eigenlijke boekhoudkundig gebied. We hebben veel in
formatie gehad op het vlak van de administratie en van het fis
kaal recht. De inspanning die tegelijkertijd moest gedaan worden 
om dit fiskaal aspekt om te zetten in de boekhoudkundige prak
tijk en techniek, is te laat gekomen, althans op het niveau van 
de kleinhandel. In de groothandel, en doorgaans in alle sterke 
bedrijven, werd het kapittel « BTW en komptabiliteit » wèl 
grondig aangepakt, tot in het stadium van de komputer toe. Maar 
hiermee is momenteel de kleine man niet gebaat. 

prijsverhoging op tangere termijn 

Inzake prijsverhoging is er tot nog toe niet zo veel te merken. 
Veel meer dan een licht mechanisch prijsverhogingseffekt hebben 
we op ruime schaal niet kunnen ontdekken. Maar dit is groten
deel een gevolg van bovenvermelde onzekerheid waarin de kleine 
zakenman zich bevindt. Hij heeft schrik van de kontrole, voelt 
zich niet zeker van zijn stuk, en gaat daarom pragmatisch te 
werk. Hij wacht wat af, hoopt geleidelijk-aan zijn weg te vinden 
in wat hem nu nog een doolhof lijkt, en zal met zijn prijs-» set
ting » een aanvang maken als hij weet hoever hij kan gaan zon
der bekeuringen op te lopen. 

apotekers : speciaal geval 

Het BTW-geschil dat ontstaan is met de apotekers is er een van 
zeer biezondere aard. Het vindt zijn oorsprong noch in de eigen
lijke fiskale administratie, noch in de accountancy. Te lang heb
ben de betrokkenen gewacht om klaar te stellen wie er de BTW 
moest betalen die ging toegepast worden op de magistrale berei
dingen, gedaan door de apotekers. 

En zeggen dat men tot in detail had uitgewerkt hoe het moest 
bij frituren die ofwel hun aardappelen zelf schillen en snijden, 
of ze integendeel elders kopen klaar voor de vetpot ! 

Men is aldus onverwacht gestoten op de zeer onbevredigende 
stand van de relaties tussen de beroepsvertegenwoordiging van 
de apotekers, het RIZIV en de mutualiteiten. Nu was het naar 
aanleiding van de invoering van de BTW, maar de aanleiding tot 
nieuwe wijzingen had net zo goed iets anders kunnen zijn. 

nieuwe gemeenteraden : de vu stal de snow 
(aco) Zoals het half dozijn VU-mandata-

rissen op nieuwjaarsdag de gemeenteraad van 
Groot-Brugge een dinamische start garandeerde 
(zie blz 2 2 ) , zo zorgde de antwerpse VU-frak-
tie vorige maandag op het stadhuis van de 
Scheldestad voor de fleurige noot. 
Zij trad aan met drie nieuwe raadsleden : mr. 
Werner Lens — een bij de antwerpse balie 
gewaardeerde jurist — en twee elegante jonge 
dames, Anita Viaene en Gerda De Rijck, als 
vertegenwoordigers van de nieuwe generatie 
die zich aanmeldt. Zij zijn veruit de jongste 
leden van de gemeenteraad. Met de door Hugo 
Schiltz geleide ervaren kern van gemeente
raadsleden vormen zij nu een stevige ploeg 
die terdege zijn vernieuwende stempel zal 
drukken op het politieke beleid in de grootste 
stad van Vlaanderen. 

dankwoord voor dr. ballet 

Aan het prettige tafereel van maandag was 
een schaduwzijde : dr Hendrik Ballet was er 
niet bij. 

Hij had zijn gemeentelijk mandaat reeds 
neergelegd vóór het einde van vorige zittijd, 
en wou zich voortaan uitsluitend wijden aan 
zijn parlementair werk. Toen de VU-lijst voor 
de gemeenteverkiezingen diende samengesteld 
werd op hem een zo vriendelijke maar tevens 
sterke nadruk uitgeoefend, dat hij zich tóch op 
de lijst liet plaatsen, en werd nog verkozen ook. 

Dr. Hendrik Ballet vond het niettemin beter, 
plaats te maken voor jongere partijleden, We 
wensen hem hier uitdrukkelijk te danken voor 
zijn inzet, voor zijn taktvol en voornaam op
treden in alle omstandigheden, voor zijn ruim
denkendheid, zijn sterk gevoel voor vlaams-
nationale solidariteit. 

Ook op gemeentelijk vlak heeft hij te Ant
werpen enorme diensten bewezen aan de 
vlaamsnationale heropstanding. Wij dankea 
hem daarvoor van harte. 

cvp werd kleine partner 

Wie de definitie en de omschrijving van de 
bevoegdheden van de antwerpse schepenen on
derzoekt, zoals ze dinsdag jl. publiek werden 
gemaakt, stelt dadelijk vast dat de invloed van 
de socialistische groep aanzienlijk is versterkt. 

Dat is niet alleen een gevolg van de oprich
ting van een nieuw schepenambt dat aan de 
BSP werd toegewezen, zodat het statu-quo van 
het aantal CVP-schepenen in feite toch al een 
relatieve verzwakking betekende. 

Het terreinverlies van de CVP blijkt ook uit 
de overheveling van verschillende bevoegdhe
den van het ene schepenambt naar het andere. 
Bijna steeds wordt aldus het werkingsterrein 
van een CVP-schepen versmald, terwijl de ak-
tieradius van de socialistische kollega integen
deel vergroot. 

Dat is zelfs waar voor de schepen van de 
haven Delwaide : aan de nieuwe socialistische 
schepen Cools worden ondermeer de ruimte
lijke ordening en stedebouw, planologie en ont
sluiting van de linkeroever toegewezen. Vooral 
het laatste punt lijkt van belang. BSP-er Bob 
Cools dient zich als toekomstig schepen van de 
haven aan... 

Ook CVP-schepen van Openbare Werken, 
Posson, moet zich met een verminderd kom
petitiegebied tevreden stellen. De CVP zit nog 
in het kollege, maar niet meer als een essen
tieel-evenwaardige deelnemer. Er is voortaan 
een « kleine partner » in het antwerps kollege. 

nalatigheid en manipulaties 

De meeste belastingplichti
gen — zo heten wij allen in het 
belgisch administratieve jar
gon — verwachtten er zich aan 
de hemel op hun hoofd te zien 
neervallen op 1, of ten minste 
op 4 januari 1971. Met enige 
ontnuchtering hebben zij vast
gesteld dat het allemaal zo'n 
vaart niet loopt, al was het 
maar omdat vele zaken — 
vooral duurzame verbruiksgoe-
deren — verkoopsmatig « ge-
blokkeerd » zijn uit een soort 
angstkompleks en na de aan
kooprage van de laatste maand. 
Daarenboven worden vele 
stocks uitverkocht tegen de 
lopende prijzen. Die prijzen 

zullen pas gaan doorwegen 
wanneer de stocks moeten her
nieuwd worden, dit is over een 
tweetal weken. Maar de BTW-
pletrol komt straks wel in be
weging, reken maar ! 

Ondertussen alvast een paar 
opmerkingen : Er is vooreerst 
de ergerlijke nalatigheid van 
baron Snoy et d'Oppuers, mi
nister van Financiën, die het 
vertikte wet en uitvoeringsbe
sluiten op de uitvoertaks tij
dig te publiceren en die er bij
gevolg de schuld van is dat de 
hele uitvoer in het honderd 
liep. Te Wuustwezel liep het 
grensvcTkeer muurvast. Pas op 

oudejaarsdag, op 31 december 
1970, werden de teksten in het 
Staatsblad gepubliceerd en 
reeds de volgende dag, op 1 
januari 1971 moesten zij in 
voege treden ! Veertien dagen 
vroeger was de wet op een 
drafje door het parlement ge
jaagd. Welnu, niemand heeft 
materieel de tijd gekregen om 
formulieren te drukken en ze
gels aan te kopen (ja, ja, de 
zegels die zogezegd afgeschaft 
waren en die geen enkele bank 
dus nog in voorraad had). De 
h. Snoy en zijn mannetjes gin
gen zo op in hun propaganda 
en public-relations dat zij voor 
dergelijke « kleinigheid » 
blijkbaar geen tijd vonden. 

En dan zijn er nog de mani
pulaties van de h. Leburton, 
socialistisch minister van Eko-
nomische Zaken. Deze rode 
bourgeois schijnt buitengewoon 
goed te kunnen opschieten met 

de kapitalisten, met staalbazen, 
petroleummagnaten en inter
nationale managers. Deze geld
makers zijn gewoon dol op 
hem, het is een man waarmee 
te praten valt, vinden zij. 

Neem nou die benzineprijs. 
Sinds jaar en dag kost onze 
benzine één frank per liter te 
veel. Dat bleek overduidelijk 
toen een jaar geleden — on
danks de Suez-blokkade — de 
prijzen op onze markt ineen
stortten omdat Esso het kartel 
opzegde. Van 9,14 fr. de liter 
daalde de superbenzine dan 
tot 7,99 fr. Om de petroleum-
maatschappijen geen indiskre-
te vragen te moeten stellen 
over hun prijzenstruktuur, hun 
kostprijs en winstmarges kleef, 
de Leburton zich vast aan de 
fiktie van de maksimum-toege-
laten « richtprijs », die hele
maal niets meer « richtte ». 
Hij kende dus officieel de la

gere prijzen niet, of liever hij 
sloot er moedwillig de rode 
ogen voor. Bijgevolg konden 
de grote maatschappijen, Shell, 
BP, Chevron (ex-Caltex), Gulf, 
Petrofina en nu ook Oxy (Occi
dental) aan een nieuwe prij-
zenafspraak gaan labo
reren, waarvoor de BTW het 
geschikte moment was. Wij 
zijn nu praktisch zo ver. En 
dan ? Wel dan verhoogde men 
de a gewone » benzine (die op 
de indeks staat) waarvoor 
steeds minder voertuigen in 
aanmerking komen met 0.25 £r. 
En de superbenzine (die niet 
op de indeks staat) werd lek
ker doorgespitst tot 0,50 Ir. 
Zelfs in de Verenigde Staten 
zou zoiets niet pakken, want 
daar bestaat een anti-kartelwet 
die efficiënte straffen voorziet. 
Hier niet, en wij hoeven niet 
op Leburton te rekenen om 
zo'n wetgeving voor te stellen. 
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cochons 
de f lamands 

Het gemeentebestuur van 
Klemskerke heeft dus op 
zijn beurt even kunnen ken
nismaken met een bepaalde 
brusselse mentaliteit. Op 
een beleefd nederlandstalig 
briefje, gelicht tot ene brus
selse « dame » kreeg het 
prompt dit hatelijke ant
woord terug : « Bruxelles 
francais ! cochons de fla
mands, soyez polis : parlez 
la langue de vos maities ! » 
(Brussel frans ! Vlaamse 
zwijnen, wees beleefd : 
spreek de taal van uw mees
ters !). 

Het pleit voor de Klems-
kerkse burgervaderen dat 
zij dergelijke rassistische ha
telijkheid niet zonder meer 
wensen te nemen : de hoofse 
lady uit de «capitale d'euro-
pe» kan zich aan een proces 
wegens smaad verwachten. 

En dan te bedenken dat de 
Vlaamse strategen uit de re
geringspartijen zopas de « li-
berté du père de familie » 
hebben aanvaard om tege
moet te komen aan de wen
sen van precies dat soort 
Brusselaars. Op 1 september 
1971 begint de jacht op 
Vlaamse kinderen. Het mot
to kennen wij nu : « parlez 
la langue de vos maitres ! ». 

hef- mag... 

Senator Vanackere wou 
van de minister van Binnen
landse Zaken, de Waal Lu-
cien Harmegnies, vernemen 
of in een gemeente, beho
rend tot het eentalig-Neder-
lands gebied, een gemeente
raadslid of schepen zijn eed 
mag afleggen in een andere 
taal dan de streektaal. 

Volgens de minister mag 
dat, jawel, en die eed moet 
in die taal worden opgeno
men in de notulen, die ove
rigens verder in de binnen
diensttaai van de gemeente 
moeten worden opgesteld. 

De volgelingen van salut-
public voorman van Rijn 
kunnen dus tevreden zijn. 
In Beersel, Alsemberg en el
ders kunnen zij rustig zwe
ren in het Frans. In afwach
ting dat zij nog heel wat 
meer zullen mogen via de 
mogelijkheden die Eyskens' 
grondwetsherziening h e n 
nog kan bieden. Overigens, 
zelfs wanneer zij af en toe 
de wet overtreden hoeven 
zij zich nog geen zorgen te 
maken. Tegen overtreders 
van taalwetten heeft zich 
nog nooit een regering moe 
gemaakt. 

tweetalige 

« rmg » 

In de «Anderlechtse Post», 
het maandblad van de 
Vlaamse verenigingen van 
Anderlecht, maakt een lezer 
zich boos op de door de Roe-
•selaarse NV Roularta gevolg
de taalpolitiek met haar ad
vertentieblad « Brussel-
Ring ». Dit blad, een scha
kel in de E3-advertentieke-
ten, werd in 1968 aangekon
digd als een vlaams adver
tentieblad met standing. Tot 
aan het 20e nummer van de 
3e jaargang verscheen het in 
de Vlaamse gemeenten rond 
Brussel uitsluitend in het 
Nederlands. Het 21e num
mer was al gedeeltelijk 
tweetalig en vanaf het 22e 
nummer komt « Brussel-
Ring » voor de pinnen als 
een volkomen tweetalig ad
vertentieblad. Nochtans be
horen er tot de 77 gemeen
ten van zijn verspreidings
gebied slechts 12 niet-eenta-
lig nederlandse. 

En de vertoornde lezer van 
de « Anderlechtse Post » 
schrijft : « Een advertentie
blad als « Success adverti
sing » verschijnt buiten de 
agglomeratie in het Neder
lands en geeft aan de frans-
taligen de gelegenheid ten 
persoonlijke titel een frans-
talig eksemplaar aan te vra
gen. Ook de andere adver
tentiebladen eerbiedigen de 
regels van het spel. In 
Vlaamse gemeenten worden 
« Shopping », Extra-Editie >> 

en « Postiljon » als uitslui
tend nederlandstalige adver
tentiebladen verspreid. Al
leen de met veel vlaams 
tromgeroffel aangekondigde 
« Ring » wenst zich uit te 
bouwen als propagandist van 
de tweetaligheid vèr buiten 
de brusselse agglomeratie, 
tot in de verste uithoeken 
van vlaams Brabant. 

onbevoegd 

Wij hebben hier voor ons 
een brief liggen die in sep
tember jl. werd verstuurd 
naar alle officieren, neder-
landstaligen en franstaligen, 
die drager zijn van het bre
vet van « militair adminis-
strateur ». 

De brief — een uitnodi-
gmg voor een feestelijke bij
eenkomst — gaat uit van lui
tenant-kolonel Scauflaire, de 
kommandant van de School 
der Militaire Administra
teurs te Etterbeek. Hoewel 
hij dus ook tot vlaamse offi
cieren is gericht, werd de 
brief volledig in het Frans 
gesteld. Het is al erg dat 
Scauflaire, die een fransta-
lige is met « grondige ken
nis van het Nederlands» (al-
lez, ja, 't is te zeggen ) niet 
de moeite heeft genomen 
ook een nederlandsee tekst 
te brouwen. Toch heeft hij 
er een ogenblikje aan ge
dacht, want hij vroeg het 
aan de tweede in bevel, de 
« commandand en second » 
van de school dit karweitje 
op te knappen. Maar die ta
lentrijke vaderlander liet 
weten dat hij « incapable » 
is « de traduire ce texte dans 
un néerlandais correct » en 
daarmee moest het maar 
« pour les flamands la même 
chose » blijven, zoals des
tijds aan de IJzer. De klap 
op de vuurpijl is dat deze 
« commandant en second » 
iemand is die officieel aan
geschreven staat als Neder
landssprekende, met een 
grondige kennis van het 
Frans. Een van die manne
tjes dus die, wanneer parle
mentsleden cijfers vragen 
over de taaiverhoudingen 
bij het leger, door de minis

ter van Landsverdediging 
genereus bij rie Vlamingen 
worden gerangschikt. 

censuur 

Toen de h. Verbist reeds 
een week aan het hongersta-
ken was in de IJzertoren 
had onze onvolprezen BRT 
nog altijd niet de gelegen
heid gevonden deze infor
matie aan de geachte kij
kers mee te delen. Dit vond 
het part i jbestuur van de 
Volksunie wat al te gortig. 
l ie t s tuurde via Belga daar
op deze motie de wereld in : 
« Het Part i jbestuur van de 
Volksunie brengt hulde aan 
verzetsman Verbist, die van
daag in de IJzertoren de 9e 
dag van zijn hongerstaging 
ingegaan is ; hekelt de cen
suur die belet dat de BRT 
deze informatie aan haar 
toehoorders zou meedelen ; 
spreekt zijn verbazing uit 
over het feit dat de minis
ter van Justi t ie verklaar t 
dat amnestie niets meer kan 
oplossen, daar waar de 
slachtoffers van de repressie 
tot nog toe geen oorlogs
schade trokken, de oudstrij-
ders onder hen hun oorlogs-
renten niet uitgekeerd kri j
gen en alle oud-gevangenen 
benadeeld worden inzake 
pensioenregeling ». Was het 
toeval? Diezelfde avond was 
de hongerstaking van Ver
bist eerste punt in het tv-
nieuws. 

Zij geven 
het toe 

« Men mag niet vergeten 
dat zelfs om de laatste hin
derpalen uit te weg te rui
men, de Vlamingen nog toe
gevingen hebben gedaan, na
melijk de vervroegde invoe
ring van « la l iberté du pè
re de familie », die niets an
ders is dan een poging om 
in de hoofdstad, tegen alle 

gezond verstand in, vlaamse 
kinderen te verfransen. Het 
argument dat de wet van 
19G3 die een taalverklaring 
voorschreef omzeggens geen 
aanleiding had gegeven tot 
betwistingen, is inderdaad 
wat goedkoop. Dat kon even
goed betekenen dat de ge
zonde opvating die wettelijk 
werd vastgelegd en volgens 
dewelke de kinderen in hun 
eigen taal moeten onderwe
zen worden, goed werd na
geleefd. Of dit na 1 septem
ber 1971 nog het geval zal 
ziin, nu het verfransingsap-
paraat terug in werking kan 
treden, blijft een vraagte
ken ». 

Dit stond te lezen op de 
voorpagina van « Voor Al
len ». het weekblad van de 
BSP. op zaterdag 19 decem
ber jl. Men vraagt zich bij 
dit alles alleen maar verbijs
terd af waarom de vlaamse 
socialisten die verfransende 
« liberté » dan wel hebben 
goedgekeurd .. 

Brusselse 

veeartsenij 

Het wakkere Verbond van 
het Vlaams Overheidsperso
neel blijft dapper de diskri-
minatie aanklagen, waaron
der de brusselse Vlamingen 
— de Joden van Brussel — 
voortdurend te lijden heb
ben. In een motie van einde 
december protesteert het 
VVO « in het algemeen te
gen het zenden van neder
landstalige personeelsleden, 
meer bepaald van perso
neelsleden gekwetst bij de 
uitvoering van hun diensten 
bij de Posterijen te Brussel 
X, naar nederlandsonkundi-
ge dokters van het St. Pie-
tershospitaal te Brussel ». 
En het VVO voegt er als be
denking nog aan toe « Wat 
te denken van deze onvrij
heid van het vlaamse perso
neelslid om zijn hospitaal te 
kiezen in vergelijking met 
de zogenaamde vrijheid van 
het gezinshoofd inzake on
derwijs ». 

niet vergeefs 

Er wordt de jongste tijd heel wat honger gestaakt. 
Of gehongerstaakt desnoods. Hongerstaken is zozeer 
in dat de oudere generatie, die haar weetje nog 
heeft over wekenlange vasten van de Mahatma, er 
verbaasd — en vaak ook geërgerd — zit op te kij
ken. Om de haverklap deelt de een of andere kwi
bus mee, dat hij volle vierentwintig uur, zegge en 
schrijve een hele dag, geen voedsel tot zich zal ne
men. Hij mist daardoor ruw geschat vijf-zes boter
hammen, een halve kilo patatten en een lapje vlees 
voor zijn verder leven, maar hij heeft dan toch 
maar lekkertjes hongergestadkt, languit in pyama 
op een veldbed ergens in bijvoorbeeld een universi
tair gebouw, naampje effe in de krant en levens
grote bewondering van zijn lief. We zijn allen 
vreemdelingen en dus hongerstaken we in groep, 
wat ook niet wil zeggen dat we dorststaken ; een 
pilsie mag en een bak pilsies ook, als het maar geen 
vreten wordt. Vierentwintig uur lang. De pastoor 
van de studentenparochie, (we bedoelen eigenlijk de 
voorganger van de studentenparochie) draagt er 'n 
speciale mis voor op. Tenminste, als we het niet mis 
hebben en als de mis nog mis heet, want de termino
logie terzake is de jongste tijd nogal mistig. Na de 
teach-in en de love-in nu ook de starve-in, waarom, 
niet ' 

En dan kruipt Alöïs Verbist in zijn betonnen 
spelonk onder de IJzertoren, ergen bijna aan het 
einde van Vlaanderens ondergesneeuwde bied, ver 
weg van de beunhazen en de massamedia. Hij houdt 
het elf dagen vol, bijna een halve maand. En eigen
lijk schrijven we niet eens graag dat het elf dagen 
•waren ; het getal geeft zowat een sportdimensie aan 
de daad, het getal rukt de daad gevaarlijk dicht in 
de buurt van veertien dagen op een fiets zitten of 
honderdzestig uur zingen : ik-zolang en gij-zolang, 
ikhebdv^gewonne. Elf of tien of dertien, om het 
even ; Alois Verbist heeft geen spelletje gespeeld 
met het woord hongerstaken. Hij heeft het gedaan, 
tot ver over de grens van de pijn en de krampen, 
tot in de buurt van de ineenstorting. 

Hongerstaken en de rest. Je kan nauwelijks een 
ongezelliger plaats bedenken dan het betonnen hol 
in de kripte van de IJzertoren, waar het elektrisch 
vuurtje zelfs niet halvelings volstond om de illuzie 
van een beetje warmte te scheppen. Een paar do
zijn vrienden en geestesgenoten op bezoek, een 
handvol mede-stakers-voor-een-tijdje, een enkele 
joernalist en voor de rest alleen maar het koude 

licht van de neonhuis en het nauwelijks warmere 
licht van het kacheltje op het grijze beton. Vraag 
het aan de jongens die iets meer dan een halve 
eeuw geleden op dezelfde plaats hun kerst- en 
nieuwjaarswake hielden ; de hongerige, verkleum
de Alois Verbist had het — op de kogels na — ruim 
zo rot als de piotten in hun hunker langs de IJzer. 

Het kan niet anders of hij moet tijdens zijn een
zame aktie aan hen gedacht hebben. En de aanwe
zigheid, over meer dayi een halve eeuw tijd heen, 
van het onzichtbare leger buiten de muren van zijn 

voor de slachtoffers van de bevrijding. Hij zou het 
anders kunnen doen, hij zou tot de kliek kunnen 
behoren van de erkenden en de rechthebbenden die 
aan één enkele inspanning genoeg hadden voor le
venslange voordelen. Men vergete het niet : er 
schuilt achter deze man en zijn hongerstaking het 
drama van wie moest breken met eigen milieu en 
eigen vrienden en eigen strijdmakkers. De weg van 
het geweten is altijd een eenzame weg. Hem jaren
lang te gaan is waarschijnlijk nóg zwaarder dan 
elf dagen te hongeren. 

hongerbunker moet hem een steun geweest zijn. 
Eenzame aktie inderdaad, maar hoeveel duizenden 
in Vlaanderen hebben tijdens de kerst- en nieuw
jaarsnacht niet een ogenblik ontroerd gedacht aan 
de toren, die daar ergens zwart en somher op do-
denwake moest staan in de witte vlakte en die — 
dank zij Verbist — voor de zoveelste maal de toren 
werd van de vlaamse hoop ? 

Hoop op amnestie. Amnestie die verzoening moet 
^jn. De witte Verbist die hongert voor de zwarten. 
De man van de bevrijdingsgevechten die opkomt 

Daarom is Verbist veel meer dan een aktivist 
voor alleen maar amnestie. Hij is het levend getui
genis voor het menselijk vermogen om uit te groei
en boven eigen oordeel en vooroordeel, een der 
meest verheven kenmerken van onze condition hu-
maine. Door zijn mede-menselijkheid heeft Ver
bist triomfantelijk bewezen dat verzoening geen 
droom maar een feit is. Moeder Laplasse. o 'moeder 
Laplasse, gij zijt niet vergeefs gestorven . 

dio genes 
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in memoriam 

dr karel delahaye 

Donderdagvoormiddag, kort 
voor het ter perse gaan, bereikte 
ons het onstellend bericht uit 
Antwerpen dat dokter Karel De
lahaye zopas het leven verloor bij 
een verkeersongeval. Over de om
standigheden van het ongeval ver
namen we tot op dat ogenblik 
slechts dat het zou gebeurd zijn 
in een botsing met twee vracht
wagens ; dokter Delahaye zou 
daarbij op slag gedood zijn. 

Het weze ons toegelaten in dit 
haastig in memoriam allereerst 
uitdrukking te geven aan onze 
persoonlijke diepe verslagenheid. 
Dokter Karel Delahaye was voor 
ons niet alleen de verdienstelijke 
medestrijder, hij was daarenbo
ven een goede vriend. Jarenlang 
is hij medewerker geweest aan 
onze rubriek « bewegingswij
zer » ; zijn drukke artsenprak
tijk belette hem niet, zich te 
kwijten van deze taak met de 
stiptheid die hem eigen was. Het 
was trouwens wellicht de belang
rijkste trek van deze intellektu-
eel, dat hij het geringe werk niet 
schuwde, maar het steeds uitvoer
de met een vanzelfsprekendheid 
die altijd bewondering afdwong. 
Onze vriendschap met Karel De
lahaye werd nog verstevigd in de 
periode, dat het antwerps Volks
unie-blad « De Schelde » op on
ze persen werd gedrukt. Ook te 
dier gelegenheid konden we vast

stellen dat deze drukbezette ge
neesheer na zijn ambtsbezig
heden steeds weer de tijd vond 
om de spil te zijn van het vele 
materiele werk dat bij de partij
werking in een grootstad nood
zakelijk is. Hij was een woord-
karig man en hij gaf slechts zel
den uiting aan wat in hem om
ging. De zekerste weg om hem 
als vriend te ontmoeten, was het 
samen-werken met hem aan een 
taak in onze strijd. We zijn het 
lot dankbaar dat ons toeliet deze 
weg een eind met hem te gaan en 
hem zo te leren kennen in al zijn 
grootse, eenvoudige kameraad-
schappelijkheid. 

Dokter Delahaye kwam uit de 
vlaams-nationale jeugdbeweging. 
Het was hem zó aan te zien : 
hi] zag er jonger uit dan zijn 49 
jaar, hij had in al zijn eenvoud 
de voornaamheid en de stijl van 
de Blauwvoeterie, hij leefde vol
komen naar het motto « nicht 
raisonnieren... maar weer u 
scherp », 

Hij is een der allereerste Volks
unie-leden en -voormannen in 
het Antwerpse geweest, van bij 
de stichting der partij. Hij was 
geruime tijd afdelingsvoorzitter 
van Antwerpen-Stad en maakte 
nog steeds deel uit zowel van het 
afdelings- als van het arrondisse-
mentsbestuur van de antwerpse 
VU, die hij als afgevaardigde in 
de partijraad vertegenwoordigde. 
Sinds de jongste verkiezingen ze
telde hij bovendien in de ant
werpse provincieraad. 

De opsomming van zijn titels 
en funkties zegt echter weinig 
over Karel Delahaye. Hij was 
terzake een volkomen, maar stijl
volle non-konformist die zich 
weinig gelegen liet aan titulatuur 
doch zich slechts liet leiden door 

zijn zin voor verantwoordelijk
heid. Hij aanvaardde verantwoor
delijkheden en nam er, als het 
moest, de titel dan maar bij. Voor 
hem telde slechts de taak. 

Als we ons later het beeld van 
Karel Delahaye terug voor de 
geest zullen trachten te halen, 
dan zullen we hem waarschijn
lijk altijd zien zoals we hem in 
werkelijkheid ontelbare keren 
gezien hebben : een pak « Volks-
unie's » — en later « Wij's » — 
op de arm kolporterend in de 
drukke straten van het antwerps 
stadscentrum of van de volks
buurten. Jarenlang is hij de spil 
geweest van onze antwerpse kol-
portageploeg. Hij was een zo van
zelfsprekend non-konformist dat 
hij waarschijnlijk niet eens no
teerde, hoe sommige konfraters-
medici schuin neerkeken naar 
« de geneesheer die met kranten 
leurt ». Dat hij als intellektueel 
én als lid van het hoogste orgaan 
in de Volksunie steeds het voor
beeld gaf bij het propagandistisch 
werk, is van zeer grote betekenis 
geweest voor de uitbouw en de 
doorbraak van de Volksunie te 
Antwerpen. 

Dokter Delahaye was een over
tuigd vlaams-nationalist, een 
Heelnederlander. Zijn opvattin
gen terzake waren radikaler dan 
die van menig partijgenoot. Hij 
verdedigde deze opvattingen met 
een beheerste overtuiging en met 
hoffelijkheid. Hij verafschuwde 
echter iedere principiële scherp
slijperij en was als het ware de 
verpersoonlijking van een idea
listisch pluralisme. Misschien 
speelde zijn afkomst en geeste
lijke achtergrond daar in mee : 
hij stamde uit een schotense fa
milie van vrijzinnige ylaams-na-
tionalisten. 

Karel Delahaye hield zich in
tens bezig met de verenigingen, 
die ijveren voor kulturelc samen
werking met Zuid-Afrika. Hij 
heeft trouwens een tijdlang in 
Zuid-Afrika verbleven en had er 
een stuk van zijn hart gelaten. 

Het beeld van deze man zou 
niet volledig zijn, indien we niet 
over hem spraken als arts. In zijn 
beroep getuigde hij voor dezelf
de waarden — vanzelfsprekend 
dienstbetoon en mede-menselijk-
heid — als in de politiek. Hij 
had zijn dokterspraktijk in een 
der echte antwerpse volksbuur
ten, waar hij ondanks zijn woord-
karigheid en zijn politieke op
vattingen uiterst populair en ge
liefd was. Hij is er niet rijk ge
worden, maar ook daar laat hij 
een plaats open die niet zo snel 
terug zal ingenomen worden. 

Ons blijft de droeve plicht, af
scheid te nemen van een vriend, 
een strijdgenoot, een man van 
een zo vanzelfsprekende groot
heid dat we ze slechts zien in 
haar volle omvang en betekenis 
op dit tragisch ogenblik, nu dit 
vruchtbare leven zo brutaal werd 
afgebroken. Het spijt ons harts-
grondig dat de woorden over do
den doorgaans klinken als ge
meenplaatsen, want wat we wil
len zeggen komt ons recht uit 
het hart : we hebben een grote 
heer gekend. De kleine, vinnige, 
r a d i k a 1 e, non-konformistische 
'dokter Karel Delahaye : een gro
te heer als vlaams-nadonalist én 
als mens^ 

Mevrouw Delahaye en zijn 
vier jonge kinderen mogen ver
zekerd zijn van ons diepste me
deleven en van de blijvende waar
dering en verering die we Karel 
Delahaye toedragen. 

de redaktie 

iiiii 

'i vtuL^m"', 

%o ziet het zeekanaal van Gent naar Terneuzen er bijwijlen uit : grote vlokken 
'detergentenschuim, drijvend op het gore water. Alle bedrijven langs deze wa-
)tcrweg lozen dag in dag uit al de rotzooi die ze maar kwijt willen rechtstreeks 
$n het kanaal. Ongehinderd, ongekontroleerd. En zo gebeurt het overal in dit 
welvarende land, waarin iedereen zich beroest aan dat ene egoïstische zinnetje : 
:« 't zal wel onze tijd nog meegaan... » Enkel de meest bijtende afvalstoffen, 
enkel de allergiftigste chemische drek mag niet dadelijk het kanaal is. Nee, die 
wordt dagelijks door twee schepen vanaf de titaanfabriek naar zee gevaren 
en daar overboord gekeild... De zee is immers groot, mijnheer, het zal dus nog 
yid een tijdje duren eer die zo smerig zal zijn als de Leie, de Schelde, de Den-
'der, de Demer, de Gete... En dan ? Tja... En de ministers van zijne majesteit, 
zij doen maar verder of hun neus bloedt. 

En zo doen ze het dan in Antwerpen, waar het industriële afvalwater langs 
pijpleidingen tot midden in Peter Benoits machtige, prachtige vloed vNordt 
gespoten. Dan merkt de brave burger er niet zoveel van. Op bovenstaande foto 
staan zo'n stel chemische drekpijpen afgebeeld. Een groot bedrijf in volle eks 
pansie legde ze van Lillo via de Scheldebodem tot op de plaat van Lillo, in de 
stroom. Vandaag kan die opname niet meer worden gemaakt : met bekwame 
spoed is het hele buizenstel met een dikke laag slib netjes toegedekt. Wat de 
sentimentele luidjes op de wal niet zien, kan hen ook niet ergeren, nietwaar. 
Nu er toch al zoveel gedaasd wordt over milieubescherming en zo, moet je 't 
de ministeriële vriendjes niet extra moeilijk maken... Wij vragen ons alleen 
maar af hoelang dit hypokriete spelletje nog ongestraft kan doorgaan • dt over 
heid die geruststellende verklaringen aflegt, en de industrie die maar raak spuit. 
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een 

balans 

van 

de 

grondwetsherziening 

De VVB heeft deze week een nota gepubliceerd met het doel de 
vlaanisgezinde opinie erop attent te maken « dat van verschillen
de zijden met betrekking tot de grondwetsherziening een propa
ganda gevoeri wordt die niet overeenstemt met de werkelijke 
toestand, en dat getracht wordt een niet gerechtvaardigde euforie 
in het leven te roepen 9. 
De VVB doelt hier kennelijk op de regeringspartijen en de pers 
die hen steunt. Zo stemden, aldus de VVB, niet overeen met de 
werkelijkheid : de beweringen dat Brussel afgegrendeld werd, 
dat er reeds taalgroepen in het parlement zouden zijn, dat de 
kultuurraden reeds een enorme betekenis zouden hebben, dat de 
parlementairen nu regionale wetten zouden kunnen tot stand 
brengen en dat de strukturen van de Vlamingen te Brussel ver
zekerd zijn. 
In haar nota maakt de VVB een balans op van de grondwetsher
ziening zoals die er thans (vóór de uitvoeringswetten) uitziet, om 
vervolgens daaruit de vlaamse konkluzies te trekken. Wij geven 
hieronder de tekst als dokumentatie. 

>> 

e Vlaamse 

volksbewegiag 

aal niel af 
Wat reeds bestaat en wat 
nog komen moet 

3fr Bepalingen die thans reeds 
gelden ingevolge de grond
wetsherziening en die niet 
meer kunnen gewijzigd wor
den tenzij door een proce
dure van grondwetsherzie
ning : 

het principe dat België 4 taal
gebieden omvat (art. 3 bis), 3 
kultuurgemeenschappen (art. 3 
ter) en het principe dat, met 
betrekking tot de regionale au
tonomie, België 3 gewesten om
vat, waarvan Brussel het derde 
gewest is (art. 107 quater). Ten
slotte de pariteit in de minis
terraad (art. 86 bis). 

lÈr Kan later ingevoerd worden, 
door een wet aan te nemen 
met een bijzondere meerder
heid, nl. de meerderheid in 
elke taalgroep, en daarenbo
ven de 2/3 van de uitge
brachte stemmen : 

de toekenning van een eigen 
statuut aan bepaalde gebieden 
(bv. de Voerstreek) (art. 1-4°) ; 
Wijziging in de grenzen van de 
taalgebieden (art. 3 bis) (bv. de 
mogelijkheid om Brussel op 
taalgebied uit te breiden buiten 
de 19 gemeenten) ; 
de inrichting en de werking van 
de kultuur-autonomie zonder 
eigen fiskaliteit (art 59 bis) ; 
de inrichting en de werking van 
He sociaal-ekonomische of ge-
Westelijke autonomie (art. 107 
Quater) ; 
de grensomschrijving van de 
gewesten (art. 107 quater) (mo
gelijkheid het gewest Brussel 
anders en ruimer te bepalen 
dan de 19 gemeenten). 

'A' Kan later ingevoerd worden, 
door een gewone wet : 

Regeling ten einde diskrimina-
tie om ideologische of filozofi-
sche redenen te voorkomen 
(art. 59 bis - par. 7 en 6 bis). 
Indeling van het parlement in 
2 taalgroepen (art 32 bis), met 
als gevolg de daaruit ipso facto 
voortvloeiende ophoudingspro-
Cedure (die ook geldt voor de 
taalwet-nationaal), nl. de op
schorting van de parlementaire 
procedure door een motie van 
S/4 leden van een taalgroep, 
waarna de regering advies geeft 
en het parlement de procedure 
voortzet (art. 38 bis). 
De mogelijkheid zaken van pro
vinciaal en van gemeentelijk 
belang, interprovinciaal en in-
ter-gemeentelijk te regelen (art. 
108). 
Inrichtmg van agglomeraties en 
van federaties van gemeenten 
(art 108 bis). 
In het vooruitzicht gesteld over

legorgaan tussen de agglomera
tie Brussel en de omringende 
federaties van gemeenten. 
Gans het stelsel van de brus-
selse agglomeratie (art. 108 ter) 
zoals : de agglomeratieraad, het 
agglomeratiekollege, de taal
groepen in de agglomeratie-
raad, de kulturele kommissies 
en de verenigde kommissies, de 
schijn-pariteit in het agglomera
tiekollege, de ophoudmgsproce-
dure in de agglomeratieraad. 
Wijziging in de grenzen van de 
agglomeratie (art. 108 bis) (o m. 
mogelijkheid om de agglomera
tie Brussel uit te breiden bui
ten de 19 gemeenten). 
In het vooruitzicht gestelde wij
ziging van de taalwet op het 
onderwijs te Brussel, nl. het in
voeren van de zogenaamde vrij
heid van het gezinshoofd. 

konkluzies met betrekking 

tot deze balans. 

De VVB meent volgende kon
kluzies uit de balans te kunnen 
trekken : 

•^ Wat thans reeds tot stand 
werd gebracht is uiterst be
perkt, nl. de pariteit in de 
ministerraad, en het bepalen 
van het aantal taalgebieden, 
kultuurgemeenschappen en 
gewesten, waaronder het 
principe dat Brussel 3e ge
west zal zijn. 

'if Er is geen sinkronizatie tus
sen het vastleggen van de 
pariteit in de ministerraad 
en het erkennen van Brussel 
als 3e gewest enerzijds en 
de inrichting van de kultuur-
autonomie, de sociaal-ekono
mische autonomie, de struk
turen te Brussel en de taal
groepen anderzidjs. De pari
teit in de ministerraad en 
het principe dat Brussel 3e 
gewest zal zijn, werden vast
gelegd, terwijl al het overige 
afhangt van latere regelin
gen. 

•iV De begrenzing van Brussel 
tot de 19 gemeenten, als 
taalgebied, als agglomeratie 

en als gewest, wordt niet ge
waarborgd in de grondwet. 

•ü: De mogelijkheid werd open
gelaten dat de grenzen van 
Brussel als taalgebied, als 
agglomeratie en als gewest 
onderhng verschillend zou
den zijn, en buiten de 19 ge
meenten zouden treden. 

-sür Het gevaar is niet denkbeel
dig dat bij het invoeren van 
kultuurautonomie (art. 107 
quater) en -••an de struktu
ren te Brussel (art. 108 ter) 
bepaalde partijen of groe
pen hun goedkeuring afhan
kelijk zouden stellen van de 
uitbreiding van Brussel als 
taalgebied of gewest of ag
glomeratie. 

TV Zodra de sociaal-ekonomi
sche autonomie wordt inge
voerd, is Brussel effektief 
het derde gewest. Worden 
de bevoegdheden ruim en 
voor alle gewesten gelijk be
paald dan onstaat het ge 
vaar van « Brussel derde 
macht ». 

it De voor de Vlamingen te 
Brussel in het vooruitzicht 
gestelde struktxiren bieden 
vooralsnog o n v o l d o e n d e 
waarborgen, (schijnpariteit) 
en geen zekerheid dat de 
raad-, het kollege en de kom
missie uit waarachtig tot de 
Vlaamse gemeenschap beho
rende personen zullen be
staan). 

Zijn daarom van vlaams stand
punt van zeer groot belang : 

TÜr Akties tot onmiddellijke en 
volledige toepassing van de 
bestaande taalwetten, en tot 
verbetering van de bestaan
de taalwetten bv. voor het 
leger ; dit vooraleer de op-
houdingsprocedure (art. 38 
bis) van kracht wordt. 

•5̂  Gelijktijdigheid in de invoe
ren van de kultuurautono
mie. de sociaal-ekonomische 
autonomie, en de taalgroe
pen in het parlement 

•A" Süoedige invoering van de 
strukturen te Brussel, maar 
op zo'n wijze dat de (gebrek
kige) gelijkheid voor de ne-
derlandstaligen niet verder 
uitgehold zou worden (nood
zakelijkheid van gesplitste 
kieskolleges met één enkel 
nederlandstalig en één enkel 
franstalig kieskollege voor 
de 19 gemeenten. Invoeren 
— met een aangepast tijds
schema — van gesplitste be
volkingsregisters met alle 
juridische gevolgen. 

"fr Aktie tot onverwijlde en vol
waardige uitbouw van het 
nederlandstalig onderwijsnet 
(in de breedste betekenis) 
te Brussel. 

ir Éénzelfde begrenzing van 
Brussel als taalgebied, als" 
agglomeratie, als gewest, tot 
de 19 gemeenten. 

it Aan Brussel als gewest en
kel die bevoegdheden toe
kennen die het als hoofdste
delijk gebied redelijkerwijs 
nodig heeft. 

1̂  Eendrachtig verzet tegen het 
invoeren van de zogenaamde 
vrijheid van het gezinshoofd 
te Brussel 

it Verzet tegen het toepasselijk 
maken van het apart statuut 
van art. 1. 4" op de Voer
streek. 

De W B acht een ruim overleg 
over deze punten tussen de 
vlaamse verenigingen, de man-
datari«;=:en en de partijinstanties 
dringend nodig. 



t 

de achtbare 

heer piers 

in zijn hemdje 

Na de gemeenteraadsverkie-
zingen stuurde de h. De Smaele 
een mannetje naar Oostende 
om eens een intervleuw af te 
nemen van zijn lieve schoon-
broeder, de achtbare Jan Piers, 
burgemeester en ex-minister 
van Toerisme in de regering 
Vanden Boeynants. 

In « De Standaard » van 9 
november werden de diepzinni-
ge beschouwingen van deze 
begaafde politicus afgedrukt. 
Janneman Piers, die kennelijk 
met de mooie VU-overwinning 
te Oostende in zijn maag zat 
(van 1 zetel naar 5) liet zich 
daarbij het volgende ontvallen: 
« Wat de VU betreft, u zal wel 
begrijpen dat wij onmogelijk 
met die partij een voldoend 
stevige bestuursmeerderheid 
konden vormen. Het lijkt trou
wens wel zo goed als onmoge
lijk om met Vü-schepenen In 
Brussel bij de ministers van 
Openbare Werken, Volksge-

Eerste dag -^ 

dosfelinsf-ituuf' 

wat weten wij 
over 
federalisme ? 

Hoe moe| het nu met de federale struktuur van 
ons land ? Hoe verdelen we de 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 : 
Aanvang telkens te 9 u 30. Gent : VTB-Iokaal, 
Kal'andenberg. Leuven : Huis Vlaamse Leer
gangen, Boekhandeistraat. 
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. 

Tederalisme : levensbeschouwing en politieke 
leer. 
Decentralizatie 
tonomie. 
Wat is federalisme ? 
Argumenten voor en tegen. (Bespreking). 

dekoncentratie — kultuurau-

Tweede dag ~ Verschillende voorstellen i.v.m. federalisme (fe
deralisme met twee en half, drie, vijf, zes, negen, 
tien en elf). 

— Federalisme met twee : bevoegdheidsverdeling. 
— 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 I 

zondheid. Huisvesting, Ver
keer, Streekekonomie, enz., 
kredieten voor Oostende te 
bekomen ». 

Onze wakkere mechelse sena-
tor Jorissen had dit ook gele
zen en wou weten wat de mi
nisters die met naam genoemd 
werden er wel van dachten. 
« Het is duidelijk » zo schreef 
Jorissen in zijn parlementaire 
vraag « dat zo deze verklaring 
juist is, het normale demokra-
tische spel grondig vervalst 
wordt en de demokratie zwaar 
zou worden geschaad ». 

De ministers De Saeger, Na-
mèche, Breyne, Bertrand en 
Vlerick zullen wel eventjes ge
sakkerd hebben toen zij het 

Piers'proza onder ogen kregen, 
en verveeld omdat zij de uit
latingen van deze heer nu ook 
nog publiekelijk moesten gaan 
tegenspreken. 

Zo antwoordde minister Ber
trand (Verkeerswezen) op de 
vraag van senator Jorissen het 
volgende : « Het verwondert 
mij dat het geachte lid, op 
grond van losse geruchten, de 
mening zou zijn toegedaan dat 
zijn partijgenoten diskrimina-
toir behandeld worden door 
mijn departement. Mocht hij 
daar werkelijk van overtuigd 
zijn, dan zou ik hem om koa-
krete gegevens willen verzoe
ken ». Minister Breyne zegde 
het zo : « Ik kan het achtbaar 

lid verzekeren dat ik geen dis-
kriminatoire maatregelen toe
pas bij het onderzoek van de 
dossiers en bij het toekennen 
van de kredieten. Vertegen
woordigers van de Volksunie 
hebben reeds gezeteld in kom
missies die in mijn kabinet 
vergaderden ». En de minister 
voor Streekekonomie André 
Vlerick, een andere schoon
broer van Piers, schreef in zijn 
antwoord : « Ik heb de eer het 
achtbaar lid eraan te herinne
ren dat de regering niet ver
antwoordelijk is voor de ver
klaringen die door de parle-

j^mentsleden worden afgelegd. 
Wat mijn departement betreft, 
kan ik de verzekering geven 

dat steeds de meest strikte ob« 
jektiviteit in acht genomen 
wordt bij het onderzoek van de 
dossiers. Zoals de achtbare 
heer senator en zijn kollega's 
wel zullen ondervonden heb» 
ben, speelt de politieke partij, 
waartoe de aanvragers of de 
interveniërende mandatarissen 
van de betrokken gemeenten 
behoren, hierbij geen enkele 
rol ». 

Zedeles : Ofwel verkocht de 
achtbare burgervader van Oos« 
tende enkel maar wat demago* 
gische cafépraat, ofwel vertelde 
hij de waarheid (die Is wel 
meer uit de kindermond te 
vernemen) en dan zijn de ge< 
noemde ministers... 

wij in nederland 

slaven van de 20ste eeuw 

(jeeveedee) Twee brand-drama's in nederlandse steden hebben zopas 
weer eens een onderwerp in de belangstelling gebracht waarover in de 
« officiële » berichtgeving feitelijk maar zelden werd geschreven. Half 
december kwamen in het hartje van Amsterdam negen buitenlandse ar
beiders — acht Marokkanen en een jonge man uit Tanzania — om in de 
vlammenzee waarin hun pension in weinig ogenblikken was herschapen. 
(Het vuur bleek aangestoken te zijn door een jeugdige amsterdamse twee
ling). En in de nieuwjaarsnacht werden in Rotterdam twee pensions, waar-
in dertig Turken woonden, door .brand totaal verwoest. Vier van de zuid
oost-europese gastarbeiders dienden naar een ziekenhuis te worden over
gebracht. 

Evenals in de meeste westelijke 
landen moest Nederland de laat
ste tien, twaalf jaar ter wille van 
het op peil houden van de indus
triële bedrijvigheid beroep doen 
op werknemers uit de armere ge
bieden van het kontinent : zuid-
Italië, Turkije, Griekenland, Span
je, Zuid-Slavië, en zelfs uit Marok
ko. Vele tienduizenden vreemde
lingen (in Amsterdam alléén al 
vijftienduizend), dikwijls aange
worven door nederlandse ambte
naren, kwamen de mankracht van 
de op volle toeren draaiende in
dustrie versterken. De investe
ringswoede van de laatste jaren 
deed de vraag naar « gastarbei
ders » nog toenemen. 

paria's en profiteurs 

Veel meer dan deze mensen 
naar hiertoe halen en hen het af
gesproken loon uitbetalen, deed 
het bedrijfsleven echter niet, en 
de overheid trok zich van de bui
tenlandse invazie al evenmin wat 
aan. Het zal duidelijk zijn wat dit 
betekent in een land dat meer dan 
een kwart eeuw na dato de tijdens 

de oorlog ontstane woningnood nog 
steeds met heeft kunnen oplossen. 
Want waar moeten die Turken, 
Italianen, Marokkanen, enz. in Ne
derland wonen ? 

Een enkel bedrijf, waar een goe
de sociale dienst fungeert, zorgde 
voor woongelegenheid ten behoe
ve van haar eigen vreemde perso
neelsleden. In sommige gevallen 
werden zelfs nieuwe huizen ge
bouwd met het oog op de gezin
nen van de buitenlanders die zich 
immers na een bepaalde periode 
in Nederland mogen vestigen 
Maar in het algemeen werden de 
vreemdelingen buiten hun werk 
als paria's behandeld. In de grote 
steden waren het gewetenloze pro
fiteurs die voor woekerprijzen 
woon- en slaapruimte verhuurden 
en dat vaak tegen voorwaarden en 
omstandigheden die nauwelijks 
menswaardig kunnen worden ge
noemd. Op kleinere plaatsen ver
liep de verschaffing van woon
ruimte dikwijls wat beter, maar 
daar leverde het probleem van de 
verschillende kuituren nogal eens 
moeilijkheden op. Er werden ca
fe's gesloten omdat de eigenaars 
niet met de buitenlanders konden 

omspringen en hen maar al te dik
wijls beschuldigden van misdra
gingen die... in menig geval door 
Nederlanders waren uitgelokt. 

de negers van europa 

Kortom : de integratie van de 
« gastarbeiders » (een vriendelijk 
woord voor mensen die feitelijk 
als moderne slaven worden behan
deld) is in Nederland een fiasko 
geworden. Van de ergerlijke toe
standen in de zogeheten pensions 
— beter gezegd : mensen-opslag
plaatsen — lekte af en toe wel 
eens iets uit, maar het is toch 
eerst na de grote branden in Am
sterdam en Rotterdam dat de 
openbare mening en de publici
teitsmedia zich met het schandaal 
van de behandeling der vreemde 
arbeiders meer zijn gaan bezighou
den. Hevig verontwaardigd beluis
terden de afgelopen week in Am
sterdam honderden Nederlanders 
het relaas van de Spanjaard Lino 
Calle die een wekelijks radiopro
gramma voor de spaanse arbei
ders in Nederland prezenteert. Hij 
vertelde over de zolderkamertjes 
in Utrecht waar zes tot tien bui
tenlanders op stapelbedden moe
ten slapen, over de vele brandge
vaarlijke pensions waar het ele
mentairste blusmateriaal ont
breekt. Ook stelde hij het feit aan 
de kaak van het gebrek aan voor
lichting, zowel in de landen van 
herkomst als in Nederland zelf 
« Wij zijn zonder meer de negers 
van Europa », aldus Calle, « de 
moderne slaven van deze eeuw » 

« geweten sussen » 

Het was ook te verwachten dat 
na de brand in Amsterdam de 
overheid bepaalde stappen zou zet
ten. Zo zal de brandweer alle pen
sions in de hoofdstad streng gaan 
kontroleren en besloot de gemeente 
om het vraagstuk van de huisves
ting voor buitenlanders serieus te 
gaan bestuderen. Men moet over

igens betwijfelen of deze « studie » 
iets zal opleveren, want er zijn in 
Amsterdam nog ongeveer veertig
duizend woningzoekenden. Hoe 
weinig de nijpende problematiek 
der gastarbeiders het gemeentebe
stuur tot heden had beziggehou
den, werd duidelijk uit een ver
klaring van een wethouder die 
moest toegeven dat de overheid 
helemaal niet wist hoeveel pen
sions voor vreemde werknemers 
de stad telde. Bovengenoemde Cal
le konstateerde bitter dat er nu 
wel een nieuwe stichting huisves
ting voor buitenlandse arbeiders 
wordt opgericht, maar dat dit or
gaan is opgezet door «nederlandse 
bemoeials die hun geweten probe
ren te sussen ». 

ontwikkelingshulp ? 

Hoe grondig deze zaak in Ne
derland fout zit blijkt ook uit een 
regeringsnota waarin gezegd wordt 
dat men in Den Haag niet veel 
voelt voor het laten overkomen 
van de gezinnen der gastarbeiders, 
maar dat van de andere kant de 
nederlandse ekonomie de buiten
landers niet zal kunnen missen 
Nog méér vreemde mannen dus 
naar hier halen, mannen die so
ciaal niet opgevangen worden, ter
wijl vrouw en kinderen in een 
ver land achterblijven. 

Geen wonder dat de aktiekomi-
tees die zich hier en daar inzetten 
voor een menswaardig bestaan der 
gastarbeiders, zich afvragen of het 
niet beter zou zijn bepaalde be
drijven over te brengen naar de 
arme landen zelf. Nu worden in 
Nederland, dank zij de vreemde
lingen, kunstmatig fabrieken in 
stand gehouden, die in Spanje 
zuid-Italië, enz. ontwikkelingshulp 
zouden betekenen. Helaas ^al het 
nog wel lang duren vooraleer zul
ke plannen verwezenlijkt worden 
En intussen blijft het schandaal 
van de twintigste eeuw-slavernii 
in Nederland (en elders) voortbe 
staan... 
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Over enkele weken staan wi j dus opnieuw tegenover het vraagstuk van 
het Brusselse statuut. De regering moet daarover vóór einde januari een 
wetsontwerp indienen, wetsontwerp dat dan als dekmantel moet dienen 
voor de invoering van wat de franstaligen de « vrijheid » van het ge
zinshoofd durven noemen. 
Het lijkt ons nuttig, met het oog op deze uitvoeringswet, nog even de 
argumentatie onder de loep te nemen waarmee de VU-senatoren tijdens 
de eindeloze zitting van 17 december de regering en de meerderheids
partijen in de veren zaten. 
De vlaamse leden van de meerderheidspartijen misten toen de moed om 
in het parlement hun kapitulatie te verdedigen. Nochtans is dit in een ge
zond parlementair bestel de normale plicht van een regering en van haar 
meerderheid. Zij aarzelden echter niet dit parlement voortdurend zelf af 
te takelen. Blijft dan nog het feit dat ze moeilijk hun houding konden 
verdedigen, zij aanbidden nu wat zij vroeger altijd hebben verbrand. 
De regering deed nog meer. Waar de vlaamse pers — in tegenstelling 
met de franstalige — wel meer beneden haar taak blijft wat betreft de 
parlementaire informatie, dan was de wijze waarop zij, en ook de tv, zich 
ditmaal heeft afgemaakt van het grondwetsdebat gewoonweg bescha
mend. Over de ontknoping van een debat, dat jarenlang de nieuwsme
dia uitvoerig had beziggehouden, vernam 't publiek nagenoeg niets. De 
regering en het gevestigde belgische establishment konden tevreden 
zijn : de domper op de nieuwsmedia werkte perfekt. O heerlijke pers
vri jheid, o vrije nieuwsmedia. 

Het debat werd in de Senaat naast een eenzame Lagasse van het FDF, 
af en toe de verbelgischte Griek Risopuios (verre nazaat van de vlaams-
gezinde Waal Jottrand), vri jwel alleen door de VU-senatoren op gang 
gehouden. Zij vulden ongeveer de helft van het 12 uren lange debat. 
Het « Beknopt Verslag » van de senaatszitting van 17 december bevat 
dan ook een arsenaal van argumenten, naar voor gebracht door onze 
senatoren. Ter informatie van onze lezers brengen wi j hieronder een 
bloemlezing van de voornaamste. 

bij 

een 

senaatsdebat 

lode claes 

Senator Lode Claes, waartegen de 
kleurpartijen gewoonlijk een artikel 
aanvoeren dat hij schreef in « la revue 
nouvelle » vóór hij VU-senator werd, 
toonde duidelijk aan dat de tegenstan
ders dit artikel nooit aandachtig gelezen 
hadden. Hij schreef dat de vrijheid van 
het gezinshoofd denkbaar is in een nor
male maatcshappij zonder sociaal-eko-
nomische druk, maar dat zijn artikel 
juist ging over die bestaande sociaal-
ekonomische druk ! Iedereen bleef hem 
dan ook Jiet antwoord schuldig. 

Hij betoogde dat de taalwetten als 
zodanig al niet genoeg tegendruk kon
den bieden, en zeker niet als ze slecht 
of onvoldoende worden toegepast. Het 
is trouwens politiek immoreel, volgens 
spreker, dat degenen die de wetten sa
boteren dan nog gelijk krijgen ook. 

Claes zei o m. : « Men zal moeten toe
geven dat ik in mijji artikelen, waarin 
ik de taalwetgeving als ondoelmatig heb 
afgeschilderd, de afschaffing slechts be
pleit in het kader van een werkelijk 
federalisme Men mag hieruit niet af
leiden dat de niet-toepassing van de 
taalwetgeving moet geduld worden. Zo 
Wij in een ordelijk land willen leven 
moeten alle wetten toegepast worden. 
De hipoteek van de niet-toepassing der 
taalwetten zal nog lang op de toekomst 
blijven drukken. Het is een schandaal 
dat zij die pleiten voor de afschaffing 
van de taalwetgeving en die ook gedeel
telijk bekomen, vaak dezelfden zijn die 
de taalwetten niet hebben toegepast en 
ze zelfs gesaboteerd hebben ». 

Hij betoogde anderzijds dat een inde
ling van de Brusselaars volgens de taal 
noodzakelijk was, maar dat hij moeilijk 
inzag hoe dit mogelijk is zo men de 
nieuwe strukturen niet méér federalis
tisch maakte. *De « Gazet van Antwer
pen » die drukte dat senator Claes zich 
tegen afzonderlijke taalregisters te 
Brussel uitsprak gaf dus zijn gedachte 
verkeerd weer). 

Senator Claes wees er op dat de pari
teit in het brussels agglomeratiekollege 
noodzakelijk was, zeker als men die pa-
titelt nationaal op regeringsvlak toepast. 
Op een onderbreking van minister Tin-
demans, die de pariteit als onmogelijk 
afwees, zei Claes dat zulke pariteit in 
de geschiedenis nochtans vaker voor
komt en doelmatig was, zoals o.m. ten 
tijde van de twee konsuls te Rome. 

Hij voorspelde dat de grondwetsher-
zienmg verre van het waals-vlaams 
vraa!?stuk op te lossen de konfliktsitua-
tie zou verscherpen. Het vlaamse volk. 
zei hij, heeft recht op een volwaardige 
pohtiekc struktuur. Men kan opteren 

voor een unitaire struktuur, maar dan 
moet er evenredigheid, proportionaliteit 
bestaan. Er is echter ook de federale 
oplossing. Dat betekent een grote auto
nomie voor de deelstaten, met al wat 
hieruit voortvloeit. Thans hebben wij 
noch het ene noch het andere. De even
redigheid wordt opgegeven door de 
voorstanders van die idee uit de tradi
tionele partijen. Wij krijgen een grond
wetsherziening, die aan de Vlamingen 
noch de voordelen van het ene noch die 
van het andere stelsel verschaft. 

De rede van Lode Claes werd 's voor-
middags gehouden en kwam in de pers 
nog tot haar recht, behalve hier en daar 
een foutieve weergave. Hij beheerste 
het debat in de voormiddag. 

maurits van haegendoren 

Senator van Haegendoren, die in dit 
debat biezonder bij de pinken was, 
noemde met de woorden van vader Cats 
de franstalige meerderheid te Brussel 
« de derde die de streng houdt ». 

De overrijkdom van Brussel is af te 
lezen uit de statistieken inzake bruto 
nationaal produkt, omgerekend per in
woner. In Vlaanderen bedraagt dat 

71.200 fr, in Wallonië 70.200 en te Brus
sel 111.500 fr. Van de 325 grootste bel
gische vennootschappen worden er 176 
geleid vanuit Brussel, 109 vanuit Vlaan
deren en 40 vanuit Wallonië. Van het 
hoger kaderpersoneel wonen er 16.043 te 
te Brussel, 20.988 in Vlaanderen en 
16.523 in Wallonië. Daarom durft de re
gering Brussel niet aan. 

Met deze taaloplossing die de sleutel 
zou zijn van het nieuwe kommunitaire 
België, wordt evenmin als met andere 
voorgestelde grondwetsbepalingen ge
dokterd aan fundamentele moeilijkhe
den, wegen de abnormale overmacht en 
overrijkdom van de hoofdstad, aldus 
van Haegendoren. 

frans baert 

Senator Baert bewees andermaal bij 
de bespreking van zijn talrijke amende
menten en van de artikelen dat hij de 
senator was die het best de nieuwe 
grondwetteksten kent." Hij was ook het 
meest aan het woord in heel het deba-. 

Bij de bespreking van 3bis over de 
vastleggin- van de taalgebieden sprak 
hij zijn voornaamste rede uit. 

Vooreerst wees hij de beschuldiging 
van negativisme van de hand. Geduren
de de 16 jaar dat de grondwetsherzie
ning aanhangig is weigerden om beurt 
alle grote partijen hun medewerking : 
de CVP, de BSP en de PVV (senator 
Jorissen zou later zeggen dat de Kamer-
fraktie van de CVP ooit de Kamer ver
liet, fraktieleider Eyskens op kop). 

Anderzijds heeft geen enkele partij 
méér dan de Volksunie tegenvoorstellen 
gedaan en amendementen ingediend. 

Senator Baert maakte dan de historiek 
op van de onderscheidene voorstellen-
Eyskens. 

In 1968 was er nog geen sprake over 
een statuut Brussel maar werd er wel 
een grendelprocedure voor de taalwet
ten vooropgezet. Het werd nadien 
voortdurend slechter. Tijdens de kom
missievergaderingen '68-'69 kwam de 
pariteit in de ministerraad en de grond
wettelijke bescherming van Leuven-
Frans erbij. 

De werkgroep van de 28 kwam tot in
teressante besluiten, doch te weinig er
van werd in grondwetsteksten weerhou
den. De werkgroep van de 24 over Brus
sel geraakte niet tot overeenstemming 
omwille van de «vrijheid» van het ge
zinshoofd. 

De regeringsmededeling van 18 fe
bruari 1970 was op verscheidene punten 
dubbelzinnig. Negatief was het punt 
van de oprichting van de 3 gewesten en 
de «vrijheid» van het gezinshoofd die 
in het vooruitzicht werd gesteld. 

In de openbare vergaderingen tijdens 
de jongste zomer sloot de regering met 
de PVV het bondgenootschap van de 
drie traditionele pratijen en kregen we 
de supergrendel, om voor de toekomst 
een onderonsje van de drie partijen te 
krijgen. De grondwetsherziening werd 
aldus in het teken gesteld van de be
langen van een politieke partij, de PVV. 
Hij haalde de uitspraak van de heer 
Van den Boeynants aan, die voor enkele 
maanden beweerde dat elk uitstel van 
de grondwetsherziening slechtere toe-
komstperspektieven voor Brussel zou 
meebrengen en vroeg de eerste-minister 
waarom hij dan in het belang van 
Vlaanderen niet gewacht heeft? De on
telbare gesprekken van Eyskens met 
Descamps hebben meegebracht dat de 
kleine vlaamse man te Brussel geslacht
offerd werd. Of Is de vrijheid van het 
gezinshoofd misschien voor de franstali
ge huisvader bestemd ? 

Senator Baert haalde een recent top-
artikel van « La Libre Belgique » aan 
over Eyskens en zei dat hij de lof kreeg 
die hij verdiende van wie hij diende. 

"(lees verder blz 9) 
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oortog en romanliteratuur 

Wij hebBen er vroeger op deze bladzijde — naar aanleiding van 
de bespreking van een boek over het tenia oorlog: en repressie — 
al op gewezen, dat in onze literatuur dit tema, nl. de oorlog en 
zijn begeleidingsverschijnselen zo weinig aan bod kwam, en wij 
hebben er enkele o.i. belangrijke redenen voor aangeduid. In de 
eerste plaats was er het — betrekkelijk — passief ondergaan van 
de oorlog door een groot gedeelte onzer bevolking. Er was daaren
boven een betrekkelijk lange periode van « zwijgen » — vrijwillig 
of gedwongen — van hen die de oorlog wél in zijn aktiefste en 
brutaalste vormen — aan het front of in de bommenregen der 
duitse steden — meemaakten, of die de repressie aan den lijve 
ondervonden. Werkelijke oorlogsliteratuur kan slechts uit een 
minimum aan ervaring groeien, en hetzelfde geldt voor gevange
nis- of repressieromans : de onnatuurlijkheid, de onwaarachtig
heid en het onevenwichtige van menig werk dat het oorlogstema 
behandelt « van horen zeggen » of uit vaak niet al te objektieve 
verslagen of geschiedeniswerken, wijst hierop. 

Nu is de periode van stil
zwijgen blijkbaar voorbij .Na 
« Bloedgroep O » van Domien 
van Rietvelde en « Jan van 
Gent » van Ward Hermans als 
soldatenromans, na het aangrij
pend en bitter repressieboek 
van Marcel Matthijs « Onder 
de Toren », via de verhalen van 
Valere De Pauw en diens boek 
over Vindevogel, die in hun 
periode van verschijnen van 
de auteurs nog een dozis moed 

vergden, blijkt nu het tema 
niet meer taboe, hoewel sommi

ge auteurs nog gedwongen 
werden hun werk m eigen be
heer uit te geven omdat hun 
gewone uitgever de moed niet 
had het te doen. 

Dat de situatie wel degelijk 
veranderd is, dat het onder
werp na 25 jaar niét meer ta
boe is en bij menig auteur te 
sluimeren lag, wachtend op het 
goede moment ; dat het bij ve
len nog zoiets als een « unbe-
waltigte Vergangenheit » was 
die ze schrijvend zouden « be-
waltigen » : dat bewijst het 

feit dat er op dit ogenblik op 
onze tafel een stapeltje romans 
ligt, die elk een tema behande
len dat met oorlog en repressie 
of hun gevolgen te maken 
heeft. 

Leo Mets, de auteur van 
« Hechteniskamp 1 -t- 2 » heeft 
met verhalen en met- een elftal 
romans, met verscheidene ver
talingen in het Duits en het 
Italiaans, met de Vliebergh-
prijs, de K. Barbierprijs der 
Vlaamse Akademie en met de 
prijs der Grootkempense Kul-
tuurdagen zich reeds een solide 
literaire reputatie veroverd. 
Men kan niet voorbijzien aan 
het feit dat de taalkundige en 
romantechnische beheersing 
mettertijd gegroeid is tot een 
« meesterschap » (waarbij wij 
niet willen zinspelen op het 
feit dat Leo Mets, als onderwij
zer, tot een beroep behoorde 
dat, samen met dat van dokter, 
aan de vlaamse beweging het 
leeuwenaandeel van zijn pio
niers en « stille werkers » ge
leverd heeft), 

Leo Mets heeft in de meeste 
van zijn vorige romans indivi
duele menselijke problemen 

k o r t 
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• De speelkalender voor januari van de 
brusselse Beursschouwburg (August Orts-
straat 22) ziet er als volgt uit : « De Wormen » 
door het Brussels Kamertoneel op 2 januari; 
« Elckerlic » door Studio Teirlinck op 
8, 11, 12, 13. 14, 15, 18, 19, 20 en 21 januari; 
Poppenspel van dr. Faust door Garageteater 
Suskewiet op 8, .9, 10, 16. 17, 22, 23, 24, 29, 
30 en r i januari; «Schatten van kinderen» 
door het Reizend Volksteater op 8 en 9 
januari; «1 Kindje, 2 kindjes. 3 kindjes... 
stop» met Louis Verheeck, de Elegasten en 
Anjes op 12 en 26 januari; « De Uil en Poes-
siekat» door het Grootlimburgs Toneel op 15. 
16, 28 en 29 januari; American Theatre op 20, 
21 22 en 23 januari; «Krant» met Hugo 
Meert op 31 januari. 

Plaatsbespreking tel. 02/11.25.25 • 

• De KVS Brussel (Lakense straat 146 > pro
grammeert op 13 januari « De spaanse hoer » 
van Hugo Claus in de regie van Albert Goris 
met Ann Petersen in de hoofdrol. In januari 
wordt echter nog « Vrijdag» van de zelfde 
auteur doorgespeeld nl. op 19 januari, even
als- «Tchao» van Sauvajon (op 23, 24, 26 
27, 28 en 29 jan.) «Macbeth» van Shakespea
re staat nog op de affiche op 14 en 15 
jan.), verdere opvoeringsdata van « De spaan-
se hoer» zijn 13, 16. 17. 20 21 22 30 en 31 
januari • 

• Het Paleis voor Schone Kunsten te Brus
sel zet 1971 in met een hele reeks ten
toonstellingen. Van 8 tot 24 jan. expozeert de 
Japanse kalligraaf Shiryu Morita die zich 
noemt «sho-ka» of meester in de techniek 
van het schoonschrift, dat meer en meer naar 
een zelfstandige grafische uitdrukkingsvorm 
vol simboliek evolueert. Eveneens uit Japan 
worden van 8 jan. tot 7 februari schilderijen 
tentoongesteld van zeven in Europa levende 
Japanse kunstenaars nl van Kumi Sugai Yo-
zo Hayaguchi (Parijs). Yasse Tabuchi. Key 
Hiraga, Ado Sato en Teruo Onuma (Amster
dam) en Tajazu Matsuo (Brussel) Behalve 
de expozitie «dertig slovaakse ïkonen» (tot 
28 januari) is er de tentoonstelling van Cesar 
Baldaccini. geboren in 1921 te Marseille Be

gonnen met skulpturen uit oud ijzer, macht' 
nefragmenten stelt hij tans kreaties uit polys-
tireen voor, waarvan de toevallige uitzwellin-
gen hem inspireerden tot de benaming voor 
zijn tentoonsstelling «expansions» (tot 11 
februari) • 
• Twee belangrijke tentoonstellingen in het 
brusselse paleis voor schonen kunsten deze 
maand : de Sidney en Harris Janis kollektie 
uit het Museum of Modern Art te New York, 
een selektie uit de schenking door deze he-
roemde galerijdirekteur aan het muzeurn 
voornoemd, met werken van Arp, Bocdioni, 
de^ Chirico, Dali. Duchamp, Max Ernst, Klee, 
Léger, Magritte, Picasso, Schwitters en min-
der bekende modernen o.w. dan toch onze 
Mondriaen. De tweede tentoonstelling omvat 
40 tekeningen en akwarellen van Georg 
Gross, wiens kunst samenviel met de politie
ke chaos en de sociale verwarring in Duits
land voor en na de eerste wereldoorlog Het 
zijn schetsen uit de studiejaren meestal hit
tere satirische bladen, realistische portretten 
en modelstudies uit Gross' amerikaanse perio
de (na 1933). De Janis-kollektie loopt tot 
11 februari, de Gross-tentoonstelling tot 24 
januari • 

• De tentoonstelling van abstrakte tekenin
gen van Michel Seuphor alias Fernand Ber-
ckelaers uit Antwerpen, in het Dhondt-Dhae-
nens Muzeum te Deurle heeft nog eens aan
getoond dat « niemand sant in eigen land is ». 
Hoewel deze te Parijs tot werelburger gewor
den Vlaming zich als Vlaming steeds liet gel
den, vond men middel om dit Vlaming-zijn 
in de katalogus zoveel mogelijk weg te mof
felen en tevens de vlaamse medestanders 
van Seuphor-Berckelaers in Vlaanderen zo
veel als dood te zwijgen Heeft de samenstel
ler dan geen weet van de recente doorbraak 
van de moderne vlaamse kunst op de inter
nationale markt? Er zullen altijd mensen 
zijn, die op de maan leiden Maa-^ "rperen doet 
'•> dat toch af en toe • 

• Met de jaarwisseling hebben ettelijke 
instellingen en verenigingen een inspanning 
gedaan om .<!childerijen. tekeningen of ander 
grafisch werk tegen «maatschappelijke prij
zen » te koop te bieden Lofwaardig initiatief 
dat echter nog te zeld'^aam is in een tijd waar
in de kunstmarkt ons niet alleen voor de hele 
groten met astronomische cijfers overdondert 
maar waarin ook de mindere groten vaak al 
te wijd gapen wat hen niet zal beletten af te 
geven op de «bazarkunst» tot de aankoop 
toaarvan het grote publiek zich nog steeds 
laat verleiden Dat zal wel waar zijn maar 
indien er wat minder gevraagd werd voor 
«goede kunst» zou er misschien minder 
kitsch aan de man gebracht worden. De ein-
dejaarsinitiatieven waarvan hierboven sprake 
bewijzen inderdaad dat ook de bekende « ge
wone man» met de even bekende «kleine 
beurs » soms meer smaak heeft dan de zgn. 
élite. Wat hij echter slechts kan bewijzen als 
de prijzen binfien zijn financieel bereik gera
ken • 

aangesneden. Uit zijn nieuwe 
roman «Hechteniskamp 1 4- 2» 
spreekt echter een onverholen 
engagement. Het kamp waar
van sprake in de titel, is een 
gevangenenkamp dat door de 
Duitsers tijdens de oorlog op
gericht werd ergens in Vlaan
deren en dat na de oorlog 
dienst doet om er echte of ver
meende « zwarten » in op te 
bergen. Mets' boek bevat twee 
grote delen : het eerste dat 
het duitse kamp tot middelpunt 
heeft, draagt de titel « Het 
sisteem en de machinist » en 
het tweede, dat zich in en rond 
de periode van het belgische 
kamp afspeelt, heet « De im-
provizatie en een speelman ». 

De figuren die in deel I en 
deel n voorkomen zijn groten
deels dezelfde, al spelen ze dan 
een andere rol : zo wordt de 
timmerman van het oorlogs-
kamp de na-oorlogse bewaker
verzetsman. In het eerste ge
deelte is het een van sabotage 
verdachte treinmachinist, die 
tenslotte aan de folteringen zal 
bezwijken, die het slachtoffer 
is van het sisteem. In het twee
de gedeelte wordt de rondtrek
kende speelman Adriaan 
slachtoffer van de improvizatie 
van het verzet, en belandt hij, 
de cinicus, tussen een hetero
gene verzameling van politie
ke idealisten van alle slag en 
pluimage en van alle gradaties. 
Rond kamp één en kamp twee 
leven en sterven dan de meest-
diverse personages : de rijke 
mijnheer Odilon, Rosse Ron de 
kamptimmerman, zijn vrouw 
Lisa en zijn kinderen, naast de 
minder fraaie of vulgaire figu
ren : de kampbewakers, de 
verzetslui zoals Gust van Door-
ne en Gor, de hatelijke, fana-
nieke pastoor. 

De auteur heeft dit wereldje 
op een voortreffelijke manier 
weten weer te geven, met een 
realisme dat o.i. overtuigender 
is dan de beschrijving van de 
kamprealiteit zelf. Er zijn wel 
enkele kleinere onjuistheden : 
een stalag was een krijgsge
vangenenkamp, geen koncen-
tratiekamp ; sabotagedaden 
werden meestal niet op zo'n 
dillettanische manier onder
zocht en beoordeeld, en kwa-

; ' * % • 

men trouwens gewoonlijk vooi 
een militair gerecht en niel 
voor een onderonsje van kamp. 
bewakers en spoorwegmannea 
Wat niet belet, dat feiten zoals 
de auteur ze weergeeft, moge
lijk waren : Het werk ontstond, 
naar op het omslag wordt mee
gedeeld, uit gesprekken mei 
getuigen. 

Het tweede gedeelte — ovei 
het kamp na de oorlog — lijki 
ons uit een direkter ervaring; 
een waarachtiger belevenis ge. 
schreven te zijn. De veron1> 
waardiging in het eerste ge-
deelte is gebazeerd op het ge-
hoorde, die in het tweede deel 
op het geziene : men hoeft niet 
eens in een naoorlogse hechte
niskamp gezeten te hebben om 
te weten wat er gebeurde met 
de mensen die men gevangen 
nam : het sadisme leverde daar
voor genoeg straat-tonelen. 

Uit de beide delen spreekt 
echter de verontwaardiging 
van de auteur en zijn heimwee 
naar rechtvaardigheid, zijn af
schuw voor haat en onmense
lijkheid en voor al wat de mens 
in zijn vrijheid en waardigheid 
aantast. 

Het is deze verontwaardiging 
die aan dit boek zijn menselijls 
aksent geeft. De literaire waar
de ervan is, onafgezien van wat 
wij hierboven zegden, onbe
twistbaar. Ook al zijn niet alle 
figuren even geslaagd of ko
men ze even reëel uit de verf, 
dan zijn de belangrijkste per» 
sonnages — vooral Rosse Ron 
en de speelman Ariaan — uit
zonderlijk goed getipeerd. Met 
« Hechteniskamp 1 -1-2 » heeft 
Leo Mets tevens een — impli
ciet — pleidooi voor amnestie 
gehouden. Want uit deze aan» 
klacht tegen onrecht én ont-
aarding aan belde zijden blijkf 
dat de overwinnaar, die zidi-
zelf amnestie verleende voor 
de misdaden die aan zijn kant 
bedreven werden, geen enkele 
reden heeft dan die van een 
mensonwaardige haat, om de
zelfde amnestie niet aan de 
overwonnenen te verlenen. 

Leo Mets : '« Hechteniskamp 
1 -t-2 » - geb. 195 blz. — Uitge. 
verij De Roerdomp, Brecht. 

i f»*** 
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' t k l i e k s k e zoekt een paard 

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat wi j voor u een 
afspraak maakten met Herman Dewit de leider van 't Kliek-
ske, dat simpatieke kwartet uit Halle dat aanvankelijk Bra
bant en later heel Vlaanderen afschuimde op zoek naar 
oude liedjes en muzieksinstrumenten. Er is sinds die voor
bije 12 maanden al aardig wat weg afgelegd en er is haast 
geen streek meer in Vlaanderen of 't Kliekske is er niet te 
gast geweest. Op vraag van Herman Dewit, een oproep te 
doen bij onze lezers naar teksten en muziekinstrumenten, 
leverde ons artikel drie vruchtbare brieven op en dat is 
volgens de mensen van de volksliedjes-bent een sukses. 

Het is gezellig-rommelig in 
het huis van-Bozita en Herman 
m deze stille buurt, een boog
scheut van het met tal van 
eenrichting-straten begunstigde 
Halle Je merkt dat je bij men
sen binnengevallen bent die 
weten wat de betekenis van 
een interieur is want het is al
lemaal zo eenvoudig en meteen 
mooi en je bent er weer eens 
van overtuigd dat een kombi-
natie met eenvoud de meest ge
lukkige is. Aan de muur het 
ouderwetse bord met de figu
ren, dat de straatzangers ge
bruiken om hun liedjes te ver
duidelijken. Langs de boord van 
de langste muur een verzame
ling oude en nieuwe aarden 
potten, een haard die het be
sneeuwde hout wel murw 
krijgt en natuurlijk de oude in
strumenten, de draailieren, de 
klompviool, de zelfgemaakte 
doedelzak, de rommelpot... 

«Hoe staan de zaken, Her
man ? » 

Herman Dewit trekt zijn 
wollen trui over het hoofd en 

zet een ernstig gezicht (het gaat 
immers over 't Kliekske) : 

«Het gaat 't Kliekske goed, 
zowat tien optredens per 
maand, daarbij nog het maken 
van oude instrumenten. Die 
gaan goed de deur uit. Ik heb 
mijn job op het publiciteitsbu
reau laten staan en ben dus be
roeps geworden. Ik werk nu 
ook regelmatig mee aan de 
«volksomroep» Brabant. On
dertussen is ook onze LP op de 
markt gekomen en die doet het 
verre van slecht. » 

De LP ligt als een pronkstuk 
naast een droom van een ste
reo-installatie. 

«En deze zomer hadden wij 
het publiek mee in Heist op het 
humorfestival, maar de prijzen 
gingen aan onze neus voorbij 
want in het reglement zijn 
geen volksliedjes voorzien en 
dus grepen we d'er naast!» 

En dan natuurlijk de grote 
plannen voor de maand augus
tus. Ik heb het je al getelefo
neerd. Wij hebben, een paard 

nodig, een gezond sterk trek-
paard.» 

Van " tot 20 augustus trekt 't 
Kliekske door Vlaanderen met 
paard en huifkar om iedereen 
die het horen en zien wil de 
liedjes te spelen en te zingen 
die eens van ons geweest zijn 
maar die wij vergeten zijn om
dat er geschreven teksten ont
breken. De breuk met het ver
leden is haast definitief gewor
den .. 

Zijn wij wat te ondankbaar 
geworden tegenover een oud fa
miliebezit ? 

Herman Dewit krapt zich 
eens in de baard als we het op
nieuw over dat trekpaard heb
ben. «Het mag geen oude knol 
zijn, weet je ; geen doorgezakte 
rug ..» (Ondertussen zijn Hen
drik en zijn vrouw binnenge
komen, twee jonge mensen die 
mee op trek gaan en die voort
durend zitten te cijferen met 
dagen en uren en die plannen 
uitdokteren om juist die augus
tusdagen van hun baas vakan
tie te kunnen krijgen). 

Dokter Wejms van Bokrijk 
weet al van een wijtewagen die 
voor de kliek geschikt zou 
zijn... 

«En straks komt de meneer 
nog die de poppen maakt, want 
we spelen poppenkast ook, in 
de namiddag is dat om vier 
uur, voor de kinderen. Zo van 
Smidje Smee en dergelijke, al
lemaal in het kader van ons 
werk. En 's avonds om acht uur 
is hei dan het grote optreden, 
met voorstellingen tijdens de 
pauze van oude ambachten : 
koekeplanken kappen, kant ma

ken, riet vlechten, potten bak
ken en noem maar op. Dan mag 
ook iedereen komen met lied
jes uit zijn streek die reeds 
lang vergeten zijn, instrumen
ten komen tonen, wel het is al
lemaal welkom.» 

De weg door Vlaanderen ligt 
reeds min of meer vast. Er wer
den een aantal «vaste punten» 
uitgezocht die zeker bezocht 
zullen worden en de gemeenten 
daarrond worden niet vergeten 
door de karavaan uit Halle. 
Een stel verenigingen zijn be
reid mee te werken, de kul-
tuurfondsen en de VTB. De ge
hele tocht wordt verfilmd door 
Andries Buys. Van Grimmin
gen, naar Nederbrakel, Gijzel-
brechtegem, Kortrijk, langs de 
IJzertoren, Mannekensvere, 
misschien Heist, Brugge, Gent, 
Sint Niklaas enz gaat de tocht. 
Herman Dewit zegt er ter in
tentie van de VTB bij dat een 
tocht met de huifkar door 
Vlaanderen voor toeristen ze
ken een topper kan worden. 
«De VTB houdt ons trouwens in 
het oog », zegt zijn vrouw. « Wij 
zullen de eerste zijn die zo een 
tocht maken!» zegt Hendrik 
fier. 

Vrouw Rozita moet zich over 
het kleinste Dewitje buigen 
want Herman heeft een enor
me draailier van de muur ge
nomen en klagende klanken ko
men uit de houten buik. 

Ze hebben het nog over alles 
en nog wat nu. « We moeten een 
poppekast in mekaar timmeren 
die vlug uit- en ingepakt is. 
Morgen moeten we naar de 
VTB en naar het Davidsfonds 

en dan nog dat... paard. Men
sen waar moeten wij dat paard 
halen juist in de periode van 
de oogst. En het mag geen oude 
sukkel zijn, vervolledigt Hen
drik. Wat stapt zo'n paard per 
dag ? Niemand kan ontwoorden 
(Ergens haalt men de vergelij
king met een twee-paardje bo
ven...). Je voelt dat die mensen 
er een enorme voorpret aan be
leven. Hun entoeziasme loopt 
met hun ving r mee over de 
kaart van Vlaanderen. 

En voor we de weg naar huis 
terug inslaan zegt Herman het 
beneden aan de trap nog alle
maal eens : «Met de wijtewa
gen dwars doca: Vlaanderen. 
Als er mensen zijn die wensen 
dat wij eens langs komen dan 
doen wij dat, en de poppekast 
komt mee, ergens een zaaltje is 
genoeg of onder de linde van 
een dorpsplein (gelukkige ge
meenten die nog een linde op 
het dorpsplein bezitten!) dan 
moeten ze ons schrijven, voor 
de affichen en zo zorgen wij 
wel.» 

Belangstellenden voor de 
doortocht van 't Kliekske, men
sen die nog oude teksten van 
volksliedjes kennen, die weten 
dat er op zolder een oud mu
ziekinstrument ligt te vermol
men, wie belangstelling heeft 
voor oude «nieuwe» instru
menten en... wie een goed 
adres heeft voor een stevig 
trekpaard (dat wordt een 
nachtmerrie!) kan zich altijd 
in verbinding stellen met Her
man Dewit ('t Kliekske) Broek-
borre, Halle. 

mvl 

nivellering 

of 

onderscheid 

De ontwikkeling in de moderne kunst vertoont 
onmiskenbaar een nivellering, zoals deze zich trou
wens ook op sociaal gebied voordoet, zeker in de 
westerse wereld. Men kan vandaag de dag vaak 
moeilijk nagaan welke nationaliteit die of gene 
kunstenaar heeft, zozeer vertoont zijn werk gelijke 
trekken met die van kunstenaars uit een heel ande
re hoek van Europa. Dit is vooral zo in de beelden
de kunst, de literatuur zelf blijkt aan die nivelle
ring te ontsnappen alleen reeds door het taalver
schil, hoewel bepaalde ismen uiteraard ook in de 
literatuur op gelijkschakeling wijzen. De uitspraak 
« er is op de duur niets zo eentonig als een interna
tionale tentoonstelling van abstrakte kunst » da

teert trouwens niet van vandaag doch tipeert dit 
verschijnsel, dat vanzelfsprekend niet alleen be
trekking heeft op de abstrakte richting. 

Toch stelt zich, vooral nu met de opkomst van 
de neo-figuratie een nieuwe differentiatie voor, 
zelfs met de opkomst van de pop-art, waarvan de 
amerikaanse herkomst trouwens niet te loochenen 
valt. De ontwikkeling heeft zich in Amerika gans 
anders voorgedaan en zelfs een relatief kort ver
blijf in de States volstaat om de pop-art beter te 
begrijpen, zij het als verschijnsel, zij het als sim-
bool van een « gestroomlijnde samenleving ». Maar 
dat de pop-art een aan Europa — waar de evolutie 
toch gans anders verliep — eerder vreemd ver
schijnsel is zal geen enkel objektief waarnemer 
kunnen loochenen De europese pop is dan ook an
ders dan de amerikaanse. En zo er zelfs al minie
me verschillen waren in de europese abstrakte 
kunst (een europees verschijnsel) deze verschillen 
worden thans meer en meer geaksentueerd in de 
neo-figuratie, wat er op wijst dat de nivellering 
meer aan een trend beantwoordt dan aan een in
nerlijke aandrang. De abstrakte richting leent zich 
overigens uitstekend tot een zekere gelijkschake
ling, omdat deze richting nu eenmaal het objekt 
vervangt door het objektloze, het objekt dat be
paalde « nationale » kenmerken vertoont, ook al is 

het zo dat een noordeuropees abstrakt kunstenaar 
anders schildert of beeldhouwt dan een zuideuro-
pese koUega, nl. dat hij veelal meer nadruk legt op 
het pikturale dan op een gladdere vormgeving. Zo 
is het expressionisme veel meer een germaans ver
schijnsel geweest dan een latijns terwijl het met 
het impressionisme precies andersom is. 

Het ziet er naar uit dat als reaktie op het inter
nationalisme in de kunst de nationale kenmerken 
weer meer aan bod zullen komen, zonder dat hier
mee een heropbloei van de zogenaamde heimat-
kunst bedoeld is. Die tijd is wel voorgoed voorbij 
en dat is maar best. Want de recente strekkingen, 
die door de eindeloze lijkende herhaling tot vele 
aberraties leidden, hebben dan toch een verjongen
de en bevrijdende, Ja vaak een verheffende invloed 
gehad. Waarmee eens te meer blijkt dat niets ge
beurt zonder dat het een betekenis heeft, aan een 
behoefte beantwoordt en hoe negativistisch het 
soms van inslag is vaak ook pozitieve gevolgen 
heeft. Of we nu met een zich aankondigende euro
pese intregratie ook naar een intereuropese diffe
rentiatie in de kunst gaan, weten we niet. Maar ze
kere tekenen wijzen wel in die richting, wellicht 
laatste periode in de beeldende kunsten naar klas
sieke opvatting. 

s.w. 
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bij een senaatsdebat 

rik ballet 

Senator Ballet betoogde dat om de 
Waalse grondwet te redden de ziel van 
het Vlaamse kind te Brussel werd ver
kocht. Hij hekelde de stijl van de ka-
derdag van de CVP waar men het had 
over politiek onderontwikkelden en over 
infantiele romantiek en vroeg of hier
mee de CVP zelf bedoeld werd. Hij viel 
de eerste-minister aan die nog sprak 
over de opgang van het vlaamse volk 
in de grote nederlandse kultuurgemeen-
schap daar waar hij zelf de nederlandse 
gemeenschap te Brussel zware slagen 
toebracht. 

Hij haalde de uitspraken van tal van 
kultuurverenigingen aan o.m. die van 
het Vermeylenfonds die bij monde van 
professor Gerlo zei dat de vrijheid van 
het gezinshoofd de vlaamse scholen te 
Brussel zou doen leeglopen naast die 
van de jong-socialisten en eindigde met 
de uitspraak van Manu Ruys in « De 
Standaard » waarom de Vlamingen zich 
nog zouden moemaken voor een waalse 
grondwetsherziening, die door de Brus
selaars werd misbruikt. 

leo elaut 

Senator Elaut ging diep in de geschie
denis terug om het beginsel van de vrij
heid van het gezinshoofd af te kraken. 
Hij haalde o.m. senator pater Rutten 
aan, parlementair verslaggever van de 
taalwetten van 1932, die zei : « Het aan
leren van een taal is een koUektief ver
schijnsel, opgelegd door de behoeften 
van de maatschappij en derhalve vat
baar voor reglementering in het belang 
van de maatschappij ». 

In 1918 reeds vroeg de socialist R. de 
Cneudt de socialistische gemeenteraads
leden uit Brussel ervoor te zorgen dat 
de vlaamse kinderen nederlands onder
wijs kregen. In de besluiten van het 
Harmel-centrum wordt eveneens voor
opgezet dat het vlaamse kind te Brussel 
naar nederlandse scholen moet. 

Hij besloot volgens het bekijopt ver
slag : « Wij willen ons niet schuldig 
maken aan de meest flagrante flater die 

door universiteitsgeleerden kan begaan 
worden en waarvan het kind het slacht
offer is. Krimineler kan het niet. Gedu
rende vijftig jaar hebben wij de spot 
gedreven met de mannen van de « peer-
defamilie ». Nu krijgen deze mannen 
gelijk. Tot slot citeer ik « Het Volksbe
lang», het blad van het Liberaal Vlaams 
Verbond : «Wij krijgen met de nieuwe 
grondwet een kerstgeschenk, maar een 
vergiftigd ». 

De « vlaamse » P W gaf geen krimp. 

wim jorissen 

Na de h. Baert was senator Jorissen 
het meest aan het woord. Hij sprak over 
de kultuurautonomie in de Oostkantons, 
de 6 randgemeenten, verdedigde de 
amendementen over de afschaffing van 
de faciliteiten in deze gemeenten en 
over de oprichting van een kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde. 

Zijn voornaamste rede hield hij bij 
de bespreking van het brussels statuut 
en deelde daarbij mokerslagen uit. Zijn 
sarkastische negatieve bewijsvoering 
van de « ongerepte vlaamse trouw van 
Eyskens» bezorgde de eerste-minister 
een bleke neus. Hij zweeg als een graf. 

In dit artikel, aldus Jorissen, liggen 
de nieuwe toegevingen vervat die de re
gering aan de franstaligen doet. Na de 
grendels, de pariteiten allerhande en 
het prijsgeven van de vlaamse meerder
heid op nationaal vlak wordt nu de blij
vende minorisering van de Vlamingen 
te Brussel aanvaard. De vlaamse meer
derheid wordt in haar geheel omgezet 
tot een vlaamse minderheid. 

Scherp nam hij de samenstelling van 
het agglomeratiekollege op de korrel, 
waarin de Vlamingen minoritair zullen 
zijn en waar ze als minderheid geen 
krizis kunnen uitlokken, zoals op rege-
ringsvlak wel mogelijk is. Welke neder-
landstaligen zullen er echter in dat ag
glomeratiekollege zetelen ? Van de 4 
grote partijen te Brussel heeft alléén de 
UTB van Van den Boeynants vlaamse 
verkozenen en ze is de kleinste partij 
van de vier. Zal die UTB in het agglo
meratiekollege komen en zo ja mag zij 

de 4 man leveren ? Of zal men neder-
landstalige FDF-ers, PLP-ers en PSB-
ers uitvinden of maken ? 

Het vraagstuk van het nederlands on
derwijs te Brussel is niet op te lossen 
met nederlandse scholen alleen. Dat lost 
het vraagstuk alleen op voor de ouders 
die tot nog toe geen nederlandse school 
in hun nabijheid hadden. Het lost het 
probleem niet op voor degenen die hun 
kinderen wel naar een vlaamse school 
zouden willen sturen doch niet durven. 
Die laatste groep zal men vergroten om
dat men het alibi van de verplichting 
door de wet ontneemt zodat de ekono-
mische druk nu volledig vrij spel krijgt. 
Zijn de vlaamse vaders, gemeentebe
dienden of bedrijfsbedienden, vrij wan
neer hun promotiekansen of hun werk 
zelf afhangen van een anti-vlaamse 
overheid of bedrijfsleiding ? 

De franstaligen protesteren omdat 
hun kinderen te vroeg Nederlands moe
ten leren omdat dit schadelijk is voor 
hun geest, maar de vlaamse kinderen 
dienen in franse klassen gestoken ! Wat 
een ergerlijke komedie, wat een misda
digheid pedagogisch gezien. In de frans-
talige brusselse klassen is het percent 
overzitters naar verhouding meer dan 
dubbel zo groot dan in de vlaamse klas
sen. Dat zijn o.m. de vlaamse kinderen, 
die daardoor een minderwaardigheids-
kompleks opdoen en uitgeschakeld ge
raken voor een normale ontwikkeling 
langs middelbare of hogere studies om 
die ze misschien konden doen. 

Senator Jorissen stak dan de draak 
met de nieuwe uitvinding van de «ak-
tieve kultuurpolitiek» en vroeg of dat 
de nieuwe vlaamse scholen waren die 
de wet de regering verplicht te bouwen 
en die ze niet bouwt. En de bewegings
strategie deed hem terugdenken aan 
« de elastische terugtochten » van de 
Duitsers in 1943 en 1944. Slogans die tel
kens weer nederlagen dienden te ver
bloemen. 

Waar is de periode van de «vlaamse 
gentleman » van na de jongste oorlog ? 
Hebben de franstalige imperialisten 
naar hem geluisterd of hebben ze hem 
doodgedrukt ? 

Nadien kwam als late vracht van het 
Van Cauwelaertisme de « meerderheids
mentaliteit ». Wat is daarmee gebeurd ? 
Die meerderheid geeft men nu prijs 
voor een pariteit of voor een minder-
heidspozitie. 

Hij kenschetste ten slotte de rugge-
graatloosheid van de kleurflaminganten 
met een tekst van de CVP-fraktieleider 
Viktor Leemans, tekst uit « Jong 
Dietschland » van 1939 en die spreekt 
over de « onvruchtbaarheid en de on
macht, de holle pathos en de ijdele aan
stelling van de katolieke politieke lei
ders ». 

edgard bouwens 

Senator Bouwens schetste kort de 
historiek van het nederlands onderwijs 
te Brussel. 

Nog in het begin van deze eeuw 
noemde men de vlaamse klassen te 
Brussel de vlaamse Jodenhoeken of La
zaruszalen .en later de luizenklassen 
Sommige direkteurs bedreigden de kin
deren in franstalige klassen dat, zo ze 
niet braaf waren, ze naar de vlaamse 
klassen zouden gestuurd worden... 

Volgens de talentelling van 1910 wa
ren de Vlamingen te Brussel slechts in 
7 gemeenten in de minderheid, in de 
andere waren zij nog een meerderheid. 

Hij viel de eerste-minister fel aan 
omdat hij nu spreekt over een « bela» 
chelijk klein » percentage kinderen in 
vlaamse scholen. Hij en zijn partij zijn 
daar mee verantwoordelijk voor. Nu het 
faljiet van de taalwetterij door de 
schuld van de regering duidelijk blijkt, 
leidt de regering de aandacht af naar 
een kultuurkommissie. Dertig jaar na
tionale regeringen met een vlaamse 
parlementaire meerderheid hebben de 
Vlamingen te Brussel niet beschermd. 
Nieuwe lapmiddelen zullen evenmin 
helpen. Eigen politieke machtsorganen 
zijn nodig. 

Senator Bouwens was de laatste spre
ker in deze algemene bespreking. Dat is 
de wraak van Struye omdat Edgard 
Bouwens ooit werd buitengezet. Het te
kent de mentaliteit van de senaatsvoor
zitter. 

kan dit u helpen ? 

studiebeurzen voor 

sekundair onderwijs 

Het nationaal Studiefonds verstrekt niet terugbe
taalbare beurzen. Deze beurzen moeten worden 
aangevraagd. 
De aanvragen tot het verkrijgen van een studie
beurs voor sekundair onderwijs voor het school
jaar 1971 - 1972 moeten vóór 15 januari e.k. 
ingediend worden bij de goeverneur van de pro
vincie waar de kandidaat zijn wettelijke verblijf
plaats heeft. Te Antwerpen, Brussel, Gent. Luik of 
Schaarbeek moet de aanvraag gericht worden aan 
de burgemeester van deze steden. 
De aanvraag voor een eerste beurs gebeurt op een 
gele briefkaart. Op de kaart staat dat ondergete
kende verzoekt « om toezending van een formu
lier voor de aanvraag van een beurs voor secun
dair onderwijs » voor zijn kind (naam, voorna
men, adres) dat in het volgend schooljaar de 

studies wil aanvatten. De nodige formulieren 
worden dan aan de aanvrager overgemaakt die ze 
voor 31 januari moet terugsturen. 
Wanneer de kandidaat reeds een beurs ontving 
kan deze zonder enige andere formaliteit opnieuw 
worden toegestaan wanneer de schooloverheid 

verklaart dat de bursaal voldoet aan de voorwaar
den. Om recht te hebben op een studiebeurs moet 
de kandidaat minvermogend en begaafd zijn. 

minvermogend 

Het gezamelijk inkomen van de kandidaat en 
van de personen die in zijn onderhoud voorzien 
mag niet hoger zijn dan : 78.000 fr., wanneer de 
kandidaat alleen in zijn onderhoud voorziet ; 
104.000 fr., wanneer de persoon die voorziet in 
het onderhoud van de kandidaat een persoon ten 
laste heeft ; 136.500 fr., voor twee personen ten 
laste, + 39.000 fr. voor elke bijkomende persoon 
ten laste. 

Deze bedragen zijn onderworpen aan het index
cijfer der konsumptieprijzen. Zij worden ver
hoogd met 5 % per volledige schrijf van 3,85 
punten boven de honderd. Het indexcijfer waarop 
men zich bazeert is dat van i januari voorafgaan
de aan het betrokken schooljaar. 
Voor het jaar 7 0 - 7 1 waren deze bedragen : 
Alleenstaande kandidaat : 89.700 fr. 

Eén persoon ten laste : 119.600 fr. 
+ 37-374 fr- '^°°^ ^^ tweede persoon ten laste 
-f 44.850 voor elke bijkomende persoon ten laste. 
Let op ! Wanneer de kandidaat op 31 december 
van het schooljaar waarvoor de beurs wordt aan
gevraagd geen 14 jaar oud is worden deze maxi
ma tot de helft herleid. 

begaafd 

De kandidaten die voor de eerste maal een beurs 
aanvragen moeten door een schiftingskommissic 
als begaafd worden erkend. De schiftingskommis
sie onderzoekt : 
— de gezondheidstoestand van de kandidaat ; 
— zijn psichologische toestand ; 
— zijn graad van algemene ontwikkeling. 
Voor iedere latere toekerming is slechts een ge
tuigschrift van de schooloverheid vereist waarin 
blijkt dat aan de voorwaarden voldaan wordt. 
De studiebeurs wordt toegekend door de besten
dige deputatie, indien de aanvraag gebeurde bij 
de provincie-goeverneur, of door het kollege van 
burgemeester en schepenen indien de aanvraag 
gebeurde bij de burgemeester, op grond van de 
door de schiftingskommissie aangevulde dossiers. 
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend 
worden binnen de veertien dagen na het ontvan
gen van de beslissing. Dit beroep gebeurt per 
aangetekende brief en is gericht aan het Nationaal 
Studiefonds, Rijksadministratief Centrum, Arca
den vleugel 3de verdieping 1010 Brussel. 

bedrag 
Het toegekende bedrag verschilt van geval tot ge
val. Er wordt rekening gehouden met de studie 
kosten en de geldelijke toestand van de aanvragers. 



JO «/vu 

devi/ereld 

na Warschau, leningrad en burgos 
De eindejaarsfeesten stonden in het angstaan
jagend teken van drie gebeurtenissen waar
van we het nu stilaan wel weten : revolte in 
Polen, hevige beroering rond het proces van 
Leningrad en vlammende protesten tegen de 
« parodie » van Burgos... 

gierek-mozcar 

(Argos) In Polen heeft Gomoelka tot zijn schade 
moeten ervaren dat prijsstijgingen altijd erg on
populair zijn. In zijn plaats kwam Edward Gierek, 
technokraat en coming man van een « nieuw » Po
len. Hiermee was de ring rond Gomoelka weer 
dicht : in 1956 kwam hij via een ekonomische re
volte (Poznan) aan de macht, in 1970 verdwijnt hij 
door een « broodrevolte » in de Nacht und Nebel 
van Polens bewogen geschiedenis. Achteraf beke
ken gaat het natuurlijk niet op te geloven dat de 
Polen bij de hevige onlusten van december jl. al
leen maar aan karnemelkproduktie en bouwmate
rialen hebben gedacht. Reeds in de negentiende 
eeuw heeft Polen via twee revoluties zijn aanspra
ken op zelfstandigheid laten gelden. In 1920 toen de 
oud-strijders uit WO 1 reeds lang de spreekwoor
delijke strijdbijl hadden begraven waren de Polen 
nog met Rusland in verwoede gevechten gewikkeld. 
Het pools-russisch antagonisme is ook zo oud als 
Polens strijd voor zelfbehoud. Men herinnert zich 
wel dat de Russen in 1944 het pools verzet om 
Warschau feestelijk in de steek hebben gelaten ; 
ook dat de revolte van 1956 meer een strijd was 
tegen de centrale door Moskou gedirigeerde buro-
kratie dan tegen te lage lonen. Altijd was het pools 
verzet op nationalistische doelen geënt. 

Gomoelka was niet zonder verdiensten. In zijn 
beste jaren remde hij de kollektivizering af en 
stelde zich rezoluut op tegen kerkvervolging. Toch 
was hij nooit de man van zijn schijn : in 1965 was 
hij niet de « grote bevrijder » uit russisch juk, zo 
min als hij tussen 1945-48 een agent van Moskou 
was geweest. In alle gevaarlijke schommelingen 
van zijn politiek bestaan is hij een ortodokse kom-
munist gebleven met een menselijk, liberaal ge
zicht, ofschoon hij alle reformistische tendensen 
met beslistheid heeft onderdrukt. Ten slotte heeft 
hij zoveel « getrouwen » uitgerangeerd dat hij de 
sibillijnse Mozcar op zijn weg ontmoette. De « par
tizaan » die in 1968 de studentenrevolte van War
schau neersloeg en achteraf een reeks anti-semiti-
tische maatregelen doorvoerde is vandaag de emi
nence grise van het nieuwe politburo. Het kom-
munisme van Mozcar heeft geen boodschap aan 
ortodoksie. Hij is veeleer een nationalist en heeft 
sterke bindingen met persoonlijke macht. Tijdens 
de jongste onlusten wist men gewoon niet aan wel
ke zijde van de barrikade hij stond maar er is geen 
twijfel aan zijn « harde » aanpak. Inmiddels blijft 
onbeantwoord hoe Mozcar zal kunnen opschieten 
met de in het Westen geschoolde Edward Gierek 
(zijn nicht te Zwartberg ; « Edward was een brave 
jongen »). Tot dusver waren partizanen en techno-
kraten verbonden door hun oppozitie tegen Gomoel
ka. Begint morgen een strijd om de macht tussen 
Mozcar en Gierek ? Die vraag kan de doden uit de 
Oostzeesteden uiteraard niet interesseren — het of
ficiële dodencijfer is trouwens niet bekend — maar 
voor de westduitse kanselier Brandt en zijn « Oost
politiek » zou het alleen maar een bittere teleur
stelling zijn, mocht ooit blijken dat er twee Polens 
bestaan... 

bresnjev. 

Nog net voor oudejaarsavond kwam het bericht 
dat het hooggerechtshof van Leningrad de (twee) 
doodstraffen tegen joodse vliegtuigkapers in 15 jaar 
dwangarbeid had omgezet. Zowat overal was heftig 
verzet gerezen tegen een vonnis waarin de verhou
ding misdaad-straf biezonder vertekend was. Toch 
heeft dit proces bewezen hoe diep de Sovjetrege-
ring met het emigratieprobleem van de russische 
Joden m een mijnenveld van eksplozieve gevoelig
heden zit. 

Het probleem rees al toen Herzl tegen het einde 
van de negentiende eeuw zijn zionisme koncipieer-
de : I-̂ raë] moest het vaderland worden van alle jo
den Maar voor de Sovjets liggen hier overal « wolf-
ijzers en =chieteeweren » : de .Joden, meestal nutti
ge intellektuelen, zo maar laten emigreren zou de 
arabische wereld verontrusten en... de stroom van 

emigranten drastisch indijken staat gelijk met het 
stimuleren van joodse onrust binnen de SU. Toen 
de rechtbank van Leningrad Mark Drymsjik en 
Koesznetsov terdood veroordeelde brak een storm 
van verontwaardiging los. Vooral in Israël was de 
beroering ongemeen heftig. Premier Golda Meir, 
wiens zionisme stevig in vroege jeugdherinnerin
gen wortelt, toog naar de klaagmuur van Jeruza
lem... 

Israël en de Joden uit de diaspora eisen het recht 
op voor iedere Jood om, als hij dat nu mordicus 
wil, naar Israël te gaan en Israëlisch staatsburger 
te worden. Dit recht is elementair en men moet al 
een burokratisch-verroeste apparatsjik zijn om er 
tegen op te tornen. Maar het is een tragische gril 
van de geschiedenis dat een meerderheid van Joden 
niet in de staat leeft waarmee ze zich ethisch, mo
reel en kultureel verbonden weet. Bovendien heeft 
het trauma dat de Joden opnieuw slachtoffer van 
diskriminatie worden de joodse solidariteit nog ge
voelig aangescherpt. Die solidariteit is dan weer 
een steen des aanstoots voor Ruslands pro-arabische 
buitenlandse politiek. Te Moskou geldt immers sinds 
jaren het kommunistisch geloofspunt dat de staat 
Israël een bolwerk van amerikaans imperialisme is, 
een soort vreemd lichaam in het Nabije Oosten. En 
het is alvast Nahoem Goldmann niet die de Russen 
van de « amerikaanse dwanggedachte » zal afhel
pen. In zijn autobiografie « Staatsman ohne Staat » 
schrijft de voorzitter van het joods wereldkongres 
over de astronomische bedragen die Amerika's Jo
den jaarlijks via de Jewish Agency in de Israëlische 
staatskas pompen (28 miljard fr 1969 alleen !) Zegt 
Nahoem : een krizisjaar ! Toch heeft het « Proces 
van de Joden » uiteindelijk een onverhoopt gunstig 
beslag gekregen. Dank zij de aktie van de hele we
reld zijn de rechters van Leningrad « grootmoe
dig » geworden. Brezjnev kon ook moeilijk stren
ger zijn dan... Franco. 

...en franco 

De bleke generalissimo die nieuwjaarsboodschap
pen afratelt met de ijzige onbewogenheid van een 
bankdirekteur die eindejaarsverslagen debiteert 
heeft nog voor Leningrad zes doodstraffen in dertig 
jaar opsluiting omgezet. Is hij voor buitenlandse 
druk gezwicht of is zijn gratiëring een kwestie van 
nationaal prestige ? Ook het proces van Burgos 
was een politiek proces. De veroordeelde Basken 
hadden hun nationalistisch-marxistisch imago door
broken. Voor het forum van de vrije wereld waren 
ze uitgegroeid tot bezwarende getuigen tegen een 
justitie die ver van menselijke rechtvaardigheid 
verwijderd is. Zoals bekend ligt de caudillo niet 
wakker van andermans verontwaardiging maar toch 
heeft hij zich dit keer niet in onmenselijke afzon-
dermg willen verschansen. Bovenal beloftevol lijkt 
mij dat hij is tegemoetgekomen aan een brede on
derstroming van zijn eigen -volk. Spanje's binnen
landse situatie is ook van die aard dat ze de gene
ralissimo niet onberoerd kon laten. Bij zijn ultieme 
besluitvorming moest hij de bewogenheid opvan
gen van diverse tendensen : van het Opus Dei, van 
het leger, ook van de falange (sinds 1969 afgeschre
ven) die nu op binnenlands vlak profiteerde van 
de anti-frankistische beroering in het buitenland. 
Blijkbaar is Franco er niet alleen in geslaagd het 
buitenlands ageren te bedaren maar ook in eigen 
land heeft hij weer eens de politieke konstellatie 
naar zijn hand gezet. Voorzeker zal het Opus Dei 
gehavend uit de konfrontatie rond Burgos te voor
schijn komen terwijl ook de falange haar verhoopte 
comeback niet haalt. Volgens het konservatieve 
« YA » zoekt Franco nu het politieke gezichtsveld 
af naar kristen-demokraten van konservatieve strek
king. Met die « oude » katolieken die hem reeds in 
de onmiddellijke naoorlog (1945-48) in bescherming 
namen tegen buitenlandse bemoeizucht en bedrei
ging zou de caudillo de tijd trachten op te vullen 
die hem nog van de erfopvolging scheidt. 

Hoopgevend is inmiddels dat de publieke opinie 
zo gemakkelijk warm loopt voor het lot van politie
ke slachtoffers. Dat was niet zo toen in eigen land 
Irma Laplasse werd gefuziljeerd. Aan de andere 
kant blijft het intreurig dat politieke slachtoffers 
onveranderlijk geëxploiteerd worden. De veront
waardiging van de massa is wel oprecht, zij put 
uit een rijk arsenaal van meewarigheid, maar de 
georganizeerde solidariteit met de slachtoffers is 
niet altijd vrij van oogmerken die verder reiken 
dan humanitaire bewogenheid voor de slachtoffers 
opbrengen maar zonder repressieve strukturen van 
links naar rechts zouden er uiteraard ook geen 
slachtoffers zijn. Misschien wordt in 1971 iets ge
daan aan de worteloorzaken van het l^waad. Dit is 
alvast de belofte van de politieke nieuwjaarsbood-
schoppen die we in de kranten hebben gelezen. 

• Schotse voetbalderby tussen de ploe-
gen « Rangers » en « Celtic » te Glas
gow eindigt in een ramp daar bij het 
gedrang bij het verlaten van het Ibrox 
Park Stadion een hek begaf onder druk 
van twee in tegengestelde richting 
drummende menigten. Rezultaal : 66 
doden en meer dan honderd gewonden. 
De meesten kwameu door verstikking 
om het leven. 

• Kouderekords in centraal-Europa, 
vooral in de Alpen, Het kwik daalt tot 
36 graden onder nul in de Zwitserse Al
pen. Nieuwe sneeuwval in de Rhone-val
lei bemoeilijkt de sneeuwopruiming, 
noodzakelijk om aan de afzondering 
van verscheidene steden en dorpen een 
einde te maken, ontstaan na een eerste 
overvloedige sneeuwval. 65 dorpen van 
de buitenwereld afgezonderd. 

• Pastorale raad van Rotterdam kon-
testeert de benoeming van kapelaan dr. 
Simonis tot bisschop van Rotterdam. 

• Carlisten poaren tv-station van de 
baskische stad Berberana te bezetten, 
poging die door de guardia civil ver
ijdeld wordt. 

• Israël onder ernstig voorbehoud ein
delijk naar de Jarring-konferentie. 

• De nieuwe poolse partijleider Gierek 
belooft meer informatie en inspraak 
aan de arbeiders, op welke uitspraak 
a.h.w. bij voorbaat door de poolse bis
schoppen wordt geantwoord, die in een 
herdelijk schrijven de hoop uitdrukken 
dat « de verklaringen van de overheid 
nu tot daden zullen leiden ». Gierek 
brengt te Moskou verslag uit bij 
Breznjev. 

• Ontvoerders van zwitsers ambassa
deur in Brazillië akkoord met de rege-
rinsgsvoorstellen en maken van een 
nieuwe lijst van vrij te laten politieke 
gevangenen over. 

• De Palestijnse verzetsorganizaties 
besluiten weer klandestien te gaan 
werken en sluiten hun kantoren in Liba
non (nadat ze deze in Jordanië reeds 
opdoekten) « om verburgerlijking van 
de beweging te vermijden ». Hun 
woordvoerder verwerpt het voorstel, 
om een transjordaanse staat voor de 
Palestijnen op te richten. 

• Aan de vooravond van de Jarring-
besprekingen stelt prezident Sadat van 
Egypte dat een volgende botsing met 
Israël een totale en beslissende oorlog 
zal zijn, hoewel Egypte verder wil 
streven naar een diplomatieke regeling 
van de geschillen, evenwel zonder be
langrijke egyptische toegevingen. 

deze week 

in de wereld 
• Ontploffing rijt flatgebouw te Auch 
(Zuid-Frankrijk) uiteen. De eerste ba
lans gewaagt van 16 doden. Inmiddels 
verwerpt prezident Pompidou de be
schuldiging van nalatigheid van over
heidswege in reddingsoperaties in de 
ondergesneeuwde franse gewesten. 

• Israëlische archeologen ontdekken 
het 2000 jaar oude geraamte van een 
gekruisigde, wat de mening bevestigt 
dat de Romeinen niet-romeinse terdood-
veroordeelden lieten terecht stellen 
door kruisiging in gehurkte houding 
(wat afwijkt van de klassieke voor
stelling). 

• Volgens kanadees politieverslag zou 
een der drie aangehouden FLQ-leden, 
Francis Simard, bekend hebben, de da
der te zijn van de moord op de québecse 
minister Pierre Laporte, die door het 
bevrijdingsfront van Quebec was ont
voerd. Het proces-verbaal van deze 
verklaring werd evenwel niet onderte
kend door de verdachte. 

• Om de objektiviteit van de ameri
kaanse rechtspraak te bewijzen nodigt 
het Staatsdepartement (amerikaans mi
nisterie van Buitenlandse Zaken) veer
tien sovjet-russische juristen uit tot het 
bijwonen van het proces Angela Davis, 
jonge negermilitante, die in de staat 
Kalifornië zal terecht staan wegens 
medeplichtigheid in een ontvoerings-
en moordzaak, met politieke inslag. Dit 
is een gevolg van een telegram aan de 
amerikaanse regering, verzonden door 
vier prominenten van de Sovjet-intelli-
gentsia, waarin twijfel over de onpar
tijdigheid van de amerikaanse justitie 
in het geval Davis werd geuit. 

• Tijdens zijn proces te Manilla (Filip
pijnen) verklaart Mendoza, de bolivi-
aanse schilder die een aanslag op Pau-
lus VI wou plegen, de paus « slechts 
simbolisch te hebben willen vermoor
den ». Inmiddels dringt de paus in een 
brief aan alle katolieke bisschoppen op 
« het behoud van de zuiverheid van het 
geloof bij de verkondiging ervan » aan. 

• Maleisië door zware overstromingen 
getroffen. Honderdduizend daklozen. 
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aantrekkelijk maken 

In vrijwel alle landen met uitgebreide strijd
krachten is de marine een speciaal geval. Er heerst 
een stevige traditie, korpsgeest en ook in deze tijd 
nog een grote tucht. De sovjetmarine bijvoorbeeld 
herinnert, volgens het getuigenis van «Der Spiegel» 
een paar jaar geleden, heel sterk aan de tsaristische 
vloot ! En dit weekblad is wat dergelijke informa
ties betreft, gezien zijn strekking, beslist onver
dacht. Toch werd de tucht op de britse vloot veran
derd en gemilderd. De amefikaanse vloot gaat nu 
heel snel dezelfde weg op. Sinds de vijftigjarige 
admiraal Elmo Zumwalt jr door Nixon tot stafchef 
van de US-Navy werd benoemd (en Nixon sloeg 
hierbij zomaar even drieëndertig admiraals die ou
der in dienst waren over !) verdwijnt de ene on
aantastbare traditie na de andere. Er mag gedron
ken worden, de haren en bakkebaarden en baarden 
kennen geen maat meer, enzovoort. 

De voornaamste reden voor dit alles ? Het vrij
willig dienst nemen aantrekkelijk maken. En dat 
is nodig, want in juli 1973 wordt de dienstplicht 
afgeschaft ! Maar daarom nog niet de marine : en 
die kan het niet doen zonder personeel, voorlopig 
altans niet. 

Eens waren dit dikbut\ige uitgemergelde biafraan-
se hinderen. In Gabon \regen ze genoeg om weer 
gezond naar hun vol\ terug te \eren. We\eli'i\s 
\eren er honderden terug. De VN houdt een oog
je in het zeil. 

i i i ' l 
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edmund sixfus muskie op vinkenslag 

(Argos) Over Edmund Sxtus Muskie schrijven is zoiets als water naar 
de zee dragen. Sinds zijn kansen op een nominatie voor de prezidentsver-
kiezingen van 1972 met de dag stijgen is zijn naam niet van de lucht. Vol
gens een recente opiniepeiling haalt hij het van E. Kennedy met 54 tegen 
36 pet. Hiermee is natuurlijk niets gezegd over de reële kansen van de 
senator op het prezidentschap. In de politiek is gewoon alles mogelijk, a 
fortiori in de VSA waar de politiek op biezonder grillige onderstromingen 
drijft. Een kandidaat mag nl. niet te vroeg aan de top van de race geraken 
want dan kan een latere pretendent (eentje dat woest van achter een hoek 
komt opduiken) wel eens de overmoedige kanshebber inhalen. 

onopvallend en toch 
profetisch 

Het gokken op de nominatie be
gon al op de vooravond van de 
tussentijdse verkiezingen van nov. 
jl. Miljoenen kijkers hadden op 
hun scherm kunnen zien hoe 
« langharig, ongewassen gespuis » 
met bedorven vruchten naar pre-
zident Nixon gooide. De prezident 
(waardig en ongeschokt maar met 
onheilspellende lichtjes in de 
ogen) nam de de gelegenheid te 
baat om zijn kijkende luisteraars 
te waarschuwen voor subversie. 
Boven het gewoel stelde hij dat 
de amerikaanse kiezer alleen zijn 
stem kon weggeven aan de repu
blikeinse partij die al sinds men
senheugenis achter Law en Or
der staat (orde en wet). Maar en
kele ogenblikken later richtte de 
kamera zich alweer op een ander 
gelaat. Dit gelaat was respektabel 
en gemoedelijk, onopvallend en 
toch profetisch Dit was dan Ed
mund Sixtus Muskie, senator van 
Maine, twee keer goeverneur van 
poolse afkomst, katoliek door het 
doopsel, advokaat na promotie cum 
laude voor een centrale examen
kommissie. Later op de avond zou 
blijken dat Muskie grote voeten 
had Onbeschroomd stelde hij ze 
ten toon op een strook sfroene 
textiel van het hotel waar de re
ceptie fifeorganizeerd was. Van dit 
ogenblik af was hij in de headli
nes : Muskie skiet, het kon rege
nen dat het stortte maar Muskie 
ging toch : Muskie doet het be
slist : Muskie in blauwe trui. man-
nelijk en stoer ; Muskie heeft een 
vrouw die een beetje tegenwerk 
geeft maar daar houdt hij van ; 
Muskie is gek op lobster thermi-
dor en tongfilets, maar ook het 
hard gekookt eit.jp met peterselie 
bestrooid is hem niet te min, het 
hoeft niet altijd reerug en room-
saus te wezen ; Muskie strooit ci
taten als confetti om zich heen 
enz. De massamedia zaten weer 
volop in de grote dagen. 

tegen de republikeinse 
angstpsichoze 

In werkelijkheid pleitte Muskie 
die avond voor de verzakelijking 
van de amerikaanse politiek, voor 
een meer demokratische aanpak. 
Dit land wordt niet bedreigd door 
anarchie en terreur. De republi
keinen barsten van het liegen. De 
demokratische partij is geen stel
letje onkuise libertijnen, geen 
kweekschool voor losgeslagen «op
roerkraaiers ». Je kunt het zo gek 
niet bedenken of Muskie weet wel 
een antwoord : demokraten zijn 
fantazieriike mensen, wars van 
gezeur en zwaarwichtigheid De
mokraten houden van warme. s;e-
zellige dingen : een partiitje 
kaart, ooen haard, waterskiboot, 
een golfje stereo-muziek, een iet
wat afgelegen buitenverbliif. .Ta, 
de demokratische huid verdraaert 
warme zonnestralen en zeelucht 
en mindermooie sproetjes. Muskie 
heeft de lachers op ziin hand. Die 
hand is lang. open. vol eerlijke 
goede bedoelingen. Het trebaar 
van die hand is bijbels en Hvde 
park tesrelijk, Muskie zegt dat de 
renublikeinsp angstosicliose niet 
zal onsraan. Hij zeaft dat angstnsi-
chose ten grondslag h'et aan fas
cisme en onverdraas-7Tamheid 
aan renressie en willekeuriee 
vriihf'id^herovin^. Hij zesrt dat de 
Püerim Fathers voortpffelü'^^c 
mensen waren Maar die /iln 
dood. Voorgoed Uit alle hoeken 
van /Vmerika stromen telesram-
men met gelukwensen toe. Ame
rika beseft plots dat Muskie een 
reële kans heeft om de nominatie 
te winnen en prezident te worden 
van de VSA 

progressief, 
niet progressief 

Na zijn sukses van 1968 (hij 
werd toen senator) was hij al
gauw in de vergeetboek geraakt 
In de Senaat praatte hij over mi
lieu-vervuiling. Het tema is ern

stig genoeg, houdt Amerikanen 
van alle generaties bezig, maar 
leidt die bekommernis naar een 
prezidentiële zetel ? Er rezen be
zwaren. Ook al omdat naar gang
bare opvattingen een kandidaat 
voor het hoogste ambt niet zonder 
charisma mag zijn. Toch was in 
het jongste kwarteeuw ameri
kaanse geschiedenis alleen J.F. 
Kennedy hierin geslaagd. Harry 
Truman liep zelfs in bretellen 
rond en als Johnson zijn texas-
hoed wilde opzetten kon hij wel 
meedingen voor een « bekroonde 
foto ». En Nixon ? Met die kun je 
alle kanten uit maar dit is precies 
de beperking van zijn charisma
tische betekenis. Maar wat doe .Ie 
eraan, de massa wil nu eenmaal 
zijn gekwalificeerde leider. Soms 
wordt dit verlangen een hunke
ring als de onzekerheid om de 
toekomst groot is, als de proble
men zich gaan opstapelen, zoals 
nu weer : ekonomie, werkver
schaffing. Vietnam, rassendiskri-
minatie en burgerrechten, gezag 
en gezagsondermijning. Men lost 
ze niet op met over luchtveront
reiniging en waterbezoedeling te 
zeuren. 

Muskie zou zich pozitiever moe
ten uiten : wat zijn z'n normen 
voor progressief en niet-progres-
sief ? Muskie loopt vast niet met 
zijn liberale grondhouding te 
koop. Hii geldt als een voorzichtig 
man maar kan toch niet in lengte 
van dagen de ezel van Buridan 
spelen. Hij zal niet ontsnappen 
aan d<» bewoffenheid rond de bur
gerrechten. Voor de negers moe
ten fundamentele rechten in de 
erondwet worden opgenomen en 
die rechten moeten ook lovaal 
worden toeffepast. Het moet nu 
maar uit ziin met de fraaie rede
naties. Mu«kie moet ook noc over 
het gezag spreken. De « boven
laag » is aangetast m zijn morele 
strukturen. de « onderlaag » be
seft dat ze ook wel « zo » aan haar 
boterham komt. Het is groed te 
zeffffen dat de oor'osr in Vietnam 
nodiï moet ophouden, maar dat 
zegt Nixon in ziin beste ogenblik
ken ook. Gaat Muskie's voorkeur 
naar een « permissive societv » 
waarin verschillende maatsohap-
nijvormen naast elkaar zouden be
staan ? Revel schriift wel dat de 
« grote revolutie » uit de VSA zal 
komen maar bil Muskie zal dat 
bliikbaar niet anarcho-liberaal ce-
beuren. Geen rechtersbewind, 
zegt hij, maar ook geen anarchie. 

moeilijke start 

Muskie had het altijd vrij moei
lijk om van de grond te komen. 
Dat was al zo na de verkiezingen 
van 1968 Maar toen reed Ted Ken-
nedy met Mary Kopechne te 
Chappaquidich in het water, een 
geschiedenis waarvan we het nu 
wel weten. Toen Muskie in no

vember jl. zijn memorabele rede 
hield was hij net in topkonditie. 
Maar nadien bleef zin situatie 
uiterst moeilijk. Je mag er ge
woon niet aan denken dat je over 
anderhalf jaar de nominatie kunt 
winnen en prezident worden van 
de VSA. Wie het zover heeft ge
schopt kan met zijn huisknecht 
niet eens over het « mooie weer » 
praten of die man gelooft dat de 
oorlog in Vietnam morgen vroeg 
gelikwideerd wordt. En zo was het 
dan : praatte hij dan zei men : 
helemaal niet opwindend. Deed 
hij er het zwijgen aan dan heette 
hij een introverte kerel. De 
waarheid is dat de demokratische 
partij zo'n brede waaier van geo
grafische en ideologische tenden
sen heeft dat zelfs een vindingrijk 
advokaat en bekwaam redenaar 
het verlossend antwoord schuldig 
blijft. 

Dan is daar nog de vraag of hij 
geld heeft (zeer belangrijk!). Mus
kie heeft alvast flinke geldschie
ters. Arnold Pieker van de Artists 
Union trok al zijn portemonnaie 
en legde liefst een kwart miljoen 
dollar op tafel. Geld helpt nog al
tijd iets meer dan zijn handteke
ning plaatsen onder vlammende 
protesten tegen binnen- en buiten
lands beleid. Maar nu heeft een 
demokratisch penningmeester al 
uitgekiend dat Muskie vijfen
twintig of dertig miljoen zal nodig 
hebben. Moet .Ie weten dat zijn 
konkurrenten voor de demokra
tische nominatie ook nog een 
aardige spaarstuiver achter de 
hand hebben. E.M .Kennedy heeft 
al laten weten dat hij « gebeur-
lijk » zal meedoen, In weerwil 
van Chappaquidick. Ted (.38) is 
dat aan zijn twee broers verschul
digd en aan de verbijsterende 
greep die zijn steenri.jke familie 
nog altijd op berooide proletari-
ers uitoefent. Met ziin zestig len
tes is Hubert Humphrey nu wel 
aan zijn laatste kans toe De slu
we advokaat met de poppe-oogjes 
is al in 1968 op een boogsci'put van 
het Witte Huis gesneuveld. Met 
George McGovern liggen de kaar
ten weer anders. Die man heeft 
weinig steun van de arbeiders 
Zijn programma schijnt wel afge
stemd op de universitaire campus
sen van Berkeley e.a., op de tipl-
sche opstandelingen uit niet-pro-
letarische milieus. Ook aan de no
den van Amerika's studerende 
jeugd zal Muskie moeten verhel
pen. Hier ligt nl. een explozie van 
vitale energie die vroeger opge
ëist werd door de puriteinse be
strijding van seksuele instinkten 
(lees « Moira » van J. Green). 
Overal is de fundamentele braaf
heid losgeslagen. De houding die 
Muskie tegenover het establish
ment aanneemt zal zi.jn imago in 
de pers bepalen Die staat weer 
klaar met haar flitslampen Maar 
Muskie zwijgt Zestien maanden 
scheiden hem nosr van de nomina
tie. Het wordt tijd dat hij op
schiet. Maar hoe ? E difficile ! 
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« Zo'n wrede zaak — tot ons plezier — be
staat alleen nog op papier », zingt onze mo
derne Wannes van de Velde in zijn inkwizitie-
liedje. In 1568 werjl0K^l^on van Stralen, 
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vrijheidsdrang 
van de ontembare Basken poogt te nekken, 
zoals het tragische proces van Burgos glashel
der heeft aangetoond. Morgen zal de wereld
pers weer zwijgen. Het nieuws is eraf. Maar 
in hun kerkers en daarbuiten zullen de baski-
sche nationalisten verder gebukt gaan onder 
de gesel van een meedogenloos verdrukkings-
sisteem. 

boskenland 
heerst 

terreur 

manzaniren 

In «WIJ » van 12 december werd de bittere peri
ode geschetst die volgde op het neerschieten van de 
Spaanse opperbeul Manzanas. Met de gehate Manza-
nas verdween echter zijn sisteem niet. « Manzani
ren » is een begrip geworden in het vervolgde Bas
kenland. 

Wij kunnen even kort herinneren aan de voor
naamste feiten in de repressiegolf die sindsdien 
over Euzkadi is losgebarsten. In een land waar het 
begrip « vrijheden » en « rechten van de mens » 
wettelijk heel wat minder vaststaat dan in de wes
terse demokratieën begon de willekeur voorgoed 
toen de uitzonderingstoestand na augustus '68 voor 
maanden werd afgekondigd. 

Wanneer die uitzonderingstoestand werd opgehe
ven (toen het nieuw toeristisch seizoen moest be
ginnen) werd een oude verordening « over het 
banditisme en terrorisme » terug ingevoerd. Dit 
dekreet werd na de burgeroorlog gebruikt als bazis 
voor massale aanhoudingen. Dertig jaar na het 
«inde van de burgeroorlog worden op bazis van dit 
dekreet tot vandaag toe gewone burgers van « mili
taire rebellie » beschuldigd en kunnen dan ook 
voor militaire rechtbanken worden gesleept, zoals 
Burgos het nu wel aan heel de wereld heeft duide
lijk gemaakt. Maar onder die spaanse slagwoorden 
uit dit dikreet heeft men aktiviteiten onderge
bracht als werkonderbrekingen, stakingen aantas
ten door subversieve propaganda van de goede 
naam van Spanje. Al zaken die voor een zinnig 
mens weinig te maken hebben met banditisme, ter
rorisme of militaire rebellie. 

ketters vroeger, nu bandieten 

Het rezultaat ? 
Voor een beperkte bevolking als de Baskische 

(ongeveer één miljoen in spaans Baskenland) schat 
men het aantal mensen die sindsdien werden opge
leid rond de 10.000. Voor verschillende duizenden 
betekende dit een « harde » ondervraging, om het 
zacht uit te drukken. Een baskische vriend vertelde 
het noodlottig effekt van deze grootscheepse inti
midatie. Zo gebeurde het in een klein baskisch dorp 
tijdens de uitzonderingstoestand : een aantal ka-
mions van de guardia civil stoppen in het dorp. 

Aan de hand van klaargemaakte lijsten (hoewel 
toevallig oppikken ook geen uitzondering is...) 
worden een twintigtal mensen meegevoerd. Van de 
baskische radikale nationalist, die verdacht wordt 
tot de ETA te behoren, tot de oude onderwijzeres, 
die bxiiten de lesuren (alles Spaans) de baskische 
moedertaal aan de kinderen van het dorp vrijwillig 
aanleert. Gevolg ? Ook als deze « kultuurbasken » 
na enkele dagen terug worden vrijgelaten durven 
vele doorsnee ouders het niet meer aan hun kinde
ren naar deze vrije baskische lessen te laten gaan, 
(« Want dat is ook al politiek »). Hoewel de felle 
bekamping toch ook als bijeffekt heeft bij een fier 
volk als de Basken dat vele jongeren zó geradikali-
zeerd worden dat zij de oude landstaal nu als een be
langrijke waarde gaan zien in het verzet tegen 
Spanje. 

En wat gebeurt er met de anderen ? De zoge
naamde « bandieten en terroristen » ? Want dit is 
de naam waaronder elk wordt ondergebracht die de 
oude baskische vrijheidsdroom fel durft te belijden. 
« Ketter of geus » waren ook onze voorouders voor 
de vroegere spaanse inkwizitoren. 

Bijna 500 baskische nationalisten zitten op het 
ogenblik in de gevangenis, onder hen een dertigtal 
priesters. 

De veroordeelden (ook voor dé kleinste zaken 
als het bussen van pamfletten) krijgen bovenmatig 
zware straffen. Tot voor kort was het gemiddelde 
van de gevangenisstraffen 10 jaar en zeven maan
den per veroordeelde. Hoewel de « zware gevallen », 
ondermeer de zestien van Burgos toen nog voor de 
bloedraad moesten verschijnen. 

Tientallen gevangenen worden opgesloten ver 
van het Baskenland, tot diep in Spanje. 2^dat het 

voor hun familieleden uiterst moeilijk wordt om 
hen een bezoek te brengen. In zover deze al niet 
volledig onmogelijk worden gemaakt. 

Er zijn de tragische gevallen als dit van de jonge 
student Etxabarrieta, die onder het verbijsterd oog 
van een twintigtal voorbijgangers door spaanse 
guardia's bij een kontrole uit een auto werd ge
sleurd, bij de benen voortgesleept tot aan een muur 
en daar met een revolverschot werd afgemaakt. 

Don Quiohoteks, maar dan tragisch, werd het 
politieoptreden in het baskisch dorp Urabain. Bij 
de omsingeling van dit dorp in mei 1969 werd de 
oude koster doodgeschoten omdat men meende dat 
hij met zijn klokkengeluiden vermeende handlan
gers verwittigde. De politieman die hem doodde 
kreeg slechts een tuchtstraf van een week en een 
boete, en kon dan opnieuw zijn plaats hernemen. 

We spreken niet eens van de recente doden bij de 
betogingen tegen het monsterproces van Burgos. 

burgos : een schokeffekt 

Waar tot hiertoe de gegevens over dit onderdruk-
kingssisteem tegen dit kleine, oudste volk van Eu
ropa, slechts sporadisch aandacht kregen in de 
« weldenkende » pers, veranderde dit plots bij de 
gebeurtenissen rond het parodie-proces te Burgos. 
Al deze moedige mannen zijn gedoemd om voor 
jaren in de gevangenis te blijven, nadat ternauwer
nood het leven van zes onder hen gespaard bleef. 
« Liever rechtopstaand sterven, dan geknield om 
genade smeken », was voor hen geen ijdele leuze. 
Daardoor zijn zij van aangeklaagde beschuldiger 
geworden. Beschuldiger van een onmenselijk sis
teem dat onder, een business-glimlach en veel toe-
ristenzonnesohijn, een normale plaats wenst in te 
nemen in de rij der europese volkeren. 

Door de (valse) beschuldiging dat Izeo en zijn 
vrienden Manzanas zouden hebben neergeschoten 
wilde Spanje met dit proces de hele baskische be
weging lamleggen. Het is een boemerang geworden. 
Geen enkel ernstig jurist aanvaardt het sisteem van 
de spaanse militaire rechtbanken, waarbij bepaald 
is dat « als bewijzen ontbreken, de overtuiging van 
de rechters volstaat ». Of waar door folteringen 
afgedwongen « bekentenissen » ondanks alles todi 
bewijskracht hebben bij dit soort rechters. 

m^ 
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askische ge-
De stoel » 

van de KatoMeke Aktie van Guipi 
terd werd toen hij zijn zoon dit ƒ 
Arrizabalaga, die gedurende 
omlaag uit het derde verdiep 
hangen. #-_̂  

Waar er sisteem inzit hebben' 
vangenen er namen aan gegeven, 
terwijl de gevangene op een stoel gebonden zit, 
stampen de folteraars op zijn boeien, terwijl ze 
hem met het haar achteroversleuren. « De zolder-
schommel », waarbij de gevangene geslagen wordt 
terwijl hij met het hoofd omlaag aan de zoldering 
is gehangen. « De cirkelzaag » : een van de vrese
lijkste folteringen op moreel vlak, het hoofd van 
de gevangene* uyrdt tot op enkele millimeters van 
een draaienf lHÉk^aag gebracht « Het kraantje » 
zoals de B a S ^ K d e duimschroeven noemen. Wij 
besparen u v%rdere beschrijving. Enkele van de 
hierbij afgedrukte schematische tekeningen uit het 
rapport spreken meer dan duidelijke taal. (Zie de 
illustraties). 

Op hoe grote schaal dit alles gebeurt, leerde ons 
ook een door priesters buitengesmokkelde brief 
uit de gevangenis van Burgos. Hij werd uitvoerig 
gepubliceerd in de Katolieke Volkskrant in Neder
land, begin 1970 en beschrijft in detail de folterin
gen die een tiental opgesloten priesters moesten 
ondergaan. 

wat nu met het vonnis ? 

De zestien Basken hebben zich te Burgos vóór 
hun rechters manmoedig gedragen. Met hun ge
boeide handen omhoog zongen zij de baskische 
nationale himne. Indrukwekkend was hun getui

genis in de brief die zij na hun veroordeling (n i ^ 
amnestieerbaar, tot 30 jaar veroordeeld) buiteq 
smokkelden. « De strijd van het baskische volB 
gaat voort » schrijven rij. « Daarom wensen wij d3 
solidariteit te krijgen van de overige volkeren tol 
de eindoverwinning behaald is. Revolutie of dood a 

Bitterder klonk de opmerking van een Bask dS 
geïntervieuwd werd door een joemalist van « Dj 
Nouvel Observateur » : « Gij zult ons nu wat be^ 
klagen, zoals ge al dertig jaar tranen voor de spaans 
se onderdrukten overhebt. Gij, Fransen, hebt im 
dertijd wapens geweigerd aan de republiek. Vara 
daag is het erger nog. Wij hebben geen wapens^ 
tenzij degenen die de Tsjechen, vóór hun praagséi 
lente terug bevroor, aan ons geleverd hebben ». 

En ondertussen flirt ook Moskou al met hef 
Francoregime... Maar duren kan dit niet, als Euro», 
pa tenminste dit inkwizitieregime weigert de ek<H 
nomische voordelen te geven waarop het rekents^ 
Dan komt er ooit wel een ogenblik waarop dit oudeg 
dappere baskische volk vrij zelf over zijn lot kaïi 
besdiikken. Ondertussen willen de Basken niefl 
langer de dupe zijn van de spelingen van het polï3 
tieke lot in Spanje zelf, waar vroeger zowel het 
Carlistenavontuur als de weigerachtige steun vaii 
de rode republiek uiteindelijk de Basken als eeuwiS 
ge verliezers de zwaarste rekening deed betalend 
Meer dan ooit keren zij terug naar het oude natioo 
nalistische beginsel van Arana-Goiri, stichter vam 
de baskisdie partij : « Zolang we ons beschouwem 
als Spanjaarden, kan het centraal gezag ons zeggens 
dat wij geen recht hebben op vrijheden, die de» 
andere Spanjaarden ook niet hebben. Om uit ditl 
slop te geraken verklaren wij ons Bask en alleenj 
Bask ». 

waiter luyterra. 
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geen toevalligheid, een sisteem 

Vooral het indrukwekkende getuigenis van pater 
Etxabe Garatazelai, een van de zestien, over de,op 
hem toegepaste folterondervragingen heeft het 
schokeffekt veroorzaakt te Burgos. Met hun be
perkte middelen hebben de baskische nationalisten 
reeds vroeger gepoogd de internationale opinie 
over deze metoden in te lichten. Er bestaat een 
schokkend rapport over de geraffineerde folterin
gen die sistematisch op baskische gevangenen wor
den toegepast. Het is een verbijsterend rapport, 
omdat het hier duidelijk gaat om een ingeoefend 
sisteem 

Er is geen spraak van toevallige woedeuitbarstin-
gein of geïzoleerd sadisme. Het gaat duidelijk om 
gevormde folteraars, met aangeleerde metoden in 
politiescholen. Laat ze dan in het ene geval Escobar, 
Saiz, sergeant Lopez, of Manzanas heten, of Marti-
niano Iglesias, bijgenaamd « de kaaiman », het zijn 
allemaal slechts namen in een sinister bedrijf dat 
georganizeerd wordt met medeweten van de hogere 
overheid. Wij dachten zo dat het woord inkwizitie-
folteringen, mede gezien de spaanse voorgeschiede
nis, hier dan ook .ten volle op zijn plaats is. 

Na de verklaring van pater Etxabe voor de recht
bank weten we wat « de operatietafel » betekent 
voor de spaanse folteraars. De geestelijke werd 
half ontkleed, voeten gebonden, op een tafel zit
tend met de handen geketend achter de nek. Uren 
dmirde deze houding, telkens hij opzijzwijmelde 
werd hij bedolven onder slagen. Dit alles onder de 
grofste beledigingen. 

Wat te zeggen over het morele lijden van de 
moeder van Francisco Xavier Lareno, een der jong
ste veroordeelden van Burgos. Sinds het proces 
weet ze nu van waar de bloedvlekken kwamen op 
de kleren van haar zoon, die haar werden terug 
bezorgd uit de gevangenis van San Sebastian. Hij 
werd met zijn handboeien opgehangen aan de zol
dering, dan geslagen om bekentenissen los te krij
gen. In het rapport staat dit alles beschreven, met 
naam van gefolterden en folteraars, plaats van ge
vangenis, politiebrigade en al. 

Er is het geval van de Bask Urteaga (Tolosa) die 
een deel van de hoofdhuid werd afgerukt bij de 
« ondervraging ». Er is notaris Kastells, voorzitter 

.<^" 
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LU ETAF 
^ 

ASKATASUNA ALA HIL 

het manifest- ysiti monf-serrat 

Wij, Catalaanse intellektuelen, in Montser-
rat in algemene vergadering verzameld, me
nen dat het onze plicht is een standpunt in te 
nemen tegenover de ernstige politieke en so
ciale situatie, teweeggebracht door het mili
tair tribunaal dat zestien militanten van de 
ETA oordeelt, die ervan beschuldigd worden 
te strijden voor het socialisme en voor de 
nationale rechten van het baskische volk. 

Wij stellen vast : 
1. dat de repressieve wetgeving, meer dan 
dertig jaar geleden vastgelegd tijdens de bur
geroorlog in de spaanse staat t.o.v. alle demo-
kratische opinies en akties nog steeds wordt 
toegepast; 
2. dat het huidig politiek-juridisch sisteem, 
in dienst van een anakronistische klasse-
struktuur, politieke of sociale daden als mis
dadig veroordeelt, die in alle demokratische 
staten als legitem worden beschouwd en als 
elementaire rechten van iedere burger gel
den; 
3. dat folteringen, fizieke en morele mishan
delingen, een sistematische repressiemetode 
geworden zijn; 
4. dat de rechten van de volkeren en de na
ties, die de spaanse staat vormen, ontkend 
worden en verdrukt in het belang van een 
zogeheten nationale eenheid, bazisprincipe 
van de grondwet van de Staat 

Na ons rekenschap te hebben gegeven van 
deze feiten, beschouwen wij de uitvoering 
van de zware straffen, die gevraagd worden 
voor het militair tribunaal van Burgos, als 
ontoelaatbaar 

Wij keuren de manier af waarop de officië
le kommunikatiemiddelen, in het bijzonder 

radio en tv, sistematisch de informatie ver
vormen en verdoezelen. Daar er geey. enkel 
normaal middel tot vrije meningsuiting be
staat, zien wij ons verplicht dit dokument op 
te stellen. 

Wij verwerpen het proces van Burgos in de 
termen die door de advokaten van de verdedi
ging gebruikt worden en wij verklaren om, 
solidair met de protestbewegingen die zich 
voorgedaan hebben en zich voordoen zowel in 
binnen- als in buitenland Wij eisen onmid
dellijk de volgende maatregelen • 

1. dat om het even welke veroordeling, di< 
door het tribunaal van Burgos wordt uitge 
sproken, zonder gevolg zal blijven; 
2. dat een algemene amnestie van alle ge 
straften, bannelingen van alle polWpke ge 
vangenen, zou afgekondigd worden, 
3. dat het wetsdekreet betreffende het bav 
ditisme en het terrorisme zou worden afge
schaft ^n dat de uitzonderingsrechtsprake' 
zouden vernietigd worden. 
4. dat de doodstraf zou afgeschaft worden 
welke ook de behandelde misdaad is: 
5. dat een waarachtige volksstaat zou opge 
richt worden, die borg staat voor de uitoefe
ning van de demokratische iirijheden en van 
de rechten van de volkeren en de naties die 
de spaanse staat vormen, daarin begrepen het 
recht op zelfbefcf^ikking. 

Tenslotte drukken tüh onze voUediqe en 
broederlijke solidariteit uit met het baskische 
volk en met zijn eisen, die ook de onze zijn 

(15 dec. '70) 

• ^ 

\ 
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Triestige koude overblijfselen van warme feesten zijn rijkelijk te vinden op de stoep voor 
de huizen waar geen kerstboomlichtjes meer pinken. Straks komen de vuünisbeltjongens 
de rommel graag opladen. Het heeft allemaal zijn tijd gehad en de kalkoenen ook... 

beter iaat dan nooit 

Zeventig jaar nadat de nederlandse regering een wet aankon
digde om de vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan, 
is ze eindelijk van kracht geworden. Dit gebeurde op 1 december 
jl. De strafbepalingen voorzien een maksimum geldboete van 
25.000 gulden. Een waarborgsom van ten hoogste 50.000 gulden 
kan worden opgelegd. Maar deze wet is slechts een raamwet, zodat 
de uitvoeringsbesluiten nog wel enkele jaren in beslag kunnen 
nemen. Binnen vijftien jaar pas zouden de nederlandse rijkswa
teren gesaneerd zijn. Voortaan zal de industrie zelf haar afval
waters op eigen kosten moeten zuiveren of de zuivering door 
anderen laten uitvoeren en betalen. Inmiddels zullen nog vele 
details moeten geregeld worden. 

vroedman 

In deze mannenmaatschappij zijn wij zo gewoon naar vrouwe
lijke ekwivalenten te zoeken van woorden zoals rechter, magis
traat, minister enz. enz. dat wij eenvoudig het omgekeerde over 
het hoofd zien. Zo kreeg de 22-jarige Tjeerd de Jong het in zija 
hoofd « vroedvrouw » te willen worden. Aangezien er in de wet 
alleen over vroedvrouwen sprake is, moest er toestemming ge
vraagd worden aan de minister van Volksgezondheid om de in-
schijving aan de Amsterdamse Kweekschool voor Vroedvrouwen 
mogelijk te maken Blijkbaar is dit gebeurd. Als de Jong daar
enboven nog slaagt in zijn eindeksamen krijgen wij over drie 
jaren de eerste «vroedman ». 

nieuwe stijl 

Vanaf 1 januari 1971 zijn de Zwitserse soldaten niet meer ver
plicht de hakken tegen elkaar te slaan. « Tot uw dienst, mijn 
kolonel » wordt vervangen door « begrepen, kolonel ». Wanneer 
de simpele soldaat voor zijn overste staat zal dit voortaan op 
heel wat meer menselijke bazis gebeuren. Ook wordt het regle
ment versoepeld wat lange haren betreft. In geen enkel dagblad 
hebben wij hierover iets gelezen. Ook weten wij n>et hoe het in 
de omringende landen is. Nochtans is dit feit belangrijk genoeg 
om. te vermelden, gezien wij hier te doen hebben met een oerkon-
servatief land. Het betekent alleszins een opening, hoe klein ook. 
voor meer humane betrekkingen. 

roGessen 
Wij, doorsnee-krantenlezers, kijken alle dagen onze lie-
velingslektuur door : eerst zoeken wij de stripverhalen 
(haast een hele bladzijde), dan komt de sport aan de 
beurt (véél voetbal, véél Merckx en een beetje Reding), 
tenslotte bekijken we de « koppen ». 
O, nee : een volledig artikel uitlezen gebeurt héél zelden. 
Als we echter zien dat het handelt over « Gruwelijke 
moord te... » (of iets « krimineels » in dezelfde aard), 
dan beginnen we vol belangstelling het relaas door te 
nemen en vergeten er waarachtig onze boterham of ons 
bord soep bij (want wij lezen de krant meestal aan tafel). 
Wanneer dan de misdadiger voor het gerecht is gedaagd, 
verslinden wij de verslagen van de joernalist (sommige 
fnridders zijn zo beroemd geworden). « Het » boeit ons: 

misschien hebben we allen iets morbieds, iets destruk-
tiefs in ons. Ook gebeurt het dat ook wij « de onweer
staanbare drang » voelen iemand de nek om te draaien. 
Waar wij doen het niet : het staat liiet netjes. En door 
de geschiedenis van het bloed en de tranen van anderen 
vergeten wij de kleurloze alledaagsheid. 
Wij baden in een internationale sfeer van gerechtszaken. 
Daar heb je het proces tegen luitenant Calley, die aardige 
jongen van My Lai. Gruwelijk hee, die foto's ?... Wat zei 
hij alweer ? « Doden, dat is slecht. Ik weet het... » In 
ieder geval loont ook hier de misdaad. Calleys massa
moord is 150.000 dollar waard in persberichten. En weet 
ie het nog : Charles Manson ? De Sharon-Tate-beul ver
vaardigt platen en of ze verkocht worden ! Sirhan Sirhan 
stri.ikt 1.5.000 dollar op voor een interview .. En wie ver
diende er zo veel aan de sensationele berichtgeving over 
de moord op John Kennedy ? 
Wie heel wat minder voordeel uit hun rechtszaak zullen 
halen, zijn de ongelukkigen van Burgos. — « O, ja, dat 
ligt ergens in Spanje ? En wat hebben die jongens nu 
eigenlijk gedaan ? Een politieofficier vermoord ? » Jan-
Publiek houdt wel van de sensationele berichtgeving over 
doodstraffen en zo, maar het is een politiek proces en 
het treft hem veel minder. Hij heeft immers geleerd 
zich niet met politiek te bemoeien. Natuurijk is hij tegen 
de doodstraf, net zoals hij tegen de oliedood voor vogels 
is. Eigenlijk hoeft hij niets te doen om er tegen te zijn 
Er is ook nog dat proces in Leningrad en die andere pro 
cessen in de Sovjetunie, Hij is daar ook tegen. Maar 
toch iets minder dan tegen die in Spanje. De kranten 
schrijven er minder over en Rusland ligt eisenliik nog 
veel verder dan het rijk van Franco 
En... wist je, het Jan-Publiek ? Onze senaatsvoorzitter 
heeft ook geprotesteerd, tegen Burgos... dezelfde die in 
1345.. ? Precies, die... 

Huguette d.b 
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prijs 

kleurrijk '71 
De champagneflessen liggen een beet

je doelloos in de vuilnisbakken. Wij 
hebben de confetti uit ons haar gekamd 
en met een kleine kater de rekeningen 
betaald. De nieuwjaarsroes zit er weer 
op en wij hebben ons voorgenomen ons 
best te doen in 1971. 

Wij willen vriendelijk zijn tegenover 
iedereen en alles in het nieuwe jaar. 
Maar wij hopen — en hier komt ons be
kend slecht karakter weer aan de opper
vlakte piepen — dat onze goede voor
nemens zullen beantwoord worden. En 
hier ook komt de bekende aap uit de 
klassieke mouw : voor wat de BRT be
treft, staan wij zeer sceptisch. Wij vre
zen maar dat de dames en heren van 
het Flageyplein (in '71 zullen wij meer 
en meer de Reyerslaan moeten schrij
ven, want de verhuis van Eisene naar 
Schaarbeek nadert) ons in dit nieuwe 
jaar weer niet zoveel denderends zullen 
aanbieden. 

Om de voor de hand liggende reden 
dat de meeste radio- en tv-mensen niet 
zo bevoegd zijn. Te oordelen althans 
naar wat zij in de afgelopen jaren ge
bracht hebben. 

Wij zijn natuurlijk vanaf de eerste 
januari in het kleurentijdperk gegooid. 
Op nieuwjaarsdag zelf hebben wij in 
kleur het strikje van de minister van 
kuituur in onze huiskamer gekregen. 

Wij vrezen maar dat wij in '71 in 
plaats van flauwe zwart-witprogram-
ma's nu even flauwe kleurprogramma's 
zullen voorgeschoteld krijgen. 

Voor ons maakt het weinig verschil 
uit of wij ons in de toekomst zullen 
ergeren aan 'n slecht gebracht kleuren-
tv-spel dan'wel of wij hetzelfde produkt 
in zwart-wit zullen op de beeldbuis 
krijgen. En mocht bijvoorbeeld canzo-
nissima in kleur worden uitgezonden 
dan kan dat misschien wel voor de aan
wezige dames (en heren) een goede re
den zij om hun garderobe wat bij te 
werken maar of dat enige spanning in 
het programma zal brengen valt nog te 
bezien. 

Daarom hebben wij voor de BRT 
maar één wens voor het nieuwe jaar : 
kort en bondig «more brains», Meer 
hersenen asjeblief. Om de sleur en de 
slenter waarin ons omroepbestel al ja
ren is vast geroest eindelijk eens te 
doorbreken. En om eigentijdse program
ma's te maken waarover wij ons echt 
niet hoeven te schamen Hopelijk is dit 
niet te veel gevraagd Maar hier weet 
men nooit. 

persoonlijk 

Het hoett nok met direkt maar het 
wordt toch stilaan tijd dat u eraan 
denkt als het nog niet gebeurd :? vnor 
het einde van deze maand moet u uw 
radio en/of tv-taks betalen Zwartkijken 
Stae* niet netjes en als u die belasting 
ontduikt krijgt u toch maar een boel 
last 

Maar het mag wel een beetje per
soonlijk gebeuren. U bent in geen geval 
verplicht de hatelijke ponskaart te ge
bruiken. Tenslotte ben je als mens niet 
verplicht op een ponskaart te staan. 
Niemand kan gedwongen worden in een 
computer te zitten. 

U mag dus rustig een doodgewoon 
stortings- of overschrijvingsformulier 
gebruiken. En naast het nummer waar
onder uw radio- of tv-toestel staat inge
schreven mag u zeker nog andere mede
delingen kond doen. Niets belet u uw 
simpatie of antipatie eens duchtig we
reldwijd bekend te maken. Zelf schrij
ven wij op de achterkant dat Jan 
Schodts beter in de Westraat blijft. 
Maar u mag ook aan de administratie 
bekend maken dat u onze tv gewoon 
rotzooi vindt of dat u verliefd bent op 
Jo Leemans. Jaja, er zijn zulke mensen. 
Of u kan meer regeringsmededelingen 
eisen. Nog meer. 

En als u soms wil meehelpen aan de 
opvoeding van de computer die alles te 
verwerken heeft : knip dan met een 
perforator een paar gaatjes bij in de ha
telijke ponskaart. Tenslotte moet de 
machine zich aan de mens aanpassen. 
En niet omgekeerd. Nooit. 

Deze week heeft de vereniging van de 
Vlaamse tv-pers de prijs van de tv-kri-
tiek 1970 toegekend. 

In het officiële juryrapport heet het 
dat de prijs wordt toegekend aan de 
makers van de reeks S.O.S.-natuur en in 
het bijzonder aan producer Frans Fre-
derickx : « Op een informatieve manier 
met onafhankelijkheid en deskundig
heid hebben zij de tv gebruikt om de 
kijkers-verbruikers te sensibilizeren 
voor dit bij uitstek sociaal-dringend 
probleem ». 

Een eervolle vermelding gaat naar de 
makers van het programma « Zo zijn » 
omwille van de manier waarop infor
matie werd verschaft over homofilie 
die voor een minderheid nog een sociaal 
probleem is. «Tevens omwille van de 
vlotte en afwisselende regie ». 

Nog een eervolle vermelding gaat 
naar John Bultinck omwille van het di-
rekte kontakt met de kijker dat hij bij 
elke uitzending spontaan weet tot stand 
te brengen. 

Niet bekroond maar toch lange tijd 
in kompetite bleef het jeugdfeuilleton 
Fabian van Fallada en de heer Joz van 
Liempt, verantwoordelijke voor de 
filmdienst. 

Er steekt wel een aanduiding in deze 
bekroning. De leden van de vlaamse 
tv-pers hebben op deze manier aange
toond dat de eerste opgave van een tv-
zender er nog steeds een van informa
tieve aard is. De reeks S.O.S.-natuur 
heeft inderdaad, op een manier die wij 
van de BRT helaas niet zo dikwijls te 
zien krijgen, voortdurend op hetzelfde 
akute probleem van de natuurbescher
ming blijven hameren. Ook het pro
gramma « Zo zijn» over homofilie dat 
wij vroeger reeds in dat weekblad lo
vend hebben besproken was een van de 
zeldzame eigen produkties waarbij over 
een aktueel onderwerp intelligente ach
tergrondinformatie werd gegeven, zon
der daarbij te vervallen in een goedko
pe zucht naar sensatie. 

Hopelijk zullen de gelauwerden deze 
prijs niet als een eindpunt in hun car
rière gaan beschouwen. Laten zij asje
blief op dezelfde ingeslagen weg verder 
gaan. En mogen vele BRT-mannetjes 
eventjes nadenken of zij het misschien 
niet over deze direkte boeg kunnen 
gooien. 

moetjezien 

zaterdag 9 jan., BRT : 13 u. 15 : 
trefpunt, ontmoeting met de 
pers. 

zondag 10 jan., RTB 12 u . : 
faire Ie point. 

maandag 11 jan., BRT 20 u. 10 : 
ban de bomen niet, sos-natuur. 

dinsdag 12 jan., BRT 20 u. 40 : 
kristallen, poolse speelfilm. 

Ned. 1, 22 u. 26 : 
de boschplaat, bekend natuur-
rezervaat op Ter Schelling. 

woensdag 13 jan., BRT 20 u. 10 : 
dertien dagen in frankrijk, re
portage van de olimpische win
terspelen. 

Ned. 1, 19 u. 10 : 
met het oog op belgië, repor
tage. 

donderdag 14 jan., RTB 20 u. 10 : 
de dood aan de lijn, speelfilm 
met o.a. Sidney Poitier. 

vrijdag 15 jan., BRT 2? u. 10 : 
panorama. 

22 u. 05 : 
de kartoens en de kartoenisten. 

donderdag 14 jan oii BRT 1 ra
dio, 19 . 40 : 

de VU voor de mikro. 

Wat brengt dit satertje met zich mee ? Kunt allemaal zien in Saterdag op zaterdag 16 januari, BRT. 
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te groot inkomen 

Wij lazen in « Sport 70 » een grote titel, de wijze mond van 
Zjang van Buggeniiout ontsproten, en luidend « Wielrenners ver
dienen te veel om nog ambitie te hebben », en verder « Sociale 
opgang der wielrenners een rem op het wielerspektakel ? ». Het 
on.getwijfeld schitterende proza onder die titels hebben wij niet 
gelezen (een mens moet al eens « serieus » zijn ook), maar wij 
vinden die titels op zichzelf al redelijk kras. Wij menen namelijk 
te weten dat zowat 65 t.h. van de belgische beroepsrenners nog 
altijd zonder « werk » zitten, en in plaats van te veel te verdie
nen, nul komma nul verdienen. Wij peinzen dat bij die mannen 
de ambitie inderdaad eerder klein is, maar dat dan zeker niet 
omdat zij te veel verdienen. Hoe een Zjang van Buggenhout, die 
de wielersport van binnen en van buiten kent als zijn broekzak 
— en die kent hij goed — snappen wij niet goed. Tenzij hij de 
wielersport vereenzelvigt met een paar steenrijke en goed rende
rende « vedetten ». 

tranen 

Het overkomt ons niet dikwijls dat wij bij het lezen van een 
artikel moeten wenen, maar deze keer hebben wij tranen met 
tuiten geweend bij een stuk van Mon Arets in « Les Sports ». Hij 
vertelt daarin hoe een zwitsers vriendje van zijn zoontje jaloers 
werd omdat hij. de Mon, zo losjes kan omgaan met zoveel sport-
kampioenen. Dat zwitsers knaapje vond ook dat de belgische kin
deren én de Mon nogal wat gelukkiger zijn dan de Zwitsers, ver
mits zij in een land mogen leven dat overvloeit van vedetten. De 
Mon heeft dat kind getroost met een foto van Hèm met handte
kening, en hij zegt wijs dat kinderen de waarheid spreken, en 
dat de belgische kinderen hun geluk niet beseffen, en dat hijzelf, 
die zelfs Merckx soms als disgenoot heeft, plots heeft ingezien 
dat hij een diep-gelukkig mensenkind is. Verstaat gij dat wij écht 
geweend hebben bij die woorden ? Van zeer van 't lachen. 

sportjaar 

voor 

haar 

1971 wordt officieel het sport
jaar van de vrouw Frans van 
Mechelen zij erom geprezen, 
want het is hard nodig dat onze 
levensgezelhnnen eens wat gaan 
doen aan hun sportkompetitie. 
Men mag rustig aanvaarden dat 
niet één vrouw op honderd m 
België aktief de sport beoefent. 
Het staan gillen op een of an
der voetbalveld of aan de « ar-
rivee » van een of andere koers, 
rekenen wij niet tot de aktieve 
sportbeoefening. Het zal er nu 
volgens ons op aankomen ge
schikte sportaktiviteiten te vin
den voor onze dames. Koersrij
den en veldlopen en voetbal en 
zo, vooral als ze, zoals in ons 
gezegend land bedoeld zijn als 
publieke vermakelijkheid voor 
mannelijke gapers, zijn nog niet 
het ware. En het zal er ten 
tweede op aankomen de goede 
manier te vinden om de dames 
aan te spreken. Het BOK bij 
voorbeeld heeft ook al twee
maal geprobeerd een grote ak-
tie op touw te zetten ter bevor
dering van de damessport, en 
het werd twee keer een dikke 
« foef » Doet de Frans beter ? 

wielersport '71 

de pers 

Liefhebbers mogen ook wel eens op de foto en in de krant Toch als het zo'n stoere lieden zijn ! 

gevaarlijk v/oord 

Tijdens ot na (dat moet nog uitgemaakt worden) de wedstrijd 
Tongeren-Maccabi gaf een bestuurslid van Tongere^ een lijn
rechter een kadooke van 500 frank. Op de grond daarvan diende 
Maccabi klacht in wegens poging tot omkoperij. De zaak is nog 
niet in het reine getrokken, en er is dus nog niets over te zeggen. 
Ze was voor een bestuurslid van Maccabi echter wel een aanlei
ding om in « Sport 70 » een indrukwekkende lijst klachten voor 
te leggen, waaruit moest blijken dat zijn klub in het verleden 
nogal eens behandeld werd op een wijze die aan rassendiskrimi-
natie zou kunnen doen denken. Dit o.m. vanwege Racing Meche
len, de klub van bondsvoorzitter Wouters. Nu achten wij het niet 
uitgesloten dat Maccabi inderdaad al eens onheus werd bejegend, 
maar wij geloven toch dat de Maccabi-man er verkeerd aan deed 
het zeer zware woord diskriminatie te suggereren. Eer men zoiets 
doet moet men o.i. héél zeker zijn. 

incivisme 
Wij zien ons, beste lezer en lezeres, tot onze onzeggelijke spijt, 

verplicht de heer Edward Merckx, koereur, aan te klagen wegens 
incivisme. Lezen wij niet in hèt kultuurblad in Vlaanderen dat 
Merckx. door deze winter niet te koersen, de rug toedraaide naar 
een hele bom duiten, waarvan hij zeer veel zou hebben moeten 
afdokken aan de belastingen. Zodat, en wij citeren « Sport 70 », 
« .. uiteindelijk de belgische staat de grootste verliezer werd van 
Eddy's rust... » En voil^, de staat de centen onthouden waarop 
hij recht heeft, is volgens ons een incivieke daad. Wij eisen dat 
Merckx elke dag rijdt, nog meer geld opstrijkt, om des te meer 
In de staatskas te kunnen storten. Wie weet zou ons part (je) er 
niet een beetje kleiner door worden. En voor wie het nu verder 
snappen kan : Roger de Vlaeminck koerst ook niet veel deze 
winter. In zijn geval is echter niet de belgische staat de « peer », 
maar hi|zelf Dat is nu eenmial het verschil tussen Hèm en de 
men<.<̂ 'p 

1 - 1 

In Glasgow zijn zowat zeven
tig mensen gedood, waaronder 
kinderen, toen bij een doelpunt 
m de laatste sekonden een 
stroom reeds het stadion verla
tende supporters terugkeerde 
en in botsing kwam met de dui
zenden die verder het heilig
dom wilden verlaten Een af
brekende reling zorgde voor de 
rest. Ge zult ze weer zien afko
men met hun beweringen dat 
de sport eruit komt met prope
re handen, dat het een ongeval 
was dat overal kan gebeuren. 
Misschien zal er zelfs een on
nozelaar rechtstaan om te zeg
gen dat het schoon is te sterven 
in volle supporters-aktie En 
ach ja, de sport zit er voor mets 
tussen. Maar wat er wel voor 
iets tussen zit is de misdadige 
histerie die men de verbruikers
massa heeft aangekweekt, en de 
nalatigheid waarmee men wei
gert in te zien hoe gevaarlijk 
die opgewonden massa's kun
nen zijn, samengepakt in in
stallaties waarvoor niet eens 
veiligheidsvoorschriften be
staan. De uitslag van de match 
was 1 - 1. 

Toen kardinaal Sue-
Bens in een recente tv-
uitzending zo langs de 
neus weg aan Joos Flor-
quin vroeg « of hij dan 
een betere gazet kende 
dan 'Le Monde' », konden 
wij dat bezwaarlijk aan
voelen als een kompli-
ment voor onze vlaamse 
pers. Is zij dus in het al
gemeen, en op suggestie 
van Seunens, niet veel 
zaaks, hoe zouden wij 
dan opgetogen kunnen 
zijn over haar slechtste 
stuk, de sportpers? Dat 
onze sportpers, en dan 
meer bepaald de wieier-
sportpers, beneden peil 
is, is geen vaststelling 
van ons. Dat zegt iede
reen, de meeste beroeps-
sportjoernalisten op kop. 

Het is geen kwestie 
van belangstelling, van 
plaatsruimte, van midde
len, van stielkennis of 
vakliefde. Het is, zo den
ken wij, een kwestie van 
uitgeoefende druk. Aldus 
een ernstige belemme
ring voor de joernalist 
die zijn werk ter harte 
neemt, en een hinder
paal die in het belang 
van de sportjoernalistiek 
zou moeten opgeruimd 
woyden. Ook dat is geen 
uitvindsel van ons. Ver
schillende ons bekende 
joernalisten hebben het 
ons al dikwijls gezegd. 

Hoe is dat allemaal 
ontstaan ? 

Van zodra de wieler
sport de grote massa ging 
begeesteren, interesseer
de ze natuurlijk ook de 
pers. De sportjoernalis-
ten verschenen. Als echte 
specialisten in hun vak 
gingen zij in de wieler
sport op zoek naar die 
aspekten, die leesbare en 
verkoopbare kopij kon
den leveren. Zij gingen 
op zoek naar de facetten 
die de massa konden 
boeien. Zij konterfeitten 
van de wielersport een 
beeld dat de krantenle
zers wilden kopen, zoals 
de lezers het graag za
gen. Zij kreëerden de ro
mantiek van de wieler
sport. De sport van de 
« dwangarbeiders van de 
weg, de bergkoningen, 
de ridders van het stalen 
ros », de sport van Karel 
van Wijnendale, de vader 
van de vlaamse sportjoer-
nalistiek. In feite kreëer
den zij aldus een wieler
sport die nooit bestaan 
heeft. Van in het begin 
vormden ook de bergko
ningen en diergelijke een 
sociaal mizerabele klasse. 
Vermits dat beeld echter 
niet paste in de kolom
men der kranten of har
ten der lezers, kwam het 
er ook niet in. 

Zeer snel bleek de wie
lersport een uitstekende 
bron van kopij en een 
stevige stimulans voor de 
verkoop van kranten. De 
uitgevers gingen dus de 
inrichting van koersen 
aanmoedigen en steunen. 
De wedstrijden werden 
steeds groter. Van Parijs 
naar Roubaix. Neen, naar 
Brussel en Luxemburg. 
Verder nog, van Bor
deaux naar Parijs En 
heel Frankrijk rond. 

Dan brak het gezegen
de tijdperk van de rekla-

me aan. De publiciteit 
ging brood zien in de 
wielersport. Er kwamen 
andere kommerciële be
langen dan die van de 
kranten alleen. De grote 
massa bleef echter zwe
ren bij de, zij het ietwat 
aangepaste, romantiek 
van de wielersport. Aan 
de kranten de taak de 
twee aspekten, in feite 
allebei valse, met elkaar 
te verzoenen. Aan hen de 
moeilijke opdracht tege
lijk de zaak te dienen van 
negocie, de publiciteit der 
firma's en de eigen ver
koop, de ^ a k van de kei
harde busmess dus, en de 
zaak van het om sprook
jes jengelende publiek. 
De belangstelling van het 
publiek moest gaande 
worden gehouden, voor 
de ruwe bonken met het 
gouden hart, voor de 
machtsmensen die hui
lend en vloekend tegen 
de ruwe bergflanken op
waarts wroeten, voor de 
prachtkerels die liever 
vechtend ten onder gaan 
dan een cent te verdie
nen met oneerlijke prak
tijken. Dat beeld van de 
wielersport moest be
waard blijven, want het 
is dat beeld dat het pu
bliek nog steeds wil zien, 
en het is via dat beeld 
dat de publiciteit de mas
sa wil bereiken. 

Dat is, denken wij, de 
dubbele druk van twee 
valse facetten, een zake
lijke en een romantische, 
waartussen de wieler-
sportjoernalistiek spar
telt. 

Begrijpelijk dus dat zil 
zo spaarzaam moet om
springen met haar noch
tans zeer gefundeerde 
kritiek, dat zij die dade
lijk weer moet begraven 
onder bergen entoeziast 
leesvoer, dat (reële) 
kant noch wal raakt, dat 
zij vaak verraad moet 
plegen jegens haar aller
eerste taak, het verschaf
fen van juiste informa
tie, dat zij steeds opnieuw 
haar eigen bezwaren te
gen de misopvattingen in 
de moderne wielersport 
moet inslikken, dat zij 
altijd haar toevlucht 
moet nemen tot hoogdra
vende superlatieven voor 
zaken waar niets superi
eurs aan vast zit. 

Wij denken dat de 
meeste van onze beroeps-
kollega's zich onbehaag
lijk voelen in hun rol, en 
dat zij liever de wieler
sport zouden benaderen 
zoals de amateurs van 
verschillende, publicitair 
niet gebonden blaadjes, 
zoals wij, dat meer en 
meer beginnen te doen : 
skeptisch, kritisch, vrij. 
Dan zouden wij van éch
te wielersportjoernalis-
tiek kunnen gaan spre
ken, vooral omdat de éch
te joernalisten beschik
ken over middelen en in
formatie (die de « ama
teurs » niet hebben) die 
hun zouden toelaten er 
iets goeds van te maken. 

Hoe men voor die men
sen echter de druk van 
publiciteit en kommerce, 
èn het geloof van de mas
sa in mooie sprookjes, zal 
kunnen opdoeken, dat 
zien wij ook niet in 
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BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabrikant-Ontwerper 
der RICHELIEU-

BRILLENKOLLEKTIE 
' Hovenierstraat 9 Aalst 

f 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen, 
LEDEN 2 0 % KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(052)288.70 

Aanbevolen 

Huizen 

B O Y C O T 
ALLE FRANSKILJONS 

steun enkel 
radikaal-vlaamse firma's 

Gij en wij , eerlijk en radikaal I 
1 kg netioprijs 164 F thuis best. 
of 2 kg — 1 0 % 295 F spoorw. 
of 5 kg — 2 0 % 656 F terugb. 
TOPKOFFIE kraakvers gebrand. 
Schr of tel. : KOFFIE HAWAI I 

Gr.-Bijgaarden - T. 02.52.60.55 

jan. '71 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

jan. '71 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

jan. '71 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

—^meester Q 
y k l eermaker i j^ 

y VERMEESCH ^ B 

STEENHOUWEBSVEST 5 2 
;ANTWEHPEN 
• Tel. 31.35.83 

, N#RR 
•^•mit.vMi 

ZÓ'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN 

3-e 
4-^ 
5-1 
6-m 
7-a 
8-s 
9-1 

lOfl 
1 1 ^ 
12-1 
13-s 
14-a 
15« 
16-E 

17-i 
isi 
isfl 
70 m 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! f 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 

Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fi jn, goed en goedkoop 

De grote specialiteiten zi|n : Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelas] • 
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hel 
tpit • Krachtvleesschotel beter dan In 

Duitsland 

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

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

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

Mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 

Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 

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

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

KONTICH, Mechelsesleenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenv\^eg Torhout-LIclitervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

Voor kultvrele Alle prezentaties of one-man-
en andere avonden.- ^how (Hammond-orgel Henri 

Waiter De Meyere S'evens). 

TV-prezentator Kontaktadres : Smidsestraat 158 
« ziet o er wat in » 9000 Gent - Tel. 09/22.05.48 

DE BROUWERIJ M O O R T G A T 

2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 

BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 

dus U W streek, U W volksgenoten I 

Depot Gent Tel. 09/22.45.62 

ELLEN BETRIX 
INTERNATIONALE SCHOONHEIDSPRODUKTEN 
neemt steeds uitbreiding en werft derhalve aan : 

A. Vertegenwoordiger 
voor het bezoeken van de kappers van I e rang in de sektor Brabant-
Brussel. Sleciits perfekt tweetalige krachten gelieven te solliciteren 
voor deze betrekking. 

B. Schoonheidsspecialistes 
voor het geven van verzorgings- en make-up demonstraties bij klan
ten kappers in diverse sektoren. Slechts prima krachten met ervaring 
gelieven te solliciteren. 

C. Etalagistes 
voor het maken van etalages bij klanten-kappers in diverse sektoren. 
Enige ervaring is wenselijk. 

Aan deze betrekkingen zijn verbonden : een vaste wedde, 
provisie, lunch- en andere kostenvergoedingen en premies. 

Belangstellenden gelieven te solliciteren bij de 
P.V.B.A. KOSMETISCHE FABRIEK TESSENDERLO, 

INDUSTRIEPARK - TESSENDERLO 

Inlijstingen 
Kunst vergulden 

Kunst verzilveren 

Herstelling van oude en 
moderne schilderijen 

wassen van etsen 

Specialiteit van 
etsen - reprodukties 

en schilderijen 

ENCADRA 

jef Van Hoof 

Sf Jacobsmarkt 74, Anfwerpen - f. 33.00.12 

Privaat : Uilendreef 4, Hal le/Kempen - tel. 79.11.30 

KOELTOGEM 
KOEUKAMERS 
OlEPVRtEZEBS 

OIEPVRIESTUNNELQ 
KAMIONKOELING 
WINKEUINRICHTINGEM 

o.o. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA PeWintèrstraati24 
Borgerhout,''Antwerpen Tel.: (Q3) 36.11.35-36.59,31 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN - ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad ! 1 0 % korting 

matthieu's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 

A N T W E R P PUBLIC 

RELATIONS 

BERCHEM — ANTWERPEN 
Hof ter Schriecklaan 33 

Alle reklame en ont-
v\/erpen, teksten 
talingen •ekeningen. 
enz 

Publiciteitsagent vooi 

< WIJ •> VLAAMS-NATIONAAL 
rel (03)30 48 99 

perskonferentjes, ver 
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PERS 
spiegel 
Tegen beter weten in hou

den de regeerders van het laat
ste BTW-land der zes ons voor 
dat deze taksoperatie de prij
zen niet doet stijgen. We zullen 
zien wat het geeft. Het wereld
protest tegen Burgos en Lenin
grad heejt dan in elk geval wat 
opgebracht. Tenzij dat in die 
landen ook geen amnestie zou 
komen voor de veroordeelden, 
wat de dood aan de paal maar 
zou vervangen door de langza
me dood in de russische en 
Spaanse vergeetputten. Laten 
we ondertussen hopen dat de 
spektakulaire gebeurtenissen 
rond de beide processen, het 
recht op zelfbeschikking van 
alle volkeren in 1971 duidelijk 
moge stellen 

de volksmacht 

Zowel uiterst links als rechts 
staatsnationalisme verplet ter t 
meedogenloos volksgroepen die 
dit « mensenrecht op zelfbe
schikking » durven belijden te
gen de heersende staat. Deze 
ACV-ers achtten dit niet meer 

-mogelijk sinds de verschrikkin
gen van de tweede wereldoor
log. Hebben zij dan de ongena
dige repressie vergeten tegen 
al wat Vlaams was door dit 
«middelmatig» belgisch staats
nationalisme ? 

« Burgos, Leningrad. Twee 
namen die aan het jaareinde 
van 1970 een wel bijzonder si
nistere klank liebben gegeven. 
Twee processen waarin de ele
mentairste rechtsprincipes met 
voeten werden getreden, waar
in in koelen bloede de mense
lijke waardigheid over het 
hoofd werd gezien en waarbij 
die politieke motieven — voor 
de gelegenheid « hoger staats
belang » genoemd — duidelijk 
de drijfveer waren voor 'n zgn. 
rechtshandeling, die nog zeer 
weinig met recht maar alles 
met repressie te maken heeft. 
Het meest verontrustend bij 
dit alles is dan nog dat zowel 
de Basken van Burgos als de 
Joden van Leningrad de weer
loze slachtoffers werden van 
weliswaar in de doctrine tegen
gestelde dictatoriale regimes, 
maar die dan toch beiden één
zelfde misprijzen aan de dag 
leggen voor de menselijke per
soon ». 

Ie monde 

Is eerlijker in die dingen. Na 
een van de grote promotoren te 
zijn geweest in het uitgebreid 
informatiegeven aan het we
reldgeweten over de schandda
den der rechters van Burgos en 
Leningrad heeft het blad de 
moed deemoedig in de franse 
boezem te kijken. 

« Het is duidelijk dat Frank
rijk en de Fransen in deze ma
terie niet te veel lessen van 
zuiverheid te geven hebben aan 
de anderen. Er zijn geen on
schuldige volken op dit vlak. 
Dè anderen op hun beurt be
schikken ook over argumenten 
om ons onze eigen rechtban
ken te verwijten, onze folterin
gen, onze « politieke » terdood-
veroordeelden of zwaar getrof
fenen om hun ideeën waarvan 
men dan maar moet geloven 
flat ze in vreemde bronnen ge
put werden. 

De kersttijd is juist daar om 
ons te herinneren aan het ver
schijnsel mens universeel in 
Kijn gedachten en passies ». 

gazet van antwerpen 

De « brave » Kiebooms slaakt 
zijn jaarlijks kerstgejammer 
om na meer dan 25 jaar te vra

gen a Wanneer een eindpunt 
achter de repressie ? ». « Wie 
spant zich daar eens voor in ? » 
vraagt de heilige Lodewijk zeer 
platonisdi. En in plaats van 
zijn weinig kristehjke partijge
noten tegen hun schijnheilig 
karretje te rijden vindt hij het 
integendeel vei'velend dat de 
Volksunie wel voor amnestie is. 

«In de kringen van het ver
zet en van de vaderlandslieven
de verenigingen is men « te
gen », in deze van de vlaamse 
jeugd, de kulturele milieux, de 
meeste kristelijke organizaties 
is men « voor ». In de CVP is 
men in het algemeen « voor ». 
in de BSF en de PVV is men 
in het algemeen « tegen », de 
loffelijke uitzonderingen niet 
te na gesproken. Het feit dat 
de VU daarvan één barer bie-
zonderste programmapunten 
heeft gemaakt is geen goed 
voorteken voor een politieke 
meerderheid in het belgisch 
parlement. 

» Er is ten slotte nog het pro
bleem van de oorlogsschade 
voor de kleine incivieken. On
der de regering Lefèvre-Spaak 
had men een wetgeving uitge
werkt die daarin een gematigde 
oplossing bezorgde. Niettegen
staande de regering zich daar
toe had verbonden is het wets
ontwerp niet door de Kamers 
geraakt. 

» Nu de kommunautaire pro
blemen op het principiële en 
grondwettelijke vlak zijn opge
lost, zou een werkgroep moeten 
tot stand gebracht, in de eer
ste plaats bestaande uit verte
genwoordigers van de huidige 
meerderheid, maar ook met me
dewerking van vertegenwoor
digers van de PVV. 

» Kon men voor de oorlogs
schade der kleine incivieken 
een oplossing vinden dan zou 
men een belangrijke stap heb-
be gezet naar de pacifikatie 
van de gemoederen. 

» Wie spant zich daar eens 
voor in ? ». 

pallieterke 

Pallieterke gaf ook kerstam
nestie en was niet karig met 
zijn lof voor Volksunieleden als 
Hugo Schiltz, Bob Maes en 
grinnikt Uilenspiegeliaans over 
de vergelijking Moboetoe-Bou-
dewijn die ons kamerlid Baby-
Ion aan eerste minister Eys-
kens voorlegde. 

« Maar wat hebben we zien 
gebeuren? Dat een negerstaats
hoofd, Moboetoe, amnestie ver
leende aan alle politiek veroor
deelden sinds 1960 dit ter ge
legenheid van de tiende verja
ring van de Republiek Kongo. 

» Aan een en ander herinner
de VU-voIksvertegenwoordi-
ger Mik Babyion in een open 
brief die hij aan eerste minis
ter Eyskens richtte en in de
welke hij vroeg dat deze, die 
zo hardnekkig de grondwets
herziening heeft weten door te 
zetten, als premier van een zg. 
kristelijk-humanistische rege
ring, zijn politiek gewicht voor 
amnestie in eigen land in de 
weegschaal zou werpen. 

» En Mik Babyion besloot zijn 
brief als volgt : « Zo de bel-
gische ministers op het vlak 
van de politieke amnestie ver

der weigeren de nodige moed 
op te brengen, zullen zij de oor
zaak zijn dat de regeringspe
riode van Boudewijn I de ge
schiedenis zal ingaan als « Er
ger dan het bewind van neger
koningen ». om het historische 
woord van Pholien definitief te 
maken ». 

» Béter zouden wij het niet 
kunnen zeggen. En nu maar 
afwachten wat de kristelijke 
en Vlaamse staatsman Eyskens 
hierop zal antwoorden. 

» Als hij antwoordt... ». 

de telegraaf 

Naar aanleiding van de hypo-
krisie die rond Burgos en Le
ningrad werd opgevoerd in vele 
hoeken, kijkt dit blad naar aan
leiding van het proces tegen de 
jonge Ambonezen in Nederland 
ook even naar de zorgeloosheid 
waarmee Holland deze mensen 
behandeld heeft. « Minderheid 
in Nederland » heet het stukje 

« Ook de Sovjetunie , die we
gens een vermeende poging tot 
vliegtuigkaping twee joodse 
Russen ter dood heeft veroor
deeld, heeft via het russische 
persbureau Tass een oordeel 
uttgesproken over de in Spanje 
gevelde doodvonnissen, die 
« een schandelijke bespotting 
van het recht » v/orden ge
noemd. 

» De joodse woordenschat be
vat een trefzeker woord voor 
dit enorme staaltje hipokrizie : 
gotspe. 

» Rusland en Spanje hebben, 
zoals bij de recente processen 
is gebleken, hun minderheids
vraagstukken, waarvoor zij 
geen andere oplossing weten 
dan het middel van de onder
drukking. Maar ook Nederland 
heeft een minderheid, de Am-
bonnezen, die door ons niet 
worden onderdrukt, maar aan 
wie tot dusver ook geen oplos
sing in uitzicht is gesteld ». 

het belang van limburg 

En is het bij dit meest achter
lijke dagblad van Vlaanderen 
zo dat eindelijk de oogskens 
zijn opengegaan (— zij eisen 
federalisme voor de volkeren 
van Spanje •—), of is het ook 
maar hypokrisie in een inter
nationaal koor en blijven zij in 
eigen land even reaktionair ? 
Zoals hun partijgenoot Struye 
die h3t wansmakelijke lef had 
in naam van de menselijkheid 
genade te vragen aan de Sov
jets, doch zelf de lugubere moed 
had om indertijd meer dan 100 
rnaal een handteken te zetten 
die het fusilleren van een mens 
voor rechtstreeks gevolg had. 

« Hopen we vooral dat de 
Schok, die de internationale 
opinie gekregen heeft hoe lan
ger hoe meer de overtuiging 
kan doen doordringen, dat de 
sterk gecentralizeerde staten 
een voorbijgestreefd begrip ge
worden zijn, dat ze eigenlijk 
altijd een kwaal zijn geweest 
voorzover zij diverse gemeen
schappen onder één scepter 
hebben samengebracht. Een 
der middelen om ware vrede 
na te streven, ligt bij de erken

ning van volksgemeensohap-
pen, die in een federatie kun
nen worden gegroepeerd, maar 
waarbij zij hun « kleine eigen 
pot » vrij kunnen koken. Van
daar dat het streven naar een 
nieuw Europa zulke belangstel
ling verdient ». 

het volk 

En nog zo eentje uit de hy-
pokriete stal van Struye. P.W. 
het gaat er wel mee. In bloei
ende gezondheid en status is 
Segers zeventig geworden. Hij 
hangt de serene uit tot hij aan 
het hoofdstuk Volksunie komt. 
Als er geen « eendracht » is in 
Vlaanderen is dat de schuld 
van de Volksunie. Wij bedan
ken voor die « eendracht » op 
zijn belgisch, waarvan het 
doodgewicht Segers een spre
kend voorbeeld is. 

« In 1927 toen u sekretaris 
werd van het ACW hebt u ge
zegd dat u « deze funktie alleen 
aannam wanneer u niet aan po
litiek hoefde te doen ». 

» Inderdaad, ik heb lange tijd 
de politieke strijd trachten te 
vermijden. Dat kwam vooral 
door mijn ervaring tussen de 
studenten te Leuven. Het 
KVHV werd getekend door het 
opkomend vlaams nationalis
me. Ik heb daar niet aan mee
gedaan. Zelfs toen bepaalde van 
onze kameraden uit de univer
siteit gesloten werden, heb ik 
aan stakingsaktie niet meege
daan. Louis Kiebooms ook niet. 
Maar ik betreurde dat politieke 
standpunten de kristelijke 
Vlaamse organizaties verscheur
den en de jeugd tegen mekaar 
opzetten. 

De grootste teleurstelling op 
het politieke vlak is voor mij 
geweest, de blijvende steeds 
weerkerende, verdeeldheid tus
sen de katolieke Vlamingen, 
die tot vijandigheid leidde. Tus
sen de twee oorlogen werd de 
toenadering steeds moeilijker, 
toen het vlaams nationalisme 
duidelijk een anti-demokra-
tische strekking kreeg. Na de 
tweede oorlog, na de vorming 
van de Christelijke Volkspartij 
hebben wij naar verruiming 
gestreefd. Tot vlaamse een
dracht zijn wij niet gekomen 
en ik ben overtuigd dat zij, die 
nu de Volksunie vormen, door 
hun negativisme in het grote 
en hun demagogie in het klei
ne, daaraan grote schuld heb
ben ». 

elseviers weekblad 

Soms staan er in de bladen zo 
van die kleine stukjes die een 
ganse tragedie als achtergrond 
vertolken. In dit noordneder-
landse blad werd op scherpe 
manier in deze anekdote het 
lot geschilderd van onze vlaam
se mensen in de franse staat. 
Het is dank zij de nationalis
ten in en buiten de vlaamse 
parti j dat het bij ons niet zo 
ver gekomen is. Tenzij bij vele 
vlaamse dialektmensen in Brus
sel. Daar dragen de Segersen 
en konsoorten de blijvende 
verantwoordelijkheid voor Nog 
verscherpt na hun wansmake
lijk « liberté du père de famil
ie «-spelletje. 

« Gedurende de vlucht in de 
meidagen van 1940 in de streek 
bezuiden Boulogne, hoorde ik 
Fransen onder elkaar praten in 
het zuiverste Westvlaams. Ik 
vroeg hun of ze uit België kwa
men en van waar. Ze antwoord
den verontwaardigd : « Nous 
sommes de vrais Francais de 
LiUe ! ». Ik zei : « U spreekt 
toch Vlaams ? ». Hun antwoord: 
« Pas du tout, c'est notre pa
tois ! ». Waarop ik in het puur
ste Westvlaams : « Verstaai gle 
mien ? ». Waarop het prompte 
antwoord : « A lietje » (een 
beetje). Die mensen praten ge
woon Zuidnederlands, maar be
seffen het niet en schrijven of 
lezen kunnen ze niet meer in 
die taal. Er is sedert enkele ja
ren een westvlaams toneelge
zelschap dat in sommige zuid-
nederlandse (franse) dorpen 
uitvoeringen geeft in het puur
ste Westvlaams. Keurig en 
folkloristisch uitgevoerd, beha
len ze het grootste sukses en 
worden zeer gewaardeerd ». 

kwik 

En men moet met Spaak niet 
akkoord zijn op alle punten om 
toch te kunnen genieten van de 
kw—iekheid waarmee hij in al
le soorten vraaggesprekken 
zijn federalistische stellingen 
blijft verdedigen en het zielloos 
gedoe van de huidige hervor
mers ontmaskert . 

« — Hoe ziet u het België van 
morgen ? 

» Zowat een jaar geleden heb 
ik stelling genomen ten gunste 
van het federalisme. Ik geloof 
nog steeds dat België die rich
ting moet uitkijken om een op
lossing voor zijn problemen te 
vinden. Wat er op dit ogenblik 
gebeurt, bevestigt alleen mijn 
opvatting. Ik heb de indruk dat 
we in het slop geraakt zijn, dat 
er weinig goede voorstellen 
naar voor komen, die zeker en 
vast geen einde kunnen maken 
aan deze moeilijkheden. Inte
gendeel ze zouden de proble
men zelfs nog kunnen bemoei
lijken. En waarom ? Gewoon 
omdat men de moed niet heeft 
om een besluit te trekken uit 
een aantal elementen, die onte
gensprekelijk op dit ogenblik 
tot de belgische realiteit beho
ren. 

Men moet de problemen, zo
als ze zijn, in het oog durven 
zien. Stelt men feiten vast als 
het bestaan van gemeenschap
pen, wil men komen tot ekono-
mische decentralizatie en kul
turele autonomie, verklaart 
men dat elke Belg een keuze 
moet maken uit een van beide 
gemeenschappen, en zijn er dus 
in werkelijkheid geen belgische 
volksvertegenwoordigers meer, 
dan ben ik er vast van over
tuigd dat alle elementen voor 
een federale staat aanwezig 
zijn. Het komt er dan vervol
gens op aan om hieruit het be
sluit te trekken en een redelij
ke federale staat uit te bouwen. 
Er zijn andere federale staten 
in de wereld, die zeer goed 
werken. Waarom dan onvoor
waardelijk verklaren dat het 
om een sisteem gaat dat ge
woonweg niet toegepast kan 
worden op België. Dat geloof ik 
niet ». 

w . luyten. 

KOSTELOZE TOMBOLA V.T.B.-50 lAAR 
LEDEN, NEEMT DEEL AAN EEN V A N ONZE CHARTERREIZEN 
VERDUBBELT U W KANSEN - REIST IN VOOR. OF NASEIZOEN 
Betaalt in 1971 Reist gratis in 1972 
In 1971-72 viert de Vlaamse Toeristenbond xijn 50-jarig bestaan 

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

WIE KAN WINNEN ? 
Iedereen die deelneemt aan om het even welke V.T.B.-CHARTER-reis, 
hetzij bonds- of pr ivéreis van 1 januari 1971 tot 31 december 1971. 
WAT TE DOEN ? 
U ontvangt van de reisleider te Zaventem uw ingevulde deelne-
mingskaart. Deze kaart stuurt U vanaf 15.9.71 naar Postbus 16 — 
2.000 Antwerpen vóór 15 januari 1972. Postdatum geldt als datum 
van verzending. 

WIE WINT ? 
Op 20 januari 1972 worden vijftig kaarten van deelnemers getrok
ken. 
WAT TE WINNEN ? 
• 12 SUPER-KNALPRIJZEN : charter + volledige akkomodatie voor 

eenzelfde bedrag als hij betaald heeft in 1971. 
• 12 PRIJZEN zijn geldig voor een kosteloos weekend te Heelsum, 

in Gelders Klein-Zwitserland : hotel-restaurant Kromme Dissel. 
• Winnaars krijgen een kosteloos verblijf voor een weekend te 

Grupont in het hotel-restaurant : « Ry de belle Rose ». 

UIT HET REGLEMENT 

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

BIJ IEDERE TREKKING WORDEN STEEDS 8 RODE EN 5 OF 4 WITTE 

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

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

De pr i jswinnaars (charter + akkomodat ie) mogen hun reis k iezer 
gedurende de t i jdspanne die ze ver langen Op 20 januari 1972 zi jr 
de winnaars gekend 



WIJ 

bewegingsLiJJzer 

Antwerpen 
antwerpen (stad) 
kwisavond 

Een ontspannende, gezellige 
avond op dinsdag 19 januari 
om 20 u. 30 in het Scheldehof, 
Oude Koommark t 28, Antwer
pen belegt onze afdeling een 
eerste kwisavond waaraan 
iedereen kan deelnemen. Er 
worden twee tegenstrevende 
groepen gevormd. De ene on
der de 25 jaar (Vujo) en de 
anderen, oudere leden en sim-
patizanten boven de 25 jaar. 
De beide groepen denken al
tijd dat zij het allemaal beter 
weten. Wel, we zullen zien. 
Mooie prijzen voor de winnen
de groep. Elk aanwezige dame 
op voorhand een verrassingsge
schenk, 
l en t e - e n a f d e l i n g s b a l 

Zaterdag 3 april in het Han-
sa Hotel. Kaar ten op het sekre-
tar iaat , Wetstraat 12, Antwer
pen, 40 fr. 
Vlaamse aktie en 
kultuurgemeenschap 

Galabal op 13 februari . Zaal 
Harmonie. Plaatsen 200 fr. Te 
storten op pr. Bergers 61.75.11, 
Antwerpen. Inlichtingen : se-
kretar iaat . Wetstraat 12, Ant
werpen, tel. 36.84.65. 
dienstbetoon 

Dagelijks op het sekretari-
aat : geopend van 9 tot 16 u. 30, 
donderdags tot 19 u. Speciale 
gevallen liefst op donderdag 
van 18 tot 19 u. In verband met 
COO-aangelegenheden op af
spraak met dr. De Boel, tel. : 
33.97.90. 
o u d e r e n z o r g 

Aansluit ingen Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden 
bij Goossens, Lg. Winkelstraat 
42, Antwerpen, tel . 33.52.83. 
l i d m a a t s c h a p 1 9 7 1 

Onze bestuursleden of propa
gandisten zijn op ronde. Laat 
hen niet nutteloos tweemaal 
komen. Laat het lidgeld klaar
leggen en verwit t ig de thuis
blijvende familieleden van de 
mogelijke komst der propagan
disten. Dank bij voorbaat, 
w o r s t e n b r o o d a v o n d 

Heden zaterdag 9 januari om 
20 u. 30 richt reisgezelschap 
Uilenspiegel een worstenbrood
avond in. Iedereen is welkom. 
Inschrijvingen in lokaal « Den 
Draak », Draakplaats 1, Zuren
borg/Antwerpen, tel. 30.25.45. 
Elke vri jdagavond komen de 
Uilenspiegels samen in boven
vermeld lokaal. 
abonnementenslag 

Het gaat goed met de abonne
mentenslag in onze afdeling ; 
we staan namelijk aan de lei
ding van de afdelingen-rang
schikking. Dat in de vermel
ding van de wervers nooit een 
naam voorkomt van onze ver
dienstelijke bestuursleden of 
propagandisten is het gevolg 
van een afspraak tussen onze 
abonnenmenten - jagers. Als 
abonnement-aanbrenger wordt 
op de fameuze oranje kaarten 
steeds VU-Antwerpen Stad 
vermeld. Van «equipe-geest » 
gesproken. 

boom 
bespreking 

Elke 2e en 4e vrijdag van de 
maand in ons lokaal. Grote 
Markt 15, bespreking van de 
plaatselijke toestanden en de 
komende werking. Iedereen 
welkom. 
lidmaatschap 

Indien u lid wil worden vol
staat een briefje of telefoontje 
aan een bestuurslid of aan de 
sekretaris Spillemaeckers Er-
nest, Acacialei 33, tel. 780772. 

edegem 
schitterende vujo-doop 

150 aanwezigen op de eerste 
en zeer geslaagde bijeenkomst 
van onze nieuwbakken Vujo-
kern De speech van nat. Vujo-

voorzitster Nelly Maes, de 
chansons en de doop, het was 
allemaal tof. Een reuze instuif 
rondde deze knal-avond af. 
t i en jar ig b e s t a a n 

Op 23 januari om 20 u. vieren 
wij ons tweede lustrum met 
een etentje en gezellig samen
zijn in « Elzenhof », Kerkplein-
Elsdonk. Inschrijven (75 fr.) op 
het sekretar iaat : Drie Eiken
straat 70. 
g e r a a r d s i e g e r s k o m t 

Op vrijdag 5 februari om 20 
u. 15 op onze algemene verga
dering van de leden in de bo
venzaal van « De Basiliek », 
Hovestraat. 

hove 
instuif 

Zaterdag 30 januari in het 
Prinsenhof, Muziek, dans, op
knappertjes, drank en leute. 

kapellen 
nieuw bestuur 

Voorzitter : de h. K. De Dec
ker; sekretaris : de h. Cornells; 
penningmeester ; de h. Van 
Geenhoven; redaktie : de h. Le-
naert ; organizator : de h. De 
Klerk; propaganda : de h. 
Avermaete; gemeente- en pro
vinciaal raadslid : de. Schonke-
ren en raadsleden : de hh. Op 
de Beeck en Lynnen. 

koningshooikt 
viaams volksbal 

Op 6 februari 1971 wordt U 
verwacht op het jaarlijks 
Vlaams volksbal in de Parochie
zaal. Orkest de Sioux samen 
met André Romana. Deuren : 
20 u. Toegang 39 fr. Opening 
door de fanfare Kempenland. 

kontich 
amnestie 

Het afdelingsbestuur dankt 
nogmaals onze vriend Aloïs 
Verbist. Zijn opofferende be
zieling heeft ons allen geraakt, 
hetgeen zijn bekroning vond in 
een overrompelend diep mee-
gevoelde onthaalvergadering. 
Het betrekt bij deze hulde ook 
mevr. Verbist en haar kinderen 
Nicole en Walter, zonder hun 
éénzijn ware het niet mogelijk 
geweest. Het bestuur wenst 
Aloïs een verdiende rust in 
eigen familiekring en belooft 
nog meer dan voorheen, onze 
steun bij komende amnestie-
akties. 

gelukwensen 
Hartelijk proficiat aan onze 

leden Rik De Wever en Irene 
Torfs bij de geboorte van Bart. 

merksem 
kerstfeest 1970 

Het jaarlijks kerstfeest, aan
geboren door de VU-vrou-
wen aan de kinderen en klein
kinderen van de leden van on
ze afdeling, kende weer een 
groot sukses. Meer dan 70 kin
deren, met de vaders, moeders 
en grootouders vulden de zaal. 
Een schitterend programma, 
met de goochelaar Mare Ste
vens en de poppenkast het Vus-
ke, die een enorme bijval bij 
de kleinen oogstten, later aan
gevuld met het optreden van 
al de kleine kunstenaars uit de 
zaal, maakte de tijd veel te 
kort. De blijdschap bereikte 
haar hoogtepunt toen de welge
vulde kerstzakken aan de kin
deren werden uitgedeeld. Aan 
alle medewerkers, prijsschen-
kers en de brouwer onze op
rechte dank. 

De bezitters van steunkaar-
ten voor het kerstfeest delen 
wij mede dat volgende prijzen-
nummers beschikbaar zijn in 
Tijl, tot 31 januari 1971 : 27 -
168 - 190 - 373 - 402 - 432 - 459. 

rouwBeklag 
Namens het bestuur, bij -het 

overlijden van mevrouw Anna 
Visser, echtg. Henri Arnould, 
in de gezegende ouderdom van 
83 jaar, bieden wij aan de fa
milie Visser, Arnould en Ley-

sen, ons oprecht medevoelen 
aan, inzonderheid aan onze 
trouwe medewerks ter mevr. I. 
Leysen-Arnould. 

mortsel 
bestuursverkiezing 

Wij verwachten al onze mort-
selse leden en bijleden (aange
sloten vóór 1 november 1970) 
op donderdag 14 januar i e.k. in 
zaal Hellemans, Eggestraat 27, 
Mortsel, tussen 20 u. en 22 u. 
30. Na 22 u. 30 bekendmaking 
van het nieuwe bestuur, 
l e d e n - e n 

abonnementenslag 
Richt u tot ons centraal 

adres : Wim Claessens, Lierse-
steenweg 197 .Mortsel, tel. : 
55.39.09. 

Brabant 
brussel (arr.) 
wensen 

Het Arrondissementeel be
stuur en de mandatarissen 
wensen eenieder een gelukkig 
en voorspoedig 1971, en hopen 
in de toekomst evenzeer op de 
steun en simpatie van ieder te 
mogen rekenen. 

bertem 
openbare vergadering 

Openbare vergadering op 
maandag 18 januar i om 20u30 
in zaal «Bi j Gaston Frede-
r ickx», Dottermansstraat 2, 
Bertem. Bar t Cardijn geeft 
«randbemerkingen over de 
vrijheid om in een vreemde 
taal school te lopen». Senator 
Van Haegendoren geeft «be
spreking van de politieke im-
plikaties en gevolgen van de 
Grondwetsherziening». Ieder
een is van har te uitgenodigd. 

evere 
nieuw bestuur 

In aanwezigheid van arr. se
kretaris F rans Adang en arr. 
verantw. financiën Theo Been-
ders werd volgend afdelingsbe
stuur verkozen : Voorzitter : 
Theo Pauwels, provincieraads
lid, Haachtsestwg 1176; sekreta
ris : Roger Vaes, Van Leeuw
laan 41; penningmeester : S. 
Blommaert; prop. A. Clybouw; 
organiz. : H. Schouterden en 
als raadsleden : mw. S. Spoel-
bergh en M. Snoers. 

grimbergen 
nieuw afdelingsbestuur 

Voorzitter : P . Deneve, Max 
Havelaarl. 10; sekretaris : B. 
Verhoeven, Spaanselindenlaan 
110; penningmeester : Th. Van 
Der Maesen; propaganda : F. 
Minten; organizatie : G. Assel-
berghs; raadsleden : Thiele-
mans, Meys en Lissens. 

groot-bijgaarden 
nieuw afdelingsbestuur 

Onder voorzitterschap van de 
arr. voorzitter P . Vrancken 
werd volgend bestuur verko
zen : voorzitter : Combert, In
dustrielaan 1; sekretaresse: mw 
Woters, Brusselstraat 303; pen
ningmeester : N. Danhieux; 
prop. : Debels; organizatie ; m w 
Schoofs; soc. dienstbet. : Vie 
Laporte en Van Bockhaven, ge
meenteraadslid; raadslid : Mies 
De Wilde. 

hofstade 
bal 

VU-afdeling Hofstade-Muizen 
geeft haar jaarli jks bal op 
13 maar t 1971 e.k. 

jette 
bestuursverkiezingen 

Onder de leiding van de h. 
W. Van Mieghem en J. De Ber-
langeer werd he t afdelingsbe
stuur vernieuwd. De h. R. Van 
Bruane, oud-penningmeester 
werd met algemene s temmen 
tot ere-voorzitter verkozen. 

Werden verkozen : voorzit-1 
te r : Guido Knabben; sekreta- | 
ris : Jos Verlooy; penningmees- | 

ter : Frans Hauwaerts ; prop. : 
Erik Breaywijs; org. : Luc Van 
Nieuwenhuyzen en raadslid : 
Et. Van Linter. 

Afgevaardigden voor de arr. 
raad zijn Guido Knabben en 
Et. Van Linter. 

Nadien werd er een geza
menlijke bestuursvergadering 
met de Vujo gehouden. Door 
het gemeenteraadslid J. De 
Berlangeer werd hier uitleg 
verschaft over de werking, de 
financies, ziekenkas, aggl. raad 
en sociaal dienstbetoon. Om
streeks maart zal de Vujo een 
bal inrichten. 

leuven (arr.) 
vergadering 

Vergadering van alle afde-
lingssekretarissen en penning
meesters op vrijdag 15 januari, 
om 20 u in café Opera. Bondge-
notenlaan 30, Leuven. 

arr. bal 
Ons jaarlijks arr. bal gaat 

door op zaterdag 30 januari in 
de salons Georges, Hogeschool-
plein, Leuven. 

Miei Cools zingt. Orkest Bert 
Minten. 

liedekerke 
bestuursverkiezing 

In aanwezigheid van Frans 
Adang, arr. sekretaris, werd 
het volgende bestuur verkozen : 
voorzitter : Staf Kiesekoms, 
Muilemstraat 314; sekretaris : 
Frans D'Hoe, Meefstr. 171; pen
ningmeester : Th. Vaeyens; 
prop. : A. Laurens; organiz. : 
Hilda Demol; Vujo verantw. : 
F. Demaegd en ondervoorzit
ter : A. Van Droogenbroek. 

londerzeel 
nieuw afdelingsbestuur 

Voorzitter : A. Verhulst, 
Blauwenhoek 83; o.-voorzit. : G. 
Deridder; sekretaris : Rosette 
Cleymans, Brusselsestraat 110; 
penningmeester : Monica De 
Jaeghere-Cooreman; prop. : J . 
Pas; organizatie : R. Lathou
wers; raadsleden : F rans Fon-
teyn en Frans Boekxstaens; ge
meenteraadsleden : F rans Van 
Doren en Albert Teugels. 

mollem - brussegem 
bal 

De afdeling houdt haar jaar
lijks bal op zaterdag 27 februa
ri e.k. 

st-katelijne-waver 
vu-dansavond 

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

st. pieters-leeuw 
leden- en 
abonnementenwerving 

Sinds de nieuwe s tar t van 
onze afdeling werden reeds een 
15-tal nieuwe abonnees en een 
30-tal nieuwe leden geworven. 
Dit is echter nog maar een be
gin. 

sociaal dienstbetoon 
Elke 2de zaterdag van de 

maand ten huize van Frans 
Adang, Ruisbroeksestwg 109 
van 11 tot 12 uur, in samenwer
king met volksvertegenwoordi
ger E. De Facq. 

ternat 
nieuw bestuur 

Voorzitter : L. Thysens, Hor
tensialaan 24; sekretaris : Ro
bert De Troch, Begonialaan 31; 
penningmeester : R. Van de 
Maele; propaganda : J. Debot; 
organizatie : P . Van Der 
Borght; raadsleden : Henri De 
Backer en J. Van Der Heyden. 

veitem - winksele 
nieuw bestuur 

Met een voordracht door Se
nator van Haegendoren wordt 
onze nieuwe afdeling gesticht 
op donderdag 14 januar i om 20 
u. in de herberg Taes, Dorp, 
Veltem-Beisem. 

Tegelijk houden we onze eer
ste bestuursverkiezing. 

weerde - elewijt 
nieuw bestuur 

In aanwezigheid van arr be
stuurslid G. Vanderstraeten 
werd volgend nieuw afdelings
bestuur verkolen : voorzitter : 
R. De Bakker, Heidestr. 68; se
kretaris : J. Nijs, Kleinveld 1; 
penningmeester : mw. Vander-
straeten-Geens; prop. K. Alen-
bergh; organiz. : W. Verhelst; 
raadslid en soc. dienstbet. : F . 
Hermans, gemeenteraadslid. 

Oost-V!aanderen 
apperterre - eichem - outer 
nieuw bestuur 

Jan Dauw, Stationsstraat 37, 
Appelterre, tel. 054/32766, voor. 
zitter ; Roger De Clerck, Berre-
broeckstraat 39, Outer, onder-
voorz., verantw. voor kern Ou
ter : Karel van der Bracht, 
Neerstraat 47, Appelterre, se-
kr. en penningm. ; Frans Cla-
vie, St-Rochusstraat 3, Appel
terre en Julien Mathijs, Dorp
straat 24, Appelterre, leden. 

burst ^ 
driekoningenfeest 

Heden 9 januari te 19 u. 30, 
verkleed vlaams-nationaal drie
koningenfeest aangeboden aan 
alle medewerkers van ons 
dansfeest. Toegang 30 fr. voor 
de helpers en 60 fr. voor de an
deren. 

erembodegem 
dienstbetoon 

In onze mededeling van vori
ge week sloop een er ra tum in 
de eerste alinea. Er stond : zit-
dagen die samenvallen met be
taalde feestdagen gaan door. Er 
moest staan : gaan niet door. 

zoekertjes 
Dame 40 jaar - diploma technisch 
handelsonderwijs - steno-daktylo -
zoekt passende betrekking in hef 
Mechelse of het Antwerpse. Schr. 
senator Jorissen, Louisastr. 31, Me-
chelen. Tel. 015/435.96 R1 

Bediende, 15 jaar ervaring stock » 
expeditie - fakturatie - zoekt pas
sende betrekking als bediende-ma
gazijnier. Schrijven senator Jorissen, 
IVIechelen. Tel. 015/435.96 R2 

Ervaren bouwkundig tekenaar 32 j . * 
zoekt betrekking bouwfirma of be« 
tonkonstruktie : Brussel - Mechelen 
Antwerpen. Schrijven of opbellen ; 
senator Jorissen, Mechelen. R 3 

Jonge bediende, 25 jaar, zoekt pasi 
sende betrekking, zelfs interim, in 
IVIechelen, Brussel of Antwerpen. 
Kontakt met sen. Jorissen, Louisa'-
straat 31, IVIechelen, tel. 015/435 96 

R4 

r. van Oversiraeten 
Hoofdredakteur 

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

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

Alle klachten voor ntel ont
vangen van blad op dit adre$ 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halflaarlijks 170 fr. 
Driemaandelijks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnemeni 320 fr, 

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

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraai 20 

Brussel 1120 
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gavere 
sociaal dienstbetoon 

Zondag 10.1.71 te 10 u. 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, 
•colportage 

Morgen zondag 10 januari te 
9 u. 15. Samenkomst te Gavere 
aan de Markt. 
weerga lm 

Teksten voor de speciale ja-
nuari-editie moeten binnen 
zijn op 15 januari bij dr. Meys-
man. Kasteelstraat 22, Melsen. 
werving 

Het leden- en abonnementen
aantal groeit voortduren aan. 
Wendt u tot onze sekretaris : 
M. De Langhe, Scheldestraat 
17, Gavere. 

Financiële steun op postreke-
ningnummer 857368 van W. De 
Rijcke, Gavere, 
voiksvergadering 

Vrijdag 5 februari te 20 u., 
te Asper, Klonkeveld, in feest
zaal « Kiekeskot ». Spreker : 
dhr. Bob Maes, provinciaal 
voorzitter VU-Brabant, over 
M Brussel » en « de zaak La
ken ». Daarna : gezellig samen
zijn. 

gent 
terland-avond 

Vrijdag 15 januari om 20 u. 
in het « Vlaams Huis », Korte 
Kiilisstraat 3. Dia-avond over 
Ierland. 

heusden 
sociaal dienstbetoon 

Provincieraadslid Oswald 
van Ooteghem houdt zijn 
maandelijkse zitdag op donder
dag 14 januari van 20 u. tot 21 
u. in de Nederbroekstraat 1. 
tweede lentebal 

Het 2e lentebal van de VU-
afdeling Heusden, in samen
werking met VU-kern Destel-
bergen, heeft plaats op zater
dag 3 april in zaal « Malper-
tuus » (Dendermondsesteen-
weg, Destelbergen). 

kluisbergen 
prachtige inzet 

Onze afdeling, pas gesticht 
op 23 december heeft meteen 
a'' voor een prachtige werking 
gezorgd Op amper één week 
tiid werden niet minder dan 
25 nieuwe leden aangeworven. 
Dit belooft voor de toekomst. 

melle 
overlijden 

In de St. Vincentiuskliniek 
te Gent overleed de heer Geor
ges De Vloed, architekt, voor
zitter van de afdehng van het 
Davidsfonds, erevoorzitter der 
VOS en lid van talrijke vereni
gingen, geboren te Melle op 16 
oktober 1889. Aan de achtbare 
familie betuigen we onze oi)-
rechte gevoelens van deelne
ming. 

merelbeke 

Öriekoningenfeest 
Poppenteater «Magie» uit 

Gent en het fameuze « Pierke » 
zijn vandaag 9 jan. 1971 om 15 
uur in zaal «Nova», Hundel-
gemse stwg te jgast. De VU-
afdeling nodigt opnieuw alle 
kinderen van de gemeente uit. 
Deelname : 10 fr. Gratis boter
koeken en chocolademelk en 
zoals steeds een verrassing ! 

oudenaarde 
stand houden 

Onze afdeling staat op dit 
ogenblik nog steeds koploper 
in het arrondissement, inzake 
de abonnementenslag. Willen 
wil deze pozitie behouden en 
tevens ons arrondissement een 
gunstiger klassering bezorgen, 
dan zullen de handen uit de 
mouwen gestoken moeten wor
den ! Bestuursleden, allen aan 
de slag ! 
sociaal dienstbetoon 

Gemeenteraadslid Frans van 
den Heede houdt zitdag iedere 
dmsdagavond van 19 u. tot 21 

u. op zijn adres : Marlborough-
laan (appartement E3). Indien 
dag of uur u ongelegen komt : 
telefoneer naar ons sekretari-
aat 055/340.33 (liefst na 18 u.). 

st. niklaas 
nacht van europa 

Ga je ook naar de « Nacht 
van Europa » op 23 januari '71 
in het hotel « Serwir » te Sint-
Niklaas ? Twee dansorkesten, 
een jazzkelder en de vlaamse 
vedetten Ann Christie en John 
Terra verwachten er U. Kaar
ten bij Jan Pieter Maes, Ver-
durmenstraat 6, St-Niklaas, tel. 
76.51.30. 

West-Vlaanderen 

Dringend gevraagd voor 
herkiezing te Harelbeke 
op 24 januari 1971 : 
— Propagandamateriaal ; 
— Affiehen en affichet-

ten met lijst nummer 
2 ; 

— Wie bezit nog affi
ehen : «Mijn frank is 
gevallen, nu stem ik 
VU » ? 

Voor afhalen : R. Stock, 
Vlaanderenlaan 46, Ha
relbeke, tel. 701.61. 

brugge 

overlijden 
Na een kortstondige' ziekte 

overleed alhier mevrouw Eme-
lia Van Hoorenweder, echtge
note Jozef De Mylle, een moe
dige en sterke vlaamse vrouw 
die haar door de repressie uit
een geslagen gezin wist te 
herenigen. Door haar voorbeeld 
en werkkracht kwam de fami
lie De Mylle deze depressie vol
ledig te boven. 

Aan de heer De Mylle, zijn 
zonen en dochters en de ganse 
familie betuigen we onze op
rechte gevoelens van deelne-
mmg. 
met de deur in huis 

Onze zes man sterke VU-ge-
meenteraadsfraktie heeft er op 
nieuwjaarsdag voor gezorgd 
dat de installatie van de groot-
brugse gemeenteraad en de 
verkiezing der schepenen geen 
oppervlakkige f o r m a l i t e i t 
werd. Van meetaf heeft ze dui
delijk gemaakt dat de tijd van 
het gezellig onderonsje der 
kleurpartijen in de oude ge
meenteraad voorgoed voorbij 
is. Na de schepenverkiezing 
legde fraktieleider, volksverte
genwoordiger Piet Leys een 
degelijke, kordate en hoffelijke 
programmaverklaring af, waar
bij hij o.m. inspraak van de 
oppozitie eiste, vooral wanneer 
het grote opties betreft en 
meteen duidelijk maakte dat 
de VU in de raad een ste
vige, pozitieve oppozitie zal 
voeren. (Ze zal daarbij de eni
ge zijn want noch PVV noch 
BSP schijnt daartoe aanstalten 
te maken). 

Mr. Van In zorgde voor de 
tweede verassing door het in
dienen van een motie, waarbij 
de gemeenteraad van Brugge 
de invoering van de vrijheid 
van het gezinshoofd in het 
Brusselse afkeurt. Dit voorstel 
sloeg in als een bom en bracht 
het CVP-schepenkollege en de 
CVP-meerderheid zichtbaar in 
verlegenheid. Burgemeester 
Vandamme bleek de kluts 
kwijt te zijn en werd slechts 
door een handigheidje van se-
nator-raadslid Vande Wiele ge
red, die de verdaging naar de 
volgende zitting voorstelde wat 
na enig geharrewar werd aan
vaard. 

De tussenkomsten van de VU 
oogstten herhaaldelijk applaus 
van een talrijk opgekomen pu
bliek. De VU stal inderdaad 
de show van deze allereerste 
groot-brugse raadszitting. Dat 
belooft! 

lauwe - wevelgem 
driekoningenfeest ' 

Zaterdag 16 januari e.k. om 
15 u. richten beide afdelingen 
met medewerking van Vujo 
een Driekoningenfeest in te 
Lauwe in de zaal « Club ». 

lendelede 
nieuw bestuur 

Voorzitter : L. Vandewiele; 
sekretaris : G. Declercq; pen
ningmeester : A. Verstraete, 
adj. F. Claus; organizatie : F. 
Verstraete; propaganda : R. 
Meersseman en jeugdwerk : K. 
Blomme. 
driekoningenfeest 

Morgen zondag 10 jan. om 15 
uur in het lokaal de Handboog 
driekoningenfeest voor al onze 
leden en speciaal voor de kin
deren. Koffietafel, pannekoe-
ken en geschenken voor de aan
wezige kinderen. 
hutsepotavond 

Vrijdag 5 febr. jaarlijkse hut
sepotavond. Inschrijvingen bij 
de bestuursleden of in het lo
kaal. Plaats 6, Lendelede. 

merkem 
bestuursverkiezing 

Op 23 januari om 20 u. in 
« De Zwaan », Westbroekstraat 
te Merkem. Kandidaten mel
den zich bij J. Depover, Diks-
muidestraat 1. Merkem. 
gemeenteraads
verkiezingen 

Zoals in vele kleine gemeen
ten is de gemeenteraadsverkie
zing alhier hoofdzakelijk een 
kwestie van personen en niet 
van partijpolitieke aard. Er 
waren drie lijsten met elk elf 
kandidaten. Op elke lijst was 
een lid van de partij kandi
daat. Deze drie haalden samen 
circa 370 stemmen, op een to
taal van ongeveer 1600 geldige 
stemmen, hetzij meer dan 
20 %. 
leden en lezers 

In het voorbije jaar werd on
ze afdeling nogal getroffen 
door verhuizing en overlijdens. 
De werving van nieuwe leden 
is echter dit jaar zeer verheu
gend. En voor het eerst zal ons 
blad « Wij » in meerdere hui
zen ingang vinden. 

Oostende 
vujo 

Na de afdelingsbestuurver
kiezing gaat thans ook de ver
kiezing door van het Vujo-be-
stuur. Kandidaten (beneden 
35 j.) melden zich tegen 11 ja
nuari bij Guido van Hoecke, 
Peurquaetstraat 37, Oostende, 
gemeenteraad 

Op 1 januari was het een 
grote dag voor de VU-Oosten-
de, toen een stralende Leo van 
de Weghe, die zes jaar alleen 
zetelde, aan het hoofd van een 
vijfkoppige fraktie de installa
tievergadering binnenkwam. 
Namens de fraktie werd een 
uitvoerige principesverklaring 
afgelegd, die waarempel zon
der onderbrekingen aanhoord 
werd. Wij wensen onze gekoze
nen vruchtbaar en opbouwend 
werk ten bate van Groot-
Oostende. 

roeselare 

in memoriam dokter 
adhemar van biervliet 

Woensdag 30 december 1970 
overleed te Roeselare in de 
H. Hartkliniek dokter Adhemar 
van Biervliet. Geboren te Gits 
op 2 februari 1900, studeerde 
hij aan het klein Seminarie te 
Roeselare en later aan de leu-
vense universiteit en kwam er 
volop terecht in de Blauwvoe-
terie. Trouw bleef hij aan zijn 
ideaal, als overtuigd vlaams
nationalist tot op het einde. 
Velen beeft hij gesteund, ook 
in de moeilijke jaren van de 
repressie. Vanaf zijn huwelijk 
in 1925 was hij geneesheer te 
Zarren, en zorgde als een goe
de Samaritaan voor gans de 
streek, steeds hulp biedend 
aan iedereen zonder onder
scheid Ook mensen, die hem 
wellicht wegens zijn vlaams-
nationale overtuiging, die hij 
nooit onder stoelen of banken 
stak, na de repressie geen al 
te goed hart toedroegen, heeft 
hij geholpen en zij hebben zijn 
edelmoedigheid moeten erken
nen. Met hem verdwijnt een 
van die vlaamse dokters, die 
zoals Bruwier, Catry en ande
ren voortrekkers waren van 
hun volk. Aan mevrouw Johan
na van Biervliet-Raymaekers 
en aan zijn tien kinderen met 
hun familie bieden wij onze 
kristelijke deelnemingen aan. 
Hij ruste in vrede ! 

westende - lombardsijde 

twee schepenen 
Tijdens de installatieverga

dering op 2 januari van de 
samengevoegde gemeenten 
Westende en Lombaardsijde, 
werden tevens de schepenen 
verkozen. Twee VU-leden wer
den tot schepen verkozen : 
Omer Huyghebaert en Leon 
Dewulf. Van harte proficiat. 

antwerpen 
broechem 
vu-burgemeester 

Met de lijst Modern Gemeen
tebeleid werd na lange onder
handelingen een bestuursak
koord afgesloten onder de vol
gende voorwaarde : 

Als burgemeester werd voor
gesteld en voorgedragen onze 
vriend en VU-lijstaanvoerder 
de heer J. De Cuyper, Heren-
talse baan 10, Broechem. Lijst 
Modem Gemeentebeleid (CVP 
en vroegere oppozitie) 5 zetels, 
krijgt twee schepenzetels en 
het voorzitterschap COO. Als 
kompensatie verkriigt de VU 
(4 zetels) een tweede lid in de 
COO. 

Wij danken van harte al die
genen die van ver of dichtbij 
betrokken waren bij deze ver
wezenlijkingen. 

Vriend Jules, samen met de 
drie andere gekozenen wensen 
wij u veel sukses in uw loop
baan als burgemeester. Toon u 
een waardig VU-burgemeester 
— nog vele jaren ! — ten bate 
van de broechemse gemeen
schap. 

MEDEGEDEELD 
« de nieuwe » 

op « Rooierheide » te 
diepenbeek 

Dit keer ontmoeten wij M. 
Grammens, J. De Roey, Gal en 
enkele andere medewerkers 
van het weekblad « De Nieu
we », dat in de vlaamse pers
wereld een onafhankelijke en 
radikale stem wil zijn. 

Datum : 16 januari (14 u. 30) 
tot 17 januari (16 u.). Deelne-
mingsprijs : 320 fr. ; studenten 
250 fr. 

Inlichtingen en inschrijvin
gen : Vormingscentrum «Rooi
erheide », Rooierheidestraat 
88, 3610 Diepenbeek (Limburg). 
Tel. 011/310.86 

SOS 

Twee belangrijke monumen
ten in Zuid-Oost-Vlaanderen 
zullen weldra worden gerestau
reerd. De oude slottoren te 
Herzele en de historische abdij
kerk te Ninove. 

Beide gebouwen zijn opge
trokken in streeksteen. Herzele 
zal de oorspronkelijke materi
alen gebruiken, de lediaanse of 
balegemse steen. Ninove ver
kiest vreemde materialen, de 
franse Massangis. in plaats van 
de streeksteen, die in dit geval 
de ieperiaanse kalkzandsteen 
is. 

Spijts een aktie voor de 
streeksteen, die uitga>)t van de 
« Vrienden van de Zwalm », 
blijft het stadsbestuur van Ni
nove bij haar oorspronkelijke 
beslissing de eigen streeksteen 
te mengen met vreemde mate
rialen. Het valt te vrezen dat 
de Massangis na een paar jaren 
zwart wordt en zo schril en le
lijk zal afsteken tegen de goud
gele of grijze stenen uit Zuid-
Oost-Vlaanderen. 

Jozef van Overstraeten, voor
zitter van VTB, tipeert deze 
kerk als de volledigste kuituur-
historische schepping uit de 
Denderstreek. Ze mag tot de 
beste monumenten uit haar 
tijd worden gerekend. 

Zal ook dat monument voor
goed worden verknoeid ? Het 
valt te vrezen ! 

intermedium 

spreken in de praktijk 
Spreken dat kan iedereen. 

Spreekvaardigheid is echter 

nog geen sinoniem van uit
drukkingsvaardigheid. In vele 
spreeksituaties blijkt het dat 
men « met de mond vol tanden 
zit ». Men vindt het juiste 
woord niet. Men is zenuwach
tig. Men mist overtuigings
kracht. Men kan zijn gedachten 
niet ordenen. Men voelt zich 
minderwaardig. 

Intermedium organizeert een 
training in uitdrukkingsvaar
digheid van 1 tot 4 februari e.k. 
De kursus vindt plaats in rezi-
dentieel verband. De deelne
mers krijgen alle kansen zich 
te oefenen. Het wordt dus een 
praktij kkursus, afgestemd op 
de praktijk. Van de deelne
mers wordt geen bepaalde 
vooropleiding gevraagd. In
schrijven kan eenieder die in 
zijn beroep « het spreken » in 
een of andere vorm moet be
oefenen, bvb rapporten of ver
slag uitbrengen, kleine of gro-
te groepen toespreken, lezin
gen houden, klanten opvangen, 
verkoopgesprekken voeren... 
Het programma wordt aan de 
specifieke behoeften van de 
Kursisten aangepast. 

Inlichtingen bij Intermedi
um, mevr. S. van Haegendoren, 
Guido Gezellelaan 63, 3030 He-
verlee, tel 016/ 24545. 

pech in de nacht 

Wegens het toenemen van het 
aantal oproepen, uitgaande van 
automobilisten, die hebben af 
te rekenen met mechanisch de-
fekt op de weg, tussen 23 en 
7u., zal voortaan de telefoon
centrale van de VAB-Wacht op 
de Weg de oproepen zelf beant
woorden. 

Oproepen, gericht aan de 
VAB~WW, kunnen derhalve 
dag en nacht rechtstreeks ge
richt worden tot de centrale, 
via de oproepnummers. 
03/31.31.31, 03/31.31.21, 
03/31.56.00 (tien lijnen). 

De dag en nacht aanwezige 
telefonisten zullen al het moge
lijke doen om de nodige hulp 
ter plaatse te sturen. 

jeugdorkest van praag 

weldra weer in ons land 

Het praagse jeugdorkest « Lï-
dova Skola Umeni v Praze » 
zal weldra weer te gast zijn in 
ons land : van 24 tot 31 januari 
a.s. Dit toverachtig snarenen-
semble werd vijf jaar achter
eenvolgens laureaat van Tsje-
choslovakije. In 1969, op door
reis naar Londen waar ze op
treden in de Royal Albert Hall, 
werd hun eerste optreden te 
Antwerpen een revelatie voor 
alle muziekliefhebbers. 

Toen ze in 1970 te Brno weer 
werden uitgeroepen tot het 
best jeugdorkest van Tsjecho-
slovakije, verkozen ze een kon-
certweek in ons land boven een 
toernee naar Moskou. 

Dit jeugdorkest zal optreden 
met een selektie van een zestig
tal jongeren, jongens en meis
jes van 15 tot 21 jaar, onder 
leiding van de jonge dinami-
sche dirigente VÏasta Skampo-
va. Deze jongeren muziceren 
op hoog niveau en zij vertolken 
zowel oude als moderne mees
ters. 

Op hun toernee door ons 
land bezoeken ze achtereenvol
gens Grimbergen (koncert in 
de Abdijkerk op 25 januari te 
20 u. ; Brussel (koncert in het 
Konservatorium op 26 januari 
te 20 u.) ; Turnhout (konoert 
in het Kursaal op 27 januari te 
20 u.) en Gent (koncert in het 
St. Bavo-Instituut op 28 janu-
ri te 20 u.). 

Ze besluiten met een gala-op
treden te Antwerpen in de 
zaal Elckerlijc op vrijdag 29 
en zaterdag 30 januari telkens 
te 20 u. 30. 

Wij durven hopen dat alle 
muziekliefhebbers, en vooral 
de jongeren, aan dit uitzonder
lijk optreden de aandacht zul
len schenken die het verdient. 
Door het beluisteren van deze 
koncerten, waarvoor ook radio 
en tv belangstelling hebben, 
zal de simpatie die velen de 
jeugd van dit dapper volk on
getwijfeld toedragen, uitgroei
en tot bewondering voor hun 
ongeëvenaarde kunstzin. 

Inlichtingen op het sekreta-
riaat van het Komitee van 
Praag, F. De Groof, Dokter van 
de Perrelei 49 te Borgerhout. 
Tel. 03/36.23.60). 
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Meer dan één tevreden klant is met slechts 100.000 F met ons begon
nen. U krijg van meet af aan een grondige studie van uw woning en 
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Antwerpen, Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 
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Genk, Winterslagstraat 22 Gent, Onderbergen 43 Leuven, Brusselsestraat 33 
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brasser 

ziet 

kursief 
een 

dichter 

op 

oudejaarsdag 
Al ben i\ een dichter, i\ heb geen verdiensten 

aan de faam van de poëzie. De poëzie die van
daag de dag belangrijker geacht wordt dan ge-
schiedeni$boe\en. Een waarheid als een \oe, zeg 
i\. Jammer is het weeral een Nederlander die 
't vastgesteld heeft. Hij zei : wie later leren wil 
hoe (dramatisch) deze tijd is geweest, hij leze de 
jonge vlaamse dichters van vandaag. 

En die Nederlander heeft dan nog gelij\ op de 
koop toe met zijn vlaamse dichters. Want de 
vlaamse dichter is iets in de aard van een seismo-
grafisch instituut : geen en\ele politie\e of sociale 
trilling glijdt ongestraft over hem heen. En de 
meest romantische dichter gaat natuurlijk zelf het 
hardst aan het trillen. De minder romantische 
l{erels, de neo-realisten of zoals ze zichzelf oo\ 
weer noemen, gaan op hun eigen flegmatiekj: 
wijze tegen de l^laagmuur staan. Zij schrijven bij
voorbeeld dat het vertrouwen in de mens zo broos 
als ongekookte spagetti is geworden. Een lelijke 
pikjmr in de bil van de Consumptiemaatschappij, 
nietwaar ? 

Eigenlijk betekent het niet dat wij zo maar 
eens tegen die muur gaan staan, het betekent dat 
wij er altijd moeten gaan staan. Wij stonden er 
einde '6g en wij staan er einde 'yo nog steeds. 
Met diezelfde dode vogel van een ontgoochelend 
jaar in de hand. Of met een andere vogel die toen 
een dode mus was en nu ook ^^^ <^oie mus. Om 
een heel schone vogel had je tenminste nog plech
tig kttnnen treuren : die kleurige veren, dat heer
lijk zingen... Maar nu, met die dode mus ? 

Ik heb een gedicht van één jaar oud voor me 
gelegd. Hoe vreselijk gedemodeerd, zeg ik rnet 
spijt en schrap dit vers: Nasser blijft gezond. Maar 
er staat oo\ : Olympos is privé/Onassis en 2 tafels 
kolonels. Helemaal verouderd is het dus ook weer 
niet. 'Ach nee, je schrijft bij voorbeeld Franco 
blijft gezond en je hele gedicht is weer in. 

Dat is het treurige een vlaamse dichter te zijn. 
Gedichten schrijven en je romantisch dik maken 
over de haaien die zich amuzeren in' Het vuile 
water dat over onze schone-mensendromen spoelt. 
Een jaar later die gedichten verscheuren omdat 

je één van die haaien gekeeld hebt. En onmiddel
lijk nadien een nieuw gedicht schrijven : hetzelf
de van een jaar terug maar met een paar lelijke 
woorden meer erin, je aanpassen en aktueel blij
ven door je nog niet eens k^ttd geworden woor
den te herhalen. 

En zoals ik een gedicht-van-voor-een-jaar heb 
opgediept en zonder moeite gereviseerd, zo zou 
ik het ook kannen doen met een brief die ik op 
oudejaarsavond '6g schreef aan een vriend. « Wij 
hebben twaalf maanden gezanikt over onrecht en 
korruptie, over lafheid en mediokriteit, over cen
suur en diktatuur. Maar de oproerpolitie kregen 
wij niet uit hun kazernes om op onze hoofden 
te laten kloppen omdat wij wilden betogen om 
serieuze dingen. Want wij moesten delen in Ed
dy's Italiaanse leed en even later opkijken naar 
zijn franse triomf. Wij pingelden naar overuren 
tegen 200 % en naar meer betaalde vakantie. Wij 
onderhandelden over babysitting op zaterdag, wij 
steunden onze volksvertegenwoordigers die nipt 
konden verhinderen dat Hekelgem en Eppegem 
bij Brussel werden gevoegd. Wij moesten ononder
broken voor onszelf de verdeelsleutel zoeken tus
sen seks, erotiek en pornografie. En tenslotte heb
ben we nog maar eens een paar nieuwe vormen 
van kontestatie aanvaard.,, en niet begrepen. 

Neen, 1969 is geen goed jaar geweest. Straks 
rijden wij 1970 binnen. En om ons wat hoopvol
ler te kunnen stemmen leent Johan Daisne ons 
zijn devies : niets gaat ooit geheel verloren en 
niets komt ooit geheel terug ». 

Steek ^^ maar je tong naar me uit, lieve lezer. 
Omdat ik een vuige pessimist ben. Maar, geef toe 
dat het treurig is altijd dezelfde brieven te moeten 
schrijven. En dat 'het maar een flauwe troost is 
te weten dat dit jaar alleen Eddie ken Merckx het 
beter deed. 

frans-jos verdoodt 


