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De «Waalse» grondwetsherziening van Eyskens werd 

vorige maand goedgekeurd met de hulp van een aan

tal waalse PVV-ers. De prijs voor hun medewerking 

was : de versnelde invoering te Brussel van de be

ruchte « liberté du père de familie ». De Volksunie 

heeft zich, als tolk van heel het bewuste Vlaanderen, 

hardnekkig verzet tegen deze schandalige toegeving 

die de doodsteek betekent voor het vlaams onderwijs 

te Brussel. 

k ê 

EEN ONTHULLENDE BEKENTENIS! 
1990 Hoei laar t , Ie Ie r décembre 1970 

Green Light lO, chée d'. la Hulpe 

Che,r Monsieur, 

J ' a i bien re9u votre l e t t re du 23 novembre 
et par tage ent ièrement votre avis . Il faut toutefois ne 
pas pe rd re de vue que si, comme vous Ie préconisez , 
nous envisagions la solution fédéral is te , BRUXELLES 
deviendrait une ville mor te . 

Il n 'y aurait^aucune raison, en effet, pour 
les f i rmes i lamandes d'y maintenir leur siège social . Les 
Flanands exigeraient également que l eu r s Minis tères soient 
t ransplantés a ANVERS ou è GAND. Les Wallons feraient 
de même et BRUXELLES sera i t bientót vide. 

Ne perdons pas de vue également que la -
Wallonië, tant économiquement que socialement , connaft 
un déclin cer ta in et que si, ma lgré tout, nous avons main-
tenu notre 10e place sur Ie marché mondial des exportat ions, 
c ' es t grace "k la Flandre qui a p r i s la re lève . 

Je crois avoir obtenu l ' e s sen t ie l { La l iber té 
du père de familie, grSce Si elle la tache d'huile francophone 
continuera l s 'é tendre . Les F landr iens met t ront l eu r s enfants 
dans des écoles francophones et en feront de parfai ts bilinguea 
mais les enfants de ces bilingues par le ron t eux uniquement Ie 
F ranga i s . Démographiquement et économiquement Ie carcan 
éc la te ra de lui même . Il faut toutefois reconnaftre , c ' es t un 
pur Wallon qui vous par le , que depuis 140 ans, les Flamands 
ne sont pas chez eux dans leur capi ta les alo'rs qu'en 1975 ils 
r ep résen te ron t plus des 2 /3 des Belges. 

En vous r emer^ ian t pour votre fjjurtflïlse,'je 
vous pr ie de c ro i r e , Cher Monsieur, Si mei,„eéntiment8 les 
mei l l eurs . 

Toen PVV-voorzitter Pierre Descamps (foto hierbo
ven) in zi jn onderhandelingen met eerste-minister 
Eyskens steeds opnieuw de eis stelde tot (versnelde)' 
invoering van de « vrijheid » van het gezinshoofd te 
Brussel, wist hi j verdomd goed waarom hi j dit deed. 
Brutaal openhartig heeft hi j zi jn bedoelingen neerge« 
schreven in een brief die hij op 1 december 1970 
schreef naar een franstalige Brusselaar : de « liberté 
du père de familie » is bét gedroomde middel om 
Brussel totaal te verfransen en — in een later sta* 
dium — de hele brusselse omgeving eveneens. 
Het is een ontstellende brief voor wie zich nog illu^-
sies maakte over de mentaliteit en de doelstellingen 
van het brusselse imperialisme. Zal het onthullende 
proza van Descamps eindelijk de ogen openen van die 
Vlamingen die nog enigszins geloof hechtten aan de 
achteraf uitgedachte « strategische » overwegingen 
van de CVP ? Zelden voorheen kregen w i j , FlandrienSt) 
de brutaal-imperialistische plannen van de brusselse 
polit ici zo onverbloemd onder ogen. Verwoord dan 
nog door de voorzitter van de Pest Voor Vlaanderen 
zelf. 

De Vlaamse CVP-ers, BSP-ers en PVV-ers mogen fier 
zi jn op hun « overwinning » ! 

Geachte Heer, 

Ik heb uw brief van 23 november goed ontvangeen 
en deel volkomen uw meningr. We mogen niettemin niet uit het 
oog verliezen dat wanneer wij de federalistische oplossing io 
overweging zouden nemen, zoals u vooropstelt, Brussel een dode 
stad zou worden. 

Inderdaad, er zou voor de vlaamse firma's geen 
enkele reden meer bestaan om er hun maatschappelijke zetel te 
behouden. De Vlamingen zouden eveneens eisen dat hun ministe-
ries zouden overgebracht worden naar Antwerpen of Gent. De 
Walen zouden hetzelfde doen en Brussel zou weldra leeg lopen. 

Verliezen wij tevens niet uit het oog dat Wallo» 
nië, ekonomisch ea sociaal, onbetwistbaar achteruitgaat en dat, 
wanneer wij desondanks onze 10e plaats op de wereldmarkt (uit
voer) hebben behouden, dit te danken is aan Vlaanderen dat voor 
de aflossing heeft gezorgd. 

Ik geloof dat ik het essentiële heb bekomen : de 
vrijheid van het gezinshoofd. Dank zij deze vrijheid zal de frans
talige olievlek zich blijven uitbreiden. De « Vlaanderaars » zullen 
hun kinderen naar franstalige scholen sturen en er perfekte twee-
taligen van maken, maar de kinderen van deze tweetaligen zullen 
enkel Frans spreken. Het demografische en ekonomische « car
can » (keurslijf, dwangbuis rond Brussel, nvdr) zal vanzelf sprin
gen. Men moet niettemin erkennen, en het is een echte Waal die 
u dit zegt, dat de Vlamingen zich sedert 140 jaar niet thuis voelen 
in hun hoofdstad, terwijl zij in 197.5 meer dan de 2/3 van de Bel
gen zullen vertegenwoordigen. 

Gelieve enz. 

Pierre P. DESCAIVIPS 



2 WM 

antwerpse gouwbond 

Even deze terechtwijzing op 
een pietluttige aantijging van 
een zekere PVD, uit Diegem, in 
uw rubriek « Wij en Gij » van 
uw nummer 52 van 26 decem-
her 1970. aan ons adres. 

Kellner PVD uit Diegem 
(die het weet van horen zeg
gen) lijdt blijkbaar aan tipi-
sche minderwaardigheidskom-
pleksen, waaraan helaas nog 
zovele Vlamingen binnen en 
ook buiten Brussel mank lopen. 
Wanneer de antwerpse Gouw
bond voor Brussel, bij gelegen
heid van zijn 50-jarig bestaan 
— na 6 grote restaurants in 
Brussel, in verband met deze 
viering gevraagd te hebben, ge
legen in het centrum (we moes
ten zowat 200 mensen bijeen 
kunnen plaatsen, en dergelijke 
etablissementen vindt men niet 
zo licht in Brussel, en hele^ 
•maal géén specifiek vlaamse !), 
hadden we als eerste voorwaar
de gesteld dat wij in behoorlijk 
Nederlands zouden bediend 
worden. Dit werd ons alléén in 
Astoria toegezegd door de zeer 
keurig Nederlands sprekende 
direkteur. Hij stelde zich in 
verbinding met de vlaamse af
deling van de hotelierschool en 
we werden tijdens het banket, 
en erna bij het gezellig samen
zijn, in keurig Nederlands en 
zeer voorkomend bediend, door 
sommigen hartelijk zelfs. 

We meenden dat we — even
goed als welke frankofone ver
eniging ook — op eerste-rangs-
zaken beroep mogen doen en 
ons daar als Vlamingen laten 
eerbiedigen, opzet waar we ten 
volle in geslaagd zijn. Dit lijkt 
ons de juiste wijze om te Brus
sel aan vlaamse aanwezigheid 
te doen. 

Heeft de frankofone zegsman 
van onze vriend PVD uit Die
gem hem ook verteld dat er in 
de feestzaal twee vlaamse Leeu
wenvlaggen klauwden, wijd-
opengespreid, en er tweemaal 
(naast andere vlaamse liede
ren) de Vlaamse Leeuw dave
rend weerklonk : eenmaal na 
de feestrede door Antwerpens 
burgemeester, en eenmaal aan 
het einde van het feest. Er was 
geen spoor te bekennen van 
Vlaamshaterij in dit zgz. FDF-
ge-^'nde hotel. 

De meeste van onze leden 
wonen sedert vele jaren te 
Brussel, strijden er welbewust 
de goede en harde strijd en 
weten dus wel « wat er te Brus-
se ' gaande is ». 

We willen « de goegemeente 
ook niets wijsmaken » maar 
kunnen haar aanraden ons 
spoor te volgen. Dat de Vla
ming te Brussel zich laat gel
den, in welke omstandigheden 
of welke plaats ook, en zich 
niet in ghetto's opsluite ! 

Het bestuur van de 
Antwerpse Gouwbond voor 

Brussel 

gehandikapten 

1971, het oaar van de slapende 
massa ? Miljarden voor bewa
pening. Zinloze uitgave. Wapen 
roept loapen op. Vrede in stand 
gehouden door wapens. 

Voor echte vrede, sociale 
reciHvaardigheid, daarvoor 
heeft ons land slechts een aal
moes over. 

Gehandikapten, mensen zoals 
wij, worden meegezogen in de 
plettende molen van onze wel
vaartmaatschappij. Voor hen 
heeft onze maatschappij een or
gaantje gekreëerd : «onder
stand ». Hiertegen moeten wij 
protesteren ! 

Jn ons land moei- er nog een 
waarachtig gehandikaptenbe-
lei'-J gevoerd worden. Wij moe
ten overschakelen van de 
schijnheilig uitgestoken schen
kende hand naar een politiek 

engij 
van sociale rechtvaardigheid. 
De gehandikapte moet op so
ciaal, ekonomisch en kultureel 
gebied de kans krijgen om in^ 
geschakeld te worden ' Dit is 
zijn recht. Zijn recht als mens. 

Wij eisen een onmiddellijke 
aanpak van het probleem. En 
dat er geen heren ministers 
zijn die zeggen dat het finan
cieel onmogelijk is. Wanneer 
het mogelijk is miljarden weg 
te werpen aan wapens, waar
om dan niet een zinvolle beste
ding voor gehandikaptenpoli-
tiek. En dat er geen heren mi
nisters zijn die zeggen : « Alles 
op zijn tijd, je kan van ons 
toch geen mirakels verwach
ten ». In de prullemand met 
zulke taal. Als een snelle, doel
matige politiek mogelijk is in 
andere sektoren als ekonomie, 
wegenaanleg, dan moet dat ook 
mogelijk zijn voor gehandikap-
tenzorg. 

Wanneer veranderingen zo
lang uitblijven is dit een be
wijs van ons gemis aan recht
vaardigheidszin t.a.v. de min-
bedeeïde groepen in ons land. 

Naam en adres van 
33 ondertekenaars door 

de redaktie gekend. 

btw en grondwet 

Het jaar is pas begonnen en 
de waarheid over de BTW komt 
steeds meer en meer in haar 
ware daglicht te staan, volgens 
de ministers zouden de produk-
ten iets duurder worden. 
Slechts enkele met 2 % en an
dere zelfs afslag. Voorbeeld 
een produkt waar ik verleden 
jaar drie fr. taks moest op be
talen moet ik nu 19 fr BTW. 
Dat is heel wat meer dan 2 %! 

Zo zal het ook gaan met de 
grondwet. Die kommissie van 
Brussel die voor de helft uit 
Vlamingen en Franssprekenden 
moet bestaan. Aan vlaamse zij
de zullen er wel enkele van 
Ryns in gestopt worden. Zo is 
het verraad voor Vlaanderen 
volledig, maar al loopt de leu
gen nog zo snel, de waarheid 
achterhaalt ze wel. 

R. B. te Torhout 

iuksemburgse 
beufemansen 

Volgende pedagogische noot 
uit de « Letzeburger Illistrier-
te » heb ik tweemaal gelezen 
om me te vergewissen of ze 
niet ironisch was bedoeld. Het 
bleek echter heilige ernst. 

« Franse br.fkjes en kleine 
zinnen met hooaduits gemengd, 
door de opvoeder ingestrooid, 
schaden niet het minst. Het 
kind neemt ze met vreugde op, 
spijkert ze in zijn geheugen, 
waar geweldig veel plaats is. 
Hebt maar geen angst, er ont
staat geen kakelbonte verwar
ring, de taalbrokken blijven 
gescheiden, fijntjes, veel zui
verder dan in de hoofden der 
volwassen mensen. Ik spreek 
bijvoorbeeld van ons, Luksem-
burgers, die grotendeels nauwe
lijks nog in staat zijn om ons 
in de moedertaal keurig uit te 
drukken ». 

Het rezultaat van dit onder-
wijssxsteem is inderdaad in de 
laatste zin vervat « lis frans-
guillonnent comme Thérèse 
Mosselman », zou Madame Ka-
ckebroeck zeggen! 

H.V. te B. 

komt de gedachte niet op dat 
niet alle Vlamingen het Frans 
machtig zijn zoals zii. Toch zal 
het de bedoeling zijn dat iede
re Vlaming uw blad kan lezen 
zonder woordenboek bij zich. 
Misschien werpt u op dat ver
talingen soms niet volledig 
juist 't oorsproneklijk kunnen 
weergeven. Als u het in het 
Nederlands vertaalde om één 
of andere reden niet alleen 
kunt drukken geloof ik toch 
dat de nederlandse vertaling 
altijd zou moeten vermeld wor
den. Dank bij voorbaat. 

D.A. te Aalter 

vlaamse druivenstreek 

nederlandse vertaling 

Zoals in vele vlaamse bladen 
vind ik in uw blad aanhalingen 
in het Frans. Bij vele schrijvers 

Het Vlaams Komitee Drui
venstreek Overijse-Hoeilaart, 
overlegorgaan van de kulturele 
verenigingen richt zich drin
gend tot de hele vlaamse ge
meenschap om uiting te geven 
van haar ongerustheid betref
fende de toekomst van de 
vlaamse druivenstreek en gans 
Vlaams Brabant. 

Reeds lang moeten wij vast
stellen dat onze middelen niet 
meer volstaan om het alleen te 
blijven opnemen tegen de ster' 
kere volksvreemde machten die 
de vlaamse druivenstreek ttis-
sen Brussel en Wallonië willen 
versmachten. Franskiljonse ver-
kavelingsmaatschappijen, volks
vreemde industriële en handels
vestigingen overspoelen onze 
streek en voeren een doelbe
wuste geraffineerde verfran-
singstaktiek tot bordjes die het 
Nederlands verbieden en kon-
trakten die het Frans verplich
ten toe. 

Machteloos moeten we toe
zien hoe de druivenstreek een 
tweetalig karakter kijgt, hoe 
de fransdolle kleine minder
heid door haar ekonomische in
vloed, door haar onverdraagza
me inpalmingsdrift keer op 
keer haar slag thuis haalt. 

Wil Vlaanderen de vlaamse 
druivenstreek behouden, zal in 
deze spannende strijd een 
groots aktieplan moeten op 
touw gezet worden om ons 
grondgebied, onze kuituur, onze 
gemeenschap te vrijwaren. Als 
de verbinding Brussel-Wallo-
nië werkelijkheid wordt, zal 
Frankofonië zijn imperialisti
sche stellingen opschuiven naar 
het Noorden. 

Steun de vlaamse strijd; bij
dragen op pr. 893.753 van De 
Broyer M. Overijse met ver
melding : Vlaamse Druiven
streek. Of neem een abonne
ment op ons tijdschrift «Spoor-
slagH) tegen 100 fr. per jaar. 

Het Vlaams Komitee Drui
venstreek. 

verzekeringen, 
en broodroof ! 

Er wordt de laatste tijd een 
naar mij al te gortige hetze ge
voerd rond Brussel. Men ver
geet maar al te licht dat er Vla
mingen aanwezig zijn in en 
rond Brussel. En dat die Vla-
m.ingen in datzelfde Brussel 
hun boterham verdienen ge
woonlijk te gerieve van een 
sliert nieuwe Vlamingskens... 
De mensen van de aktievereni-
ging van het verzekeringsbe
drijf zijn heelzeker van die 
personen welke veilig en wel 
in hun vlaamse achterhoek hun 
boterham verdienen maar niet 
iedereen is nu éénmaal zo ge
lukkig. In Antwerpen, Brugge, 
Gent enz... is het gemakkelijk 
de briesende, klauwende leeuw 
uit te hangen maar er zijn ook 
Vlamingen die van hun zuur 
verdiende brusselse centen hun 
lidmaatschap Volksunie beta

len. En indien de zg. vlaam
se verzekeringsmaatschappijen 
evenwaardig zijn aan onze zo
geheten vlaamse banken... 
spaar ons heer! Er was kort na 
de oorlog een « zwarte » die sol
liciteerde bij een «vlaamse » 
verzekeringsmaatschappij... De 
vlaamse verzekeringsmaat
schappij eiste van hem een be
wijs van burgertrouw en dit 
voor de betrekking van inspek-
teur! De groep Josi (zeker 
niet overgevoelig voor Vlaan
deren) gaf hem die betrekking 
op bazis van zijn dinamische 
werkaanpak! Geen broodroof 
tegenover Vlamingen te Brus
sel! 

P.O te Gistel. 

zwarte 

Een dezer dagen werd ik nog
maals gekonfronteerd met de 
mentaliteit van sommige indi
viduen uit een vlaamse streek. 
Op zeker ogenblik kruiste ik 
twee gemeentewerklieden die 
een vuilniskarretje voortduw
den en hoorde een van hen zeg
gen «das oemes oek ne zwar
te ». Ik vond het wel eigenaar
dig omdat ik amper twee jaar 
in Kontich verblijf, mij nooit 
in de schijnwerper geplaatst 
heb en nog zo goed als onbe
kend ben, maar omdat ze mis
schien wisten dat ik bij de 
Volksunie ben aangesloten hun 
gal uitspuwden. 

Daar ik oorlogsinvalide, ge
wezen krijgsgevangene ben en 
een bewijs van weerstander 
kan voorleggen, heb ik zeker 
van zulke bekrompen lummels 
geen bewijs van vaderlands
liefde nodig. Reeds meer dan 
eens heb ik ondervonden dat er 
in deze kantonale gemeente die 
dan nog aanleunt bij een groot
stad als Antwerpen nog vele 
primitieven rond lopen die zich 
in herberg en gezelschap op
werpen als voorzitters van deze 
of gene patattenbond maar in 
werkelijkheid niet verder zien 
dan hun gevel reikt. Deze naïe
velingen zijn de spreekbuis van 
gemeentepolitiekers maar kun
nen voor hun zelf niet denken. 
Welk redelijk politieker zou 
nog het woord zwarte durven 
gebruiken behalve een Jos van 
Eynde en een in het nauw ge
dreven Louis Major, deze kake
lende kip, die dan nadien zijn 
verontschuldiging nog moest 
aanbieden, omdat hij tegenover 
een witte weerstander, het 
woord zwartzak misbruikt had, 
het klouwneske van een hoge 
kul-tuur, 

A. D. W. te Kontich. 

republiek 

Een bedenking hij het lezen 
van « Republiek » in de rubriek 
Wij en Gij van nr. 1 van dit 
jaar is dat ook wij brave Vla
mingen ons hebben laten bij de 
neus nemen en gemist hebben 
na de oorlog en dan onze kan
sen hebben verkeken. Ook dan 
deden de weidenkenden een 
beroep op het argeloos gevoel 
van de Vlamingen voor hun 
koning een verbannen man, een 
huisvader enz... 

Voor de oorlog was een voor
uitstrevende Vlaming republi
keins en verwachtte voor 
Vlaanderen geen heil van de 
leidende kringen, dus ook niet 
van het hof. Na de oorlog, uit 
kompassie met Leopold III, die 
dus ook een verdrukte was en 
wegens het hulpgeroep der bis
schoppen, werd die brave Vla
ming koningsgezind. 

Toen ontsnapte ons voorgoed 
een stevige kans, door anderen 
geboden en geschapen, om ooit 
ons zelf te worden en baas te 
zijn in eigen huis met een eigen 
grondwet en geen ons aange
smeerde. Wanneer krijgen wij 
ooit nog zulk een kans; wan
neer slaat Vlaanderens uur nog 
ééns? 

Het is een feit dat het ko
ninklijk hof behoort tot de ge
vestigde machten en de geves
tigde machten zijn uiteraard 
behoudsgezind. 
. Wij hoorden dit nog onlangs 
nauwelijks verholen in de 
Kerstboodschap van Zijne Ma
jesteit en ook in de vorige, nl. 
die bekommernis... Gaf die 
boodschap de bekommernis 

weer voor de eigen mensen 
voor welker sociale en vlaamse 
belangen en rechten onze uo» 
rige koningen nimmer belang^ 
stelling toonden ? Of betrof het 
hier enkel en hoofdzakelijk een 
bekommernis om gevestigde be' 
langen, voordelen en voorrech
ten o.a. brusselse, die zouden 
kunnen teloorgaan of schade 
lijden ? 

Het koninklijk hof, met al 
wat er rond hangt, is zeker te
veel geëngageerd in allerlei 
hoge brusselse relaties (en 
hrv^sels werd steeds verward 
met belgisch of nationaal, was 
de koning niet altijd eerst de 
koning van de Brusselaars en 
dit teveel, zij beslisten in de 
ja- en neen-periode). 

Steeds moesten wij ervaren 
dat onze vlaamse voormannen 
en politiekers bij een langdurig 
kontakt met de goede brusselse 
kringen op vlaams gebied ket
ters werden of week. Zijn prof. 
Eyskens, Desaeger, Van Els' 
lande e.a. daar geen voorbeeld 
voor en legt dat juist de wissel
vallige verklaringen bij die 
mensen niet uit ? 

Daarom meen ik dat een evo
lutie naar een meer republi
keinse staatsvorm en grondwet 
voor ons volk en land gezond is 
en in ieder geval te voorzien in 
de toekomst. 

H. D. M. te Oostende 

btw 

Wat de invoering van de 
BTW betreft kan ik niet na-
laten enige bedenkingen ten 
beste te geven. 

De BTW vervangt dus de 
overdrachttaks. Ik herinner m i i 
nog heel goed dat wanneer in 
het begin der jaren 20 de ovev* 
drachttaks werd ingevoerd de 
toenmalige regering plechtig 
verzekerde dat deze taks 
maar tijdelijk zou zijn. Men 
mag inderdaad niet vergeten 
dat de volwassenen van toen 
nog allemaal op de schoolbanf 
ken geleerd hadden dat des
tijds het verzet tegen de Span
jaarden in onze gewesten voor
al te wijten was aan het feit 
dat de Spanjaarden een taks 
hadden ingevoerd van 5 of 10 
percent op alle verkoop. Tus
sen haakjes : leert men dat nu 
nog op school ? De overdracht
taks beliep in het begin 1 per
cent, maar inplaats dat, zoals 
plechtig beloofd, de overdracht
taks na een zekere tijd zou af
geschaft worden werd hij lang
zamerhand verhoogd. Van poli
tiek boerenbedrog gesproken, 
zegt «de fcleurpolitie/cers zijn 
Ja ik weet het zoals het volk 
bij het verbreken van hun ge
geven woord nooit doodgeval
len. » 

Wat nu de BTW betreft die 
vervangt dus de overdracht
taks, welke laatste natuurlijk 
invloed had op de prijzen Als 
de verschillende percentages 
van de BTW berekend zijn 
om in de Staatskas hetzelfde 
bedrag te doen toevloeien als 
de overdrachttaks dan zou dit 
niet de minste invloed op de 
prijzen aan de verbruiker heb
ben. Maar wat zien wij ? Zelfs 
de regering geeft toe dat de 
BTW de indeks met tenmin
ste 2 percent zal doen stijgen. 
Als dit waar is, en wij vrezen 
allemaal dat het waar is. zal 
dit alleen te danken zijn aan 
het feit dat de regering de per
centages zodanig heeft bere
kend dat er wat meer miljar
den in de staatskas komen. De 
beste expert boekhouder moet 
maar eens zien te bewijzen dat 
dit niet waar is. Wat een loerif 
se wijze om de belastingen te 
verhogen. 

Maar het triestigste van het 
hele geval is dat wij zulk een 
kuddevolk geworden zijn dat 
wij ons nogmaals zonder het 
minste protest laten bedotten. 

K. C. te Turnhout 

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

Descamps : « Luister, Wi l ly, als ik mijn " liberté 
du père de familie " kri jg, dan mogen jullie nadien 
een voorstel indienen om vlaamse peutertuinen in 

Brussel te financieren, o.k. ? » 

De vlaamsgezinde ex-kommunist Alois Gerlo, 
voorzitter van het Vermeylenfonds en eerste rek-
tor van de (vernederlandste) Vrije Universiteit 
van Brussel, kwam deze week meermaals in het 
nieuws. Hij gaat niet akkoord met bepaalde vor
men van medebeheer op zijn universiteit. Zo vindt 
hij het bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat een meer
derheid van niet-professoren in het bureau van de 
raad van beheer beslist over de benoemingen van 
het wetenschappelijk, technisch en administratief 
personeel. Die gang van zaken brengt volgens hem 
de levensbelangen van de VUB in het gedrang. Als 
daarin geen verandering komt, zal hij zijn ontslag 
als rektor bevestigen. Zijn standpunt wordt trou
wens gedeeld door de dekanen en professoren van 
de VUB. 

Bepaalde linkse groepjes zullen daarin wellicht 
nieuwe stof vinden om Gerlo nog maar eens voor 
« fascist » te verslijten, zoals dit eerder gebeurde 
in het weekblad Links (naar aanleiding van Ger-
lo's uitlatingen over de vreemdelingen-aktie op de 
universiteiten). Dit nam de brusselse rektor trou
wens niet : hij liet aan de redaktie van Links we
ten dat hij ontslag nam. « Ik voel er niets voor in 
een blad dat ik hielp oprichten, voor fascist te 
worden versleten, nog wel in een artikel getekend 
Links ! », zo schreef hij aan het blad. 

Dat de marxist Gerlo, gewezen verzetsman, ook 
al tot fascist wordt gepromoveerd verwonderd ons 
geen zier. Al wie het niet eens is met de zienswij
zen en metodes van bepaalde groepjes die de linkse 
en progressieve waarheid exkluzief in pacht menen 
te hebben, krijgt vroeg of laat dit etiket opgeplakt. 
In hun ogen is iedereen een fascist die het vertikt 
naar hun pijpen te dansen. Met andere woorden : 
iedereen is fascist, behalve zij. Het is alleen maar 
jammer dat een aantal mensen dit groteske spel
letje nog altijd niet schijnt door te hebben. 

Wie nogal gemakkelijk met termen als « neo-
nazisme » en « fascisme » goochelen zijn de pedante 
ouwe heren van het « Humanistisch Verbond », die 
er maar niet in slagen hun partijdige anti-Volks
unie vooroordelen ook maar enigszins'te verdoeze
len. Een vrijzinnige VU-simpatizant — en zo zijn 
er wel meer, heren van het « Humanistisch Ver
bond » — stuurde ons deze week een afschrift van 
een lange brief die hij daarover schreef naar hei 
tijdschrift « Het Vrije Woord ». Onze lezer schrijft 
daarin o.m. « Ik vind het betreurenswaardig dat 
uw organizatie een partij, zonder onbetwistbare 
bewijzen, verdacht zou maken van « neo-nazisme s 
en « fascisme ». Vooral dat u met een vlaamse par
tij doet op een ogenblik dat alle Vlamingen, welke 
ook hun politieke kleur weze en indien zij konse-
kwent als Vlaming in onze hoofdstad optreden, 
door een groot aantal aanhangers van brusselse 
partijen en brusselse frakties van onze traditionele 
partijen, met soortgelijke kreten worden uitge
scholden ». 

Om ten slotte nog even terug te komen op de 
nieuwbakken « fascist » Alois Gerlo. In eeu gesprek 
met Bert Brouwers van « De Nieuwe Linie » (14 
januari) vertelde hij o.m. « Ook principieel ben 
ik tegen de « vrijheid van de huisvader ». Wij kun
nen als Vlamingen geen afstand doen van het pe
dagogische credo van de vlaamse beweging : moe
dertaal of huistaal is onderwijstaal Dat is overi
gens een breed internationaal aanvaard principe. 
Als we dat hier prijsgeven, dan geven we het ook 
prijs te Gent of te Antwerpen. Mensen van het 
Front der Francophones willen die vrijheid inder
daad uitbreiden tot buiten Brussel. Wij akteren 
deze uitspraak van de h. Gerlo met genoegen. Mo
gen wij hem dan ook vragen dat hij — ondanks 
zijn vele andere zorgen — met zijn Vermeylenfonds 
metterdaad de strijd zou aanbinden tegen die ver
werpelijke « liberté du père de fammille » ?, 

zij verdienen een dikke pluim 

Zoals wij het vorige week beloofden publiceren wij vandaag het erelijstje van 
de 20 topwervers uit onze werfkampanje voor « Wij » (het werden er ten slotte 
22 door de ex aequo's). Stuk voor stuk wierven zij tientallen nieuwe abonnees, 
en maakten zo ruimschoots het verzuim goed van andere kaderleden die uit het 
oog verloren dat wij allemaal twee nieuwelingen voor onze rekening zouden 
nemen. Ziehier dan de palmares : 1. G. Vanderveken (Beveren-Waas) ; 2. Frans 
van den Eynde (Leuven) ; 3. Marcel Dedecker (Niel bij Boom) ; 4. mevrouw 
Op de Beeck (Koningshooikt) en Walter van Mieghem (Wemmei) ; 6. Bob Dos
fel (Mechelen) ; 7. Frans van Sumere (Beersel) ; 8. dr. Hendrik Bouwens (Lier); 
dr. Roger Meysman (Melsen) en dr. Maurits Waegemans (St. Truiden) ; l ï . 
Robert van de Maele (Ternat) en Jef Vinex (Erps-Kwerps) ; 13. Leon van Dur-
me (Merelbeke) en Jan Versweyvelt (Herentals) ; 15. Jef Claeskens (Halen), 
Koen van Meenen (Heusden-Vl.) en Roger Verhaeghe (Waregem) ; 18. Rob 
Geeraerts (Vorst-Kempen) ; 19 Jaak Janin (Oudenaarde) ; 20. Alfons van 
Raemdonck (Kruibeke), Emiel van Wijmeersch (Dilbeek) en Albert Verwerft 
(Broechem). , , , , , , . , j 

Een hartelijk proficiat aan deze ondernemende kleppers ! Moge hun bezielend 
voorbeeld nog vele anderen tot een « Wij »-ze daad aansporen. Emde februari, 
bij het afsluiten van de kampanje, wordt het dan een feestelijk zegebulletm. 

twee voorzitters In de bsp... 

de triomfcijfers 

van minister ylerick 

De vlaamse minister voor Streekekonomie An
dre Vlericlc is kennelijls in zijn wiek geschoten 
door onze felle kritiek op de eenzijdige wijze 
waarop Wallonië door deze regering overvloedig 
met staatstoelagen bedeeld wordt. Hij overspoelt 
de regeringsgezinde pers, die er wat graag op 
ingaat, momenteel met toetende cijfers over het 
aantal in Vlaanderen geïnvesteerde miljarden. 
« La Dernière Heure » pikt er al dadelijk bij aan 
en titelt verontwaardigd dat Vlaanderen ruim 
18 miljard investeringen en 14.000 nieuwe ar
beidsplaatsen méér kreeg dan het arme ver
waarloosde Wallonië. Kijk toch eens aan ! 

Wij willen de hardwerkende prof. Vlerick 
geen onrecht aandoen : hij doet inderdaad zijn 
uiterste best voor de industrializering van het 
Vlaamse land. Maar hij vertelt de hele waarheid 
niet, omdat hij met geen woord meer rept over 
de schandalige benadeling van Vlaanderen wat 
de staatstoelagen aan nieuwe bedrijven betreft. 

Op een perskonferentie in juni 1910 veroor
zaakte de h. Vlerick deining in regeringskringen 
door zijn eis dat Vlaanderen, op bazis van objek-
tieve kriteria zoals daar zijn : bevolkingsaantal, 
aantal jonge arbeidskrachten, aantal pendelar
beiders, de verdoken werkloosheid in handel en 
landbouw, werkloosheid, recht moet hebben op 
zowat 60 % van de staatshulp aan nieuwe vesti
gingen. 

Maar Vlaanderen krijgt zijn normale aandeel 
bijange niet. Uit de cijfers die minister van Eko-
nomische Zaken Leburton vorige maand moest 
geven op vraag van senator Jorissen bleek dat 
Wallonië, voor de regeringsbeslissingen sinds 1 

januari 1968, in totaal 3847 miljoen fr. staatstoe
lagen kreeg en Vlaanderen in diezelfde periode 
(tot en met de eerste acht maanden van 1970) 
slechts 1904 miljoen fr. Met andere woorden : 
van het staatsmanna dat de industrie kreeg ont
ving Wallonië zo maar eventjes 66 % en Vlaan
deren slechts 34 %. Wanneer er desondanks meer 
nijverheidsinvestering was in het vlaamse land 
dan is dit vooral te danken aan het feit dat 
Vlaanderen voor de ondernemers om allerlei 
redenen momenteel een aantrekkelijker investe
ringsgebied is. En zeker niet omdat de vlaamse 
minister voor Streekekonomie royaal met staats-
duiten de grote verleider zou spelen. Dat doet 
de Waalse minister voor Streekekonomie Del-
motte wèl, met onze centen. 

Nu kan men zeggen : goed, als investeerders 
« vanzelf » naar Vlaanderen komen, laat ons 
dan niet vitten op het feit dat Wallonië, dat het 
nu moeilijker heeft, wat meer hulp krijgt uit de 
staatskas. Prachtig, die solidariteit. Jammer dat 
ze altijd in een enkele richting speelt. Toen 
Vlaanderen nog het arme broertje was en er 
voor het eerst over streekontwikkeling werd 
gesproken konden wij nooit méér dan 50 % van 
de staatshulp krijgen, weet je. En er is toch ook 
de regeringsverklaring die zegt dat « objektieve 
kriteria » moeten gelden en indien dat niet mo
gelijk is een fifty-fifty verhouding. Die minima
le « fifty » is voor Vlaanderen inmiddels gezakt 
tot 34 %. En dat wordt de algemene regel onder 
deze regering Eyskens. Dat nemen wij niet ! 

Inmiddels blijkt uit deze historie zonneklaar 
hoezeer handige Eyskens er steeds weer in 
slaagt de jonge « vlaamse leeuwen » uit zijn 
regering te temmen. Tindemans mocht zich suf 
werken op zijn beruchte grondwetsherziening, 
van Mechelen moet vrede nemen met een peul
schil inzake kultuurkredieten, en nu durft ook 
Vlerick het niet langer meer hebben over « ob
jektieve kriteria ». 

De dupe van het hele spelletje is altijd weer 
de brave Vlaming. 

een milifanf- uit de duizend 

De Vlamingen in en om Brussel zijn met een ongewone 
hardnekkigheid in het verzet gegaan tegen de anti-
vlaamse sfeer in de « hoofdstad » en tegen de politiek 
van verzaking die door de regering wordt gevoerd. Zij 
zijn een minderheid, jawel, maar een minderheid die er 
niet aan denkt zich te laten wegvegen 

Neem nu bijvoorbeeld Hugo Blom (28) uit St. Jans-
Molenbeek, dichtbevolkste proletengemeente in de 
brusselse agglomeratie. Deze man besloot een zestal we
ken geleden tot een deur aan deur aktie om leden te 
werven voor de Volksunie. En hij heeft de daad bi] het 
woord gevoegd ook. Sindsdien brengt hij wekelijks zo'n 
derdigtal nieuwe VU-leden op ons sekretariaat binnen. 
Een prachtig rezultaat, als je het me vraagt. Hugo Blom 
legt aan allen uit wat de vlaamse zaak in Brussel is en 
pleit zó overtuigend voor een krachtenbundeling m de 
Volksunie dat hij zelfs al een Spanjaard, een Marokkaan, 
een Griek en een Engelsman wist lid te maken (in Mo
lenbeek wonen biezonder veel gastarbeiders). Nog afge
zien van de tastbare rezultaten die hij bereikt, hebben 
zijn vele gesprekken met de mensen voor gevolg dat er 
velen — voor de allereerste keer in hun leven — een 
heel andere kilk op de gemeensohapskwestie krijgen wat 
hen toelaat heel wat meer begrip op te brengen voor 
« de flaminganten ». Proficiat, Hugo, voor uw moedige 
inzet. Moge hij overal in Vlaanderen veel navolging vin
den. 
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VU waarschuwt 

f e jeH-e 

De installatie van de nieu
we gemeenteraad te Jette 
sraf de VU-fraktie gelegen
heid, om ondubbelzinnig het 
Vlaamse standpunt toe te 
lichten. VU-raadslid Jan De 
Berlangeer zei dat de VU 
zich speciaal zal inzetten 
voor de belangen der Vlaam
se bewoners van Jette en he
kelde scherp de houding der 
vlaamse meerderheidsleden, 
die er o.a. verantwoordelijk 
voor zijn dat slechts één 
Vlaming in het schepenkol-
lege zetelt. En dat in de 
meest vlaamse gemeente 
van de brusselse agglomera
tie ! Jan De Berlangeer zei 
tot slot dat de VU-Jette me
de zal ijveren opdat Brussel 
tot een echte hoofdstad voor 
beide kultuursremeenschap-
pen zou uitgroeien in af-
waz-hting van de federalize-
rina' van de bplei-^f-he staat. 

Meteen weten de jetse 
k!»>urt>otentflten dat ze van 
Vlaams - nationale züde 
<rr>hern oo de vingers zullen 
gekeken worden. Vergelen 
we niet dat al is de VU-
verteeenwoordiging in het 
Brwïsplse nog zwak. 7<» voor 
de percte keer in diverse 
bru«selso gemeenteraden 
aan ho«? komt. en daf met 
klank. 7oals reeds te Brns-
s«>i-<ctad en te Jette is geble
ken. 

sene 363, Brussel 5 voor re
kening nr 3359/13/15415. We 
wensen de VNSU Brussel 
een goede vaart. 

vnsu nu ook 

te brussel 

De Vlaams Nationale Stu
denten Unie (VNSU> heeft 
nu ook een kern t Brussel-
Hoofdstad. De oprichters 
waren terecht van oordeel 
dat een dergelijke kern te 
Brussel meer dan ooit nood
zakelijk is, als drukkings-
groep van alle Vlaamsbe
wuste studenten. Meer in 
het bijzonder wil de VNSU-
Brusel ijveren voor een 
evenwichtige en volwaardi
ge uitbouw van de Vrije 
Universiteit Brus.sel en voor 
een volwaardig burgerschap 
van de Vlamingen te Brus
sel. De VNSU is niet partij
politiek gebonden. 

Vlaamse studenten kun
nen inlichtingen inwinnen 
op het sekreüiriaat van de 
VNSU-Brussel, Sint Gillis-
voorplein 22, 1060 Brussel. 
Steun is eveneens welkom 
op pr 127.29 van de Kre
dietbank, steenweg naar El-

amerikaanse 
kolonizatie... 

Een te Tongeren (met 
zeer veel faciliteiten van 
overheidswege) gevestigde 
amerikaanse firma vindt er 
niets beters op dan haar me
dedelingen aan het vlaams 
personeel, het tweewekelijks 
of maandelijks loon- en wed-
de-overzicht inbegrepen, 
volledig eentalig in het En
gels te doen. 

Deze amerikaanse firma 
is niet alleen om zich in 
Vlaanderen als in een 
veroverd kolonizatiegebied 
te gedragen, met een ele
mentair gemis aan hoffelilk-
heid en aan sociale zin. Er 
zijn nog van die verameri-
kanizerende onbeschofterik-
ken. die doorgaans niet eens 
met een meerderheid van 
eigen financiële middelen 
hier de grote Jan uithangen. 

De Volksunie heeft ter za
ke herhaaldelijk tegen een 
te grote laksheid inzake 
vreemde investeringen ge
waarschuwd. Ze zal even
min aarzelen de asociale 
houding van amerikaanse en 
andere vreemde investeer
ders aan de kaak te stellen 
en op maatregelen aan te 
dringen, daar blijkbaar de 
natuurlijke kontesteerders 
op dit terrein, nl. de sindi-
katen, eens te meer verstek 
maken. 

geen 

taalkaders 

in het leger 
Na verscheidene verda-

gingsmaneuvers werd het 
wetsvoorstel Mattheyssens 
betreffende de taalkaders 
eindelijk in de kamerkom
missie besproken. H«t be
treft een oud CVP-voorstel, 
reeds in 1963 door Segers 
kategoriek gekelderd en dan 

ook door de volgzame CVP-
indieners braafjes in de 
lade begraven, zonder dat 
het ooit in een kommissie 
ter sprake kwam. 

De bedoeling van het 
wetsvoorstel Mattheyssens 
is de opruiming van de 
schromelijke wantoestanden 
in het hogere officierskader. 
Tegenover ca 59 % vlaamse 
miliciens en zelfs 51 % 
vlaamse officieren zijn de 
Vlamingen in de hogere of
ficiersrangen slechts van 20 
tot 30 % vertegenwoordigd. 
Een sterk onbehagen bij het 
Vlaams officierenkorps is 
hiervan het gevolg zoals uit 
scherpe protesten van 
vlaamse militaire klubs in 
de bladen blijkt. Volksverte
genwoordiger Mattheyssens 
noemde het een half-koloni-
ale toestand, waar de ene 
gemeenschap voornamelijk 
de leiders levert en de ande
re voornamelijk de onderge
schikten. Segers wees echter 
de taalkaders af onder voor
wendsel dat de toestand zal 
genormalizeerd worden 
spijts het feit dat de huidige 
verhouding tussen de gene
raals voor de Vlamingen 
slechter is dan toen Segers 
twee en een half jaar gele
den de leiding van het de
partement nam ! Dat is dan 
glad in strijd met de rege
ringsverklaring, die de pari
teit en dus een sterke verbe
tering voorziet. 

In de kommissie werd het 
voorstel alleen door de twee 
VU-leden gesteund. Al de 
anderen, CVP-ers inkluis, 
stemden tegen en kelderden 
hierdoor nog eens een vroe
ger in dp Senaat ingediend 
eigen CVP-voorstel. We ko
men OD dit schandaal nog 
uitvoerig terug, want we la
ten het belgisch leger niet 
los ! 

van lef 

gesproken 
Etrimo, de bouwpromo-

torsfirma van de PVV-sena-
tor CoUin ontsnapte on
langs na heel wat palabers 
op 't nippertje aan een fail
lissementsverklaring. Voor
af had de firma gepoogd, de 
kop boven water te houden 
door middel van een kre
dietaanvraag, die echter 
werd afgewezen. Via een 
konkordaat, bekrachtigd 
door de rechtbank na in
stemming van een aantal 
klienten van Etrimo, werd 
vooral gestreefd naar het 
veilig stellen van de belan
gen van ca 1200 kopers van 

Etrimo-appartementen. 
Reeds voor de moeilijkhe

den met Etrimo diende de 
regering een wetsontwerp 
in tot bescherming van ko
pers van appartementen 
volgens plan. Het ontwerp 
werd in de senaatskommis
sie van Gezin en Huisves
ting herhaaldelijk bespro
ken, steeds in — begrijpelij
ke — afwezigheid van een 
der leden, senator CoUin, 
Op de jongste bijeenkomst 
verscheen big boss CoUin 
— intussen minder «big» — 
evenwel ten tonele om zich 
te verzetten tegen wat hij 
noemt « een overdreven le-
giferatie van immobiliën-
verrichtingen » en « het ont
nemen aan de promotors 
van bepaalde mogelijkhe
den ». 

De storm is nauwelijks 
voorbij of daar weerklinkt 
opnieuw de stem van het 
grootkapitaal om een — als
nog bescheiden — bescher
ming van de koper in de 
bouwsektor te verhinderen. 
Onder andere ten voordele 
van een teugelloze « vrij
heid en vooruitgang » van 
dit zelfde grootkapitaal ! 

waar toe « dat de lokalizatie 
van de luchthaven van 
Brussel inderdaad Zaventem 
is, maar dat de officiële be
naming Brussel-Nationaal 
is ». Voor wanneer « bevor
dert » Parisis Deurne tot 
« Brussel-Nationaal II » ? 

brussel

nationaal 

Frankofoon Brussel is be
zeten door de dwanggedach
te, alles te willen verbrusse-
len. Zo wil men in de 
« hoofdstad » mordicus de 
luchthaven van Zaventem 
« Brussel-Nationaal » noe
men. Dat is op zich zelf 
dwaas, maar het is voor al 
de politieke bijbedoeling die 
de doorslag geeft, nl. de 
voortdurende uitbreiding 
van de brusselse olievlek. 

In een parlementaire 
vraag werd gewezen op het 
dwaze van deze eis. De 
luchthaven van Zaventem 
vervult inderdaad hoofdza
kelijk een nationale taak en 
geenszins een brusselse op
dracht. In andere landen 
dragen de luchtliavens nabij 
hoofdsteden geenszins de 
naam van de stad : men 
spreekt van Orly, Schiphol, 
Ndjili enz. en toch niet van 
Paris-National. Amsterdam-
Nationaal, Kinsjasja-Natio-
nal enz. 

Is de minister van Neder
landse Kuituur het met de
ze argumentatie eens dan is 
dat niet zo met de heer Pa
risis. minister van Franse 
Kuituur. Deze geeft welis-

anti-progil-

mars 

naar gent 

De voorgenomen vestiging 
van Progil NV op de linker
oever van de Schelde nabij 
Kallo heeft reeds heel wat 
protest uitgelokt. De zaak 
neemt de allures van een 
test-case in de strijd tegen 
de lucht- en waterbezoede
ling, vooral nadat te Kallo 
'n anti-progil-komitee werd 
opgericht dat zich herhaal
delijk tot de verantwoorde
lijke overheid richtte, tot en 
met de heer Vlerick, minis-
ter-staatssekretaris voor 
Streekontwikkeling. De re-
akties van de plaatselijke, 
gewestelijke en nationale 
overheden zijn ontwijkend 
en geven geen bevredigend 
antwoord op de tegen deze 
vestiging aangevoerde argu
mentatie. Kenschetsend 
zijn : de lakse houding van 
de plaatselijke gemeentebe
sturen ; het uitblijven van 
informatie door de bestendi
ge deputatie van Oost-
Vlaanderen nopens de ver
gunningsaanvraag en het 
beloofde onderzoek ter 
plaatse ; het stilzwijgen van 
de minister inzake het be
loofde onderhoud met een 
afvaardiging van het anti-
progilkomitee. Ten slotte 
niet het minst door de om
vorming van « Chemie 
Union SA » in Progil NV en 
de door deze nieuwe firma 
afgekondigde kapitaalsver
hoging, twee beslissingen 
die men niet zal nemen 
wanneer er geen quasi-ze-
kerheid tot vestiging zou 
bestaan. 

Ten einde geduld besloot 
het komitee een protest
mars op Gent te organize-
ren op 13 maart a.s., de 
week vóór de nationale 
boomplantingsdag. Ter voor
bereiding wordt een grote 
informatiekampagne gehou
den o.a. gespreks-,, dia- en 
filmavonden voor de be
dreigde waaslandse en ant-
werpse bevolking. Voor an
dere informatie kan men te
recht bij het komitee, van 
Revenegomstraat 2 - 2748 
Kallo, tel. 03/75.99.18. 

gangreen 
Het koudvuur van de politieke henoemingen en 

de partijpolitieke dozeringen vreet ons maatschap
pelijk hestel aan tot op het hot. Geen enkel domein 
van het publiek leven wordt er door gespaard. En 
stilzwijgend gedoogt, zowat iedereen, dat het snel
ste — en vaak het enige — voertuig om in het leven 
vooruit te komen de politieke kruiwagen is. Wat 
onszelf betreft, we zien geen sneller middel om 
iedere vorm van open demokratie onmogelijk te 
maken en om vrije staatsburgers in het narrenpak 
van slaafse horigen te dwingen. 

Hoe diep het gangreen zit, moge blijken uit vol
gende niet eens belangrijke geschiedenis, bijlange 
niet : hoogstens een illustratief momentje uit het 
leven van alledag. Enkele maanden of zowat ge
leden kreeg een jong tv-realizator opdracht om 
laten we zeggen een programmaatje van een half 
uur te draaien over de vrijetijdsbesteding van de 
arbeider. Samen met deze opdracht kreeg hij een 
lijstje van door hem te interviewen en op het 
scherm te brengen heren. Zijn verbazing was groot, 
toen hij moest vaststellen dat deze heren, op een 
enkele uitzondering na, niets zinnigs wisten te ver
tellen over het programma-onderwerp. De realiza-
tor, jong zijnde en dus boordevol goede wil en illu-
zies, stelde toen maar voor om een interview af te 
nemen van een aantal andere heren die door hem 

bevoegd geacht werden, maar die niet op het lijstje 
van de brt-direktie voorkwamen. Dat mocht niet ! 
Dat mocht niet, zo werd hem diets gemaakt, omdat 
de brt-lijst het rezultaat was van een zorgvuldige 
dozering Eigenlijk had de brt alleen maar een in
terview met meneer x, eerste op het officiële lijstje, 
op het oog gehad. Maar omdat meneer x lid was 
van een sociale organizatie met een bepaalde strek
king, duidde men dan maar meteen een hele reeks 
heren aan die behoorden tot sociale organizaties 
van drie verschillende opinies. De drie opinies na
melijk die men in het politiek leven terugvindt als 
de drie traditionelen ; de drie opinies toevallig die 
het in de hrt-beheerraad voor het zeggen hebben. 

Het programma werd natuurlijk een flop, de jon
ge realizator was een stukje wijzer en voorzichtiger 
geworden en een paar miljoen kijkers werden een 
half uur lang feestelijk voor de aap gehouden. 

Nou staat deze geschiedenis hier als voorbeeld 
voor de wellicht potsierlijkste, maar daarom nog 
niet gevaarlijkste vormen van partijpolitieke be
moeizucht en dozering. Hoe hoger men gaat zoeken 
in onze hiërarchie, hoe veelvuldiger en hoe gevaar
lijker de voorbeelden worden. Het is al zo erg dat, 
wanneer de vice-goeverneur van de Nationale Bank 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en moet 
vervangen worden, er een ongelooflijk aantal ver
schuivingen aan de top een hele reeks parastatale 
instellingen nodig is om de juiste dozering te hand
haven. Dat gebeurt om zo te zeggen openbaar ; de 
kranten en de politiekers hebben er hun zeg over ; 
de gewone staatsburger vindt er kennelijk geen 
graten in. Bijna iedereen heeft er zich al lang mee 
verzoend dat een belangrijke meneer, die straks 
ons geld moet gaan uitgeven of miljarden aan kre
dieten verstrekken, niet gekozen wordt op grond 
van zijn bekwaamheid maar wel van zijn politieke 

kleur. De gewone staatsburger vindt er geen gra
ten in, omdat zijn echtgenote straks moet benoemd 
worden van tijdelijke tot vaste _kuisvrouw bij het 
KOO-hospitaal van Zichem-Zoetenaai-Kemzeke en 
omdat die benoeming krek op dezelfde manier moet 
geschieden als deze van de vice-goeverneur. Gan
green van kop tot teen! 

En daarachter komen er nognognog... In een ant
woord op een parlementaire vraag van Wim Joris-
sen heeft minister Vranckx zopas eens uit de doe
ken gedaan, hoe hij « zijn » magistraten benoemt, 
de getabberde heren die ons in ieder boekje over 
staatsrecht geprezenteerd worden als het neusje 
van de ab-so-luut zelfstandige en aan alle politieke 
invloed onttrokken zalm. Zegt de heer Vranckx dat 
hij wil komen tot « een verantwoorde vertegen
woordiging in elk rechtskollege op het gebied der 
politieke en levenbeschouwelijke opvattingen ». 
Voegt de minister er vergoelijkend aan toe : « Nooit 
werd te dien einde aan kandidaten de voorlegging 
van een partijkaart of welk ander stuk van die aard 
gevraagd ». Én besluit de benoemer van magistra
ten als volgt : « Ik kan slechts voortgaan op de 
steun en de simpatie die de kandidaten genieten 
op het ogenblik dat zij de benoeming postuleren, 
om te vermoeden in welke richting hun wijsgerige 
of politieke overtuiging gaat ». 

Met andere woorden : de partijkaart moet alleen 
maar uitgeschreven worden door of voorgelegd aan 
de welwillende politieke bemiddelaar, die de hoge 
ministeriële gunst en het zo broodnodige benoe
mingsbesluit komt afsmeken voor zijn gunsteling. 

Themis mag dan al geblinddoekt zijn, ze is god
dank niet doof. En een half woord, gefluisterd op 
het juiste ogenblik door de juiste mond, volstaat. 

dio genes 
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maurif's naessens : 
ridder van het ereiegioen 

(ACO) Dinsdagavond reikte de ambassadeur van Frankrijk in 
België, haron de Juniac, het ereteken van ridder van het Legion 
d'Honneur uit aan Maurits Naessens, afgevaardigd beheerder en 
direkteur-generaal van de Bank van Parijs en de Nederlanden. 

Het is bij ons weten nog niet dikwijls gebeurd dat een franse 
regering deze onderscheiding laat geworden aan iemand die zich 
met de vlaamse gemeenschap verbonden voelt, en die voor zijn 
volk mettertijd iets gedaan heeft. In die zin kunnen we ons over 
Naessens' lidmaatschap van het ereligoen verheugen. 

We hebben steeds de indruk gehad dat deze franse dekoratie 
voorbehouden was aan belgische staatsburgers die ofwel tot de 
franstalige gemeenschap behoorden, ofwel aan vlaamse renegaten 
die zich met al hun krachten gewijd hadden aan de verfransing 
van Vlaanderen. Oris wantrouwen is nu niet plotseling verdwe
nen. 

Talrijke genodigden waren dinsdag jl. te Antwerpen in het 
Ostei-rieth huis aanwezig, toen Maurits Naessens als eerste en 
enige Vlaming die naam waardig, zijn nieuw ereteken ontving. 
Het publiek was zeer gemengd. Het is niet eens zeker dat de 
meesten goed beseften welke lange weg Maurits Naessens heeft 
afgelegd vóór hij 't punt bereikte waarop dit alles mogelijk werd. 
In de dertiger jaren was hij een geestdriftige vlaams-sociale 
revolutionair. Thans is hij een gearriveerd en door het etablish-
ment aanvaard bankier : het is een zeer ongewone carrière. 

Voor ons blijft Maurits Naessens wat hij steeds geweest is. met 
of zonder Ereiegioen : een uitzonderlijke figuur, die op zijn eigen 
wijze aanzienlijk heeft bijgedragen tot de ekonomische en kultu-
rele ontvoogding van Vlaanderen. Alleen op die achtergrond, al
leen door die rol is hij anders en beter dan vele andere finan
cieel en maatschappelijk geslaagde lui. 

Als hij zijn bazis verloochend had, was hij niets meer. Dan zou 
hij een gestroomlijnd dienaar van de macht zijn, zoals vele ande
ren. Alleen de integratie met zijn volk verleent hem zijn eigen, 
boeiend pro/iel. Het zou ons verbazen indien hij ooit de banden 
verbrak met de vlaamse natie, en zou willen gelijken op zijn 
mede-erelegionairen in dit land, die ons als korps volstrekt met 
bevallen. 

Eén zwaluw maakt trouwens de lente niet. Indien de franse 
regering wil bewijzen dat ze de verdiensten kan onderscheiden 
van Vlamingen die niet tot de franskiljonse minderheid behoren, 
is er meer nodig dan het lintje van Maurits Naessens. 

We wensen hem nog vele jaren tijdens welke zijn daadvaar
digheid, zijn doordrijvendheid en zijn mededeelzame geestdrift 
dingen in Vlaanderen doen gebeuren die zonder hem onmogelijk 
zouden zijn. 

Dat betekent niet dat in onze waardeschaal alleen plaats is 
voor de gelukkigen in Vlaanderen die sukses hadden. We verge
ten degenen niet die ten onder gingen in de strijd voor ons volk. 
Ze staan in onze dankbaarheid vooraan. En verder wensen we 
Naessens' opgang en sukses toch wel anders te zien dan de meeste 
lui die hem dinsdagavond geluk wensten. We doen dat met even
veel of met meer simpatie. maar ook met een grote dozis verwon
dering. In Vlaandereji is méér mogelijk dan men dacht. 

iedere vu-man 
en- v rouw 
wer f t nu 
meer dan ooit 
z i jn 
en haar abonnee 

Descamps : « Och, mijnheer De 
Saeger, de " vrijheid van het ger 
zinshoofd " is toch maar een kleine 
toegeving, nietwaar. De taaiinspek-
tie was toch niet doeltreffend, dat 

weet u toch ». 

een kern van steenkolenwinning 

moet behouden blijven 

(aco) — Het lot is de Europese Kolenfederatie gunstig gezind 
geweest : ze publiceert haar verslag op een ogenblik dat de olie-
problematiek rond de Perzische Golf een nieuwe aktuali teit ver
leent aan de energievoorziening op wereldschaal. Steenkolen 
schijnen sedert een paar weken niet meer zo overbodig. 

Ook zonder de spanning in 
het Nabije- en het Midden-Oos
ten zijn steenkolen trouwens 
niet zó folkloristisch als men 
soms denkt. De behoefte aan 
energie neemt in de wereld in 
een vervaarli jk tempo toe. De 
prijzen van de brandstoffen 
zijn aan het stijgen. Vooral de 
olieprijzen zullen tijdens de 
tien volgende jaren steeds 
maar hoger worden gestuwd. 

Men raamt de toeneming van 
de behoeften aan brandstoffen 
op wereldschaal tijdens de ze
ventiger jaren, van 7 miljard 
ton kolenekwivalent tot IJ of 12 
miljard ton (de e e n h e i | van 
dergelijke berekeningen is één 
ton steenkool of produkten die 
de steenkool vervangen). Om 
dat tempo te kunnen bijhouden 
dienen aanzienlijke nieuwe 
energiebronnen te worden aan
geboord. , 

Om dat te bereiken zijn er 
aanzienlijke investeringen no
dig, en moeten zware aanvangs-
kosten gedragen worden. Afge
zien van alle andere faktoren 
— o.m. de eisen van de olie-

voortbrengende landen — zijn 
deze elementen alleen al vol
doende om de prijzenspiraal in 
beweging te houden. 

We kunnen aan de gevolgen 
van deze evolutie onmogelijk 
het hoofd bieden — aldus het 
verslag van de Europese Kolen-
federatie — indien de thans 
bestaande kern van kolenvoort-
brengst nog verder verzwakt 
wordt Ze dient integendeel 
versterkt. 

kooksbehoefte 
verdubbelt 

De Europese Kolenfederatie 
groepeert de koienproducenten 
van Frankrijk, Engeland, 
Duitsland, Spanje, België en 
Nederland. Ze heeft zich altijd 
verzet tegen de drastische ver
mindering van de kolenproduk-
ten — niet omdat ze de beteke
nis onderschat van de andere 
energiebronnen : olie. elektri
citeit, kernenergie. Maar om

dat de behoefte aan energie zo 
snel toeneemt dat een kolenre-
zerve onmisbaar blijft — ook 
al wegens veiligheidsoverwe
gingen. Hoe onzeker het regiem 
van de olievoortbrengst is in de 
arabische wereld, werd dezer 
dagen opnieuw duidelijk. 

De jaarlijkse vraag naar pe
troleum zal aangroeien van 
jaarli jks 2 miljard ton tot 6 
miljard rond 1990. Om de pro-
duktierezerves op hun huidig 
peil te handhaven, zouden, in 
de volgende twintig jaar 180 
miljard ton nieuwe reserves 
moeten ontdekt worden, leest 
men in het rapport. Dat is vijf
maal meer dan in de eerste faze 
van de geschiedenis der petro-
leumnijverheid. Grote produ
centen zoals de VSA en de Sov-
jet-Unie zullen hun eigen pro-
duktie in toenemende mate 
zelf nodig hebben, Ze zullen 
olie-importeuES wqfden> of ze 
z ip l 'hef ruf. al. 

De stijging van de staal-
voortbrengst tot één miljard 
ton in 1970, tegen 570 miljoen 
ton in 1969, is een reden waar
om de kooksvoortbrengst moet 
opgedreven worden, wat even
eens een verhoging van de 
steenkoIenwiMii;g, , in Europa 
noodzakelijk xmixi. » 

We weten dat deze prognoses 
niet steeds in éénklank zijn 
rtiet de kolenpolitiek van Bel
gië en van andere Westerse 
landen. Dit is een reden om aan 
te dringen op een nieuw kri
tisch onderzoek van die poli
tiek. 

het dossier laplasse 

woord 

en 

wederwoord 
Van spanning gesproken. Toen 

prof. Karel van Isacker vorige 
week vrijdag zijn nieuw boek over 
de zaak I rma Laplasse aan de pers 
voorstelde, was ui tgerekend de 
dag voordien in « Het Laatste 
Nieuws » een art ikel verschenen 
dat beoogde een gans nieuw licht 
op de zaak te werpen. 

Men kent de voorgeschiedenis. 
In de reeks « Mens en Tijd » had 
prof. van Isacker het dagboek van 
de terechtsgestelde I rma Laplasse, 
nabeschouwingen van haar doch
ter en een eerste poging tot re-
konstruktie met plaatselijke ge
tuigen, gepubliceerd. De storm 
stak op toen in brede kr ing de 
vraag naar de schuld van deze 
vrouw gesteld werd, toen bleek op 
welke bedenkelijke manier het 
onderzoek in deze zaak was ge

voerd. Minister Vranckx heeft de
ze storm willen bedaren door een 
zogenaamd sluitend dossier ter in
zage voor te leggen in juni 1970. 

« Het dossier Irma Laplasse » 
is da'n het tweede boek van de 
antwerpse hoogleraar geworden 
over deze tot een testzaak gewor
den kwestie uit de belgische re
pressiegeschiedenis. De bijtitel 
werd : « Kritiek van een repres
siedossier ». Niet meer op bazis 
van een eerste indruk, maar na 
een totaal kopiëren van de teksten 
in het gerechtelijk dossier heeft 
van Isacker er wekenlang studie 
van gemaakt. De konkluzie blijk
baar vrezend is men uit een be
paalde hoek intens aan het werk 
gegaan en de dag vóór de pers-
konferentie kwam dan de gerucht
makende verklaring van een 
« kroongetuige » in deze zaak. Een 
gelegenheidsjoernalist van « Het 
Laatste Nieuws » (lokaal korres-
pondent voor Oostduinkerke, po
litiek bedrijvig in de patriottische 
kringen) heeft een zekere Jozef 
Bals ontdekt, die verklaringen af
legde waarvan, zo schrijft hij « de 
echtheid en de oprechtheid niet in 
twijfel kan getrokken worden ». 
Verklaringen die, op het eerste 
gezicht, de stellingen van van 
Isacker over het tijdschema (dat 
onmogelijk kon kloppen om de 
schuld van mevrouw Laplasse te 
bewijzen) door mekaar kwam 
gooien. De gewezen wachtmeester 
Bals zei niet dat de vrouw die de 
Duitsers kwam verwitt igen Irma 
Laplasse was. Maar kom, het kon 
dan toch zwaar aankomen. Onder
tussen heeft echter een ander 
Vlaams joernalist ook werk ge
maakt van de zaak. « De kroon
getuige van weinig waarde » titelt 
Louis De Lentdecker in « De Stan
daard » en hij ontmaskert de 
Duitser Jozef Bals als een oor-

logsmsidadiger, die reeds als dus
danig m 1947 was vernoemd. Zijn 
« eerlijkheid en oprechtheid » 
wordt daardoor wel deerhjk op 
de proef gesteld, want in die « op
rechte verklaring » aan « Het 
Laatste Nieuws » zit een grove 
leugen • Bals is niet weggelopen 
bij de schietpartij , zoals hij zegt, 
want niet zolang na de feiten is 
hij door inwoners van Oostduin
kerke officieel herkend en aange
duid als iemand die rechtstreeks 
aan de moorden heeft deelgeno
men. De man heeft dus blijkbaar 
boter op het hoofd, wilde hij enigs
zins meevooisen met wat bepaal
de kringen in België kennelijk 
door dik en dun willen aantonen ? 
Op de perskonferentie sprak pater 
van Isacker dan ook reeds in ter
men van aanvoelen van bepaalde 
maneuvers vanuit hogere kringen. 
Toevallig herinnert de oud-parti-
zaan Vanderbeke zich nu « plots 
en duidelijk » dat Angèle Laplas
se hem zou gezegd hebben dat 
« moeder alleen was gegaan ». 
Terwijl deze man in het dossier 
van 25 jaar geleden steeds ver
klaarde dat moeder en dochter 
samen waren. . . 

Uit de kritische studie van het 
dossier en uit de lezing van het 
nieuwe boek van prof. van Isacker 
komen zijn vier stellingen wel 
duidelijk vast te staan. Dit on
danks « nieuwe » verklaringen. 

Men heeft zich tegen alle rechts
opvattingen in bezondigd aan een 
sinister konstruktiespelletje, niet 
om de schuld van vrouw Laplasse 
reëel te bewijzen, maar « om het 
geheel te doen kloppen ». Wat 25 
jaar geleden van ontzettend groot 
belang was (het ging om het hoofd 
van de beschuldigde) : de Duit
sers zelf opzoeken en daar de 
waarheid te achterhalen, dat heeft 
men toen schromelijk verzuimd. 

De verklaring van de verzets
man Counye over de zogenaamde 
ondervraging van de duitse ma
joor noemt van Isacker vals, waar
door de man zich als kapitale ge 
tuige dus aan meineed heeft be
zondigd. Op talrijke plaatsen kan 
van Isacker uit de studie en de 
tekst zelf van het dossier aanto
nen dat er ongelooflijk vooringe
nomen en oppervlakkig werd te 
werk gegaan door de gerechtelij 
ke instanties. Kortom, zijn kon
kluzie wordt nog sterker dan voor 
heen. Uit het dossier zelf blijkt 
dat Irma Laplasse zonder steek
houdende bewijzen van haar 
schuld werd ter dood gebracht. 

Uit dergelijk dosier komt zelfs 
voor een leek in gerechtszaken 
het voordeel van de twijfel zo 
naar voor dat geen gerecht dat 
die naam verdient deze vrouw 
had mogen ter dood veroordelen, 
laat staan dat het vonnis voltrok 
ken zou worden. 

Een zaak als deze toont opnieuw 
aan dat men alleen door echte 
amnestie een khmaat kan berei
ken om in meer sereniteit de ge
schiedenis van deze rampzaligf 
periode te schrijven. De verbeten
heid echter waarmee bepaalde 
kringen zich opnieuw vastbijten 
in zulke kwesties duidt er op dat 
« men » ten alle prijze wil voor
komen dat « meer licht » in die 
gebeurtenissen, minder haat zou 
kunnen meebrengen. Karel van 
Isacker verdient alle lof voor zijn 
eerlijk vorserswerk. maar hij ver
gist zich waar hij meent dat alle 
anderen in deze zaak zo eerliiV 
zijn als hijzelf. 

w.l. 
« Het dossier Irma Laplasse. 

Kritiek van een repressiedossier » 
door Karel van Isacker. Uitgave 
De Nederlandsche Boekhandel. 



het davidsfonds 

de nadelen van de nieuwe grondwet 

wegen te zwaar voor de Vlamingen 
Kort vóór de uiteindelijke goedkeuring van Eyskens' grondwetslierzie-

ning publiceerde de Raad van Beheer van het Davidsfonds een memoran
dum waarin verscheidene vragen en eisen werden gesteld aangaande de 
voorgenomen herziening. Daar hielden de regeringspartijen niet in het 
minst rekening mee, zoals zij al evenmin enige rekening hielden met wat 
door de vele andere vlaamse kultuurverenigingen en aktiegroepen werd 
gevraagd. De nieuwe grondwet kwam er door dank zij de medewerking 
van Waalse PVV-ers, aan wie nieuwe toegevingen werden gedaan o.m. de 
onmiddellijke wederinvoering van de beruchte « liberté du père de fa
milie ». 

Onze partij heeft deze « waalse » grondwetsherziening steeds bestreden. 
Ondanks ons aanbod tot een gesprek weigerden de vlaamse CVP-ers met 
ons te praten over deze uitermate belangrijke aangelegenheid. Pas toen 
het kalf verdronken was had minister Tindemans het heel even over de 
noodzaak van een algemeen vlaams « concilie »••• Omwille van onze on
verzettelijke houding tegenover een grondwet die van de Vlamingen al 
te zware toegevingen vergde, werden wij in de regeringsgezinde pers en 
in die van de liberale « oppozitie » herhaaldelijk op demagogische wijze 
aangevallen. Tegenover de potsierlijke bewering van de CVP dat de Volks-
unie « het vlaamse (sic !) front verlaten had » hebben wij steeds in alle 
gemoedsrust kunnen stellen dat wij, en niet zij, met onze houding in een
klank waren met de wil van gans het bewuste Vlaanderen. 

Zopas heeft het invloedrijke Davidsfonds opnieuw zijn standpunt be-
kend gemaakt ten overstaan van de inmiddels in het parlement goedge
keurde grondwetsherziening van de h. Eyskens, die « niet als pozitief » 
kan beschouwd worden. De tekst is in al zijn kalme deskundigheid ver
nietigend voor de triomfalistische stellingen van de regering en haar 
medeplichtigen. Het komt er op neer dat het Davidsfonds bevestigt wat 
wij in al die maanden steeds hebben volgehouden : het ware beter ge
weest dat er geen grondwetsherziening was gekomen dan een dergelijke 
nadelige voor Vlaanderen. 

Uit de lange tekst van het Davidsfonds-dokument citeren wij ter infor
matie van onze lezers hieronder een aantal van de belangwekkendste 
passages. 

«Totnogtoe werd door de 
Vlaamse Beweging gedurende de
cennia vertrouwd op de bestaan
de taalwetgeving en taalinspektie 
om de Brusselse situatie op on-
dewijsgebied gezond te maken. 
Men ging daarbij uit van het pe
dagogisch beginsel dat voor het 
kind de huistaal ook de onder
wijstaal behoort te zijn. 

Tegenover wat zij beschouwt 
als een defensieve politiek van 
bescherming door wetten en in-
spekteurs, stelt de regering een 
aktieve kultuurpolitiek die een 
nieuw klimaat, nieuwe instellin
gen en een nieuwe infrastruktuur 
van scholen wil scheppen. 

Op zichzelf is deze aktieve kul
tuurpolitiek, die moet leiden tot 
de sociologische vrijheid voor de 
Vlamingen te Brussel, voorzeker 
aanlokkelijk. Taaldwang en taal
inspektie zijn immers geen idea
le oplossing, laat staan een doel. 
De vraag moet evenwel worden 
gesteld of het verantwoord is die 
beschermende maatregelen op 
korte termijn, d.i. tegen 1 septem
ber 1971, prijs te geven. 

De regering schijnt erop te ver
trouwen dat tegen die datum de 
nieuwe strukturen voldoende ef-
fekt zullen sorteren, opdat de 
Vlamingen en de vlaamse scho
len alsdan de vrije konkurrentie 
zouden kunnen trotseren. Indien 
de operatie slaagt, zullen we ons 
verheugen en graag bekennen on
ongelijk te hebben gehad door zo 
pessimistisch te zijn. Men zal 
evenwel ons scepticisme begrij
pen tegenover de nieuwe redmid
delen na de slechte ervaring met 
vroegere redmiddelen. Daarbij 
denken we o.m. aan de taalin
spektie die ondanks de door de 
wet van 1963 voorziene sanktie 
niet ernstig werd toegepast, aan 
de tien Vlaamse scholen per jaar 
waarvan niet eens de helft werd 
opgericht en aan de 50/50-verhou-
ding in de Brusselse gemeentebe
sturen (vanaf de graad van afde-
Imgschef) die sedert 1963 geen 
stap vooruitging, hoewel ze tegen 
1973 moet verwezenlijkt zijn. 
Daarbij denken we ook aan de 
sabotage ten opzichte van de vas
te taaikommissie (met een 
Vlaamsovertuigd voorzitter) en 
van de vice-goeverneur (bij wie 
de eerlijke bedoelingen voorzeker 
niet ontbreken). Dat alles werd 
ons ooit voorgesteld als nieuwe 
instellingen en strukturen die de 
lang verbeide ommekeer zouden 
bewerken. Zal wat nu wordt aan
gekondigd méér effekt hebben ' 
Of worden het andermaal mooie, 
papieren beloften waarvoor we 
dan intussen — zoals in het ver
leden — een prijs betalen, in dit 
geval de vrijheid van het gezins
hoofd ' 

« Als reden om de vrijheid van 
het gezinshoofd terstond te her
stellen wordt aangegeven dat de 
taalinspektie toch niets uithaalt. 

biezonder zwak 
« argument » 

Dit argument lijkt ons biezon
der zwak. In feite aanvaarden en 
belonen we aldus de sabotage 
van de bestaande taalwetgeving. 
Gaan wij in 1973 de wettelijke 
bepaling inzake de 50/50-verhou-
ding in de brusselse gemeentebe
sturen ook verzaken, aangezien 
ze eveneens tot dode letter dreigt 
gemaakt te worden ? In plaats 
van zich bij die toestand neer te 
leggen zou men ook anders kun
nen reageren. Men zou met man 
en macht kunnen aandringen op 
een betere wetgeving of een beter 
uitvoeringsbesluit dan bv. het ko
ninklijk besluit van 30 november 
1966, ten einde de boycot uit te 
schakelen. 

Overigens blijven we bij de 
mening die reeds in het memo
randum van 29 november jl. 
werd uitgedrukt : zelfs de ge
brekkige taalinspektie biedt nog 
een zekere bescherming. Gewone 
vlaamse bedienden bv., die in 
hun firma of gemeentelijke ad
ministratie gemakkelijk onder 
sociale druk komen, lieten zich 
voor een deel leiden door de wet 
en konden zich desnoods erachter 
verschuilen. Na de invoering van 
de vrijheid van het gezinshoofd 
vergt men daarentegen van hen 
een weloverwogen vlaamse keu
ze, een Vlaamsbewuste daad in 
een agressief en verfranst milieu. 
Zonder voldoende tegenwicht zal 
de sociale druk nog toenemen, 
o.m. wegens de vrees van gerin
gere promotiekansen wanneer de 
chef een Franstalige is (denk aan 
de situatie in de 19 gemeentebe
sturen) . 

Zo komen we opnieuw tot de 
kernvraag : zal er op 1 september 
1971 voldoende tegenwicht zijn 
om de wettelijke beveiliging te 
kunnen missen, m.a.w. zullen de 
allernoodzakeliikste voorwaarden 
vervuld zijn om de vrijheid onge
hinderd te laten spelen ? 

onverantwoorde 
toegeving 

Als « allernoodzakelijkste voor
waarden » ziet het Davidsfonds . 
een vlaams scholennet van laag 
tot hoog te Brussel (op dit ogen
blik zijn er op dat gebied heel 
wat tekorten) en afdoende poli
tieke strukturen. Zullen die voor
waarden vervuld zijn begin de 
fatale datum van 1 september 
1971, dag waarop de «liberté du 
père de familie » in voege komt '•' 

« Met genoegen hebben de afge
vaardigden van het Overlegcen-
trum van vlaamse verenigingen 
tijdens het onderhoud met de 

eerste-minister de belofte geno
teerd dat de regering, onafhanke
lijk van de kulturele kommissies, 
reeds onmiddellijk een biezon-
dere inspanning zal leveren ten 
bate van de vlaamse peutertuinen 
en kinderkribben. Terecht wordt 
in vlaamse kringen opgemerkt 
dat de regermg daartoe de hon
derden miljoenen kan aanwen
den die sedert 1963 niet werden 
gebruikt voor de oprichting van 
tien vlaamse scholen per jaar. 
Niettemin blijft het voor ons een 
raadsel hoe men denkt tegen 1 
september 1971 klaar te komen 
met een voldoend scholennet om 
de vrije keuze te waarborgen. In 
die zin leek het regeringsvoorstel 
van 18 februari 1970 ons veel 
voorzichtiger. Met een maximum
termijn van zes jaar zou de kul
turele kommissie hebben beslist 
of het verantwoord was het taal-
toezicht op te heffen en dat we
gens de aanwezigheid van de no
dige onderwijsinstellingen en 
kulturele infrastruktuur voor de 
Vlamingen. 

Waaroma heeft men die voor
zichtige houding laten varen ? 
Men zegt ons : het ware beter an
ders geweest, maar voor die gun
stiger formule werd geen grond
wettelijke meerderheid gevon
den door de schuld van de Volks
unie. Gesteld dat het zo is, blijft 
het toch maar een povere motive
ring. Er was nog altijd een ande
re uitweg : de grondwetsherzie
ning uitstellen tot de kaarten be
ter lagen. In feite heeft men toe
gegeven om de medewerking van 
de waalse PLP-ers te verkrijgen. 
Was het echt nodig zo ver te 
gaan, temeer omdat de PVV-PLP 
blijkbaar schrik had van een 
nieuwe mislukking van de grond
wetsherziening en van eventueel 
nieuwe verkiezingen ? Indien de 
PLP-ers nog zwaardere eisen 
hadden gesteld, zou men dan ook 
hebben toegegeven wegens «de 
schuld van de VU » ? In die om
standigheden zou men wellicht 
hebben gekozen voor het alterna
tief : voorlopig geen grondwets
herziening. Welnu, dat alternatief 
bestond thans eveneens. Door die 
troef van vlaamse zijde volledig 
en met overtuiging uit te spelen, 
was het wellicht onnodig gewor
den bepaalde toegevingen te 
doen.» 

de nieuwe strukturen 
te brussel 

In verband met de voorziene 
nieuwe politieke strukturen te 
Brussel stelt het Davidsfonds 
twee vragen : wat zijn die nieu
we strukturen waard ? Zullen zij 
tegen 1 september 1971 reeds be
hoorlijk funktioneren ? 

« Allereerst wensen wij erop 
aan te dringen dat de bestaande 
wetgeving voortaan strikt zou 
worden toegepast. Wat baat het 
ons telkens nieuwe wetten te doen 
stemmen, als ze toch niet worden 
toegepast en wij in ruil daarvoor 
toegevingen hebben moeten doen 
die wèl gevolgen hebben ? 

Wij nemen aan dat het in de 
bedoeling van de regering ligt de, 
kulturele kommissie een ruime 
bevoegdheid en ruime financiële 
middelen te verlenen met het oog 
op de verwezenlijking van het 
vlaams scholennet en van de kul
turele infrastruktuur te Brussel, 
Wel blijft de vraag wie de vlaam
se gemeenschap zal vertegenwoor
digen in deze kommissie, want 
voor haar efficiënte werking is 
dat essentieel. 

Een paritair agglomeratiekolle
ge zou ten opzichte van de huidige 
situatie een flinke vooruitgang 
kunnen betekenen. Hieromtrent 
passen evenwel verscheidene be
denkingen. 

De goedgekeurde tekst maakt 
gewag van een onpaar aantal le
den. Een onpare pariteit is wel 
een zonderling iets , Nochtans is 
de volstrekte pariteit in het agglo
meratiekollege belangrijker dan 
in_ de ministerraad Als de eerste-
minister met één stem de door
slag zou geven, liidt het geen twij

fel dat de regering valt. Als de 
voorzitter van het agglomeratie
kollege de balans doet overhellen, 
heeft dat niet hetzelfde gevolg. 
Zoals een schepenkollege blijft 
het agglomeratiekollege verder 
aan voor een periode van zes 
jaar. Wij dringen dus aan op een 
werkelijke pariteit die een effek-
tieve bescherming verleent, (nota 
van ons, red. : om die onpare « pa
riteit » in het kollege weer goed 
te maken stelt het DF voor dat 
via de uitvoeringswet in het kol
lege een gelijkaardige opschor
tingsprocedure als in de agglome-
ratieraad zou worden ingevoerd). 

welke Vlamingen ? 

« Zeer belangrijk is wie de 
vlaamse gemeenschap zal verte
genwoordigen in de kulturele 
kommissie en agglomeratiekollege. 
Zullen het echte Vlamingen zijn 
of schijn-Vlamingen en marionet
ten ? Gelet op de bestaande krach
tenverhouding tussen de partijen 
in het Brusselse, zien we niet goed 
in hoe men volgens het huidig 
sisteem van de schepenkolleges 
tot een behoorlijke vlaamse ver
tegenwoordiging kan komen. Gaan 
het FDF, de brusselse PLP en de 
franstalige brusselse socialisten 
ons die Vlamingen leveren ? Gaat 
de tweetalige Vanden Boeynants-
lijst alleen maar Vlamingen stu
ren om te kompenseren ? Dat lijkt 
uitgesloten. Zelfs in een propor
tioneel stelsel, wat bv een FDF/ 
PLP-koalitie zou uitsluiten, blij
ven de partijen meester en behou
den zij de mogelijkheid om pseu-
do-Vlamingen aan te wijzen. Op 
dit ogenblik zien we geen andere 
oplossing dan gesplitste kieskol-
leges, zodat de vlaamse kiezers 
echte Vlamingen kunnen afvaar
digen ». 

Het Davidsfonds blijft verder 
« de mening toegedaan dat een
making of fuzie van de 19 ge
meenten de meest rationele en 
gunstige oplossing is ». 

gewaagde weddenschap 

« Gelet op de vedetten die nog 
moeten worden gestemd en op de 
verkiezingen die nog moeten wor
den gehouden, rijst de vraag of de 
nieuwe instellingen tegen de zo
mervakantie alleen maar zullen 
geïnstalleerd zijn of ook reeds vol
doende zullen gewerkt hebben om 
het klimaat te Brussel te verbete
ren. Dat laatste is nochtans onont
beerlijk, wil men de psycholo
gische schok verwekken die nodig 
is voor het sukses van de vlaamse 
scholen. 

We betwijfelen zeer sterk of te
gen 1 september 1971 de voorwaar
den zullen vervuld zijn om de 
vrijheid van het gezinshoofd zon
der groot risiko toe te staan. De 
regering heeft een gewaagde wed
denschap aangegaan. In het be
lang van de vlaamse gemeenschap 
hopen wij dat zij deze wint». 

Op het standpunt van het Da
vidsfonds t.o.v. van de begrenzing 
van Brussel (taalgebied, agglome
ratie, gewest), de federaties van 
gemeenten en het overlegorgaan 
komen wij eerlang terug. Weldra 
zullen de teksten van het rege
ringsontwerp terzake bekend wor
den. 

Stippen wij nog aan dat het Da
vidsfonds bij voorbaat antwoordt 
op de beschuldiging van « negati
visme » die sommigen wellicht na 
dit memorandum zouden kunnen 
uiten : 

« Door een standpunt in te ne
men zullen wij steeds de enen of 
de anderen op de tenen trappen. 
Maar het is ondenkbaar dat het 
Davidsfonds, met zijn jarenlange 
traditie van strijdend-vlaamse 
vereniging, op belangrijke mo
menten zou zwijgen ». 

Dat is duidelijke taal. Wij heb
ben bij de verkiezing van prof. 
Derine tot nationaal voorzitter 
van het Davidsfonds kritiek geuit 
op het feit dat een vooraanstaand 
partijpoliticus deze belangrijke 
funktie zou waarnemen. Het was 
precies onze vrees dat het Davids
fonds daarbij enigszins haar onaf
hankelijke vlaamse strijdbaarheid 
kon inboeten. De stellingname 
van het Davidsfonds t.o.v. de 
grondwetswijziging bewijst dat 
dit niet noodzakelijk zo hoeft te 
ziin. Wij zijn er oprecht blij om. 
Moge de toekomst verder uitwij
zen dat wij ons nodeloos zorgen 
hebben gemaakt. 
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«federalisme: utopie 

of mogelijkheid?» 

door I. van wauwe 

Langs de willebroekse vaart, bij de sluis van Wintham, dienen jonge bomen als meerpalen. En wij 
maar boompjes planten... 

Het werk van L. van Wauwe 
over het federalisme is al aan 
zijn zevende druk toe : een 
duidelijk bewijs dat het pro
bleem in is en bestudeerd 
wordt. Hopelijk wordt daar
door de verwezenlijking van 
het federalisme meer en meer 
mogelijkheid en minder en 
minder utopie. 

Een van de meest gewaar
deerde kwaliteiten van dit 
boek is dat het zowel een glas
helder vulgarizerend werk als 
een degelijk en gefundeerd, tot 
op het laatste ogenblik bijge
houden overzicht van het pro
bleem is. 

Pro-federalisten zullen het 
ongetwijfeld sterk waarderen 
dat hier zo duidelijk — zonder 
overbodige technische franjes 
— de omschrijving van het fe
deralisme wordt gegeven. Bo
vendien worden aan de hand 
van citaten van personen en 
organizaties die men niet di-
rekt als federalisten beschouwt, 
de argumenten tegen het fe
deralisme duidelijk beant
woord en ontkracht. Vooral de 
vele oppervlakkige dooddoe
ners tegen het federalisme 
worden genadeloos afgekraakt. 

In dit opzicht bevat het boek 
alleen al een pozitieve en ui
terst nuttige bijdrage voor de 
propagandist-van-elke-dag. 

Duidelijk worden ook al de 
verschillende voorstellen over 
het federalisme naar voren ge
bracht (federalisme met 2,5, 3, 
6, 9, 10, 11). De kritische toets 
waaraan ze worden onderwor
pen mondt uit in het besluit 
dat federalisme met twee de 
meest duidelijke en logische; 
vorm is. 

Dat federalisme met twee 
wordt dan onder de loep geno
men : welk is de bevoegdheids
verdeling tussen deelstaat en 
bondstaat ? Hoe regelt men de 
bevoegdheden tussen de wetge. 
vende kamers ? Wie heeft uit-
voeringsbevoegdheid in deel
staat en bondstaat ? Dit alles 
wordt vrij overzichtelijk voor
gesteld met verwijzingen naar 
buitenlandse voorbeelden. 

En dan ja, de eeuwige vra
gen : wat met Brussel en met 
de levensbeschouwelijke min
derheden ? Wat met de finan
ciën en de ekonomische be* 
voegdheid ? Die worden even
min uit de weg gegaan. Deze 
vragen worden behandeld van
uit de optiek van het tweeledig 
federalisme en zijn derhalve 
voor elke federalist echt lees
voer. . 

Een werk dat itt geen^ enkele i 
biblioteek van een federalist 
mag ontbreken. 

wij in nederland 

oost-groningen: nederlands achtergebleven gebied 
(jeeveedee) Ook in de welvaartstaat van tegenwoordig zijn er achter

gebleven gebieden blijven bestaan. Voor Nederland is dat de afgelopen 
week wel zeer duidelijk geworden toen een parlementaire deputatie van 
liefst 28 man een werkbezoek bracht aan het oostelijk gedeelte van Gro
ningen, de meest noordelijke provincie. De grote massa van buiten deze 
streek had wellicht over de achterstand en de problemen van Oost-Gronin-
gen wel eens iets in de krant gelezen, maar nooit was ze zo op de feiten 
gedrukt als door de beelden die de televizie bracht van het bezoek der 
Kamerleden. 

Het gezelschap uit Den Haag, 
waarbij sociaal-ekonomische spe
cialisten het sterktst vertegen
woordigd waren, werd m het 
noorden helemaal niet zo vriende
lijk ontvangen. Arbeiders en jon
geren betoogden met grote span
doeken, het kwam tot felle debat
ten met vakbondsmensen en bur
gemeesters, en er ontploften zelfs 
een paar rookbommetjes zodat de 
politie een paar jeugdige demon
stranten aanhield 

Nu was er voor die bewogen 
heid ook wel alle reden Want het 
gaat m Oost-Gronmgen slecht, met 
name in de industrie De strokar
tonfabrieken in dit veengebied 
kunnen het niet gemakkelijk meer 
bolwerken en enkele werden de 
laatste jaren dan ook gesloten De 
gemiddelde lonen zijn er lager 
dan in de rest van het land en er 
heerst een werkloosheid die men 
van strukturele aard zou kunnen 
noemen Helemaal nieuw is dit 
niet voor de streek en het ver
baast dan ook niet dat vanouds de 
kommunisten hier vaste voet heb
ben kunnen verwerven. De reeds 
landelijk bekend geworden kom-
munistenleider Fré Meis speelde 
tijdens het bezoek der Kamerle
den dan ook weer een grote rol. 

Behalve de ekonomische situatie 
van het sjebied is er nog het geval 

van de militaire oefenterreinen. 
De regering wenst er namelijk 
een uitgestrekt gebied in te rich
ten waar met tanks en ander 
zwaar materieel geoefend kan 
worden. Maar vóór het zover kan 
komen, zullen drieduizend bewo
ners van de streek verplicht zijn 
te verhuizen en moeten zelfs en
kele dorpen geheel verdwijnen. Er 
zim dus redenen genoeg om te 
kontesteren en de overheid aan te 
manen om nu eens duidelijk haar 
plannen uit de doeken te doen. 

huizen weg, tanks komen 

Reeds tien maanden geleden bo
den de gezamenlijke vakverbon
den aan de regering een plan aan 
voor de herstrukturering van het 
noordelijkste deel van het land 
Het was nodig, aldus de vakcen
trales, dat dit gebied aanzienlijk 
ruimer werd bedeeld uit de alge
mene middelen Het aardgas dat 
juist in deze streek gewonnen 
wordt, verdwijnt naar heel West-
Europa, maar de bevolking van 
het gebied zelf heeft er nauwe
lijks enig profijt van. Zo dreigt 
het ook te gaan met de kalium- en 
magneziumwinning in de toe

komst. De vakbonden drongen 
daarom aan op een groot plan tot 
herstrukturering van het gewest, 
kompleet met nieuwe wegen, ha-
venaanleg, woningbouw, onder
wijsvoorzieningen -en vooral een 
krachtig industrieel beleid. Wat 
voor 2;uid-Limburg mogelijk was, 
moet ook hien kunnen, aldus de 
nederlandse vakbeweging. 

in de steek gelaten 

Op deze wekroep heeft de rege
ring m Den Haag slechts matig 
gereageerd. Er wei'den wat lap
middelen genomen, maar de onte
vredenheid bleef bestaan zodat er 
herhaaldelijk gestaakt werd. In
tussen bleef de overheid zich ook 
nog inspannen voor het militaire 
oefenterrein, zodat alles bij elkaar 
de bevolking wel het gevoel moest 
krijgen dat ze in de steek gelaten 
was. Toen in november van het 
afgelopen jaar bleek dat er niets 
ten goede veranderd was, beslo
ten de vakverbonden zelf ter 
plaatse aktie te gaan voeren Maar 
nu stuitte men op het wantrou
wen van de bevolking die er 
slechts verkiezingsaktiviteit in 
zag. (Ook in Nederland bestaan er 
sterke verbindingen tussen vak
beweging en politieke partijen). 
Eigenlijk had men alleen maar 
vertrouwen in de genoemde Meis 
die er inderdaad enkele malen in 
geslaagd was voor de arbeiders 
loonkoncessies af te dwingen 

Het is alles bijeen duidelijk dat 
er op korte termijn grote maatre
gelen voor dit achtergebleven ge
bied getroffen gaan worden Een 
der belangrijkste zal dienen te 
zijn dat het aardgas, waarvan bij 
voorbeeld in Limburg wordt ge
profiteerd (door verlaagde tarie
ven) ook wordt aangewend voor 

de streek waar het zo rijk uit de 
grond te voorschijn wordt ge
haald. Deze energiebron zou aan
gewend kunnen worden voor 
nieuwe industrieën die in de 
plaats moeten komen van de ver
dwijnende strokartonfabrieken. 
En tegelijk verdient Oost-Gronin-
gen prioriteiten op het gebied 
van woningbouw, wegenaanleg, 
onderwijs, enz., want op elk van 
deze terreinen is in de loop der 
jaren een geduchte achterstand 
ontstaan. 

geheimzinnigdoenerij 

Dat de overheid over een ge
deelte der noodzakelijke finan
ciën beschikt, is intussen wel dui
delijk geworden. Men hoopt ook 
op medewerking van de Europese 
Investeringsbank waarmee inder
daad onderhandelingen aan de 
gang zijn. Wat echter vóór alles 
nodig is, dat is het open kaart spe
len door Den Haag Nog te veel 
worden de zaken afgedaan met 
vertrouwelijke of geheime rap
porten, die uiteraard het vertrou 
wen der bevolking niet verster 
ken. Dit geldt ook sterk voor de 
kwestie van het militaire oefen 
terrein. Men heeft dit steeds voor 
gesteld als een aantrekkelijke 
zaak omdat de komst van soldaten 
ook werkgelegenheid zou mee 
brengen. De nadelen echter, zoals 
de gedwongen verhuizing van dui 
zende mensen, werden steeds ver 
zwegen. Dat het er de afgelopen 
week tijdens de vizite der parle
mentariërs zo heftig aan toe ging, 
is dan ook alleszins begrijpelijk 
Het wachten is nu op het kamer
debat in Den Haag dat deze week 
gehouden zou worden Over de af 
loop daarvan kan nu nog niets ge 
zegd worden maar het zou on.s 
verbazen als er nu eindelijk eens 
geen spijkers met koppen werden 
geslagen. De politieke partijen 
zijn daar zelf ook wel van over
tuigd En nogmaals : de verkie 
zingen staan voor de deur. Als er 
nu niet werkelijk wat gebeurt 
stemt in april heel Oost-Gronin 
wn voor de kommunisten. 
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parlementaire krabbels 
in 
de 
kamer 

In de Kamer weinig opwinding. Wél 
wat gerezerveerde gezelligheid van een 
mannenklub en wat knusse gruwel. 
Voor het laatste element zorgde de 
brugse CVP-er van Damme. Bij deze 
schrandere advokaat gaat de voorkeur 
naar wat buitensporige onderwerpen. 

Deze hang naar originaliteit wortelt 
in zijn karakter, maar werd door poli
tieke omstandigheden nogal sterk ont
wikkeld. Van Damme, zoon van de brug
se burgemeester, was tien jaar geleden 
de ambitieuze comingman, die door de 
zwakkere broertjes vóór hem op de ka-
merlijst, werd gevreesd. Van Damme 
wou zijn wankele zetel, vlak op schreef, 
wat meer evenwicht bezorgen door op
gemerkte tussenkomsten in de Kamer. 
Opgemerkt ten eerste dan al door hun 
onderwerp. Hoe juist zijn kijk was op 
de eigen gammele pozitie, werd bewe
zen door de verkiezingen van 1965, die 
hem zijn zetel kostten. Bij de verkiezin
gen in 1968 kon hij gedaan krijgen dat 
zijn onmiddellijke mededinger, hoewel 
beter op de kamerlijst geplaatst bereid 
was ontslag te nemen als hij minder 
voorkeurstemmen kreeg dan van Dam
me. Deze laatste haalde het en kwam 
terug in de Kamer. Geleerd door de 
.(pijnlijke) ervaring spitste van Damme 
zich nog meer toe, op de lokale belan
gen en op de buitenisheden. Hij kwam 
in het nieuws door zijn rumoerige ver
dediging van de zeebrugse havenont-
werpen. En om de Walen te winnen voor 
zijn plannen sprak hij onder gemonkel, 
in het Frans over de «pieplines» voor 
olievervoer. Hij kwam opnieuw in de 
kijker, met een zwemslipje, in een 
Vlaamse krant toen hij opkwam voor 
een turnzaal met zwemkom voor de par
lementairen. Nu deze week wou hij de 
primeur hebben op de interpellatie over 
de gevaren van de sigaret. Hij deed di-
rekt dramatisch, door een verhaal bij 
het sterfbed van zijn vriend. Deze ket
tingroker « gewurgd » door longkanker 
had hem bezworen de openbare mening 
te waarschuwen voor de gevaren van de 
sigaret. Hiermee vervul ik dan een ere-
plicht, zei hij onthecht. Om de griezelig
heid nog meteen wat op te drijven deel
de hij op klinische toon mee dat de si
garet om de twee uur één landgenoot 
vermoordt. De aanwezige rokers wier
pen een steelse blik op de klok. De in-
terpellant stortte een vracht statistieken 

uit over de hoofden, waaruit moest blij
ken hoeveel keer de roker zich méér 
blootstelt aan gruweldood dan de niet-
roker. En men moest Freud niet gelezen 
hebben om de laatsten van de eersten te 
onderscheiden. Van Damme noemde nog 
enkele kleinere nadelen van het roken : 
de sportprestaties li'jden er onder, en de 
zwangerschap eveneens, maar dat maak
te niet veel indruk op de heren. Er ging 
een gegrinnik op, toen van Damme, pro
fessoraal zei dat de sigaret de sexuele 
potentie vermindert. Hij besloot gevat : 
de eerste aktie tegen de luchtbevuiling 
zou de aktie tegen de sigaret moeten 
zijn. 

Er ontstond gedempt g:elach toen de 
voorzitter hierop onmiddellijk het 
woord verleende aan Goeman, een han
delaar in tabakswaren. Hij haalde uit
spraken aan van geleerde medici die be
weerden dat het oorzakelijk verband 
tussen roken en longkanker niet bewe
zen is. Om te voorkomen dat linksen 
zijn bewijsvoering als vuige kapitalis
tische publiciteit van de komsumptie-
maatschappij zouden afwijzen, nam hij 
de voorzorg naast amerikaanse ook sov-
jetrussische geleerden te citeren. De 
staat zei Goeman, moet zijn gelden niet 
verspillen aan een anti-tabak propagan
da, maar doelmatig gebruiken voor het 
kankeronderzoek. 

Jef Olaerts was niet mals voor de mi
nister van Financiën. Hij herhaalde dat 
de Volksunie niet gekant is tegen het 
principe van de BTW, zij is echter wél 
gekant tegen de praktijken van de rege
ring, die van dit nieuwe belastingssis-
teem gebruik maakt om de druk op de 
verbruiker te verhogen. Spreker wees 
op de verwarring die heerst bij de be-
lastingsplichtigen en vooral bij de amb
tenaren zelf, die laat werden ingelicht : 
op 30 december werden er nog 30 blz. 
BTW-tekst gepubliceerd. Het is een jan-
boel spijts het uitstel. De minister is er 
niet in geslaagd klaarheid te scheppen. 

Hugo Schiltz hield een korte tussen
komst over de BTW-moeilijkheden bij 
de shipshandlers, dit zijn handelaars die 
de schepen bevoorraden. Vroeger wer
den zij niet als uitvoerders aangezien, in 
de huidige BTW-regeling wél. Dat 
brengt moeilijkheden en verlies aan fis
kale zegels mee. Spreker vroeg het oude 
sisteem te herstellen. 

De Croo, die een tijdje doorging voor 
de jonge PVV-comingman oogstte een 
goedkoop suksesje door de statistieken 
met bikini's te vergelijken. Hij zei : 
men denkt er veel mee te zien, maar 
men ziet er weinig mee ! Sommige he
ren keken zedig voor zich uit : dat was 
dan hun bijdrage tot het herstel van het 
zedelijk klimaat. 

Nik Claes. 

De Kamerkommissie voor Nationale Opvoeding zette de bespreking 
verder van wetsontwerp 832 houdende struktuurwijzigingen in de Rijks
universiteiten. 

Naar aanleiding van dit belangrijk demokratizerend wetsontwerp, ont
vingen de leden van genoemde kommissie een brief, uitgaande van de 
Konferentie van de Rektoren van de 6 belgische Universiteiten. Uit deze 
brief kan worden opgemaakt dat de Nationale Raad voor Wetenschapsbe
leid praktisch klaar is met een voorontwerp van wet ertoe strekkend alle 
belgische universiteiten een gelijke financiering en een gelijk statuut op 
te leggen. 

procedure incident 

Kamerlid Coppieters verzocht dan ook de Kommissie de voorzetting 
van de bespreking van wetsontwerp 832 te onderbreken om de regering 
toe te laten eventuele koördinatie tot stand te brengen tussen dit ontwerp 
en het aangekondigde voorontwerp van de Nationale Raad voor Weten
schapsbeleid. 

Nadat de beide ministers van Nationale Opvoeding hadden beweerd : 

1) dat de brief van de Konferentie van de Rektoren slechts een vertra-
gingsmaneuver was met konservatieve doeleinden en 

2) dat de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid geen bevoegdheid 
heeft inzake universitair onderwijs 

hebben de Volksunie-kommissieleden de vergadering verlaten. 
Zij wensen geenszins onkritisch de tolk te zijn van om het even welke 

groepen of drukkingen, maar vinden het ongehoord dat de regering de 
kans niet te baat neemt om door koördinatie van teksten een algemene en 
demokratische struktuurwet voor alle universiteiten te helpen tot stand 
brengen. 

De Kamerfraktie van de Volksunie heeft kamerlid Coppieters dan op
dracht gegeven volgende motie tot verdaging van de bespreking van 
wetsontwerp 832 bij de voorzitter van de Kamer in te dienen. 

« Rekening houdend met een belangrijke mededeling van de rektoren van 
de 6 belgische universiteiten en met een nakend initiatief van de Nationale 
Raad voor Wetenschapsbeleid m.b.t. een algemene struktuurwet inzake 
gelijke financiering en gelijk statuut voor alle belgische universiteiten, 
acht de Kamer van volksvertegenwoordigers het wenselijk en gepast de 
reeds aangevatte bespreking van wetsontwerp 832 te onderbreken om de 
regering toe te laten koördinerend op te treden ». 

twintig jaar wetsvoorstel philippart 

Coppieters nam het niet ! 

Er werd de jongste tijd reeds her
haaldelijk aangedrongen in parlements-
fcringen opdat het zgn, wetsvoorstel 
Philippart opnieuw in behandeling zou 
genomen worden. Dit gebeurde van di
verse zijde en niet het minst vanwege 
de Volksunie. Het gaat immers om een 
voor de Vlamingen belangrijk voorstel 
omdat het de verplichting voorziet, dat 
de handelsvennootschappen hun maat
schappelijke zetel zouden vestigen in 
de gemeente, waar ze hun bedrijvig
heid uitoefenen. Nu is dat meestal niet 
het geval : heel wat firma's die hun be
drijvigheid in Vlaanderen en Wallonië 
uitoefenen hebben hun maatschappelij
ke zetel elders, vooral Brussel, waar de 
hoofdkantoren zijn gevestigd, waar het 
hoger kaderpersoneel werkt, waar de 
belangrijkste beslissingen worden geno
men en waarheen niet te onderschatten 
gedeelte van de winst, elders verwezen
lijkt, afvloeit. Door deze overkoncentra-
tie profiteert Brussel van vlaams en 
waals zweet, verkrijgt het buitengewo
ne financieel-ekonomische macht waar
mee het de ontwikkeling der « buiten
gewesten» afremt en ten slotte, waar
door ook de overkoncentratie ontstaat 
die een der voornaamste oorzaken is 
van de beruchte brusselse olievlek. Het 
hoeft geen betoog dat door deze kon-
centratie het Frans in heel wat firma's 
de direktietaal is, die zich tot in de ver
ste uithoeken van Vlaanderen laat gel
den. 

De luikse volksvertegenwoordiger 
Marcel Philippart (PSC) diende op 4 
juli 1950 (ja u leest goed!) het wetsvoor-
stel in, dat twee artikelen omvatte en 
waarbij voorgeschreven werd dat de 
handelsvennootschappen hun maat
schappelijke zetel moesten vestigen in 
de gemeente of agglomeratie waar een 
van die exploitatiezetels gevestigd is. 
De bijeenkomsten van de raad van be
heer en van de algemene vergadering 
moeten in de maatschappelijke zetel 
gehouden worden. Art. 2 voorzag een 
termijn van drie maanden, binnen de
welke de bestaande vennootschappen 
hun statuten aan de nieuwe wet konden 
aanpassen Bij gebreke daarvan boslist 
de rechtbank. 

Tijdens het kamerdebat (volle twee 
jaar na de indiening!) werd bij amen
dement een derde art. bijgevoegd. Dit 
art voorziet dat inschriivingen in het 
handelsregister zullen geweigerd wor

den wanneer van op te richten han
delsvennootschappen de maatschappe
lijke zetel niet gevestigd is in de ge
meente of agglomeratie van de exploi
tatiezetel.. 

Op 23 juli 1952 keurde de Kamer het 
wetsvoorstel goed met 142 stemmen te
gen 38 bij 9 onthoudingen, een zeer 
komfortabele meerderheid dus. Onder 
de neen-stemmers bevonden zich heel 
wat Brusselaars zoals Vanden Boey-
nants en Scheyven (CVP), verder Louis 
iVIajor (BSP) terwijl de huidige pre
mier Eyskens zich onthield... 

In oktober 1952 werd de behandeling 
voor de bevoegde senaatskommissie 
aangevat maar op 16 februari 1954 werd 
ze onbepaald uitgesteld. In 1957 en in 
1966 werd telkens een nieuwe verslag
gever aangeduid, doch daarbij blee" het: 
twintig jaar na zijn indiening en 18 
jaar na de goedkeuring door de Kamer 
is de Senaat nog altijd niet aan een be
handeling toe! Zou het dan toch waar 
zijn dat het belgische groot-kapitaal en 
het brusselse zakenleven deze recht
vaardige en efficiënte hervorming te
genhouden ? 

VU-senator Jorissen verzocht op 9 
december jl. senator Pierson (voorzit
ter van de kommissie van Justitie) om 
spoedige behandeling van het wetsvoor
stel. De kommissievoorzitter antwoord
de dat dit spoedig zou gebeuren. IWaar 
er gebeurde niets. Daarom drong sena
tor Jorissen op 10 januari jl. nogmaals 
aan. Het antwoord luidde dat het wets
voorstel Philippart op de lijst zou ge-
plaats worden van de wetsontwerpen 
en -voorstelen die zo spoedig mogelijk 
moeten behandeld worden. Het wachten 
is nu op het nakomen van deze zoveel
ste belofte. De voornaamste, machtigste 
en blijkbaar efficiëntste tegenstand 
konmt van brusselse zijde. Er zetelen 
trouwens veel Brusselaars in de se
naatskommissie van Justitie. Het lijdt 
weinig twüfel dat de Brusselaars zo 
lang mogelijk zullen remmen, omdat de 
verwezenlijking van het wetsvoorstel 
Philinpart nu eenmaal een niet gerin
ge afbouw van de brusselse macht bete
kent. Door de dezertie der kleurpartijen 
Is het duidelijk dat ook hier de Volks
unie de spits moet afbijten. Het her
haald aandringen van senator Jorissen 
bewijst dat ze daartoe bereid is en 
blijft. 
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het geheugen der mensheTd (2) 

fouten van het geschiedenisonderricht 

In onze eerste bijdrage hebben we de redenen uiteengezet waarom 

een radikale afschaffing van het geschiedenisonderricht in zovele krin

gen op verzet is gestuit. We besloten onze eerste bijdrage met de bemer

king dat zelfs de uiteenlopende rezultaten van het geschiedenisonder

richt daarom nog niet de afschaffing ervan en de vervanging door een 

zg. maatschappijleer van twijfelachtige inhoud rechtvaardigt. Veeleer, 

zo schreven we, zou men de wijze waarop het onderricht plaats vindt, 

aan verbetering moeten onderwerpen. Het zoeken naar verbetering ver

onderstelt het opsporen der fouten. 

Deze fouten, waaraan het geschiedenisonderricht tot voor kort mank 

ging en in een niet onaanzienlijk aantal gevallen nog steeds mank gaat 

zijn : 

• de opeenstapeling van feiten zonder samenhang en betekenis. 

• het dienstbaar maken van de historie aan een of andere opvatting of 

overtuiging. 

opstapeling van feiten 

Lange tijd was het verwerven van een 
grote hoeveelheid parate kennis een der 
hoofddoeleinden van het geschiedenis
onderricht. Het kennen van een aantal 
namen, data, feiten en anekdoten gold 
als het bewijs van een degelijke histo
rische vorming. Deze opvatting blijft 
tot op de dag van heden nawerken ; in 
de ogen van de leek is hij een knap his-
torikus, die in eerste instantie veel fei
ten kent ; en wanneer men de aard van 
de vakken in het middelbaar onderwijs 
wil bepalen, dan zijn het niet alleen de 
leerlingen die van verstands- en geheu
genvakken spreken, waarbij de geschie
denis het prototype van de laatste soort 
blijkt te zijn. 

Sedert verschillende jaren wordt te
gen deze opvatting door diverse onder-
wijsmilieus gereageerd. Het zuiver me-
morizeren van bepaalde historische 
feiten, het zogenaamd encyklopedische 
geschiedenisonderricht biedt immers 
weinig of geen voordelen ; het wekt 
geen belangstelling, terwijl een psycho
logische wet van het leerproces zegt, dat 
wat de mens geen belangstelling inboe
zemt, ook niet wordt onthouden. 

Natuurlijk bedoel ik niet dat geschie
denis zonder feiten mogelijk is en zin 
heeft. Integendeel. Verbanden leggen 
veronderstelt iets waartussen^ verban
den kunnen bestaan. Boivendiên heeft, 
hetgeen men over het algemeen mijlpa
len der geschiedenis noemt, ook zijn 
belang. Het historisch verschijnsel is 

nu eenmaal aan plaats en tijd gebonden 
en kan hiervan niet worden losgemaakt 
zonder zijn zin en betekenis te verlie
zen. 

Het is evenwel duidelijk dat de zoge
naamde parate kennis in het geschiede
nisonderwijs in een belangrijke mate 
kan worden ingekort. Feitelijkheden, 
bestudeerd in een zinrijk d.i. een sa
menhangend verband, verliezen boven
dien een groc' deel van hun karakter 
van zuivere geheugenkennis. 

dienstbaarheid 

Het is algemeen bekend dat de leiden
de kringen in de 19e eeuw ervan over
tuigd waren dat de bestaande maat
schappelijke orde goed was en bijgevolg 
ook moest worden bewaard. De staats
instellingen, de sociale verhoudingen, 
het godsdienstig leven en dies meer, 
mochten geen wijzigingen ondergaan. 
Zij werden beschouwd als ideale en vol
maakte toestanden of althans als toe
standen, die bijna het eindpunt vorm
den van wat, menselijk gezien, reali-
zeerbaar was. 

Het ligt voor de hand dat deze maat-
schappijvizie ook de opvoeding en het 
onderwijs beheerste. Vooral in het ge
schiedenisonderricht was dit zeer goed 
merkbaar. Daar er praktisch geen argu
ment is dat op de mens zoveel indruk 
maakt als wel '̂ .het historische, zocht 
men in het verleden de verantwoording 
voor z'n konservatieve levensopvatting : 
het evolutieve in de historie wordt ge
relativeerd ; men stelde het verleden 
min of meer gelijk aan zijn eigen tijd ; 
situaties die hiervan afweken, kregen 
het karakter van uitzonderingen of van 
bijzondere ongelukkige gebeurtenissen, 
twistpunten op het gebied der histo
rische interpretatie werden over het 
hoofd gezien, enz. 

Heden ten dage wordt deze opvat
ting van het geschiedenisonderricht 
meer en meer over boord geworpen. 
Men brengt de leerlingen in kontakt 
met een verleden, zoals het door vakhis-
torici werd gerekonstrueerd en men ziet 
er van af het verhaal der voorbije tij

den in funktie van een behoudsgezmde 
vizie te hervormen. 

Dit heeft tot gevolg dat de adolescen
ten klaar worden gemaakt voor de 
veranderingen, die zich in de maat
schappelijke situatie van hun tijd vol
trekken ; de studie van het verleden 
brengt hen aldus in kontakt met tijden, 
die van de hunne in hoge mate ver
schillen, zodat zij leren dat evolutie tot 
het wezen van de geschiedenis hoorli 
en bijgevolg ook tot het wezen van hun 
tijd. 

maatschappelijke vorming 

Het is onbetwistbaar dat de geschie
denis ter zake een belangrijke en bijna 
essentiële taak heeft te vervullen. 
Maatschappelijke vorming, los van de 
geschiedenis, is bovendien iets zeer ge
vaarlijk ; zij ruikt naar endoktrinatie^ 
naar een van bovenaf opgelegd normen-i 
sisteem. Trouwens de geschiedenis zal 
altijd ergens om de hoek komen kijken. 
En hier wil ik even citeren hetgeen ik 
las in een nota die door een aantal uni
versiteitsprofessoren onlangs op brede 
schaal werd verspreid : « Indien men 
de volwassene van straks niet over het 
verleden inlicht, zal hij zich moeten be
helpen met praatjes en legenden en 
bovenal met wat diegenen zullen ver
tellen die over macht en geld beschik
ken om zelf het verleden voor te stel
len zoals zij dat wensen ». 

Is de beslissing van minister Vermey-
len het rezultaat van grondige en diepe 
overdenking of is zij tot stand gekomen 
onder ingeving van het ogenblik of op 
instignatie van een of ander slecht gein-
spireerd advizeur ? Wij weten het niet. 
Laten wij in elk geval hopen dat de mi
nister zijn houding zal herzien. Nu er 
van alle kanten kritiek is losgekomen, 
bestaat hiervoor wel enige kans. 

volksvertegenwoordiger 

evrard raskin. 

kan dit u helpen ? 

vermindering onroerende 

voorheffing 

(grondbelasting) 

Op aanvraag van de belangstellende wordt ver
leend : 

1. Een vermindering van 1/4 van de onroerende 
voorheffing in verband met de door de belas-
tingsschuldige volledig betrokken woning op 
voorwaarde dat : a) het kadastraal inkomen van 
zijn gezamelijke in België gelegen onroerende 
goederen niet meer bedraagt dan 6.000 fr., 8.000 

fr. of 12.000 fr. naargelang het huis gelegen is in 
een gemeente van onderscheidelijk minder dan 
5.000 inwoners ; 5.000 tot minder dan 30.000 in
woners of 30.000 en meer inwoners ; b) dat in het 
onroerend goed geen drankslijterij wordt uitge
baat. 

2. Een vermindering van 1/5 van de onroerende 
voorheffing in verband met het woonhuis be
trokken door een groot-oorlogsverminkte die het 
voordeel geniet van de wet van 13 mei 1929 of 
van artikel 13 van de gekoördineerde wetten op 
de vergoedingspensioenen. 

3. Een vergoeding die gelijk is aan 10 % per kind 
tenlaste, van de onroerende voorheffing in ver
band met het onroerend goed dat wordt betrok
ken door het hoofd van een gezin met minstens 
twee kinderen in leven , een kind dat gedurende 
de twee oorlogen als militair of als erkend weer
stander of politieke gevangene overleden is of 
vermist, wordt meegerekend alsof het in leven 
was. Dit geldt ook voor de gezinnen van burger
lijke oorlogslachtoffers die in dezelfde toestand 
verkeren. 

Al deze verminderingen worden beoordeeld naar 
de toestand op 1 januari van het jaar waarnaar het 
aanslagjaar van de onroerende voorheffing wordt 
genoemd en mogen worden samengevoegd. De in 
2 en 3 bedoelde verminderingen zijn, niettegen

staande elk hiermede strijdig beding, van de huur 
aftrekbaar , zij zijn niet van toepassing op het ge
deelte van de woning of van het onoerend 
goed dat wordt bewoond door personen die niet tot 
het gezin van de groot-oorlogsinvalied of het ge
zinshoofd behoren. De vermindering wegens gezins-
last is slecht toepasselijk op één enkel goed even
tueel door het gezinshoofd aan te wijzen ; zij geldt 
niet voor het gedeelte van het onroerend goed dat 
tot bedrijfsdoeleinden dient. 

Het aanvraagformulier voor vermindering (mo 
del 179.1) kan bekomen worden bij de kantoren van 
de belastingen. 

Indien voor het dienstjaar waarvoor verminde
ring wordt aangevraagd nog geen aanslagbiljet 
werd ontvangen, moet de aanvraag geschieden bij 
de direkteur van de belastingen. Indien reeds wel 
een aanslagbiljet werd ontvangen moet de aan
vraag ingediend worden bü de ontvanger der be 
lastingen. 

De invalide-huurder of het gezinshoofd-huurder 
overhandigt het door hem ingevulde aanvraagfor
mulier ter ondertekening aan de eigenaar waarna 
het aan de belastingen wordt overgemaakt De 
eigenaar krijgt ten gepaste tijde bericht van de 
vermindering van de onroerende voorheffing en 
zal het bedrag hiervan meedelen aan de huurder 
Deze laatste mag dit bedrag van de huur aftrekken 
Is de eigenaar onwillig dan kan de huurder 7jch 
rechtstreeks tot het belastingskantoor wenden. 
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devi^ereld 

gemenebest 

voor de 

tweesprong ? 
(Argos) Terwijl Uno-bemiddelaar Gunnar 

Jarring te New York naar een aanvaa' o i re 
oplossing zoekt voor het konflikt tussen Israël 
en de arabische wereld ging op 15 januari jL 
te Singapore de 18de Gemenebestkonferentie 
van start die normaal tot 22 januari moest du
ren. Dank zij die omstandigheid weten we nu 
dat ook Lesotho en Botswana, Tobago en Tri
nidad, Tonga en Fidji, Swaziland en Barbados 
samen met nog 22 andere staten tot de British 
Commonwealth of Nations behoren. Die Ge
menebestkonferentie wordt om de twee jaar 
gehouden en niet minder dan dertig lidstaten 
en staatjes met evenveel premiers of staats
hoofden zijn dan bijeen. De afgevaardigden 
komen aanvliegen uit alle werelddelen, be
spelen alle toonaarden van het King's English, 
vertegenwoordigen de meest diverse kuituur-
gebieden, de verst uit elkaar liggende regi
mes, godsdiensten, rassen, zeden en vesti-
mentaire gewoonten. Te Singapore was dus 
een uiterst heterogeen gezelschap bij elkaar, 
een vreemdsoortige associatie die dan toch 
via (broze, permanent-schommelende) ge
meenschappelijke belangen samengehouden 
wordt in trouw en aanhankelijkheid aan de 
britse Kroon en Vorst( t in). Sinds WO II zijn 
die tweejaarlijkse konferenties onveranderlijk 
een losse, mozaïeke samenhang geweest, een 
veelkleurig, multiraciaal en multikultureel on
deronsje, waar in ongedwongen, exotische 
sfeer over de belevenissen van het voorbije 
jaar wordt nagekaart : een leuke gedachten-
wisseling zonder vaste agenda, zonder rezo-
tuties, zonder de doorgestoken kaart van oer
vervelende toespraken, een soort Rotary op 
hoog niveau, waar niemand zijn eigen inzich
ten opdringt en waar topieken als intern be
leid, onderlinge twistpunten en beschouwin
gen over arm en rijk galant worden geweerd. 
Zo is het sinds 1945 altijd geweest... Maar dit 
keer was het, daar te Singapore, met de rust 
en sereniteit voorgoed gebeurd : vijf dagen 
voor de konferentie had E. Heath, Engelands 
konservatieve premier beloofd dat de britse 
regering opnieuw wapens aan Zuid-Afrika 
zou leveren. Gevolg : de afrikaans-aziatische 
leiders gingen steigeren, zagen al hun natio
nalisme bedreigd en hun moeizaam loskomen 
uit de kolonialistische strukturen van een nog 
nabij verleden. 

edward heath 

De britse premier verwees naar een oud akkoord 
volgens hetwelk Groot-Brittanië vroeger de ver
bintenis heeft aangegaan bij te dragen in de ver
dediging van de zeeroute rond Afrika en in de 
Indische oceaan. Heath zei dat die verdediging be
dreigd wordt door de aanwezigheid van russische 
vlootstriidkrachten in het noorden van die oceaan. 
Bovendien is hij van mening dat het nog altijd 
beter is te voorkomen dan te genezen. Daarom wil 
hij nu die wapens leveren aan Zuid-Afrika... dat 
onder Harold Wilson wegens zijn apartheidspoli
tiek uit de Britse Commonwealth werd gebannen. 
Op dit ogenblik ziet het er dus naar uit dat Heath 
het embargo op die wapenleverancies wil lichten. 
Wel stelt hij dat die wapens — onderzeeërs, fre
gatten en opsporingsvliegtuigen — onder geen be
ding tegen afrikaanse nationalisten mogen aange
wend worden. Zoals steeds in het verleden blijven 
hijzelf en zijn regering afkerig van de apartheids
politiek, dixit Heath. 

Dit is dan het nieuwe feit waarmee een Nyerere 

van Tanzania en een Kaunda van Zambia werden 
gekonfronteerd. Eerstgenoemde heeft te Singapore 
aVast een memorandum laten rondgaan waarin de 
a.fri-aziatische lidstaten zich uitspreken voor hand-
hrving van het embargo, terwijl Kaunda zich ver-
sc'ianst in zijn anti-imperialistische houding en 
gf-'adig pleit voor onbuigzaam verzet tegen rassen-
d'-^-iminatie en pauperisme. Op dit ogenblik is 
n y mets bekend over de houding van India. Men 
g3at er vanuit dat Heath tijdens zijn oponthoud te 
New Delhi met Indira Gandhi over die wapenleve-
ranlies heeft gepraat. Hij weet voorzeker dat het 
U'*lreden van het uitge.strekte en rijkbevolkte In-
d=a de Commonwealth zou opheffen. Daarom wilde 
de brit.se premier de volgorde van de voorziene 
geiachtenwisselingen zoveel mogelijk versnippe
ren : er is het probleem van de wapenleveranties 
maar er is, zo meent Heath, ook het vraagstuk van 
de nieuwe strategische situatie. Op die manier wil
de hij India en ook Pakistan overtuigen van de 
noodzakelijkheid om de wapenleveranties aan Zuid-
Afrika te hervatten. Maar na drie da,gen was niets 
bereikt en men speelde weer alles door naar de 
plenaire vergadering. Op hevige aanvallen van 
Afro-Aziaten heeft Heath geantwoord dat Groot-
Brittanië zichzelf niet gebonden acht door de Kou-
ding van andere lidstaten. Hiermee haakte hij weer 
in op de vrijheid van iedere partner bij de keuze 
van zijn opties. Die vrijheid wordt door het statuut 
van de Commonwealth gewaarborgd. 

commonwealth 

Over de Commonwealth is al veel inkt gevloeid. 
Hugh Gaitskell (Labour) om.schreef haar eens als 
« a tremendous heritage », terwijl konservatief 
Macmillan gewaagde van « The British Empire, 
changed into a new thing ». Beide politici mogen 
gelijk hebben maar Macmillan is zeker zeer dicht 
bij wat de Commonwealth realiter is : een ver
bleekte emanatie van het British Empire. 

Historisch bekeken ligt het ontstaan (van stich
ting was er nooit sprake) van de British Common
wealth in de jaren zeventig van de achttiende 
eeuw. In die jaren zochten amerikaanse kolonisten 
naar een vorm van autonomie die evenwel hun 
associatie in het brits imperium niet zou aantasten. 
Maar het was te laat voor de krizis waarbij de der
tien amerikaanse staten zich in een onafhankelijke 
republiek gingen verenigen. En daar de geest waait 
waar hij wil, werd in 1873 ook Kanada in een revo
lutionair proces betrokken. Toen Loi-d Durham het 
probleem oploste, met voor Kanada een « verant
woordelijk bestuur » af te kondigen, bracht hij als 
het ware het motorisch moment op gang waaruit 
de moderne Commonwealth zou ontstaan. Nog voor 
het einde van de negentiende eeuw immers werd 
het principe van het «self-gouvernement » ook op 
andere blanke kolonies (Australië, Nieuw-Zeeland 
en Zuid-Afrika) toegepast. Reeds om en bij de 
eeuwwende begonnen die landen op eigen houtje 
handelsverdragen af te sluiten. Voor defensie èn 
buitenlandse politiek liep alles nog niet vlot, maar 
toch had Kanada reeds in 1879 een hoge kommissa-
ris naar Londen gestuurd om daar zijn eigen kana-
dese belangen te behartigen. Van nu af aan is er 
sprake van de Dominions, een struktuur die twee 
wereldoorlogen overleefde en verstevigd werd. 
Voor het eerst in 1917 werd de term Commonwealth 
gebruikt om de associatie van bovengenoemde lan
den aan te geven. Het statuut van 1926 gewaagt 
van « autonome gemeenschappen binnen het brits 
imperium », (Collier's Encyclopedy) In 1931 be
vestigt het statuut van Westminster formeel dat 
het imperiale parlement niet langer bevoegd is over 
de parlementen van de lidstaten en verder dat die
zelfde lidstaten solidair verantwoordelijk zijn voor 
het opnemen van nieuwe kandidaten (Collier's 
Encyclopedy). 

na 1945 

De ontwikkeling na 1945 wijzigde grondig het 
karakter van de Commonwealth. Pas nu zou, we
gens de dekolonizatie, de British Commonwealth 
of Nations uitgroeien tot de multiraciale, multi-
kulturele en veelkleurige entiteit die dezer dagen 
te Singapore bijeen was. Tot dusverre werden alle 
geschillen — er zijn nog oprispingen uit de kolo
nialistische tijd — opgevangen door het patroon 
van de britse parlementaire demokratie die voor 
alle lidstaten geldt. Maar niemand weet wat gaat 
gebeuren met het eerbiedwaardig net van britse 
instellingen dat in de voormaige kolonies werd 
uitgebouwd als ooit in Azië en Afrika nieuwe en 
jongere leiders zullen aantreden die geen herinne
ring aan de britse voogdij meer hebben. 

Inmiddels is te Singapore gebleken dat Heath 
met zijn wens tot opheffing van het wapenembargo 
naar Zuid-Afrika de boog van het Gemenebest te 
hard heeft aangespannen. -Hij was verplicht dit 
standpunt te wijzigen en een kompromis voor te 
leggen ten einde de gemenebest-topontmoeting van 
de totale mislukking te redden. Dit kompromis 
kwam er op neer dat Engeland aan Zuid-Afrika 
alleen verouderd zuidafrikaans militair materieel 
zou vervangen en tot het onderhoud van reeds ge
leverd materieel. Van levering van nieuwe wapens 
en materieel zou geen sprake zijn. 

Of de afro-aziatische leden van het Gemenebest 
daarmee genoegen zouden nemen, werd aanvanke
lijk te Singapore betwijfeld. Zeker is echter dat 
Heath zijn oorspronkelijke plannen niet meer kan 
uitvoeren wil hij het Gemenebest niet tot een eks-
kluzieve blanke klub maken. 

deze week 
in de wereld 
• Na een eerste schorsing der onder
onderhandelingen tussen de grote olie
maatschappijen en de landen-oliepro-
ducenten te Teheran eisen de oliemaat
schappijen thans een bindend globaal 
prijzenakkoord voor een bepaalde duur, 
ten einde desparate of al te kort opeen
volgende prijzenstijgingen te vermij
den. 

• Terwijl partijleider Gierek zijn oost-
europese rondreis voortzet duurt de 
spanning in Noord-Polen voort en hou
den de arbeiders o.m. te Dantzig korte 
werkstakingen om hun eisen (loonsver
hoging en afzetting van bepaalde lei
ders) kracht bij te zetten. 

• Komplot om Brandt tijdens zijn va-
kantie in Kenia te doen « verongeluk
ken » door « Bild am Sonntag » onthuld. 
Inmiddels wordt een rechtse liberale 
partij opgericht terwijl ook een afge-
sf'heurde fraktie van de NPD van von 
Thadden overgaat tot de oprichting van 
een eigen partij-in-wording. 

• Va de aankomst in Chili van 70 vrij. 
gelaten braziliaanse politieke gevange
nen wordt de ontvoerde Zwitserse am
bassadeur Bucher vrij gelaten. Zijn 
gevangenschap duurde 40 dagen. 

• Na het afsluiten van het zoveelste 
akkoord tussen de Jordaanse regering 
en de palestijnse verzetsorganizaties 
verklaren beide nartijen bereid te zijn, 
zonodig gezamelijk op te treden tegen 
de guerillagroepering van dr Habasj, 
indien deze voort ijvert voor de omver
werping van de hasjemitische monar
chie. Israël voert intussen een strafex
peditie uit op Palestijnse bazes op liba-
nees grondgebied. Beiroet dient klacht 
in bij de UNO-veiligheidsraad. 

• Prezidenten Podgorny en Sadat wo
nen de officiële Ingebruikneming van 
de Aswanstuw bij. Terwijl de energie-
produktie van de stuw grotendeels voor 
de landbouw zou dienen moet Egypte 
uitzien na-"- andere energie voor zijn 
industrie. Derhalve heeft Moskou aan 
Kaïro de bouw van kernenergiecentra
les door russische deskundigen en met 
russische hulp aangeboden. 

• Verhoging van de staalprijs door de 
amerikaanse staalproducenten brengt 
Nixons ekonomische programmatic in 
het gedrang. 

• Senator Muskie, grootste kanshebber 
voor de demokratische prezidentsnomi-
natie, te Moskou met alle eer door Sov-
jet-prominenten ontvangen. 

• Ingevolge nieuwe onlusten te Belfast 
en Londonderry — Noord-Ierland — 
stelt eerste-minister Chichester-Clark 
zijn reis naar Washington uit. 

• De openbare aanklager op het proces 
tegen Manson en gezellen, die terecht 
staan wegens moord op Sharon Tate, 
eist hun veroordeling. Na zeven maan
den debatten vat de jury haar beraad
slaging aan. 

• Oostenrijk besluit de door het Derde 
Rijk bijeengeroofde en in Oostenrijk 
achtergelaten kunstschatten, die nog 
niet werden teruggegeven, niet meer 
te restitueren. 

• Het russische maanvoertuig Loenok-
hod wordt télégeleid teruggeredcn naar 
het moederruimteschip Loena-17 voor 
kontrole van het navigatiesisteem en de 
wendbaarheid. 

/ Heath : een kei in de kikkerpoel. 

http://brit.se


wu 11 

bretanfe eist agrarische hervorming 

De volksnationale strijd van de Bretoenen voor 
autonomie of minstens erkenning van hun eigen 
persoonlijkheid duurt onverminderd voort, ook al 
is die strijd niet steeds even spektakulair. Onze 
grote pers rept daarover zeer weinig en komt pas 
op de proppen, als er werkelijk niet langer kan 
gezwegen worden (cfr. Burgos) mede omdat de 
raaklijnen met de vlaamse beweging met de strijd 
der volkse minderheden geen voer voor hun lezers-
kudde blijkt te zijn. 

Momenteel staan de processen tegen het bretoen-
se landbouwsindikaat in de belangstelling van onze 
bretoense broeders, zullen we maar zeggen. Deze 
strijd richt zich o.a. tegen de franse grondspeku-
lanten die overal in Bretanje hoeven en gronden 
trachten in te palmen (cfr. de brusselse grondspe-
kulanten in vlaams Brabant). Deze spekulatie 
komt feitelijk neer op de sistematische ruïne van 
de bretoense landbouw. Het sindikaal verzet tegen 
de openbare veilingen van bretoens landbouware
aal werd echter door de franse justitie buitenge
woon zwaar gestraft : de opgelegde geldboeten ko
men noch min noch meer neer op een poging om 
de sindikale kassen leeg te halen. 

De bretoense nationalisten wijzen er terecht op 
dat deze politiek (ook elders in Europa) zal uit
monden op voedseltekort door de toepassing van 
een technisch en ekonomisch valse teorie (cfr. de 
kolenpolitiek op westeuropees vlak). De bretoense 
nationalisten eisen dan ook een eigen bretoens 

agragisch recht, dat in tegenstelling met het franse 
recht, rekening houdt met de specifiek bretoense 
agragrische strukturen en noden, samen met een 
agrarische hervorming op bretoens vlak. Maar het 
centralistische Parijs blijft alsnog doof. Tot de 
bretoense boeren weer op straat komen. 

sovjet-benelux-verdrag 

De pers heeft nagenoeg geen aandacht gewijd aan 
het afsluiten van een handels- en betalingsverdrag 
tussen de Sovjet-Unie en de gemengde Benelux-
kommissie op 15 december jl Met deze verdragen 
verlenen beide partners elkaar de behandeling van 
meestbesunstigde natie inzake handel en vervoer 
voor de duur van vier jaar Het afsluiten van dit 
-verdrag houdt meteen de officiële erkenning door 
de Sovjet-Unie van Benelux als ekonomische een
heid in, wat reeds door andere oosteuropese landen 
was gebeurd Ondanks de soviet-propaeanda (voor 
eigen gehruikt over het « westeuropees ekonomisch 
imperalisme ». 

Kinderen in Bangkok aan de zoom van een wereld 
die niet alleen in oorlog leeft maar die onder een 
snikhete zon tot een open vuilnisbelt verworden is... 

asfalt 

Met de asfaltering van de 1920 km. lange weg 
Kaapstad-Windhoek (hoofdplaats van Zuidwest-
Afrika) en van de aftakking naar de Walvisbaai 
(Atlantische Oceaan) is thans de wegverbindina 
tussen Zuid-Afrika en portugees Angola over de 
hele lengte geasfalteerd Deze verbinding komt 
vooral de ekonomie en het toerisme ten goede, af
gezien van het strategisch belang waarover uiter
aard niet gesproken wordt. 

s o v j e t - j o d e n 

"(Argos) Volgens betrouwbare korrespondenten heeft het Kremlin on-
langs besloten af te zien van processen tegen russische Joden die naar Is
raël willen imigreren. Weliswaar zijn de 23 joodse Sovjetburgers die van
daag nog altijd wegens « illegale » emigratiepogingen terechtstaan niet 
vrijgelaten, maar er is hoop dat ook zij zullen profiteren van de internatio
nale beroering rond het proces van Leningrad. 

voor 1971 : progroms 

Over de oorzaken van die reeen-
te beroering kan wel tot in het 
oneindige geraadseld worden. 
Voorzeker was ze niet te danken 
aan humanitaire impulsen alleen 
en hierbij stonden beschouwingen 
over zionisme of anti-zionisme 
centraal. In die samenhang menen 
met de dag meer joernalisten dat 
het onderscheid tussen anti-semi-
tisme en anti-zionisme niets arti
ficieels heeft. Er is, zo stellen zij 
(o.a. de kommentator van « Le 
Peuple ») geen vergelijking moge
lijk tussen de rassenbiologische 
jodenvervolging van het nazi-re
giem en de diskriminatie van 
joodse Sovjetburgers, zoals die 
zeer onlangs nog publiekelijk voor 
de rechtbank te Leningrad be
vestigd werd. 

Hoe dan ook, wie « De Fikser » 
van Bernard Malamud gelezen 
heeft weet hoe « onuitroeibaar » 
de kristelijke, vaak door bijgeloof 
doorkruiste, vooroordelen tegen 
de joodse minderheid ook in de 
negentiende (tsaristische) eeuw 
zijn gebleken. Toen het zionisme 
dan in 1897 teoretische gestalte 
kreeg (Th. Herzl : Der Juden-
staat) verwierf het Jodenpro-
bleem een nieuwe potentie tot 
wrijvingen en moeilijkheden. Maar 
de bolsjevieken van 1917 hadden 
fundamenteel de rechtsgeliikheid 
van alle natjonale mindet-heden 
in hun grondwet erkend. Van dit 
ogenblik af, dit was althans de be
doeling van de wetgever, zou het 
uit zijn met de nrogrcms. 

birobidsjan 

In de jaren dertig knoopte Sta
lin echter weer aan met de anti
semitische bewogenheid uit de 

pre-revolutionaire tijd. Onder het 
voorwendsel dat de Joden als kos
mopolieten vijanden waren van 
het Sovjetpatriotisme, liet bij 
tienduizenden joodse sovjetbur
gers ombrengen. Onder Lenin im
mers waren talloze joodse intel-
lektuelen geestdriftig tot de kom-
munistische partij toegetreden. 
Hun getalsmatige aanwezigheid in 
de hoogste sovjethiërarchie hoeft 
niet eens te verwonderen als men 
weet hoe weinig niet-joodse bols-
jevistische intellektuelen er op 
dit ogenblik waren. Achteraf kan 
men alleen zeggen dat de .loden 
om hun messiaanse revolutieijver 
maar slecht werden beloond : Lev 
Trotski (Bronstein) stierf door 
gehuurde moordenaarshand in 
mexikaanse ballingschap ; Kame-
nev (Rosenfeld), Zinoviev (Hirsch 
Apfelbaum), Sverdlov, tweede 
prezrdent van de SU, Karl Radek 
e.a. werden na summiere zuive
ringsprocessen gelikwideerd. 
Joodse auteurs zoals Isaak Babel, 
Ossip Mandelstamn en Boris Piln-
jak verdwenen in de kelders van 
het NKVD. Alleen witte raven 
(Kaganovitsj, Ilya Ehrenburg) 
slaagden erin aan excekutie te 
ontsnappen. 

Toen de repressie was uitge
woed overwoog Stalin een meer 
« humanitaire » aanpak. Dit expe
riment — iets anders is het nooit 
geworden — ging de geschiedenis 
in als het Birobidsjan-projekt. In 
het uitgestrekte moerasgebied van 
Birobidsjan — 30.000 km. opper
vlakte en gelegen in een onmoge-
liike uithoek van Siberië — zou
den, zo dacht Stalin, honderddui
zenden Joden komen samenwo
nen. Met het oog op een meer 
doelmatige kontrole van de ioodse 
gemeenschap werkte Stalins buro-
kratie een plan uit dat in 1937 van 
start ging. Maar de joodse Sovjet

burgers bedankten feestelijk. 
Nooit zijn meer dan 20.000 Joden 
(niet eens l % van de ca. 3.000.000 
Sovjetjoden) naar Birobidsjan 
verhuisd. De meerderheid bleef 
nog liever in c'fc uitgestrekte 
diaspora tussen Vladivostok en 
Kiev. Ook hier waren hun kansen 
op sociale promotie uiterst gering. 
Maar het was nog altijd beter 
midden een « vijandige » wereld 
te leven dan met Jiddische scho
len, schouwburgen en dagbladen 
in het Siberisch laagriet verban, 
nen te worden. 

te veel abramovitsji 
in staatsdienst 

Gelijkwaardige kansen op soci
ale promotie heeft de joodse sov
jetburger in weerwil van zijn 
marxistische grondwet nooit ge
kend. Aan die diskriminatoire 
toestand heeft ook WO II niet 
veranderd. Nochthans tijdens die 
oorlog vochten meer dan een half 
miljoen Joden in het sovjetleger, 
160.000 werden wegens dapper
heid vereremerkt en 121 joodse 
soldaten verwierven de titel van 
« held van de Sovjetunie ». Boven
dien werden uit het door de na
zi's veroverde sovjetgebied tien
duizenden Joden naar Auschwitz 
versleept, naar Maidanek en Tre-
blinka, waar ze samen met hon
derdduizenden geloofs en rasge-
noten uit andere europese regi
onen in de krematoria terecht 
kwamen. Terecht mocht men ver
wachten dat Stalin, geschokt door 
de omvang van die moord, de in
tegratie van de overlevende ver
wanten binnen de SU als verwor
ven zou aanvaarden. Maar ook na 
1945 bleef zijn tegemoetkoming 
beperkt tot Birobidsjan. Onveran
derlijk mochten Joden die voor 
een staatsbaan soliciteerden met 
ambtelijke diskriminatie rekenen. 
En die hebbelijkheid is tot van-
daag toe blijven bestaan : de jood
se sovjetburger is drager van een 
speciale inditeitskaart. Dit ge
waarmerkte Jood-zijn geeft ech
ter niet een beschermde nationale 
minderheid aan zoals dit wel het 
geval is voor een Kirgies, een Ge
orgiër of een Armeniër : het refe
reert hooguit naar het lidmaat
schap van een geloofsgemeen
schap. Bovendien staat het ieder 
fabrieks- of schooldirekteur vrij 
een joods sollicitant af te wijzen. 
Het lijkt alsof alleen .Joden met 
meer dan gewone vaardigheid 
voor experimenteel-wetenschap
pelijke disciplines voor integra
tie in het Sovietbestel in aanmer-
king komen. Maar die staan dan 
al sinds jaar en dag hoog op de 
lijst voor emigratie naar Israël 
een omstandigheid die de sov.iet-
leiding nog meer verbittert Zelfs 
Nikita Kroestsjev had wel eens 
last van anti-joodse buipn. Zei Ni-
kita in 1956 : « Er zijn te veel 

Abramovitsji in staatsdienst »• 
Hierbij refereerde de ex-premier 
naar joodse specialisten die onder 
atoomfizikus Sakharov aan de 
waterstofbom hadden gewerkt. 

emigratie : een winstgevend 
zaaicje 

Nadat het aüti-'zionismé ^ ^ i 
Brezjnev en konsoorten toespitste 
op het pro-arabisch buitenlands 
beleid verscherpte het verzet van 
de Sovjetjoden tegen Moskou. Te
gelijk nam hun emigratiedrang 
naar Israël met de dag toe, terwijl 
het regiem sinds de zesdaagse 
oorlog van 1967 en na de agitatie 
tegen de joodse intellektuelen in 
Polen (1968) alsmaar strenger 
voorwaarden op die emigratie 
ging stellen. In een land dat geen 
anti-joodse wetten heeft en dat 
zich biezonder veel laat voorstaan 
van zijn eerbied voor nationale 
minderheden, in een land dat — 
ironie — als eerste de staat Israël 
volkenrechterlijk erkende, moest 
iedere imigrant tot vandaag toe 
400 roebel (gemiddeld maand
loon : 117 roebel) neertellen voor 
een paspoort, gewoon omdat hij 
het paradijs van arbeiders en boe
ren wilde verlaten. In de laatste 
jaren werden 80.000 aanvragen 
overgelegd. Naar verluidt wil Mos
kou nu die « boete » tot 1500 roe
bel onvoeren. Bliikbaar rek««nf de 
Sovjetregering hier met financi
ële steun van de Jewish Agency ' 
Het orocedé is zeker niet njenw 
en herinnert akelie aan na'»-me-
thodes en intolerante praktiiken 
uit het tijdperk van de godsdienst
oorlogen. 

sai<harov 

Het proces van Leningrad ver
toonde dan toch ook één winst
punt. Niemand minder dan Andrej 
Dmitrijevitsj Sakharov (47), een 
van Ruslands topgeleerden, hoofd
ingenieur van de waterstofbom 
en sinds 1953 lid van de Akademie 
voor Wetenschappen werkt op dit 
ogenblik aan een (russischo kom
missie voor de Rechten van de 
Mens. Nog tijdens het proces 
stuurde hii al een verroekschrift 
naar de gelijknamige UNO-kom-
missie te New York waarin hij 
(en de zestig geleerden die mede 
ondertekenden) aandrong op ge
rechtigheid (niet op genade^ voor 
de vervolgde Sovjet-ioden Sak
harov is de auteur van een «be
rucht » manifest dat einde juni 
1968 -n de SU hevige beroerine 
wekte en waarin hij tegen uiter
lijk 2000 het einde voorspelt van 
het toenaderingsproces tussen 
kommnnisme en kapitalisme De 
'iberale intelligentsia en de Sov
jetjoden verwachten dan ook veel 
van Sakharovs « heldhaftig po
gen » 
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l a l 

vloanderen 

de voerstreek 

verliezen? 
een van de hete hangijzers 

van de jongste grondwetsherziening was de voerstreek. 

zowel in kamer als in senaat 

heeft de volksunie zich met hand en tand verzet 

tegen het prijsgeven van dit gebied, 

dat altijd nederlandstalig was 

en dit tot op heden is gebleven. 

gezien het toekomstig statuut van de voerstreek in de loop van dit jaar 

zal worden bepaald, 

is het misschien nuttig nog eens aandacht 

te besteden aan dit deel van het aloude Overmaas. 

Een van de kenmerken van de jong
ste grondwetsherziening is, dat zij een 
aantal hibridische en ingewikkelde 
strukturen in het leven roept. Zo o.m, 
op het vlak van de administratieve in
deling van deze staat; naast gemeenten, 
arrondissementen en provincies zullen 
wij nu ook federaties van gemeenten en 
agglomeraties krijgen en waar tot hier
toe iedere gemeente in deze staat deel 
uitmaakte van een provincie, zal het 
voortaan mogelijk zijn bepaalde ge
meenten aan deze indeling te onttrek
ken en ze te begiftigen met een speciaal 
statuut. 

Het nieuwe 4de lid van artikel 1 van 
de grondwet, luidt als volgt : 

«Een wet kan bepaalde gebieden, 
waarvan zij de grenzen vaststelt, aan de 
indeling in provincies onttrekken, ze 
onder het rechtstreekse gezag plaatsen 
van de uitvoerende macht en ze een 
eigen statuut toekennen...» 

Teoreticch kan deze bepaling op een
der welke gemeente of groep van ge
meenten slaan; zij kan zelfs toepasselijk 
worden verklaard op Komen-Moes-
kroen, de streek van Edmgen, de Plat-
dietse streek of de Oost-Kantons. 

Wij dienen echter realist te zijn en 
bovendien is er de regeringsverklaring, 
waarvan punt 59 volgende hooggestem
de tipisch-belgische bepalingen bevat : 

« De zes gemeenten van de Voerstreek 
zullen in een autonoom kanton worden 
gegroepeerd dat rechtstreeks zal afhan
gen van de minister van Binnenlandse 
Zaken Het administratief en schoolre-
gime zal de daadwerkelijke keuze van 
de mwoners waarborgen». 

Het lijdt geen twijfel dat de wijziging 
van art 1 van de grondwet uitsluitend 
op de Voerstreek betrekking heeft. 
Heeft de eerste-mmister immers niet 
verklaard bij gelegenheid van het debat 

in de Senaat — en dit tot tweemaal toe 
— dat hij er zich formeel toe verbond 
een wetsontwerp in deze zin in te die
nen ? Enige belofte in dezelfde zin, wat 
betreft bijv. Komen-Moeskroen, heeft 
hij in elk geval niet gedaan. 

de voerstreek, 

vlaams grondgebied 

De wet van 8 november 1962 maakte 
de Voerstreek los van de provmcie Luik 
en voegde haar bij de provincie Lim
burg. 

Deze overheveling was een gans nor
maal iets, rekening houdende met het 
feit dat de Voergemeenten een bijna 
homogeen nederlandstalig gebied vor
men, zoals trouwens door tal van dialek-
tologen, vroeger en nu werd aangetoond. 
Ik vermeld in dit verband Kurtch, 
Draye, Legros en Goossens. 

Van onverdachte politieke zijde wer
den trouwens verschillende getuigenis
sen in dezelfde zin afgelegd. 

Twee voorbeelden : 1. Het «Congres 
Wallon» van 1946 — ingericht door so
cialistische, liberale en kommunistische 
parlementariërs — voegde de Voer
streek in een ontwerp van federale 
grondwet bij '^•laanderen. 2 De heer 
Parisis en de heer Moureau de Melen 
verklaarden bij de bespreking van de 
wet van 8 november 1962 t^-' de Voer
streek vlaams grondgebied is 

Trouwens, lang vóór de Voergemeen
ten werden overgeheveld waren zij ad
ministratief op tal van gebieden van 
Limburg afhankelijk 

Nochtans vragen praktisch alle frans-
sprekende parlementairen en misschien 
ook een aantal nederlandssprekende dat 
de Voerstreek terug bij Luik zou wor

den gevoegd. Zij steunen zich hierbij op 
de uitslagen van verkiezingen, die in de 
jongste zes jaar hebben plaats gehad. 

Een eerste belangrijke opmerking die 
hierbij opdringt is evenwel dat de voor
standers van de terugkeer naar Luik 
geen enkele keer 60 t.h. van de stem
men hebben weten te bekomen. Van 
een eenparige eis kan er bijgevolg dan 
ook met worden gesproken 

Hier komt bij dat de verkiezingen in 
de Voerstreek geen waar beeld van de 
situatie geven en dit om verschillende 
redenen. 

Ten eerste : deze verkiezingen wor
den voor een groot deel beheerst door 
een iarenoude dorpspohtiek met al zijn 
veten en kleinzieligheden. 

Ten tweede • op de Voerenaars wordt 
een enorme druk uitgeoefend. Ik wil dit 
bewijzen aan de hand van een citaat uit 

Jorissen, Schiltz en... 

de oproep, die het Davidsfonds van da 
Voerstreek twee jaar geleden aan alle 
Vlaamse parlementsleden heeft gericht : 

«Zo de bestuurders van dit land in 
waarheid willen ingelicht worden en 
zij zo talloze details in deze zin wensen 
te vernemen, dan volstaat het voor hen 
een uitvoerig rapport aan te vragen van 
al de gerechtszaken, die van 1963 tot 
1968 voor de rechtbanken van Sint-Mar» 
tens-Voeren en Tongeren behandeld 
werden. Zo men tenminste de zwakkere 
tegen de sterkere wil verdedigen, zal de 
lezing hiervan hen overtuigen dat er 
maar één oplossing mogelijk is • de 
Voerstreek bij Limburg te houden ». 

Het zelfbeschikkingsrecht voor de 
Voerstreek inroepen is hetzelfde als zich 
voorstander verklaren van de beruchte 
vrijheid voor de «père de familie» te 
Brussel en wat dit betekent werd m de 
jongste weken en maanden duidelijk 
gemaakt in de moties en stellingnamen 
van talloze vlaamse strijd- en kuituur» 
organizaties. 

Ten slotte nog twee principiële op
merkingen, in verband met deze verkie
zingen. 

Had men vóór de wet van 8 november 
1962 aan de bewoners van de Jekerval-
lei gevraagd bij welke provincie zij 
wensten te worden gevoegd, dan zouden 
zij in een grote meerderheid voor Lim
burg hebben geopteerd. Vlaanderen 
heeft zulk een referendum echter niet 
gevraagd en zal het ook nooit vragen, 
omdat zulks strijdig zou zijn met de 
werkelijkheid en met ieder gezond veP» 
stand 

Indien vervolgens de inwoners van de 
Voerstreek zelfstandig mogen beslissen 
over hun lot, dan stelt zich de vraag 
waarom dit recht aan andere gemeen
ten zou worden ontzegd. Bovendien 
weet men bij zulke zaken wel waar 
men begint, maar niet waar men ein
digt. Het minste dat men kan zeggen is 
dat het verwondering, om niet te zeggen 
achterdocht, baart zulke voorstellen te 
zien komen om uit kringen die door
gaans strak unitair denken en hande
len 

geen faciliteiten ! 

Toen de Voerstreek naar Limburg 
werd overgeheveld betekende dit niet 
dat zij voortaan als een homogeen ne
derlandstalig gebied zou worden be
schouwd De wetten van 8 november 
1962, 30 juli 1963 en 18 juli 1966 voorzien 
immers in een hele reeks « faciliteiten» 
ten behoeve van de franssprekende be
woners. 
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Op zuiver teoretisch vlak kan er niets 
worden ingebracht tegen « faciliteiten ». 
In de praktijk heeft men echter kunnen 
vaststellen dat het bijna uitsluitend de 
franstaligen zijn die er om vragen en 
dit met de bedoeling een bepaald gebied 
uiteindelijk volledig te verfransen. De 
wijze, waarop men er in gelukt is de 
taalgrens alsmaardoor ten voordele van 
de franstaligen te verscchuiven, is hier
van een duidelijk bewijs. Slechts wan
neer de Vlaamse gemeenschap een eigen 
politieke gestalte heeft srekres^en m.a.w. 
wanneer België tot een federale staat 
zal zijn omgebouwd en de taalgrens bij
gevolg als grens tussen twee deelstaten 
grondwettelijk is vastgelegd, zouden 
er eventueel zonder gevaar «facilitei
ten » kunnen worden verleend. 

Dat «faciliteiten» in België altijd 
tegen de Vlamingen uitdraaien, werd 
ook in de Voerstreek bewezen. 

Uit gegevens mij verschaft door de 
provinciale overheid van Limburg 
blijkt dat de besturen van de zes Voer-
gemeenten in de periode 1963-1968 niet 
minder dan 31 beslissingen hebben ge
troffen, die strijdig zijn met de wet van 
30 juli 1963 en die niet de belangen van 
de franstaligen maar wel deze van de 
nederlandstaligen hebben geschaad. 

Op 17 december 1968 heeft de minis
ter van Binnenlandse Zaken mij mede
gedeeld dat de adjunkt-arrondisse-
mentskommissaris van die tijd, wijlen 
de heer Derriks — van oorsprong een 
Waal ! — op enkele jaren tijd tiental
len overtredingen van de taalwet heeft 
moeten vaststellen. De minister deelde 
mij eveneens mede dat dezelfde ad-
junkt-arrondissementskommissaris vol
gende aangelegenheden tot zich had 
moeten trekkken : 1. de identiteitskaar
ten; 2. het taalgebruik inzake huwelijks-
aankondigingen; 3. het taairegime van 
de aanslagbiljetten voor de gemeente
lijke en provinciale belastingen; 4. het 
taalgebruik voor de briefwisseling met 
partikulieren. 

Het is evenwel niet alleen op het vlak 
van de administratie dat de «facilitei
ten » de nederlandstaligen in de Voer
streek tot nadeel strekken. De verfran-
sing van de gemeentelijke school te 
Remersdaal is hiervan een bijzonder 
duidelijke illustratie. 

Mijn mening over het onwettelijk 
karakter van de franstalige school te 
Remersdaal is geenzins een zuiver per
soonlijke mening en zij wordt zelfs niet 
alleen door de Volksunie onderschreven. 
Immers n.a.v. de stemming over de mo
tie, ingediend na mijn interpellatie van 
10 december 1968, heeft de heer Verro

ken, naar ik meen in naam van gans de 
CVP-groep, volgende verklaring afge
legd : 

« Het antwoord van minister Vermey-
len schenkt ons geen voldoening, noch 
wat zijn wettelijke interpretatie, noch 
wat zijn politieke motivering betreft.» 

verbaal radikalisme 

Het is duidelijk dat het statuut, waar-
mee de Voerstreek op 8 novembei 1962 
begiftigd werd geen voldoening kan 
schenken aan de gerechtvaardigde ver
langens van de nederlandstalige bevol
king. Niettemin heeft men van fransta
lige zijde vanaf den beginne de « re
tour a Liège» geëist. «L'Alsace de la 
Belgique » moest en zou terugkomen bij 
het Waalse vaderland. 

Lange tijd heeft men ons van diverse 
zijden voorgehouden dat deze waalse 
eis geen werkelijkheid zou worden. 

Het weze mij toegelaten in dit ver
band twee duidelijke uitspraken te cite
ren : 

De eerste luidt als volgt : « De opvat
ting zelf van het faciliteitenstelsel be
rust op het postulaat dat de Vlamingen 
en de Walen vrienden zijn, die bereid 
zijn eikaars rechten — en om te begin
nen eikaars grondgebied — te eerbiedi
gen. Indien van vlaamse zijde moet 
worden ondervonden dat voor een be
langrijk aantal Walen de vlaams-waalse 
verhouding, de 'verhouding is van een 
guerilla, dan wordt elke inschikkelijk
heid inzake faciliteiten voor de Vlamin
gen een dupespel, dat door de vertegen
woordigers van het vlaamse volk niet 
zal worden geslikt, en dan zullen wij 
verplicht zijn te streven naar een onge
nadig streng stelsel van verweermaatre-
gelen. Men moet van waalse zijde niet 
rekenen op onze zwakheid of op onze 
onnozelheid» (30 augustus 1963). 

Deze uitspraak is afkomstig van CVP-
senator Van Cauwelaert, indertijd 
hoofdredakteur van «Het Volk» het 
blad van het Algemeen Christelijk Vak
verbond. 

De tweede uitspraak is al even on
dubbelzinnig. Ik citeer : «De zes Voer-
gemeenten zijn onbetwistbaar Vlaams. 
Tot voor korte tijd heeft niemand dit 
geloochend... Wij geven aan de heren 
van Luik de raad, de agitatie gauw te 
laten koelen... Wij vragen meer bepaal
delijk aan de luikse socialisten of zij 
nog lang het gezelschap van Monsieur 
Ie Comte de Sécillon zullen verkiezen 

Dit zijn ze dan, In de rode cirkel, de zes beruchte Voer-gemeentenl 
Moelingen, 's Gravenvoeren, Sint Pietersvoeren, Sint Maartensvoe? 
ren, Teuven en Remersdaal. Op het kaartje is ook duidelijk di 

ligging van deze streek te zien. 

boven de eerlijke samenwerking met 
hun vlaamse kameraden en zelfs met 
hun waalse makkers uit andere provin
cies die in de Voerkwestie méér blijken 
van gezond verstand en politieke eer
lijkheid geven dan zij. 

«Alleen nationalisten staan in één 
front met hun kasteelheren en hun 
ultra's. Socialisten en demokraten ne
men overal de verdediging van de klei
ne man op, zelfs al is die kleine man 
een Vlaming, zoals in de Voerstreek» 
(23 maart 1962)'. 

De auteur van deze woorden is de 

Eeer Van Esmde, hoofdredakteur van 34 
« Volksgazet » en ondervoorzitter vaij 
de BSP l 

kapitulatié 

Deze krachtige verklaringen hebbet 
niet kxmnen beletten dat men bereid 
was de Voerstreek los te maken van d̂  
provincie, waarvan zij op dit ogenbliï 
deel uitmaakt. 

Ik weet wel, sommige leden van éU 
meerderheid beweren dat de wet mei 
bijzondere meerderheden, die de kreati* 
van een bijzonder kanton moet moge 
lijk maken, er nooit zal komen. Zo o.nS 
de heer Verroken, die in een bij gelegett 
heid van de jongste verkiezingen te 
Moelingen verspreid pamflet volgends 
verklaring heeft afgelegd. 

«Wij vragen nu aan de leiders vas 
«Retour S Liège» ons oprecht te anfe 
woorden op deze vraag : Waar zal de 
dubbele meerderheid gevonden worden 
in het parlement om de Voerstreek on» 
der een speciaal statuut te plaatsen, aft 
er geen meerderheid te vinden was voor 
de terugkeer naar Luik ? Wij zullen an«« 
woorden in hun plaats : Nooit of ner
gens I!! 9 

Deze woorden van de heer Verroken 
betekenen dat ofwel met de Walen of
wel met de Vlamingen een spelletje 
wordt gespeeld, hetgeen in ieder van 
beide gevallen onaanvaardbaar is. 

Persoonlijk ben ik er echter van ove]^ 
tuigd dat het de Vlamingen zullen zijn* 
van wie de toegeving zal moeten ko
men. 

Ten eerste omdat — zoals ik reeds 
eerder heb vermeld — de eerste minis
ter bij de behandeling in de Senaat tofi 
tweemaal toe aan de franssprekenden 
heeft beloofd voor het tot standkomen 
van deze wet te zullen zorgen. 

Ten tweede omdat verklaringen, afge
legd door de traditionele partijen, hoe 
krijgshaftig en onvervaard zij ook mo
gen zijn, niet de minste zekerheid bie
den; hetgeen wij hebben beleefd met de) 
«liberté du père de familie » is hiervan 
een bijzonder duidelijke illustratie. 

e. raskin^ 

^.Raskin tijdens de plakdktie in de Voerstr'eek op 30 juni 1968. volksvertegenwoordigei; 
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massamoord 
Duizende dode vissen 

vastgevroren in de ijslaag, duizende 

stervende vissen naar zuurstof 

happend in de talrijke wakken, 

duizende vissen slachtoffer 

van een langzame doodstrijd, 

duizende meeuwen krijsend over dit 

slachtveld. 

Dit was tot vóór enkele dagen 
het beeld van de leuvense vaart te 

Mechelen. Vandaag is het beeld 
lichtjes veranderd, dwz de ijslaag 

is grotendeels verdwenen. 

Dit Is het enige verschil. 

welke mens, die naam waardig. Ran 
hierover nog onverschillig blijven? 

De aanblik' op deze massamoord 
Is zo aangrijpend M men har'd op de 

tanden bijten moet om Kef 
nief alt U scRreeuwert. 

Overaf ïangs Hê raarï staan 
groepjes mensen en vooraf Rin'deren 

die spontaan reiddlngsoperaties 
t r a e e n uit ïe voeren. Mef emmers 

^ wor^n 3é sterven'dê vissen 
Bit Het vuile stinRencfe wafer gëscRepl 

Heel waf mo '̂ders ulf M 
omliggende k'omen fof cfê ont'deRk'ing 

>M k'ommen, f effen en emmers 
vof vissen zitten. En alhoewel 

dit alles maar een (Iruppef 
op een Refe pfaaf Meicent 
is Ret m RarTversterk'encI 

gebaar vanwege (fe Ieug3 die 
zich vanzelfsprekend Reef wat 

vragen zaf stelfen. 
Is het beefd van 'dïe" sfuiptreRKen9e 

vissen geen foeRomstReefd ? 
Hoe fang zaf Ret nog cluren eer 9e mens 

uif 'de wefvaarfsfaat Reseft 
dat ook' Rij aan 'de Reurt k'omt, 

Indien er niet 'drastlscR ingegrepen 
wordt ? Het Is Inderdaad 

vijf voor twaalf. Wie dit niet zien wil 
is stekeblind. Het is duidelijk" 

dat de welvaartstaat, door 'de mens 
zelf geschapen, hem over het hoofd 

gegroeid Is. 
Wil de mens zijn eigen 

{( welvaart » overleven dient 
Bet roer radikaal omgegooid te worden. 

Het biologisch evenwicht 
is dermate gestoord dat de 

alarmklokken onophoudelijk moeten 
luiden. 

De nederlandse dichter en 
scherpzinnige bioloog D. Hillenlus 

schrijft in één van zijn bundels 
het volgende: 

"« Zodra iedereen zou weten dat binnen 
de volgende drie maanden 

de zeespiegel 10 m. gaat stijgen, 
zouden er oplossingen 

gevonden worden, 
volksverhuizingen, arken Noach's ». 

Hilda U. 

haardgenljjOlsIe 

ii 

Schuim 'S schadelijk en doodt men niet Het doodt zelf I In de omgeving van Tienen spuit men ingedi]kte 

delen van het landschap vol. Langzaam loopt het rotte water naat de waterlopen. De vissen-massamoord 

van Mechelen zal zich herhalen 

t e l l e n 

De politieman keek somber van onder zijn kepi en v roeg : 
— « Mevrouwtje, ik kwam de tellin^sformulieren lia-
len ». 
Hij was zéér beleefd. 
Het mevrouwtje veegde de vochtige handen aan een mi-
nuskuul schortje af, keek de man met haar porselein-
blauwe ogen aan en vroeg met een precieus stemmetje 
« De wat ? » 
De man der wet dacht aan de vele keren dat hij het her
haald had en verduidelijkte — « Die groene en gele pa
pieren, mevrouwtje, met de hele kleine lettertjes ». 
— « O , die ? Wat moet daaimee ? » 
— « Invullen, mevrouw ». 
— « O ? Dat is veel te ingewikkeld. Mijn man vult ook 
altijd de belastingspapieren in Komt u niet terug, deze 
avond, als hij thuis is ? » 
Ze keek als Mariene uit de Blauwe Engel. 
— « Nee, zei de andere blauwe engel, ik kom niet terug, 
ik moet ze nu hebben ». 
— « Nu ? » wijfelde ze. 
— « I k wil ze desnoods invullen » zuchtte de geplaagde 
a rm der wet. 
— « Héérlijk, komt u vlug binnen ! » 
De gang blonk en het salon ook. Hij wilde automatisch 
de voeten vegen, maar keek tevergeefs naar een mat. 
Hier kwamen ic waarschijnlijk met nette voeten binnen. 
— « Hier zijn ze . » kirde ze en zwaaide de formulieren 
voor hem uit. 
Hij haalde zijn kogelpen te voorschijn. 
— « Trouwboekje ? » vroeg hij. 
Hij schreef konsensieus alles af en zij zat hem welwil
lend te bekijken 
— « Waarom moeten we nu eigenlijk worden geteld ? » 
vroeg ze. 

— « Weet ik veel » bromde hij 

— « Hoe oud is dit huis ? » klonk na een poos uit de amb
telijke hoek. 
— « Het staat op de gevel : 1776, dat is het bouwjaar. . . 
Leuk, hee, zon oud huis ? » 
— « Dus van voor 1919. En is dit uw eigendom ? » 
•— « O nee, van onze huisbazin en die is ook al zeer oud 
en erg vriendelijk, ze » 
— « Dus gehuurd En hoeveel woonvertrekken ? » 
— « Wel, dat salonnetje waar u nu zit. Wat vindt u vatt 
die meubeltjes ? » 
— « Dat is een » 
— « En dan nog een bureautje met witte stoelen » 
— « Dat IS twee ». 
— « En dan een eetplaats met bretoense kast » 
— « Dat IS drie » 
— « Dan mijn keukentje met blauwe steentjes, heel oud 
weet u, ik vroeg me zelts af of het geen Delfts . » 
— « Dat is vier. en verder ? » vroeg het uniform hoogst 
ongeduldig 
— « Boven nog drie plaatsjes » bekende ze, als had ze 
iets mispeuterd 
— « Hmmm » en het klonk als van de pastoor tijdens de 
paasbiecht 
— « Welke is de oppervlakte van het vertrek, uitgerust 
voor de bereiding der maaltijden ? » 
Ze moest nu toch nadenken. Ze liep wel honderd maal 
per dag m haar blauw keukentje rond maar daarover 
had ze zich nog nooit vragen gesteld 
— « Dat weet ik niet » zei ze ongelukkig. 
— « Minder of meer dan i m2 ? » ondervroeg de com
puter. 
— « Hoeveel is dat : 4 m2 ? » 
— « Groot of klein ? >̂  Hii wierp steels een blik op zijn 
horloge. 
— « O, groot hoor mijnheer, ze hielden vroeger van 
grote keukens zelfs hangen er nog een stel koperen 
pannen aan de muur » 
— « Dus meei dan 4 m2 » 
Ze zuchtte Die politieman had geen hart 
En er stak geen ziel in die papieren. 

huguette d.b. 
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Er is een beetje van het goede — of van het slechte... — te veel in het Brus
selse paleis voor schone kunsten, begin 1971. Op 8 januari werden inderdaad 
niet minder dan vijf tentoonstellingen tegelijk geopend. Het moesten er eigen
lijk zes zijn, maar de veertig akwarellen en tekeningen van de grote duitse 
ckspressionist Georg Grosz waren niet tijdig aangekomen, zodat deze mini-ten
toonstelling met een maand werd verdaagd. Dat hebben we alvast nog tegoed. 

Van de vijf lopende ekspozities is deze van de verzameling Sidney en Har-
riet Janis uit New York stellig de belangrijkste, niet alleen qua omvang — 96 
nummers — maar ook qua peil en qua kunsthistorisch belang. Op de tweede 
volgens belangrijkheid interessante tentoonstelling — moderne Japanse schil
ders in Europa — komen we in een afzonderlijk artikel terug. 

pioniers in het verzamelen 
Het moderne kunstmecenaat 

is voornamelijk een aangele
genheid van de staat geworden, 
het aantal partikuliere mece
nassen is uiterst gering gewor
den en zelfs de zeldzaam over
gebleven vorsten onderschei
den zich niet bijzonder meer, 
him belangstelling ligt blijk
baar meer in de zgn. sportieve 
sektor of in de dolce vita zon
der meer. Wel kan men nog 
spreken van kunstverzame
laars, die een kollektie (meest
al moderne kunst, want de 
oude kunst wordt stilaan ook 
voor de rijksten op deze we
reld onbetaalbaar) aanleggen, 
vaak omwille van standing, 
kompetitie of welke moderne 
hebbelijkheden dan ook. Vooral 
over sommige amerikaanse ver
zamelaars deden kortgeleden 
nog sterke verhalen in dit ver
band de ronde. 

Nu is het precies een ameri
kaanse kollektioneur, een new 
yorkse galerijbezitter (naast 
andere lukratieve ondernemin
gen) die zich met deze rond
reizende selektie in de kijker 
speelt en die zich zeer scherp 
van de doorsnee verzamelaar 
onderscheidt. Sidney Janis 
heeft inderdaad niet alleen op 
zeer ruime, ja royale voorwaar
den een belangrijk gedeelte 
van zijn verzameling afgestaan 
aan het Museum of Modern 
Arts te New York, hij heeft 
deze kollektie aangelegd op een 
ogenblik dat de kunstenaars 
van wie hij werken kocht nog 
lang niet zo beroemd — en zou 
duur! — waren als ze op dit 
ogenblik zijn. Sidney en Har
riet Janis hebben een fijne 
neus, het zijn eklektisch aange
legde mensen, die in tegenstel
ling met de geembourgeoiseer-
de verzamelaar, wel een riziko 
hebben durven nemen toen ze 
vooruitstrevend werk van on
bekenden aankochten. Dat ze 
achteraf met een tipisch ame
rikaanse zin voor big business 
hun keuze hielpen stijgen in 
internationale marktwaarde 
moet men erbij nemen, het 
doet ten slotte niets af aan hun 
pionierswerk op het vlak van 
de kunstbevordering en van de 
kunstverzameling. Men hoeft 
slechts de data van aankoop n'a 
te gaan, om te beseffen dat 

deze twee kollektionneurs des
tijds werkelijk riziko's hebben 
durven nemen. De opgave van 
deze data in de katalogus wijst 
er trouwens op, dat de inrich
ters van deze tentoonstelling 
op deze durf en op dit estetisch 
(en/of kommercieel) finger-
spitzengefühl de nadruk heb
ben willen leggen. 

Onze hoed af dus voor Sidney 
en Harriet Janis, ook na een 
wandeling langs de zalen waar 
hun aankopen — en hun schen
kingen — tentoongesteld zijn. 
De meeste grote namen van de 
moderne kunst zijn hier samen 
al missen we de vlaamse ex
pressionisten : blijkbaar heeft 
de speurzin der Janissen hier 
toch gefaald, hoe ontwikkeld 
het reukorgaan van Sidney 
Jannis ook blijkt te zijn, te 
oordelen naar het portret — op 
een soort doodskist — dat Mari-
sol Escobar van hem tekende, 
met de neus van de geportret
teerde in hout gesneden en 
handig op het getekende ge-j 
zicht geplakt. Maar desondanks 
is deze kollektie een les in mi
neur over de ontwikkeling van 
de moderne westerse kunst van 
het expressionisme aiover het 
kubisme, de abstrakte richting 
tot en met de pop art. Duide
lijk is ook dat deze kunstevolu
tie tot aan de abstrakte rich
ting een bijna exkluzief west-
europese aangelegenheid is ge
weest (het feit buiten beschou
wing gelaten dat enkele oost-
europese kunstenaars mede 
hun stempel hebben gedrukt op 
deze ontwikkeling, maar dan 
omdat ze in de westerse le
vens- en werksfeer werden op
genomen) terwijl de op- en 
pop-art van amerikaanse oox'-
sprong is. 

Het is niet onze bedoeling 
alle kunstenaars op te noemen 
die hier met een of meerdere 
werken vertegenwoordigd zijn, 
al is het wel belangrijk er op 
te wijzen, dat er behalve de 
door de voortdurende herhaling 
van steeds dezelfde namen in 
de zgn. standaard-werken, ette
lijke minder bekende moder
nen zijn, die voor de «mon-
stres sacrés » niet hoeven onder 
te doen. Opvallend is ook het 
grote europese aandeel in de 
opbouw van de moderne ameri

kaanse kunst (er trok een in
drukwekkend aantal europese 
kunstenaars naar de States, om
wille van de grotere mogelijk
heden, het ruime werkterrein, 
de grotere financiële opbrengst 
en dies meer). 

Juist omdat Sidney Jannis zo 
vroeg werk kocht van bvb. een 
Mraidriaan (van wie er 8 zijn 
tentoongesteld, het grootste 
aantal per vertegenwoordigd 
kunstenaar) kunnen we de evo
lutie nagaan van sommige 
schilders. Monderiaan is figura
tief begonnen en er zouden niet 
weinigen zijn« rode amaryllis 
tegen blauwe achtergond » ver
kiezen boven sommige van zijn 
abstrakte werken, waarvan het 
koloriet al te cru is (zoals in 
het gipsen portret van Janis — 
ten voeten uit — met een Mon
driaan op een chevalet. waarbij 
het koloriet van schilderij 
schril afsteekt tegen het wit 
van het beeld). 

Dat Sidney en Harriet Janis 
ten slotte ook niet aarzelden in 
hun kollektie tipische naieve 
schilders op te nemen beves
tigt slechts hun kwalifikatie als 
estheten. Niemand zal de beko
ring loochenen die uitgaat van 
de zes tentoongestelde werken 
van Morris Hirschfield, de 
poolse immigrant, die zich in 
1890 in de Verenigde Staten 
vestigde als kleermaker en pan
toffelfabrikant en tussen 1937 
en 1946 (jaar van zijn overlij
den) als naief schilder van 
meer dan gewoon formaat be
drijvig was. Met deze naieven 
is het beeld van de verzameling 
Janis afgerond tot een quasi-
totale spiegel van de westerse 
beeldende kunsten tijdens de 
jongste halve eeuw. Sidney Ja
nis wijdde trouwens een be
langrijk boek aan de zgn. ame
rikaanse primitieven (They 
taugt themselves : American 
primitive painters of the Twen
tieth Century). 

Ook omwille van het feit dat 
behalve de beperktheid deze 
tentoonstelling noch te sistema-
tisch noch te streng kunsthisto
risch werd opgevat is een be
zoek er aan een welkome ver
pozing Tol 11 februari. 

r.c. 

• Op het 34e vlaams-nationaal zangfeest (23 
mei a.s.) te Antwerpen zal het koperensemhle 
Theo Mertens voor de eerste maal ten behoe
ve van deze manifestatie optreden, met een 
instrumentale bewerking van het « Blijheids-
lied » door Peter Cabus. Tevens zal dit op 
europees peil staand ensemble instaan voor 
de instrumentale hegeleiding van de gepro
grammeerde liederen. Dirigenten zijn : Raf 
Belmans, Willem De Meyer, Hendrik Diels, 
Lode Dieltjens, Armand Preud-homme, Ernest 
van der Eycken, Fernand van Durme en Jw-
liaan Wilmots. Jan D'Haese en Bert Broes 
staan in voor scherpe satirische teksten, te 
brengen door Miei Cools, de Vaganten en 
Toon van der Plaetse. Prezentatie gebeurt 
door tv-prezentatrice Monique Delvaux. De 
kaartenverkoop start op 1 maart as. • 

• Tot 28 februari wordt in de Koninklijke 
Biblioteek te Brussel (Keizerslaan 1), een 
serie tekeningen uit het Nation&lmuseum van 
Stokholm (verzameling graaf Tessin) tentoon-
gesteld. Deze tentoonstelling omvat tekenin
gen van lle-eeuwse meesters als Schiavo, Uc-
cello, Titiaan, Watteau, Le Brun, Bouchez, 
Rubens. Rembrandt, van Dyck, Jordaens, 
van Ostade e.a. Een katalogus met de repro-
duktie van de honderd tentoongestelde wer
ken en een inleiding door dr. Bjurström is 
beschikbaar • 

• We vragen aandacht voor het optreden van 
het gents Mimeteater in het Groot Audito
rium, Groeneboi-gerlaan 171, te Antwerpen op 
donderdag 28 januari a.s. op uitnodiging van 
het Antwerps Studentenkorps (lokatie ; Ko
ninklijke Laan 64, Berchem, tel. 30.38.16). Op 
22 maart is een optreden van Henk Elsink 
voorzien, de jongeman uit Enschede, die m,et 
zijn nummer « Harm viet de Harp » populoir 
werd • 

k o r t 

e n 

b o n d 1 g 

• Het antwerps Jeugdteater voert op dinsdag 
9 februari a.s. te 14 u. in het brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten de jeugdmusical « Ik 
hen Cheeky de chek » van Alice Toen op mu-
ziek van Peter Welffens op. Organizatie : 
Gezin en Volksopleiding, kultuurdienst van 
de Borid der Grote en Jonge Gezinnen, op
brengst ten bate van het nederlandstalig on-
derwijs te Brussel. Inlichtingen : Troonstraat 
125, 1050 Brussel, tel. 02/13.91.70 • 

• De Jefi-kinderfïlmklubs (Gezin en Volks
opleiding) hebben al ettelijke voorstellingen 
achter de rug (Brussel, St. Niklaas, Bras-
schaat enz.). Te Antwerpen op 23 en 24 jan. 
te 15 u. in zaal Elckerlijc, Frankrijklei « Het 
grote avontuur » van Arne Sucksdorf, de 
grote zweedse dokumentarist. Plaatshespre-
king : tel. 03/49.57.75 • 

• Bij ons weten werd dezer dagen overge
gaan tot de eerste aanhouding van een gees
telijke wegens onwettige verkoop van kunst
voorwerpen, voortkomend uit het bezit van 
zijn kerk. met de liturgische verniewing wer
den tal van kunstvoorwerpen uit de kerken 
verwijderd en verkocht aan antiquairs. Dit 
gebeurde veeleer door priesters, die van de 
waxirde dezer voorwerpen niet op de hoogte 
waren en ook blijkbaar niet beseften, dat ze 
deze verwezen kandelaars, biechtstoelen, kom-
muniebanken enz. niet zo maar mochten ver
kopen. Nog zeer onlangs wees de goeverneur 
van WespVlaanderen in een rondschrijven 
aan alle plaatselijke overheden over de wet
telijke bepalingen ter zake. Blijkbaar hebben 
deze waarschuwingen en richtlijnen niet ge
holpen en zal men nu — eindelijk — beteu
gelend optreden. Het is niet vóór tijd . '• 

• Op uitnodiging van de Vereniging voor 
Artistieke en Kidturele verspreiding treden 
Mary Porcelijn en Dimitri van Doren samen 
op in het paleis voor schone kunsten te Brus
sel op maandag 8 februari te 20.30 u. Plaats
bespreking tel. 02/12.50.45 • 

• De markt in oude boeken neemt de jongste 
jaren sterke uitbreiding. Interessant is wel 
de vaststelling dat hun waarde de jongste 
twintig jaar vertienvoudigd is. Er is vooral 
belangstelling voor dokumentaire hoeken over 
architektuur (bijzonder oude architektuur). 
Zo werd eventjes 720.000 fr neergeteld voor 
de zeven delen der « Zichten der Steden » 
uitgave Bleau in 1663 I Doorslaggevend zijn 
de goede staat en de aantrekkelijkheid der 
oude boeken. Qua kategorie vertoont de stij-
gingskurve volgende intensiteit : wetenschap
pen en geneeskunde : 12 maal meer : atlassen 
en reisverhalen : 11 maal mfp.r . kleurplaat-
boeken en boeken over natuurkunde • 7 m.aa\ 
meer . oude uitgaven in het algemeen • 11 en 
een halve maal meer • 
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universifeil 
zonder 
marx 
Over de hervorming van het universitair onder
wijs werd de jongste jaren reeds geschreven en 
hebben zovelen — met de meest-diverse bedoelin
gen — hun duit in het zakje gedaan, dat Jules 
Monnerot ironizerend opmerkte, dat het haast 
een literair genre op zichzelf geworden is. Mon
nerot is de auteur van enkele merkwaardige non-
konformistische werken — « Sociologie de la 
Revolution » — « Sociologie du Communisme )> 
E— « La guerre en question », boeken die juist 
om hun non-konformisme en om hun degelijk
heid niet de aandacht kregen die zij verdienden. 

Monnerot heeft nu ook aan de situatie op univer
sitair gebied in Frankrijk een studie gewijd die bij 
«La Table Ronde» verscheen. Hij behandelt voor
al de politieke zijde van het probleem, hoewel hij 
ook de pedagogische zijde terloops aanraakt. Het is 
Monnerot er vooral om te doen, aan te tonen op 
welke wijze en in welke mate het hoger onderwijs 
in Frankrijk door het kommunisme genoyauteerd 
werd en hoe het mogelijk werd dat zij die 25 % 
der bevolking vertegenwoordigen erin slaagden de 
meeste fakulteiten van wetenschappen en letteren 
in handen te krijgen en er hun nefaste invloed op 
de jongere generatie uit te oefenen. 

JVIonnerot analizeert de geestelijke bazis van de 
westelijke opvattingen en stelt het kommunisme 
daartegenover, dat niet de waarheid dienen wil, 
waarheid die het doel en het fundament is van het 
westelijk denken, dat zich daarom juist tegenover 
myten en ideologiën kritisch opstelt. Hij spreekt 
van het intellektueel bedrog van het marxisme, dat 
mvte als wetenschap wil doen doorgaan. 

Monnerot ontleedt ook de «revolte» van mei 
1968! Zij die deze revolte wilden doen doorgaan als 
een « opstand der jeugd » zochten naar iets nieuws, 
dat er helemaal niet was. De revolterenden zegden 
niets nieuws niets dat van henzelf kwam. Zij praat
ten hun leraars na en reciteerden de tot op de 
draad versleten antwoorden van een marxistische 
katechismus die hun leraars hen hadden voorge
zegd. Over de «ideologen » van deze revolte — een 
Marcus, een Adorno — zegt Monnerot o.m. dat 
voor deze nostalgiekers van de oktoberrevolutie de 
wereld was blijven stilstaan in de 20-er jaren : 
«des vieux enfants qui avaient vers 1924 peur 
d'ptre adultes».. 

"Vlonnerots analize is niet alleen een scherpe af; 
wijzing van deze «escroquerie intellectuelle» : hij 
onderzoekt ook de verantwoordelijkheden. Wan
neer Zamanski. deken der fakulteit van weten
schappen van Parijs sprak van de «dood van de 
universiteit» dan voegt de auteur eraan toe : 
« Lijkt het niet eerder op een zelfmoord ? » Hi] on
derzoekt de rol van het onderwijzend korps, klaagt 

het defaitisme aan en de renegaten in de geestelij
ke uiteenzetting met ideeën en ideologiën, in de 
eerste plaats met het marxisme. Zijn het niet juist 
de roepers om een kritische universiteit, de voor
vechters van het vrij onderzoek, die het geloof in 
de marxistische myte als « wetenschappelijke » 
voorwaarde vooropstellen en elke uiting van kri
tiek op hun dogmatisme zelfs op gewelddadige wij
ze de kop willen indrukken ? Wij zien dit trouwens 
ook buiten Frankrijk : de toestanden aan de « vrije 
uiversiteit van Berlijn — die moeilijkheden heeft 
om haar gedund professorenkorps aan te vullen — 
zijn simptomatisch. De auteur onderzoekt in ver
schillende hoofdstukken de verantwoordelijkheid 
van het professorenkorps, van een pseudo-revolu-
tionnaire ekonomische klasse, van linkse bourgeois 
en kapitalisten waarvan o.m. Servan-Schreiber van 
« L'Express » en Perdriel van « Le Nouvel Observa-
teur » de tipische reprezentanten zijn. Hun links 
«engagement» bedreigt nergens hun rijkdom of hun 
kapitalistisch statuut, het kan hoogstens een of an
der konkurrent op de markt schade berokkenen, 
wat dan weer een der spelregels uitmaakt van hun 
kapitalistisch sisteem. Andere verantwoordelijken : 
de politieke klasse, die uit gemakzucht een marxis
tische, linkse revolutionnaire mode. die tot niets 
verbindt, heeft aangenomen, en de staat die onder 
De Gaulle een onmogeliike politiek van «neutrali
teit » op buitenlands vlak gevoerd heeft, die in het 
binnenland weerspiegeld werd in een voortschrij
dende geestelijke ontwapening en een kommunisti-
sche machtsgreep op universitair vlak. Uitingen 
hiervan o.m. Ganaudy die in zijn doktoraatstezis 

Stalin als filozofische autoriteit poneert; het afwij
zen van studenten die niet- of antimarxistische 
auteurs als G. Sorel in hun doktoraatstezis citeren. 

Monnerot konkludeert, dat de ont-marxizering 
van het hoger onderwijs in Frankrijk (en niet 
alleen daar) een absolute noodzaak is, zonder de
welke alle andere maatregelen geen zin zouden 
hebben. Daarenboven moet de intellektuele cen
suur die van het hoger onderwijs uitgaat, gebroken 
worden. Een oplossing "> Laat ons de meest-bedreig-
de fakulteiten, namelijk die der letteren, splitsen 
in een marxistische en een vrije, zegt de auteur. 
Het gaat niet op, 75 % der bevolking een universi
teit op te dringen die zij niet wil. Het gaat niet op, 
met staatsgelden het grootste deel der jeugd tegen 
de wil der ouders in te endoktrineren in een ideo
logie en in een myte die door 75 % der bevolking 
afgewezen wordt, en deze politieke endokrinatie 
onder het mom der wetenschap door te voeren. Te
genover het marxistische klerikalisme moet de 
vrijheid van de enkeling en de laïciteit van de staat 
hersteld worden. 

Monnerots boek is niet alleen een goede analize 
van toestanden en een vastleggen van verantwoor
delijkheden : het is tevens een scherpe kritiek op 
het marxistisch dogma en een aanklacht tegen een 
aantal fellow-travellers, wier konformistisch pro-
gressisme een duidelijk gebrek aan geestelijke 
diepte verraadt. Dat het boek speciaal op franse 
toestanden afgestemd is en dat men Monnerots 
« oplossingen met kritische zin bewonderen moet », 
belet niet dat men er ook elders zijn voordeel mee 
kan doen ! 

Marx en Engels : verre omes terug in de aktualiteit, 

oorlog en romanliteratuur 2. 

HET AANTAL VERHALEN 
EN ROMANS, DIE OORLOG 
EN REPRESSIE TOT TEMA 
VERKOZEN, werd door het zo
pas bij de uitgeverij Oranje 
verschenen hoek van Omar 
Waegeman « Tararara in B 
klein » met een belangrijk do-
kument verrijkt. Waegeman is 
met dit boek niet aan zijn 
proefstuk : hij schreef reeds 
verscheidene verhalen en ro
mans, naast toneel en gedich
ten. De zonderling-aandoende 
titel van het boek is de alge
meen-bekende versie van de 
aanhef van het helgisch natio
naal lied. 

Onder dit enigszins spottende 
etiket dient zich het ontroeren
de verhaal aan van de jonge
man Best, één zoals er velen 
geweest zijn in Vlaanderen. 
Via lektuur en jeugdbeweging 
Toordt hij flamingant, nationa
list, komt in de kollaboratie te
recht en daarna in de belgische 
honcentratiekampen. Na zijn 
vrijlating is het idealisme in 
hem niet gedood, en hij komt 

in botsing met de hipokrizie 
van zijn omgeving, met de on
eerlijkheid en met de karak
terloosheid, zelfs van diegenen 
die zich opwerpen als de nieu
we flaminganten, diegenen die 
de Vlaamse beweging gaan « af
bouwen » en die Best zijn « Ro-
denbach-komplex » verwijten. 
Hij voelt de greep van een im
mer gulziger technokratie, die 
de mens onderdompelt in de 
anonimiteit, die de natuur 
schendt en de laatste bomen 
uitroeit. Een bulldozer-maat
schappij, die tenslotte zijn dood 
zal betekenen. 

Zijn laatste woorden, zijn 
laatste gedachten zijn die van 
een onverwoestbare hoop : 
« Wij zullen ontwaken als de 
sindikaten en sociale organiza-
ties die deze technologische 
moord niet konden verhinde
ren, dor zullen zijn als hout. 
Maar als de Vlaming voorgoed 
zijn nummer afrukt, en met de 
glimlach de ander bij de voor
naam roept, als hij geen stap 
verder zet op de asfaltbanen 

der welvaart en denkt, einde
lijk denkt, met zijn hart en 
zijn gemoed, can het welzijn 
dat ons wordt ontrukt , als hij 
opnieuiv zijn lied zingt, in zijn 
taal, wanneer de vreugde hem 
opnieuw tot zingen brengt, dan 
kan het offensief der bulldo
zers tot staan worden gebracht. 
Dat wordt het uur van Vlaan
deren. Verrezen uit eigen gees
telijke kracht, losgewerkt uit 
de lokkende omhelzing der 
machten, zal het voor niemand 
nog de knie buigen. En de 
hoofdstad, hoofdkwartier der 
machten, zou buigen voor zijn 
recht ». 

« Tararara in B klein » is een 
boek dat wij vooral aan de jon
geren zouden willen aanbeve
len. Achter de fiktieve figuur 
van Best, en zijn belevenissen 
tijdens en na de oorlog staat 
de werkelijkheid, en het histo-
risch-waarachtige van de door 
de auteur aangehaalde feiten. 
Historische terugblik en tijds
kritiek volgen elkaar op in dit 
boek, dat meer relaas dan ro

man is geworden, maar dat aan 
de vlaams-nationale jongeren 
van nu een getuigenis en een 
boodschap brengt. 

soldaten zonder wapens 

Een direkter relaas over het 
oorlogsgebeuren vinden wij in 
het boek van Bert Haman 
« Soldaten zonder wapens ». 
Van dezelfde schrijver bespra
ken wij vroeger reeds zijn oor
logsroman « Soldaten zonder 
glorie » de strijd aan het oost
front als decorum, de figuren 
van enkele vrijwilligers tot ro
manpersonages en hun beleve
nissen tot fabel genomen wer
den. De zeer realistische weer
gave van de gebeurtenissen 
vinden wij in de meeste ver
halen die in « Soldaten zonder 
wapens » gebundeld werden te
rug. Hamans literaire kracht 
ligt in deze nuchtere, onopge
smukte schildering van een 
harde oorlogswerkeli]kheid. in 
het weergeven van de mens die 
in de brutale strijd op leven 
en dood, zich tot zijn primaire 
(wij zouden haast zeggen : pri
mitieve) levensaanspraken moet 
beperken. In het titelverhaal, 
dat ook het langste is uit de 
hele bundel, vertelt een bewo

ner uit de Oosfkantons hoe hij 
als duits soldaat in een straf-
kompagnie terecht kwam en wat 
hij er meemaakte : de ongeken
de hardheid van de opleiding 
en de uitvoering der gevaar
lijkste opdrachten. Er is klank 
van echtheid in di, verhaal, die 
wij hij vele andere oorlogsver-
halen missen. Niet alle verha
len bezitten deze echtheid, al 
zijn ze stuk voor stuk interes
sant : het verhaal van Rik die 
in zijn droom een russische in-
vazie beleeft • het verhaal van 
de afgesloten soldaten die uit 
een vijandelijk depot waar 
naast voedingswaren ook mu
nitie is opgestapeld, brood wil
len gaan stelen, en die zichzelf 
m,et het depot en de vijand in 
de lucht laten vliegen wanneer 
ze ontdekt worden ; het ver
haal van de smokkelaars aan 
de duits-belgische grens ; het 
monoloog van de zelfmoorde
naar. 

Omar Waegeman : « Tararara 
in B klein », 156 blz — 130 fr. 
— Uitgaven Oran.ie Osi.ilei 9, 
Mortsel. 

Bert Haman : « Soldaten zon
der Wapens », geb., 140 blz — 
170 fr. — Uitgeverij Humanl. 
tas. Keizer Karelstraat 97, 
Gent. 
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saterdag 

Dit nieuw programma van de sektie 
ontspanning- heeft vorige zaterdag zijn 
première beleefd. In zijn kollege aan 
de studenten van het eerste jaar rech
ten aan de RUG vertelde professor 
Luykx dat hij het « dikke zever » vond. 
Deze streng-akademische uitspraak zul
len wij niet bijtreden maar onverdeeld 
entoeziast zijn wij toch evenmin. 

Het onderdeel « Op de wip » was 
goed. John Bultinck is nu eenmaal een 
vlotte debatter, een pientere kerel en 
een telegenieke verschijning. Toch moet 
John oppassen als hij niet te vlug door 
het medium wil versleten worden. 

Maar het tweede deel van de uitzen
ding miste naar ons gevoel vaart. Het 
stak er allemaal wel in maar het kwam 
er niet uit. 

Saterdag kan een zeer goed program
ma worden. Maar daarvoor zullen eerst 
enkele tekstschrijvers moeten aange
worven worden. Ook zou meer op de 
aktualiteit moeten ingespeeld worden. 
De obsessie van het verkiezingsbolletje 
bijvoorbeeld was geestig maar wij zijn 
toch al ruim drie maand na 11 oktober. 
De samenstellers hadden misschien ge
hoopt dat wij tegen de uitzendingsda
tum met de parlementsverkiezingen 

zouden opgescheept zitten, maar prono-
stieken blijven altijd gevaarlijk, jon
gens. 

Alles samen, pozitief afwachten. 

will Ferdi... 

...kunt u zondagavond beluisteren in 
een show op de vlaamse tv. Het betreft 
een opgenomen programma waarin Will 
enkele van zijn meest bekende num
mers zingt. Voor de liefhebbers van het 
betere lied. 

trefpunt 

Het wekelijkse debat op zaterdagna
middag is nog maar enkele keren op 
antenne geweest en het kan wel iets 
worden. Wij hebben de indruk dat Jan 
Ceuleers niet ongeschikt is voor die 
taak. Toch begrijpen wij niet waarom 
Trefpunt steevast door Ceuleers moet 
gemaakt worden. Als nu toevallig ie
mand anders van de nieuwsdienst met 
een aktueel onderwerp bezig is, moet 
die dan netjes al zijn gegevens aan Ceu
leers overhandigen, of hoe zit dat eigen
lijk ? 

Wij zouden zeggen : laat om 't even 
wie van de nieuwsdienst een Trefpunt 
in mekaar steken als hij maar iets te 
zeggen heeft. 

zes en half 

Wie nog eens ongekompliceerd lachen 
wil, gewoon om gekke situaties, moet 
op zondagnamiddag, nog voor Binnen 
en Buiten op de BRT naar de geheim
zinnige «6 1/2» kijken. Een pretentieloos 
brits jeugdfeuilletonnetje om te gieren. 
Af en toe wel eens in de oude billen-
kletserstijl, maar toch meestal geestig. 

plagiaat 

Een goede idee overnemen van een 
goede buur kan nooit kwaad. Maar wie 
dinsdagavond « Tienerklanken » gezien 
heeft en ooit op Nederland naar de Top-
Pop kijkt zal toch moeten toegeven dat 

dit aardig naar plagiaat begint te rui
ken. Vooral die dame die te pas en te 
onpas rond Mike Verdrengh flodderde 
was duidelijk een regie-element van on
ze Noorderburen. 

echo 

Dat de mensen van Echo niet iedere 
week boeiende onderwerpen kunnen 
vinden om hun kursief magazine mee 
te vullen, kunnen wij best begrijpen. 
Tenslotte moeten zij zich tevreden stel
len met de joernalistieke kruimeltjes. 
Maar wij hebben wel de indruk dat 
Echo de laatste tijd tempo begint te 
missen. 

DE HELSE OMLOOP, een zwakke film wat het verhaal betreft maar een hart-
verwarmer voor tifozi van autorennen. Met een krachtige figuur als Kirk Dou-
gals komt*^r dan nog iets van terecht. Dinsdag 26 januari, BRT om 20 u. 40. 

A A N D A C H T : 

Zo een kans wordt U slechts éénmaal geboden. 
Speciaal die « W i j »-lezers die vorig jaar van onze advertentie 
« OOSTENRIJKSE HERENLODENS » hebben geprofiteerd, zou 
ik willen zeggen « kom ook voor zo'n kostuum van 2.000 fr. eens 
naar SUCCES KLEDING .. » 

300 LUX HERENKOSTUMEN 
GEWAARBORGD 1 0 0 % Z U I V E R SCHEERWOL -
T R E V I R A / W O L EN DIOLEN M A R K A N T . 
VERVAARDIGD I N EEN DER BESTE DUITSE HERENKLEDING
FABRIEKEN. 

I N DE N IEUWSTE MODELLEN EN STOFDESSINS. ALLE M A 
T E N . V A N 44 TOT 58. OOK K W A R T - EN HALVE M A T E N , 
B U I K M A T E N EN EXTRA LANGE M A T E N . 
EKSKLUZIEF VOOR « W l ) »-LEZERS, en enkel zolang de voor
raad strekt tegen de abnormale cadeauprijs van : 

2 . 0 0 0 f r . B.T.W. inbegrepen. 

Gezien het hier gaat om een partij herenkostumen die wi j zelf 
ver onder de normale prijs hebben aangekocht, en gezien wi j ze 
zelf terug direkt buiten willen, worden deze kostumen in de 
zaak verkocht aan de uitzonderlijke reklameprijs van 2.950 fr. 
U moet dus absoluut deze advertentie meebrengen om van de 
prijs van 2.000 fr. te genieten. 
De fabrikant verliest aan deze partij kostumen zeker 700 a 900 
fr. per kostuum. 
Voor u een reden te meer om er vlug van te profiteren. 

succes k l e d i n g m e y e r s 
A. DE LANCLESTRAAT 4 / 1 0 - 2640 NIEL (Rupel) 

M e t meer dan 1.000 m2 winkelrsjsimte een der belangrijkste kledingszaken in Vlaanderen 
Open alle werkdagen van 9 tot 20u. Zaterd's»'s tot 18u. 

BELANGRIJK M e t deze aóvertenfie geniet U eveneens als « W I J »-lezer 2 0 % korting op al uw aankopen boven de 1.000 fr. en 
1 0 % korting op alle aankopen beneden de 1.000 fr. 
(ESKAM CADEAUPRIJZEN UITGEZONDERD.) Vraag uw « S »-KAART aan de kassa. 

Eigen koffie- bier-bar - kun«!tsalon 
Zon- en feestdagen steeds gc^ilotcn. 
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hoog ti jd 

Ge begint meer en meer links en rechts te lezen dat het tijd 
wordt dat men de belze voetbalbond in stuklien gaat kappen. Dat 
men een afdeling beroepsvoetbal moet maken, mèt vedetten, mèt 
geld, mèt kontrakten, mèt omkoperij desnoods, en een afdeling 
liefhebbersvoetbal, zonder van dat alles. Net zoals dat al in veel 
andere landen het geval is. Wij denken ook dat het daar hoog 
tijd voor is, en wij menen ons te herinneren dat een jaar of vijf
tien geleden, Pol Jacqmijns daar al een lans voor gebroken heeft. 
Had men toen naar de goeie en voetbaldeskundige Pol geluisterd, 
dan had men veel mizerie bespaard. Wij geloven namelijk dat 
het gemakkelijker is dergelijke belangrijke struktuurhervormin-
gen door te vomeren op een ogenblik dat de gemoederen niet opge
hitst zijn, dan wanneer iedereen met getrokken messen tegenover 
iedereen staat, zoals in de voetbalbond tegenwoordig het geval is. 
Maar ja, men heeft het verzuimd . en men verzuimt het nog. 

stompzinnig 

Wij hebben verleden vrijdag voor ons teeveetje gezeten, om te 
kiiken naar de grrrote pistemeeting te Forêt-National, waarin de 
belzen het opnamen tegen de Italianen. Het moest dus zowat de 
schok voorstellen van de twee grrrote wielernaties die de wereld 
nog rijk is. Hewel, wij vonden het een stompzinnig gedoe. Van 
een wedstrijd is er geen sprake geweest, vooral niet vanwege de 
Italianen, die soms de indruk gaven per kruiwagen over de baan 
te bollen. Wil hebben wel mama Merckx gezien, ja. En zuster 
Merckx ook. En mevrouw Merckx. Hebt u al opgemerkt dat alle 
belze koereurs een « vrouwke » hebben, en Merckx een mevrouw ? 
Fiin was het natuurlijk wel dat de Belgen gewonnen hebben. En 
wij hebben er ook van genoten dat Eddy I telkens zijn slag thuis-
haalde wanneer Fred I aankondigde dat er nu iets ging gebeuren 
waarbij het prestige op het spel stond. Wij waren dan, met Fred, 
gelukkig. En nu serieus : wij hebben ons bij al die kinderazie 

zitten afvragen hoe het mogelijk is dat men anno 1971 de massa 
nog met zoiets aan het lijntje kan houden, en straffer nog, haar 
daarvoor centen en tv-zendtijd afluizen. 

De pontmannen van Hamburg kunnen dagelijks hun konditie op peü houden in een degelijk uit
gerust lokaal. Fijn ! Mischien loopt de post er heter ? 

over gehad Zeer simplistisch 
zouden wij ons standpunt ter
zake als volgt kunnen samen
vatten : 1. ongetwijfeld is de 
spektakelsport ekonomisch be
langrijk, zij het minder belang
rijk dan bij voorbeeld de wa
penhandel. Wij denken echter 
dat dit ekonomisch belang noch 
de misbruiken kan goedpraten. 

noch kan opwegen tegen het 
verlies aan kulturele belang
stelling en aktieve lichaamskul-
tuur die ze veroorzaakt. 2. In 
vrijetijdsbesteding herkennen 
wij het woord « besteden ». 
Wat wij aan de spektakelsport 
besteden, is geld. En wat wij 
er, naar onze bescheiden rne-
ning, aan verliezen, dat is tijd. 

en wij dan ? 

De Beerschotsjotters hebben 
wat aan de hand Zij moesten 
de * t^erbiilteiiis aangaan elke 
avond op een bepaald uur thuis 
te zijn. De laatste dagen voor 
een wedstrijd om 22 uur, de 
andere avonden van de week 
om 23 of 24 uur, en alleen de 
avonden na de match krijgen 
zij jiAchtvergunnmg tot 2 uur. 
Naar het schijnt hebben ze le
lijk van hun tak gemaakt om 
deze vrijetijdsberoving, vooral 
omdat aan het niet nakomen 
van deze verbintenis boeten 
vastzitten van 10 tot 15 duizend 
ballen. Wij moeten er echter 
op wijzen dat hun « malheu
ren » nog niet zó groot zijn. Wij 
hebben geen verplichtingen te
genover een klub of tegenover 
betalende supporters, en wij 
hebben nochtans nog veel min
der permissie. En niet eens de 
kans om overdag dan maar aan 
de toog te gaan hangen. Anders 
gezegd, onze kompassie is maar 
klein. 

weer niks begrepen 

« Ze » hebben het weer ge
vonden. De 66 doden die een 
paar weken geleden vielen, in 
een voetbalstadion te Glasgow, 
loen een groep histerische sup-
Dorters (er was namelijk een 
goal gemaakt) de trap wou op-

stormen waar een andere groep 
even histerische supporters 
wou afstormen, zodat een om
heining brak, wel die 66 doden 
kan de staat voor zijn rekening 
nemen. « Ze » vinden namelijk 
dat de klubs met de nodige 
zorg besteden aan hun installa
ties, omdat zij, wanneer zij wer
ken laten uitvoeren, daarop be
lastingen moeten betalen Als 
de staat dus die belastingen af
schaft, dan laten de klubs hun 
terreinen m orde brengen, en 
dan vallen er geen 66 doden 
meer Zo simpel is dat En wij, 
simpele duiven die dachten dat 
er enige schuld van de staat 
daarin kon gelegen zijn, dat hij 
er niet voldoende streng de 
hand aan hield dat de klubs, 
met of zonder belasting, er zou
den voor zorgen dat hun instal
laties in orde zouden zijn, eer 
zij er die tureluut geraasde 
massa's in zouden stouwen Wij 
hebben er weer niks van begre
pen. 

ontvoering op zijn bels 
Het ontvoeren van persona

liteiten allerhande is zo een 
beetje de sport van de dag ge
worden. Zoals alle goede spor
ten, loopt ze soms wat uit de 
hand, maar de manier waarop 
wij, dappere Belgen, ze hebben 

aangepakt, getuigt van onze 
spreekwoordelijke zin voor ge
zond verstand en maat. Wij be
geven ons niet aan lastige heer
tjes als diplomaten of minis
ters Wij beperken ons tot go
den van spier en bot, de sport-
idolen. Wij ontvoeren een 
Reding, een Gaston Roelants. 
Wij peinzen dan : als het land 
de verdwijning van één zijner 
roemrijkste kinderen verneemt, 
zal het subiet in rep en roer 
staan, en wij krijgen de gewen
ste aandacht Helaas, wij pein
zen naïef. Als de Belg ver
neemt dat deze of gene grote 
zoon geschaakt is, dan zegt hij 
« tiens », en hij drinkt zijn 
pint uit. Misschien zou het an
ders zijn als « dé bels » eens 
geschaakt werd. Maar dan zit
ten wij op een « danzjereus » 
hoog vla"k. 

Standpunt 

Wij hebben van een vriende
lijke en belangstellende lezer 
op ons brood gekregen dat wij 
geen oog hebben voor twee po-
zitieve waarden van de kom-
merciële spektakelsport, name
lijk voor haar ekonomisch be
lang, en voor haar inbreng m 
de oplossing van het probleem 
van de vrijetijdsbesteding Mis
schien is het nooit goed voor
gekomen, maar wij hebben het 
daar al verschillende keren 

In heel wat britse voetbalstadions heeft nnen zeer scherpe veilig
heidsmaatregelen getroffen n a.v de ramp te Glasgow (zie « Weer 

niks begrepen y>). 

toch 
spor t 

Gust is met « ons Wis » 
naar de wintersporten ge
weest, ergens in een piep. 
klein, peperduur dorpje in 
de Alpen. Wij allemaal, die 
de wintersport enkel be
oefenen aan de toog van de 
Charel, wij vonden hem een 
gelukkige « teppe », dat hij 
zo maar op een goeie winter
se dag met zijn zakken vol 
."eld het vliegtuig kan in

stappen, en dat zei de Felix, 
zo iets van klerk tweede 
klas bij een of ander minis
terie en trotse vader van 
vier kloeke kinderen, hem 
ook. Hij werd er zowaar ro
mantisch bij, en hij sprak 
van « met uw ski's tegen 
tachtig per uur van hagel-
blanke hellingen suizen, en 
de sneeuw rond uw oren 
voelen vliegen, en beneden 
een warme kus krijgen van 
uw diep-gelukkige vrouw, 
en dan samen, lijk een pas 
getrouwd koppel, hand in 
hand op de skilift zitten, en 
diep de zuivere berglucht 
inademen, die uw rode wan
gen prikkelt ». 

Zo kenden wij allemaal 
de wintersporten van de te-
levizie, en zo zagen wij in 
gedachten de Gust in aktie. 
Maar die schudde maar zijn 
triestige kop, en hij peinsde 
dat de Felix wel zat moest 
zijn om zoiets te denken en 
te zeggen. « Waar haalde gij 
dat, zei hij, dat een « pee » 
van zesenvijftig, gelijk ik, 
zo maar van die hellingen 

zou vliegen ? Wij hebben 
wel skilessen gevolgd, ja, 
aan vijfhonderd knotsen per 
uur, voor mij en ons Wis 
samen, maar dat was maar 
gelijk een krab zijlings weg 
wat door de sneeuw « dogge
ren », en eens drie meter 
bergaf glijden, ik tenminste, 
want ons Wis geraakte niet 
in gang. En dan nog wat 
door uw knieën, eigenlijk 
meer door uw broek, buigen 
naar links en naar rechts, en 
betalen en 't was gedaan 
En dan die vliegende 
sneeuw, vergeet dat maar 
Op dat stuk wei achter ons 
hotel vloog « zjust » niks. 
En die warme kus. dat zal 
wel iets voor de jonkheid 
zijn, peins ik. want van ons 
Wis Die heeft liever war
me « kaffee » En in die 
skilift hebben wij ooi? niet 
gezeten, zulle Ziede mij 
daar al lijk een « kiek » op 
die stok zitten zei ons Wis, 
en dat met die nieuwe 
broek Wij blijven wij scho-
nekens waar we zijn. Nee 
Felix jong, de winterspor

ten, dat is niet wat gij 
peinst » 

Daar zaten wij dan, met 
onze grote goesting voor ijle 
bergluchten. 

« De wintersporten, ging 
Gust verder, dat is voor 
mensen lijk wij, ik zal niet 
zeggen voor dure jonkheid, 
maar voor mensen lijk wij, 
drie weken in uw hotel zit
ten, af en toe eens in de bar. 
maar niet te dikwijls, kwes
tie van geen slechte naam 
te krijgen en geen slechte 
punten van uw vrouw, en 
voor de rest op uw kamer 
voor het venster Af en toe 
gaat ge ne keer wandelen 
maar niet te ver want na 
vijftig meter heeft Wis kou 
en na honderd meter natte 
voeten, en dan is 't gedaan 
Ge gaat naar de skiles ook 
dat gij u met zo'n kinder 
azie bezig houdt, gij die 
thuis nooit ofte zjamais ne 
voet in de sneeuw zoudt zet
ten. En veel pinten drinken, 
dat is ook al noppes. Tach
tig frank voor een pint bier. 
dat doet zeer aan 't hart. Al 

krijgt ge er dan nog vier 
telloorkens bij. Eén voor uw 
pint, één voor 't flesken, 
één voor 't stopselken en 
één voor de rekening. Ge 
zijt er vet mee, tedju. En 
dan moete gij niet peinzen 
dat ze graag hebben dat ge 
bier drinkt, zulle. Bijlange 
niet, dan hebben ze eerst 
vier keer gedaan of ze u niet 
verstaan hebben ». 

Wat wij niet verstonden 
waarom was de Gust dan 
naar de wintersporten ge
gaan ? « Hawel ja, een beet
je voor de goede lucht, een 
beetje voor de rust, een 
beetje om iets te zien. een 
beetje om eens weg te zijn, 
en meest van al misschien 
om eens wat rijkelijk te 
doen, wat galanter en wat 
siieker » 

Felix wou nog weten 
waarom ze dat eigenlijk 
wintersporten noemen, zo
iets, maar dat wist Gust ook 
niet. Nonkel Georges wel. 
« Hawel, zei hij, met geld 
smossen, dat is toch de sport 
van vandaag ? ». 
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ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

BERCHEM — ANTWERPEN 

Hof ter Schriecklaan 33 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
tal ingea tekeningen, 
enz. 

Publiciteitsagent vooi 

€ W I J > VLAAMS-NATIONAAL 

Tel. (03)30.48.99 

perskonferenties, ver-

WALTER ROUAND 

alle xiwtafofldMn 
M l U a n U A T Si!, ANTWERPEN 

( M op het hutanummer I) 
Tdcfoon 15 I t il 

ALLE QLAZEN 
ALLE MONTUflEK 

V M # Utn TB dh liM 110 '/i Iwnini 

Aanbevolen 

Huizen 

B O Y C O T 
ALLE FRANSKILJONS 

steun enkel 
radikaal-vlaamse firma's 

Gi] en wi j , eerlijk en radikaal I 
1 kg nettoprijs 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. t KOFFIE HAWAII 

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 

IVlatige 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 

^ meester 
X ''̂  kleermaker 

Y VERMEESCH ^ J 

STEENHOUWEHSVEST 5 8 
.ANTWERPEN 
• Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

ZO'VEEL BETER 

1 . ' • ~ 

VERMINDERING VOOR 
VU LEOEN 

O 

-fi 
11 
7-3 
8-B 
9-S 
10-1 
l l -f l 
12-fl 
13-H 
14-1 
1 5 * 
1 6 * 
17-a 
18fl 
I 9 i 
70 S 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

kan U op feder ogenblik van 
de dag van het j'aar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

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

De grote specialiteiten zijn : Ochsen-
schwanzsuppe • Hongaarse goelas] • 
Eisbein ml! Sauerkraut - Kip aan het 
spil - Krachtvleesscholel beter dan In 

Duitsland 

LEUVEN, Tenruursevest 60 
Tel. 016/286.72 • 1.500 plaatsen 

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

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

Mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL, Nieuwbrugsiraat 28 

Tel. 02/18.74.89 • mooiste van Brussel 

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

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

KONTICH, Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Llchtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

MET TRILLENDE BENEN 

EN EEN KROP IN DE KEEL... 
Neen I U wordt de spreekangst de baas. Daarvoor volgt U nu een 
speciale praktische kursus. U bent welkom te : 

AALST : woensdag 3 februari te 20 u. Konferentiezaal Kattestraat 33; 

AARSCHOT : donderdag 4 februari te 20 u. Sted. Jongensschool, 
Amerstraai; 

ANTWERPEN : maandag 1 , dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4, 
vrijdag 5 februari 20 u. Raadzaal VTB, St-Jacobsmarkt 45; 

BRUGGE : donderdag 4 februari 20 u. VTB-gebouw, Wollestraat 28; 

BRUSSEL : dinsdag 2, donderdag 4, vrijdag 5 februari te 20 u. VTB-
gebouw, Emiel Jacqmainlaan 126; 

DENDERMONDE : donderdag 5 februari te 20 u. Raadzaal Stadhuis; 

DIEST : woensdag 3 februari te 20 u. Kultureel Centrum, Begijnhof; 

GENK : maandag 1 februari te 20u30, kunstgalerij « Antiqua » .Resi
dentie « De Lorelei », Eva nee Coppéelaan 3; 

GENT : dinsdag 2, woensdag 3, vrijdag 5 februari te 20 u. VTB-ge
bouw, Kalandenberg 7, ingang Paddenhoek; N 

HASSELT : woensdag 3 februari 20 u. VTB-gebouw, Demerstraai 60; 

KORTRIJK : donderdag 4 februari 20 u. Prov. Techn. Inst, St-Jansl. 12; 

LEUVEN : dinsdag 2 februari te 20 u. Leeszaal van het Huis voor 
Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9; 

LIER : maandag 1 febr. 20 u. vergaderz. « De Valk », Grote Markt 27; 

MECHELEN : woensdag 3 febr. 20 u. VTB-gebouw, O.L.-Vrouwstr. 34. 

MOL : maandag 1 febr. 20 u. vergaderz. « Commerce », Stationpl. 5; 

ROESELARE ; dinsdag 2 februari 20 u. Vrije Techn. Sch. Leenstr. 32; 

ST-TRUIDEN : donderdag 4 febr. 20 u. Raadzaal Stadhuis, Gr. Markt; 

TIENEN : dinsdag 2 februari 20 u. Kon. Atheneum, Gilainstraat 7; 

TONGEREN : vrijdag 5 febr. 20 u. Gallo-Rom. Muzeum, Kieienstr. 15; 

TURNHOUT : vrijdag 5 febr. 20 u. Provinciegebouw, Grote Markt 4. 
Inschrijvingen telkens vanaf 19u30. 

INSTITUUT ELOQUENTIA 
Italiëlei 191 — 2000 ANTWERPEN — Tel. : 03/32.71.14 

Voor kulturele Alle prezentatles of one-man-

en andere avonden: jhow (Hammond-orgel Henrl 

Walter De Meyere stevens). 

TV-prezentator Kontaktadres : Smidsestraat 158 
« ziet u er wat In > 9000 Gent - Tel. 09/22.05.48 

ffl WM filK 

KOEUTOGEM 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

OIEPVRIESTUNNEI^ 
KAMIONKOEUNQ 
WlNKEUNRICHTlNGai 

c.o,VOOR SUPERMARKTEM/ INDUSTRIE EM VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterst raat24 
Borgerhout/Antwerpen TeL: (03)36.11.35-36.59.31 

DE BROUWERIJ M O O R T G A T 

2659 BREENDONK TEL (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 

BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 

dus UW streek, UW volksgenoten I 

Depot Cent • Tel. 09/22.45.62 

Wist- U dat het lidmaatschap van de 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
U heel wat voordelen bezorgt ? 
Schrijf vandaag nog een briefje 
om aan te sluiten ! 

Hoofdsekretariaat : ST-IAKOBSMARKT 45-47 - ANTWERPEN Tel. 03/31.09.95 (10 liJnen) 
Onze kantoren in gans het vlaamse land blijven 's vrijdags open tot 20 uur. 
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PERS 
spiegel 
Nog voor het BSP-kongres 

er van bevallen is, weet men 
al wat het zal zijn. Een twee
ling krijgt de erfopvolging van 
voorzitter Collard. En 't kon-
grest al. Ook de waalse CVP 
heeft het de wereld kond ge-
dan dat zij « hongert en dorst » 
naar. . . ministerzetels voor de 
goede verstaander. Ondertus
sen gaat het touwtrekken door 
achter de schermen van de re
gering om het grondwetmon
stertje in zijn doeken van de 
nieuwe wetsontwerpen te wik
kelen. De achterdocht steekt al 
overal het hoofd op. En verder 
zijn overal de eerste gemeen
teraadsschermutselingen be
gonnen, dikwijls met de ver
rassing van het laatste uur. 

de st-andaard 

Het wordt dus een tweeling 
aan het hoofd van de BSP. 
Maar een siamese tweeling of 
is het een bizon met twee kop
pen ? Want de tandem Van 
Eynde-Leburton is wel erg 
unitair. 

«Van Waalse zijde is sterk 
aangedrongen op de benoe
ming van Leburton en alleen-

j . Oi^oiger van Collard. maar de 
^Xilmtme»^ reflet inside BSP is 

vandaag wel zo-sterk, dat die 
formule niet meer haalbaar is. 
Na de Walen Buset en Collard 
willen de vlaainse socialisten 
eindelijk iemand uit hun ran
gen q.an de leiding kriigen. 

''.'f"^y'^&.ddt Hei voorstel, van de 
,̂  ^ péftijléiding om, voor de duur 
'' ' van twee ]aur. de leiding toe 

te vertrouwen aan een dubbel, 
maar unitair voorzitterschap : 
een Vlaming én een Waal die 
nvet ieder afzonderlijk een 
vleugel besturen, maar samen 
en nationaal regeren. 

»Het is de eerste keer dat 
de BSP op die manier geleid 
wordt. Niemand is erg geluk
kig met de tormule, maar men 
troost zich met de gedachte 
dat de twee jaar vlug om zul
len zijn. Verscheidene partij
federaties hebben intussen 
reeds laten weten, dat de over
gangsperiode moet dienen voor 
een vernienu-mg van de statu
ten. 

» De jeaeralie van Charleroi, 
waar Ernest Glinne e a minis
ter Harmegnies de toon aange
ven, heeft gezegd dat het voor
zitterschap moet worden aan
gepast aan de kommunautaire 
realiteit. Betekent zulks dat 
men daar naar een vleugelvor
ming streeft o1 naar het kris-
telijke sisteem van de twee 
zusterpartijen ? 

» En hoe zal zij tegenover de 
staatshervorming staan ? In
zonderheid tegenover de ster-

• ke federalistische strekkingen 
in de waalse vleugel ? Vice-
premier Cools heeft onlangs 
verklaard dat de waalse socia
listen verder stre^:en naar de 
oprichting van een belgische 
bondsstaat Maar Van Eynde 
en Leburton zijn tipische ver
tegenwoordigers van het zwij
gende « establishment » dat in
grijpende volitieke en ekono-
mische hervormingen veraf
schuwt. » 

op welke domme goedzakken-
rug ze naar de macht gedragen 
worden — « er is het kristen-
dom nietwaar » — en zo hou
den ze er de Vlamingen onder 
en zichzelf in de ministerzetel. 

«De PSC is bij voorrang in 
dienst van Wallonië en Brus
sel. Het zijn deze belangen die 
haar eerst bekommeren. Maar 
deze streken bevinden zich in 
België en zijn nauw verbon
den met het lot van de andere 
provincies. De PSC handhaaft 
de ambitie, deel te nemen aan 
de leiding van het land. daar
om is het dat zij heel natuur
lijk bondgenoten zal zoeken in 
het vlaamse deel... ik wens vu
rig dat een gemeenschappelij
ke filozofie aan PSC en CVP 
toelaat om hun inspanningen 
te binden op vele terreinen 

'ivaar hun belangen gebonden 
zijn. » 

Ie soir 

En nu via de wetsontwer
pen bij de grondwetsherzie
ning het touwtrekken terug 
begint stalt superunitarist Van 
den Boeynants zijn brussels 
triomfalisme nog eens ten 
toon. 

«De dag na de sterjiming 
van de grondwetsherziening 
heb ik mijn besluiten in één 
zin samengevat : «De grond
wetgevende vergadering heeft 
de rede verkozen in plaats van 
het avontuur. » Want het is de 
rede zelf het federalisme te 
weigeren dat zowel door 
Volksunie als FDF-Rass. Wal-
lon wordt voorgesteld. Want 
wat men ten allen prijze moet 
vermijden is dat het vlaamse 
en waalse gebied zich organi-
zeren tegen Brussel. 

» Wat Brussel betreft ben ik 
van mening dat het alle kan
sen openhoudt als enige hoofd
stad van het land. Ik voor 
mijn part behoud een onwan-

-kelbaar geloof in een schitte
rende toekomst voor deze gro
te agglomeratie, waarvan de 
uitbreiding op alle vlakken 
uitgezonderd taalkundig, niet 
kan tegengehouden loorden 
door enige wet. dekreet of 
welk besluit ook. » 

la libre Helgique 

En wat hij niet zegde in zijn 
vraaggesprek met «De Stan
daard», liet de heer Wigny van 
de waalse CVP goed verstaan 
in de « Libre». In hun honger 
en dorst naar ministerzetels 
kunnen ze de vlaamse CVP 
niet missen. 

Deze anti-vlaamse bourgeois 
met hun beperkt hoopje weten 

het vrije waasland 

Die cinische tr iomtkreten van 
de Brusselaar Vanden Boey
nants kunnen bij de Vlamingen 
slechts achterdocht wekken. In 
de vrije tribune van dit week
blad schetst ons kamerlid Cop-
pieters het duidelijk : in heel 
die grondwetsherziening is. 'de 
overdreven macht van Brussel 
niet in het minste beperkt. In
tegendeel. 

« Het « geioest » Brussel ver
sterkt nog de ongezonde cen-
tralizerende ontwikkeling van 
deze stad. Wat de franse ge
westen verweten aan Parijs — 
« Paris.. . et Ie dessert ! » — 
kan in even sterke mate over 
Brussel worden gezegd. Op 10 
Belgen zijn er 6 Vlamingen, 3 
Walen en 1 Brusselaar. 

» Artikel Wlquater is niets 
anders dan de grondwettelijke 
vastlegging van bijna anderhal
ve eeuw ergernisioekkende be
voorrechting van Brussel, van 
een politiek, sociaal en ekono-
misch overwicht ten nadele van 
Wallonië en Vlaanderen. 

» Tegen deze situatie leeft, 
sinds André Renard en de 
MPW. ook een waalse ergernis 
en opstandigheid, maar kamer
lid Perin heeft deze wet niet 
verwoord, om zijn FDF-bondge-
noten terwille te zijn. In deze 
zin was het federalistisch of
fensief tegen de grondwet in 
de Kamer inderdaad ontgooche
lend. 

» Dank zij het « gewest » zal 
Brussel zijn traditionele dena-
tionalizatiepolitiek ten nadele 
van de vlaamse volksgemeen
schap kunnen blijven voortspe-
len. 

» Want met art. 107/4 moet in 
één adem worden gehoord : de 
wederinvoer ing van de vrijheid 

van het gezinshoofd op 1 sep
tember 1963 ; het einde van de 
bescherming der (ontoereiken
de) vlaamse scholen te Brus
sel ! 

» Maar ook deze smadelijke 
nederlaag hebben de vlaamse 
CVP-ers toegejuicht ! 

» Hebben deze politici — 
waaronder enkele oud-leden 
van de VVB — vergeten dat 
andere, betere formules voor 
Brussel werden vooropgezet ? 
Nooit hebben de frankofone 
parlementairen willen horen 
van 'n « rijksgebied », noch van 
een speciale provincie beperkt 
tot de 19 gemeenten. Lag hierin 
reeds geen les voor alle vlaam
se politici ? 

» Door de medeplichtigheid 
van de vlaamse CVP en BSP 
werd Brussel grondwettelijk 
tot derde macht verheven. Dat 
is een kwade slag voor ons al
len ». 

het volk 

Na holle applauzen voor Eys-
kens en zijn medeuitverkopers 
van de vlaamse belangen be
gint de ongerustheid reeds bij 
de vlaamse CVP-joernalisten. 
Beter laat dan nooit. Maar die 
hoffelijkheid voor van Ryn en 
andere incivieken zouden we 
maar achterwege laten. Soens 
en Gelders hebben ondertussen 
getoond hoe men dat zooitje 
moet aanpakken. 

« De begrenzing van de brus-
selse agglomeratie tot 19 ge
meenten was een van de pun
ten uit de grondwetsherziening 
die door voor- en tegenstander 
werd bestempeld als een vlaam
se overwinning. Het officieel 
tweetalig gebied is aldus afge
bakend, maar daarmee is het 
gevaar voor verfransing van de 
randnemep.nten niet ingedijkt, 

» Om dat gevaar tegen te 
gaan. moet rond Brussel-hoofd-
stad een dam ivorden opgewor
pen vun federaties van vlaa'm.-
se -gemeenten, loaar de fransta-
liaéh in elk geval de rfiinder-
heid zullen zijn. Niemand 
denkt eraan de frankofone im
migranten te verbieden hun -ei
gen taal te spreken, zoals de h. 
van Ryn liet doorschemeren op 
zijn perskonierentie van 8 de
cember jl. Het ligt geenszins 
in de hedoelmg der Vlamingen 
de anderstaligen het leven zuur 
te maken Dezen zullen in de 
randgemeenten met hoffelijk
heid bejenend worden, op voor
waarde dat zij er niet de wet 
wiVen stellen. 

» De nieuiüe bestuurlijke en
titeiten die rond Brussel tot 
stand gebracht zullen worden, 
moeten voldoende sterk .zijn 
om niet door de machtige 
hoofdstad, overvleugeld te wor
den. De oprichting van gemeen
telijke federaties is dan ook 
van het allergrootste belang ». 

echter erg pessimistisch na de 
goedkeuring van de grond
wetsherziening. 

«Deze universiteit is een 
van de uiterst belangrijke 
sleutelinstellingen die het mo
gelijk moeten maken dat bin
nen afzienbare tijd deze stad 
werkelijk de tweetalige hoofd
stad van het land wordt. Zij 
rekruteert meer dan 40 t.h. van 
haar studenten in Brusel en 
Vlaams Brabant. De gediplo
meerden vestigen zich meestal 
hier. Dat moet een gunstige in
vloed hebben op de vlaamse 
aanwezigheid. Vergeet ook 
niet het Vlaams Akademisch 
Ziekenhuis dat we beginnen te 
bouwen. Vlaamse hoogleraren, 
een staf van nederlandsspre-
kende dokters en assistenten. 
Dat moet een realiteit zijn in 
1975. Als je de huidige toestan
den in de brusselse ziekenhui
zen kent begrijp je wat dat 
'moet betekenen... 

»Deze universiteit telde 
twee jaar geleden 1450 studen
ten, vorig jaar 2160, thans zijn 
het er 2820. Dat is een vooruit
gang met 30 t.h. op één jaar en 
een verdubbeling op twee jaar. 
Wat ik altijd gezegd heb. 
lüordt nu bewezen door het 
sukses van de inschrijvingen : 
om tot ontwikkeling te kun
nen komen moest Brussel-Ne
derlands autonoom worden. 
Vroeger kon er geen voldoen
de vertrouwen opgewekt wor
den in het vlaamse land. » 

» Een jaar geleden verklaar
de u dat we in Brussel over het 
dieptepunt heen waren. Na de 
jongste gemeenteraadsverkie
zingen en de goedkeuring van 
de grondwetsherziening, .lijkt 
dat niet meer zo zeker. Vele 
Vlamingen schrijven Brussel 
af, dit is hun hoofdstad niet. 
Als Vlaming voel je je hier on
wennig. Ik benijd de Neder
landers een stad als Amster
dam. » 

pallieterke 

de nieuwe linie 

Rektor Gerlo van de VUB 
die deze week in het nieuws 
kwam door zijn dreigend ont
slag, verleende een vraagge
sprek aan de nederlandse Li
nie. Naast enkele winstpunten 
aan de intellektuele top voor 
de Vlamingen te Brussel is hij 

En om in de reeks van be
langrijke vraaggesprekken te 
blijven. Reeds voor de tweede 
week geeft het Pallieterke een 
ganse bladzijde onder vier 
ogen met Hugo Schiltz die on
derstreept wat ons Vlaams
nationalisten scheidt van de 
« taaiflaminganten ». 

« U heeft onlangs in de ka
mer uzelf een « bevrijdingsna
tionalist » genoemd en de 
naam « f laminagnt» afgewe
zen ? 

»Ik wilde het de tegenstan
ders duidelijk maken dat de 
Volkswiie een politiek feit is. 
Wij zijn geen scheurpartij, 
geen afgescheurde katolieken, 
geen verdwaalde marxisten. 
Wij zijn nationalisten, volks
nationalisten, bevrijdingsna
tionalisten — ik gebruikte de 
beide woorden. «Bevrijding ?» 
Wij bevinden ons inderdaad in 
de paradoksale pozitie van een 
demografische meerderheid 
die een sociale minderheid is. Ik 
heb dat verduidelijkt voor de 
kanadese tv, en daar begreep 
men dat. Als men ons dan ver
wijt geen ideologische groepe
ring te zi]n, kan ik de vraag 
stellen : « En de kristelijke de-
mokratie dan ? Daar komt 
men vnn het strakste korpora-
tisme om te gaan tot het 
«gauchisme » .' Waar het om 
gaat, dat is d,e waardeschatting 
in de verhouding individu-ge 
meenschap. Ik ben een natio
nalist oindat ik geloof dat de 

volksgemeenschap een tehuiê 
is voor het individu.» 

de tijd 

En nu onze gemeenteraden 
praktisch allemaal (behalve de 
betwiste gevallen) hun eerste 
zitting hebben gehouden, kun
nen we ons afvragen in hoever 
in onze kontreien nog niet meer 
het beeld terug te vinden is dat 
het raadslid Wessels van D66 
beschrijft van de amsterdamse 
gemeenteraad. 

« Het verhaal van het raads
lid dat in de molen van het Ap
paraat wordt vermalen tot een 
hulpeloze ja-zegger is al vele 
malen verteld, maar het kan 
niet genoeg herhaald worden. 
Een burger konstateert een 
misstand of raakt sociaal bewo
gen en wil wel wat doen voor 
zijn medemensen. Als het hem 
meezit komt hij in de raad. En 
daar voor het eerst merkt hij 
dat overheid niet een paar wet
houders en een burgemeester 
achter de tafel is. maar een ko
lossaal apparaat, veruit het 
grootste koncern in de stad met 
zo'n 30.000 werknemers, in vas
te dienst en waardevast gepen
sioneerd, de aanpalende gebie
den met m.eegerekend... 

y>...Maar we spraken over 
Wessels (D'66). Wessels heeft 
met zijn retraite groot gelijk. 
Raadslid spelen is dioangarbeid. 
Bergen ambtelijke nota's, notu
len en opvattingen van andere 
lezen en beluisteren. Een uit
puttingsslag, die geen mens 
overleeft. Niemand kan het 
verwerken. Van het hele sis-
teem deugt letterlijk niets, be
halve als je naar de raad komt 
als specialist ov een heel klein 
gebiedje als Brandweer of Ar
chief, en verder weigert een 
poot uit te steken. Maar ze zul
len je maar in Publieke Wer
ken duiven of Onderwijs. Als 
het zo erg reeds is in een ge
meenteraad, hoe moet het dan 
loel zijn in een Kamerfraktie. 
Mijn medelijden is groot, hoe
wel er ook achterdocht is en 
het gevoel van : die zullen er 
ook met hun pet naar (moe
ten) gooien ». 

w. luyten 

BELANGRIJKE 

FIRMA !N 

VLAAMS BRABANT 

vraagt : 

• Jonge binnenhuisarchitekte 
met perfekt voorkomen -
tweetalig - met klanten 
kunnende spreken - zelf
standig kunnen werken. 

• Voor ontwerpen van meu
belen - voor opmeten en 
besprekingen bij klanten -
voor de verkoop. 

• Wij bieden een aangename 
werkkring - afwisselend 
werk - goede toekomstmo
gelijkheden aan een aktief 
element. 

Schriftelijk sollicit. met curr. 

vitae aan bureel blad onder 

letters DCL. 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^^J^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratj 
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bewegi 

Antwerpen 
antwerpen (arr.) 
diskussie-avond over 
amnestie 

De Vujo-jongeren van het 
arrondissement Antwerpen dis-
kussiëren over amnestie op 
vrijdag 5 februari om 20 u. 30 
in het Koningshof (Hoek de 
Keyzerlei en Astridplein). 

Volksvertegenwoordiger Hu
go Schiltz leidt de diskussie in. 
Iedereen is van harte welkom. 

antwerpen (stad) 

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. 
ouderenzorg 

Aansluitingen Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden 
bij Goossens, Lg. Winkelstraat 
42, Antwerpen, tel. 33.52.83. 
overlijden dr. delahaye 

Mevrouw weduwe dr. K. De
lahaye en familieleden danken 
allen zeer oprecht die hun me 
deleven hebben betuigd in de 
rouw die de familie trof. 

De afdeling zelf, dankt ook 
alle andere afdelingen van de 
VU, leden en simpatizanten 
voor hun deelneming, 
kolportages 

Terug de straat op met 
« Wij ». Nu zaterdag 23 janu
ari om 14 u., lokaal Tyrol, Na-
tionalestraat. 
abonnementen 
Help ons mede aan de kop blij

ven der meest ingebrachte 
nieuwe abonnementen. Loop 
langs het sekretariaat, Wetstr. 
12 en breng een nieuw abonne
ment binnen, 
kwisavond 

Deze gezelschapsavond, die 
doorging op dinsdag 19 januari 
kende een groot sukses. Wordt 
natuurlijk herhaald. 
vujo 

Spreekbeurt over amnestie 
op 5 februari in het Konings
hof, Kon. Astridplein, Antw. 
Spreker ; mr. H. Schiltz. 
inspraak voor ieder 

Gemeenteraadsvergadering : 
fraktie Volksunie-Antwerpen 
brengt inspraakavond voor ie
der belangstellende. Lokaal : 
Bristol op donderdag 28 janu
ari om 20 u. 30. 
sociaal dienstbetoon 

Zitdag van senator Ballet, bij 
hem thuis, van Rijswijcklaan 
74, Antwerpen, op maandag 25 
januari e.k., van 18 u. 30 tot 
19 u. 30. 

berchem 
overlijden 

Te Gent overleed na een 
langdurige ziekte mevr. Martha 
Govaerts-Hendrickx, geboren 
te Aarschot op 14 juli 1920. We 
betuigen onze oprechte deelne
ming aan de heer Pierre-Jozef 
Govaerts, haar echtgenoot, zijn 
kinderen en familie. 

Heden voormiddag 23 januari 
wordt om 10 u. in de St Egi-
dius-kerk te Groot-Bijgaarden 
een zieledienst opgedragen. 

borgerhout 
ledenvergadering 

Een groot aantal leden, waar
onder ook de « Wij-jongeren » 
luisterde aandachtig naar de 
spreker van de avond, Frans 
van der Eist, alg. VU-voorzit-
ter. Het onderwerp was ook 
zeer aktueel, nl. : « de pozitieve 
maar ook de, absoluut te ver
werpen, negatieve kanten van 
de grondwetsherziening en wat 
er nu te doen staat ». Dat de 
afdeling Borgerhout politiek 
zeer geschoold is bleek uit de 
talrijke interessante vragen en 
uit de gemaakte opmerkingen. 

zielmis 
Zondag 10 januari werd onze 

afdeling vertegenwoordigd in 
de zielmis te Zellik, ter nage
dachtenis van de betreurde 
Dirk Beeckman, broeder van 
Erik, voorzitter van de « Wij »-
jongeren. 
jeugdklub 
« wi j » -jongeren 

Bij het begin van dit nieuwe 
jaar wordt in onze jeugdk:lub 
van wal gestoken met enkele 
nieuwe aktiviteiten, nl. een 
ping-pongklub en een krebao-
klub. De ping-pongklub start 
op 3 februari (verder elke 
woensdag vanaf 19 u.), de kre-
aboklub op zaterdag 6 februari 
van 14 tot 17 u. (verder elke za
terdag). Inschrijvingen in het 
lokaal, Karel de Preterlei 214, 
Borgerhout, bij de verantwoor
delijke van de avond. Staan 
eveneens op het programma : 
voettocht naar het Peerdsbos : 
zondag 14 februari te 11 uur ; 
dia-avond over Hongarije : 
woensdag 2 februari ; bezoek 
aan het muzeum van Volkskun
de : 7 februari. Ondertu-ssen 
blijft ons lokaal elke woensdag 
zaterdag en zondagavond open 
van 19 u. af voor instuif en 
dans. 

burcht 
blijde gebeurtenis 

Het gezin W. Verhulst-De 
Waele werd verrijkt met een 
derde kindje : Katleen. Beste 
wensen aan gemeenteraadslid 
Walter en echtgenote Maria. 
koalitie gestart 

Woensdag 6 januari is de 
nieuwe gemeenteraad voor de 
eerste maal samengekomen. De 
Volksunie, met haar twee ver-
kozenen, die zoals men weet 
samen met de CVP de bestuurs-
meerderheid vormt, bekwam 
de 2e schepenzetel, (openbare 
werken), toegewezen aan pro
vinciaal raadslid Oktaaf Meyn-
tjens. Samen met raadslid 
Walter Verhulst staat hij borg 
voor een doeltreffend beleid. 

worstenbroodavond 
Vrijdag 29 januari te 20 u. 30. 

jaarlijkse worstenbroodavond in 
« De Ster ». Vooraf inschrijven 
bij een der bestuursleden of in 
het lokaal. 

edegem 
tienjarig bestaan 

Vanavond om 20 u. vieren 
wij ons 2de lustrum met een 
etentje, in « Elzenhof ». Kerk-
plein-Elsdonk. gevolgd door ge
zellig samenzijn. Wie bij ver
getelheid niet ingeschreven 
heeft bij de maaltijd, kan ge
rust naar het gezellig samen
zijn komen vanaf 22 uur. 
geeraard siegers verwacht u 

Vrijdagavond 5 februari om 
20 u. 15 in de bovenzaal van 
« De Basiliek », Hovestraat. 

vujo-nieuws 
Onze afdeling heeft zich, 

amper een week na haar offi
ciële start, in het nieuws ge
werkt door een aktie tegen de 
kumul van minister-burge
meester Tindemans. Dit vond 
in alle kranten een grote weer
klank. Wij citeren : « ...Aan 
de ingang van het gemeente
huis hadden VU-jongeren post
gevat ; zij deelden een hekel
dicht uit waaraan de heer L. 
Tmdemans zich zou bezondi
gen aan nl., en wij citeren : 
« Burgemeester, volksvertegen
woordiger, sekretaris Eur, 
Krist. Dem. Partijen, minister 
van Gemeenschapsbetrekkin
gen en koncilievader Vlaamse 
Beweging (sic) . . .» (uit « De 
Standaard »). 

Proficiat, Vujo-ers ! Dat was 
een rake aktie. 
eerste gemeenteraad 
in teken van de vu ! 

Het bestuur feliciteert onze 
mandatarissen voor de kracht
dadige wijze waarop zij dit 
nieuwe mandaat hebben inge
luid. De persverslagen liegen 
er niet om. R. Dekeyzer kloeg 
op een ongemeen scherpe ma
nier het kumuleren van Tinde

mans aan (hij zat er lijkbleek 
bij). De verrassend-jeugdige 
tusenkomst van Vera Smedts 
kreeg een verdiend applaus op 
de tribune, wat een bevel tot 
evakuatie tot gevolg had ; L. 
van Huffelen hield een vurig 
pleidooi voor een onbezoldigd 
waarnemend-schepen voor de 
oppozitiepartijen ; Hilde De 
Wit deed als laatste haar duit 
in het zakje. Doe zo voort. 

geel 
nieuw bestuur 

Voorz. : L. Vandoninck ; on-
dervoorz. : J. Truyen ; sekr. : 
J. Stynen : penningm. : J. d. 
Graaf ; prop. : J. Dams ; org. : 
Fr. van Camp : soc. dienstbe
toon : Fr. Teuwkens en feest-
leider : L. Daems. 
kolportage 

Ie schijf : zondag 31 januari, 
bijeenkomst om 9 u. bij Jo Bel-
mans, Possondries. 

heist-op-den-berg 

vierde vlaamse nacht der 

zuiderkempen 
Vierde VU-bal op zaterdag 

30 januari 1971 vanaf 20 u in de 
zaal Eden, Bergstraat 144 te 
Heist-op-den-Berg, met het or
kest Ewald Froh, de zangeres 
Jeanine Callebout, gastvedette 
Mary Porcelijn, de antwerpse 
beatformatie The Bats en Ha-
mondorgelmuziek. Inkom : 50 
fr. 

kesset 
ledenfeest 

Ons jaarlijks feestmaal wordt 
gehouden op zaterdag 13 fe
bruari om 19 u. in zaal Axel, 
Dorpstraat 27. Prijs per deelne
mer : 140 fr. Inschrijvingen bij 
L. van den Bergh, Toekomst-
straat 3, tel. 701278, ten laatste 
op 5 februari. 

koningshooikt 
volksbal 

Zaterdag 6 februari vanaf 20 
u., Vlaams volksbal in de Paro
chiezaal. Orkest de Sioux en 
André Romama. Toegang 39 fr. 
Opening door de fanfare Kern-
penland. 

kontich 
wijkvergadering 

Donderdag 28 januari om 
20 u, 30 in lokaal «Alcazar », 
grote vergadering in teken van 
een algemene wijkwerking-
reorganzatie. 
kolportage 

Zondag 31 januari, nationale 
kolportagedag. Bijeenkomst om 
9 u. 30, lokaal « Rogluc » Kont. 
Kaz. 
ledenfeest 

Zaterdag 13 februari, het 
wordt beslist een topper, een 
« Knalcazaravond ». 
bevlaggingsaktie 

Leeuwenvlaggen opnieuw in 
voorraad. Te bekomen bij F. 
De Beukelaer, Kosterijstraat 6 
of in lokaal Alcazar. 

mechelen (arr.) 
nieuw arrondissements 
bestuur 

Voorz. : M. Servais ; onder-
voorz. : G. Delang ; sekr. : A. 
Ribbens ; penningm. : G. 
Wagemans ; org. : J. Somers ; 
prop. : W. Luyten en dienstbe
toon : W. Caethoven. De afge
vaardigde voor de jongeren zal 
eerstdaags aangewezen worden, 
kolportage 31 januari 

Het arondissement Mechelen 
koncentreert zich voor de kol
portagedag op Mechelen-Stad. 
Uit alle afdelingen worden me
dewerkers verwacht. Samen
komst in lokaal Dageraad. Hal
lestraat, Mechelen om 10 u. 
De volgende zondagen kolpor-
teert elke afdeling in de eigen 
gemeente. 

merksem 
rouwbeklag 

Namens de afdeling en het 
bestuur van de Volksunie 
Merksem, bieden wij aan me
vrouw en de kinderen van dr. 
Karel Delahaye, ons diep mede-
voelen aan bij dit smartelijk 
en onverwacht gebeuren, 
het kollege 

Op de eerste zitting van de 
nieuwe gemeenteraad, werd • 

het bestuursakkoord CVP-VU 
officieel bekrachtigd. En van 
nu af zal de Volksunie Merk
sem, mee instaan voor het be
stuur van onze gemeente. Onze 
vrienden Toon Dewachter en 
Luc Droogmans, zetelen nu in 
de gemeenteraad en Lieven 
Kaligart zit mee op de schepen
bank. Onder zijn beheer vallen 
sport, jeugd en financiën, een 
zware verantwoordelijkheid, 
maar we weten dat de Lieven 
dat aankan. En nu we mede in 
kollege zitten, zullen wij wer
ken om er te blijven. 
Steun 

Indien u minsten 25 fr. per 
maand wil storten zijn er ook 
voordelen aan verbonden Wil 
u daar meer over weten, stel 
u dan in verbinding met onze 
organizatieleider Omer Stevens, 
Gudruniaan 51, tel. 45.25 17. 
pantarei 

De voorstelling door Panta
rei « Gelukkige dagen » gaat 
niet door op 23 februari, maar 
wel op 23 januari deze maand. 
Zeer aanbevolen, 
kader 

Rond het nu pas gekozen 
nieuw bestuur willen wij een 
sterk kader vormen van ver
trouwbare medewerkers, die 
het hunne willen bijbrengen 
om de vele taken ten uitvoer 
te brengen die voor het in 
stand houden van een afdeling 
noodzakelijk zijn. Het ten uit
voer brengen van het bestuurs
akkoord zal ook nieuw werk 
bijbrengen. Wij verheugen ons 
in een schare steeds bereid-
vaardige medewerkers. Wie 
mee wil werken meld zich bij 
onze sekretaris Toon Dewach
ter, Houthulsstraat 108, tel. : 
45.65.59. Voor belangstellenden: 
donderdag 28 januari om 20 u. 
30, kadervergadering in Tijl. 

mortsei 
nieuw bestuur 

De overweldigende deelna
me van met minder dan 183 
leden-kiezers voor « hun » 
nieuw bestuur, verwoorden wij 
hier met een biezondere dank. 

Het nieuw bestuur omvat 
volgende leden : Wim Claes-
sens ; Emiel Croes ; Jos De-
backere ; G. De Ceuster ; G. 
De Clercq ; Rik Moons ; Robert 
Palmaerts ; Jan Poels ; Th. van 
Batenburg ; J. Vandewalle en 
Bert Veron. 

schoten 
agenda 

— Het jaarlijks VU-bal heeft 
plaats op vrijdag 12 maart in 
de Riddershoeve. Kaarten zijn 
nu reeds beschikbaar bij de 
bestuursleden. 

— Vrijdag 29 januari te 20 u. 
30 in de bovenzaal van eethuis 
Terra Nova (hoek Eethuis
straat-van Beethovenlei) op 
Deuzeld : bijzondere ledenver
gadering in het teken der am-
nestieaktie. Eregast : Aloïs 
Verbist. 

— Wij herinneren aan de 
mis die heden zaterdag 23 jan. 
te 12 u. wordt opgedragen ter 
nagedachtenis van Lode van 
Put in de kerk van St. Filippus 
te Schoten-Valk. 
— ledere vrijdag : avondwerk
vergadering ten huize van L. 
Verswjfvel, Braamstraat 121. 
uitgezonderd de vrijdagen dat 
er andere bijzondere aktivitei
ten voorzien zijn. 

vorst-kempen 
vujo 

Op de jongste vergadering 
van het werkkomitee werd be
slist te starten met een plaat
selijke Vujo-afdeling. De eerste 
kontaktvergadering had plaats 
op zaterdag 16 januari 1971. De 
vergaderingen van het werkko
mitee zullen in het vervolg 
plaats hebben de eerste zondag 
van de maand. 

wilrijk 
nieuw bestuur 

Pol van der Gucht, voorz. ; 
Wim Neels, sekr. ; Hugo Ver-
helst, penningm. ; Michel Jo-
rens, prop. ; Juul Cautreels, 
org. ; Walter Decoene, informa
tie en André De Beul, Erik 
Veeckmans, Leo Bellens, Mia 
Damen-Segers, Maria van 
Loon-Robbroeckx, Tom Ver
hoeven en Marcella Vanderlin-
den-Kennes, leden. Als voorlo
pig Vujo-afgevaardigde bij het 
bestuur werd aangeduid : Jo
zef Eggermont. 

zoekertjes 
Jonge bediende, 25 jaar, zoekt pasi 
sende betrekking, zelfs interim, in 
Mechelen, Brussel of Antwerperw 
Kontakt met sen, Jorlssen, Louisa-
straat 31 , Mechelen, tel. 015/435 96 

R 4 

Bureelhoofd zakenkantoor, evenalé 
redakteurs en daktylografen ge* 
zocht voor Brussel, Gent en Ant
werpen Kontakt via senator van 
Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63 - 3030 Heverlee, tel. 016/245.45 

R 5 

Fizisch licht gehandikapte (geen 
zwaar werk) 35 jaar, zoekt betrek
king als magazijnier of in drukke-
rijbedrijf Brussel, Mechelen of Ant 
werpen. Schr. senator Jorissen, Me^ 
chelen, Louizastraat 31 , tel 0 1 5 / 
435.96 R 6 

Bedlende, 49 j . , zkt betrekking in 
het Antwerpse. Schr. of tel. sen. 
Jorissen, Mechelen, tel 015/435.96 

R 7 

Voor de antwerpse agglomeratie 
wordt gezocht vr of mann. mede
werker voor het werven van ad
vertenties (part-time op kommis
sie). Schr bur. blad onder letters 
RD - R8 

Dinam. firma Laken (Brussel 2) vr. 
mannel of vrouwel. bed. voor ge
varieerd bureelwerk - Vereisten ; 
werklustig, met diploma A6-A2 
Handelsschool of gelijkwaardig ge
tuigschrift. Schr. blad met curr v i -
tae en gewenst loon. R 9 

60-jarige zoekt administratief half-
time werk of betrekking als nacht
waker. Schrijven of bellen senator 
Jorissen, Mechelen, Louisastraat 31 
Tel. 435.96. R 10 

Vrouw, 45 j . , wetenschappelijke 
humaniora, tweetalig, met notities 
van Duits, zoekt part-time job als 
bediende of iets dergelijks, in het 
Gentse, daar echtgenoot langdurig 
ziek is. Schrijven bureel blad, R 11 

Modern en zonnig gemeubeld ap i 
partement te huur in Oostende vrij 
vanaf Pasen, alle inlichtingen : De-
busschere. Zwaluwenstraat 35, tel. 
059/76.116 R 1 2 

Beroepsmilitair, 20 j . dienst, zoekt 
passende betrekking in burgerleven 
(bvb. nachtwaker) in omgeving 

Antwerpen. Schr. volksvertegenw. 
Coppieters, Meesterstraat 115, 
Nieuwkerken-Waas, tel. 76.57.64. 

R13 

Dame, 38 j . , tweetalig, zoekt be* 
trekking als bureeibediende of verJ 
tegenwoordigster bij voorkeur da'J 
mesartikelen of schoonheidproduk-
ten. Beschikt over wagen. Vaste 
maandwedde plus kommissie. Brus
sel en omgeving. Schr. blad R 14 

Over te nemen volkscafé met zaal, 
dikke broodwinning voor geschikte 
tappersbaes - VU-Wilrijk zou van 
zaal gebruik kunnen maken vooü 
bijeenkomsten - inzage boekhoud 
ding mogelijk - inl. Michel Jorens, 
Standonklaan 23, 2610 Wilrijk. R 15 

VI. nationalist, invalied, vraagt w e g i 
geef-tv of -radio om te leren, Schr. 
D.G. Gelrodeweg 20, 3220 Aar
schot. R 16 

(. tran Overstraeter 
Hoofdredakleur 

Alle briefwisseling voot 
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 niet ont
vangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halflaarlij'ks 170 fr. 
Driemaandelifks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 ft. 
Steunabonnemen) 320 fr, 

(minimum) 
losse nummers 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39 
• W i j l Vlaams-nationaal week
blad 

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

Brussel 1120 
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Brabant 
brussel (arr.) 
bijzondere arr. raad 

De bijzondere Arr. Raad 
waarop een nieuw arrondisse
menteel bestuur moet verkozen 
werden, heeft plaats op zater
dag 30 januari 1971 om 15 uur 
stipt in het lokaal Waltra, Ar-
duinkaai te Brussel. Kandida
turen kunnen gezonden wor
den naar het arr. sekretariaat,, 
of kunnen vlak vóór het begin
nen der kiesverrichtingen 
schriftelijk gesteld worden. 
Eveneens zullen op deze verga-
rmg zes nieuwe raadsleden ge-
koöpteerd worden. Hiervoor 
dienen de kandidaturen voor
afgaandelijk in het bezit van 
het arr. bestuur te zijn, uiter
lijk op woensdag, 27 januari 
e.k. Enkel leden van de arron-
dissementele raad kunnen hun 
kandidatuur voor het nieuwe 
bestuur stellen, de te koöpteren 
raadsleden kunnen slechts door 
een lid van de arr. raad voor
gesteld worden, 
agglomeratieraad brussel 

Volgende vergadering op 
donderdag 28 januari e.k. om 
20 uur in het arrond. sekreta
riaat. Dupontstraat 27 te 
Schaarbeek. 
dienstbetoon volksverte
genwoordiger e. de facq 

Maand januari 1971 en begin 
februari 1971. 

21 januari : in het VU-lo-
kaal-Stationsstraat, Sint Mar-
tens-Bodegem (19 u-20 u) en in 
het VU-lokaal-Keizerstraat, t e 
Ternat (20 u-20u30). 

19 januari : in restaurant 
Lindenhove te Hekelgem (19u-
20u). 

27 januari : in De Leeuwerik 
(Kerkplein) te Dworp (18u-
19u); in De Welkom (d'Exaer-
destraat) t e Buizingen (19u-
19u30); in De Sleutel (Markt
plein) te Halle (19u30-20u). 

2 februari : in de Groene 
Poorte te Gooik (19u-20u). 

Deze spreekuren worden ge
houden in samenwerking met 
de plaatselijke gemeenteman
datarissen en met de provin
cieraadsleden M. Panis, F. van 
Droogenbroeck en G. De Don-
ckcr. 

jette 
sociaal dienstbetoon 

Elke zaterdag van 11 tot 12 
uur door Jan de Berlangeer, 
gemeenteraadslid, bij dhr J. 
Verlooy, Karel Woestelaan 38 
te Jet te. Tel. : 25.44.48. Alle in
lichtingen i.v.m. Vlaamse Zie
kenkas en andere, bij u thuis 
op aanvraag, schrijven J. De 
Berlangeer, Desmet de Nayer-
laan 158, of op hierboven ge
noemde telefoon, 
bestuursvergadering 
vu en vujo 

Onder voorzitterschap van 
G. Knabben werd het volgen
de besloten : 1) uitgeven van 
eigen afdelingsblad. 2) uitbrei
ding van het sociaal dienstbe
toon. 3) leden- en abonnemen
tenwerving. Reeds ver boven 
streefnorm 1971. 4) financiën : 
de schulden zullen zo vlug mo
gelijk afgelost worden. 5) Vu
jo : einde februari wordt een 
bal ingericht. 

leuven (arr.) 
arr. bal 

De Vlaamse troebadour Miei 
Cools zal optreden, evenals het 
dansorkest Bert Minten op za
terdag 30 januari om 20u30 in 
de salons Georges. Hogeschool
plein te Leuven. Inkom 50 fr., 
kaarten bij alle bestuursleden. 

merchtem 
nieuw vu-afdelingsbestuur 

Voorz. : Depril Herman, Al-
fons Bursensstraat 31 ; sekr. : 
De Vel der Georges. Vesten 42 ; 
penningm. : Cornelis Raf, Ves
ten 55 ; prop. : De Valck Rik, 
Koning Albertstraat 71 ; soc. 
dienstbetoon : van den Eede 
Marcel, Stoofstraat 29 ; Leden : 
Kallaerts Louis, Steenweg op 
Wolver tem 74 ; Vanden Borre 
Gilbert, Koning Leopold E I 
straat 20 ; Sablon J., Steenweg 
op Brussel, allen te Merchtem. 

muizen 
voorlopig bestuur 

Er werd overgegaan tot het 
oprichten van een afdeling 
van de Volksunie. Voorlopig 
bestuur • voorzitter : J an Bor-

remans; sekretaris : Alex Be-
noit; penningmeester : L. Van 
Rillaer; prop. : Dubuis H.; or-
ganizatie : F. Blondiau. 

rummen • geetbets 
openbare vergadering 

Vrijdag 29 januari om 20 u, 
in café Droogmans, Dorpstraat, 
Rummen, met als spreker se
nator van Haegendoren. Tege
lijk bestuursverkiezing voor 
de nieuwe afdeling tussen 20 
en 22 u. 

sl. pieters-leeuw 
afdelingsblad 

Begin februari zal opnieuw 
ons afdelingsblad : «Leeuw 
Vooruit» verschijnen. 

tienen 
grondwetsherziening 

Op 13 januari werd een de
bat gehouden tussen de heren 
Van Haeiïendoren (VU), Hen-
ekens (CVP) en Boel (BSP) 
met dhr Vandezande (VVB) 
als moderator. Ingericht door 
Vlaamse verenigingen uit het 
Tiense bewees de grote publie
ke belangstelling dat de Vla
mingen het triomfalisme van 
BSP-CVP niet op defaitisme 
onthalen maar op wantrouwen 
voor al de vage beloften en ga
pende « achterpoortjes ». Dat 
de grondwetsherziening een 
schoolvoorbeeld van onduide
lijkheid en verwarr ing zal 
worden bleek al te duidelijk ; 
ook dat een harde strijd om de 
uitvoeringsbesluiten zal nodig 
zijn om de schade t e beperken 
en verder dat enkel federalis
me nog kan baten : al het an
dere is slechts opkalfateren 
van een oude dame (de unitaire 
grondwet) door schoonheids
specialisten als Eyskens. 

veltem - winksele 
nieuw bestuur 

Voorzitter : Olaf Verbeke, 
Hof ter Bekelaan 2, Winksele; 
sekretaresse : Cecile Gellens-
Pelsmaekers, Graafschaplaan, 
13, Veltem; penningmeester : 
Roger Castelein, Graafschap
laan 5, Veltem; organizatie : 
Willy Verbiest, Den Dries 45, 
Veltem; propaganda : Armand 
Van Laer, Dieriksgroeve 3, 
Winksele. 

vilvoorde 
overlijden 

Op 5 januari werd ons lid, 
Karel Van den Eynde ten gra
ve gedragen. Aan de diepbe-
proefde familie onze innige 
deelneming. 
gelukwensen 

De Volksunie Vilvoorde 
wenst de familie Reimond Se-
neca-De ToUenaere evenals de 
grootouders, van har te geluk 
bij de geboorte van hun zoon 
en kleinzoon. 

vossem - leefdaal - duisburg 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 29 januari tussen 20 
en 22 u in café Wwe Crabs, 
Vossemroot 72, Vossem (root). 

Oost-Vlaanderen 
aalst 
3e grote nacht van de vu 

Zaterdag 30 januari in de zaal 
« Klaroen ». Orkest Alberic 
Franck. Grote tombola. Deuren 
open 21 u. 
schepen de neve 

Onze vriend Jan de Neve 
werd aangesteld als schepen 
van Openbare Werken van de 
stad. Hartelijk proficiat en een 
suksesvolle loopbaan ! 

denderleeuw 
herverkiezing 

De VU-afdeling van 
Denderleeuw doet een op
roep aan de afdelingen 
die nog materiaal in voor
raad hebben van « 11 ok
tober 1970 ». Ook financi
ële steun is van har te 
welkom. In beide geval
len zich wenden tot Wil-
fried De Metsenaere, 
Sportstraat Z, Dender
leeuw, prk. 25.19.74. 

nachtbal van de vu 
Het bal van de vlaamse vro

lijkheid heeft plaats op zater
dag 6 februari in de ruime 
feestzaal van het Heilig Kruis-
kollege. Nieuwstraat 1, Den
derleeuw. Muziek en animo 
door The F.S. Band. Eerste 
dans te 21 u. 30. Toegang : 50 
fr. Gezinskaart : 125 fr. Kaar
ten bij de bestuursleden, aan 
de kassa of door storting op gi
ronummer 251974 van W. De 
Metsenaere, Denderleeuw. 

Parkeergelegenheid op de 
speelkoer. 

gavere 
weergalm 

Alle kopij uiterlijk zondag
avond 25 januari binnen bij dr 
R. Meysmans, Kasteelstraat 22, 
Melsen. De speciale editie 
wordt op 4000 exemplaren ge
drukt. Wie financieel wil steu
nen kan dit persoonlijk of op 
postrekeningnr 857368 van pen
ningmeester Willy De Rijcke, 
Scheldestraat 17, Gavere. Alle 
adressen dringend te bezorgen 
aan sekretaris Mark De Lan-
ghe. 
voiksvergadering 

Vrijdag 5 februari te 20 uur 
stipt te Asper, in feestzaal 
« Kiekeskot », Klonkeveld 17. 
Sprekers : Bob Maes over 
« Brussel en de zaak Laken » 
en Steven van Haelst, namens 
ons « petekind » uit Ander-
lecht. Daarna : gezellig samen
zijn, 
propaganda 

Kolportage op 31 januari te 
Merelbeke in samenwerking 
met deze afdeling. Verzame
ling te 9 u. 15 in 't Zangershof. 
dienstbetoon 

Zondag 7 februari van 10 tot 
12 uur : te Gavere bij Willy 
De Rijcke, Scheldestraat 17_ ; 
te Vurste : bij Roger van Gij-
segem, Wannegatstraat 1. Ook 
na telefonische afspraak op n r 
21.32.06 van mr P. De Pauw. 

gent 
schitterend geslaagd 
vujo-tee-dansant 

Het 2e dansfeestje van VUJO 
Gent op zaterdag 16 januari is 
een ongelooflijk sukses gewor
den. Het ganse VUJO-bestuur 
en vooral organizator Ludwig 
Wauters dienen harteli jk ge-
lij kge wenst. 

gentbrugge 
gemeenteraad 

Hoewel in de oppozitie heb
ben onze drie gemeenteraads
leden reeds flink ,van zich af
gebeten tijdens de inaugrale 
zitingt. Fraktievoorzi t ter Ai-
mé Verpaele laakte in een flink 
gedokumenteerd betoog de be
schamende wijze waarop de 
BSP-CVP-koalitie werd ge
vormd en gaf een omstandige 
uiteenzetting over het VU-pro-
gramma. Roger Depestele dien
de een omstandige motie in 
over de « vrijheid van de fa
milievader » en de benarde toe
stand van het vlaams onderwijs 
te Brussel. De burgemeester 
verklaarde de motie onont
vankelijk. 

Tot slot interpelleerde J a n 
De Moor het schepenkoUege 
over het bericht waar in de op
richting werd aangekondigd 
van een supermarkt temidden 
van een groene zone aan de 
Brusselse Steenweg, 
gezellig samenzijn 

Onze 3 gekozenen nodigen 
uit tot een gezellig etentje en 
een verbroederingsfeest op vr i j 
dag 12 februari e.k. te 20u.30 in 
de zaal Esmoreit, P. Benoitlaan 
136 Gentbrugge (Moscou). In
schrijvingen (70 fr.) vóór 2 fe
bruari a.s. bij de gemeente
raadsleden : Aimé Verpaele, C. 
Buyssestraat 44 ; J an De Moor, 
Schooldreef 19 en Roger Depes
tele, P. Benoitlaan 185. 

HEUSDEN 

kolportages en pamfletten-
akties 

VU Heusden vraagt dringend 
medewerkers voor kolportages 
en pamhlettenakties. Zich wen
den tot propagandaleider Ma-
rie-José Lataer-Delnoy, Hooi-
straat 1. 

merelbeke 
gemeenteraad 

De eerste zitting ging door 
onder buitengewone belangstel
ling. Na de aanstelling der sche

penen beklemtoonde VU-frak-
tieleider mr. van Rijn dat de 
Volksuniefraktie niet aan ob-
struktie wenst te doen. De VU 
zal alle pozitieve voorstellen 
steunen, door wie zij ook moch
ten voorgedragen worden. Voor 
de vlaams-nationale parti j al
dus mr van Rijn tel t niet het 
parti jbelang maar wel het al
gemene. 

Bij ordemotie vroeg Robert 
Gyselinck een stelling-name 
van de merelbeekse raad tegen 
de vrijheid van het gezinshoofd 
te Brussel. De burgemeester, 
baron Verhaege, wimpelde de 
vraag af en weigerde de stem
ming, hierin bijgestaan door de 
CVP-afgevaardigden en zonder 
protest van deze van de PVV 
en BSP. De burgemeester wim
pelde nadien ook de vraag van 
Georges van Gyseghem af die 
een lans brak voor sneeuwop-
ruiming ook op de fietspaden. 
griffoen 

Zondag eerste wandeltocht 
1971. Samenkomst te 13.30 u., 
Dorpsplein Centrum, Merelbe
ke. Wandeltocht circa 8 kilome
ter van Lemberge - Moortsele-
Landskouter. Vanaf 16 u. foto
tentoonstelling en diaprojekties 
over de vorige t rektochten in 
« De Driekoningen » : gezellig 
samenzijn. 

st. niklaas 
nacht van europa 

Ga je ook naar de « Nacht 
van Europa » op 23 januar i '71 
in het hotel « Serwir » t e Sint-
Niklaas ? Twee dansorkesten, 
een jazzkelder en de vlaamse 
vedet ten Ann Christie en John 
Terra verwachten er U. Kaar
ten bij J a n Pie ter Maes, Ver-
durmenst raat 6, St-Niklaas, tel. 
76.51.30. 
overlijden 

Op 12 januar i 1971 overleed 
Jozef van Lierde, 53 jaar, na 
een slepende ziekte. Zoon van 
de aktivist en Bormsvriend 
Ar thur van Lierde, was hij een 
der eerste die de VU in he t 
Waasland met raad en daad 
steunde. 

De begrafenis gaat door op 
zaterdag 23 januar i 1971. 

West-Vlaanderen 
giste! 
bestuursverkiezing 

Op 21 januar i kwamen dub
bel zoveel leden op het appel 
om over te gaan tot de verkie
zing van het nieuwe afdelings
bestuur, in aanwezigheid van 
leden van het arr. bestuur. In
zake opkomst werd het een 
echt sukses, doch ook inzake 
omlijsting van de kiezing : het 
ui t t redend bestuur zorgde voor 
pensen (bloeling), tarwebrood 
en appelmoes! Herman Peel 
sprak een zeer treffende rede 
uit, waar in de werking van 
het laatste jaar werd samen
gevat. Daar nog een vujo-lid 
moet verkozen worden, geven 
wij de samenstelling van het 
nieuwe bestuur volledig door 
in het volgend nummer . 

koekelare 
nieuw bestuur 

Na de suksesrijke verkiezin
gen van 10 januar i t raden an
dermaal 19 nieuwe leden toe, 
zodat op 15 januar i ons be
s tuur reeds een 10e raadslid 
kon koöpteren. Samenstelling 
van ons bestuur : voorz. : Ant. 
Landujrt; ondervoorz. : Jozef 
Vandesonneville; sekr. : Paul 
Vandecasteele; penningmees
te r : Michel Logghe ; propagan
da : Gabr. Verleye; organiz. : 
Joz. Dereeper; raadsleden : 
Rene Hemeryck en Jef Hen-
dryckx; sport : Mauri ts Sabbe; 
Vujo : Luc Masureel en Filip 
Lootens. 

Zoals tevoren zal kamerl id 
Etienne Lootens het sociaal 
dienstbetoon verzorgen. 
dankwoord 

In ons nieuw bestuur komt 
de heer R. Willems niet meer 
voor, en dit op zijn eigen ver
zoek. Gezien er thans voldoen
de kandidaten aanwezig waren 
vond hij dat het sekretariaat 
beter door iemand anders zou 
verzorgd worden, gezien zijn 
vele ander werk. Wij danken 
hem voor de bewezen diensten. 

menen 
eerste raadszitting 

Vrijdag 29 januar i om 19 uur 
stipt gaat de eerste gemeente
raadszitt ing door. Onze VU-

fraktie zal verschillende inter
pellaties en voorstellen doen. 
adviesraad 

De eerstvolgende adviesraad 
gaat door op zondag 31 janua
ri om 10u30 in ons lokaal. 
Geen enkele uitgenodigde m a g 
ontbreken! 

merkem 
nieuw bestuur 

Hedenavond 23 januar i ver
wachten wij al onze leden op 
een grote vergadering in café 
« De Z w a a n » voor de verkie
zing van een afdelingsbestuur. 
Kandidaten kunnen zich voor
af nog steeds melden bij Je ro
me Depover. Namens het arr . 
spraak gehouden worden me t 
bestuur zal een kor te toe-
gelegenheid tot vragen stellen 
en debat. 

middelkerke 
nieuw bestuur 

Ook bij ons waren verschil
lende leden opgekomen op 15 
januari om een bestuur te kie
zen : er waren echter zoveel 
kandidaten als te begeven 
funkties, op bazis van he t le
denaantal . Alleen moesten dus 
de funkties verdeeld worden, 
daar de arr. voorzitter alle 
kandidaten kon verkozen ver
klaren. 

Voorz. : Bert Vanden Kerc-
hove; ondervoorz. : F i rmin 
Baeckelandt ; sekr. : Joz. Lem-
mens ; penningm. : Roger Cor
nelis; propaganda : Hub. De-
man; organ. : Daniël Crabeels; 
soc. dienstbetoon en vujo : An
dre Clarysse. 

Onze drie gemeenteraadsle
den staan ook ter beschikking : 
aanst. burg. Inghelram, sche
pen Lieve Clarysse-Laleman; 
raadslid : Roger Baeckelandt. 

Oostende (stad) 
in memoriam 

Op 13 januar i overleed ons 
t rouw lid en goed jnationalist 
Jozef Deroo, die in aanwezig
heid van meerdere bestuurs-
en partij leden begraven werd 
in O.L. Vrouw-Koningin op za
terdag 16 januari . Aan me
vrouw Deroo-Devuldere en de 
familie onze innigste deelne
ming. 

Oostende - veurne -
dismuide (arr.) 
arr. raad en verkiezing 
arr. bestuur 

Op 31 januar i a.s. te 9u30 
vergader t de n ieuwe arrondis-
sementsraad, zoals deze voort
spruit uit de bestuursverkie-
zingen in onze afdelingen. 
Vooraf gaat hij over tot de 
koöptatie van zeven leden, 
waarvoor de afdelingen h u n 
kandidaten kunnen indienen 
uiterlijk tegen 28 januar i 's 
morgens. 

Na de koöptatie wordt over
gegaan tot de verkiezing van 
een nieuw arr. bestuur. Hier
voor kunnen kandideren, alle 
leden van he i ui t t redend be
stuur, de kantonnale gevol
machtigden en de n ieuwe le
den van de arr. raad. Deze 
kandidaturen worden (uitslui
t end schriftelijk) ingewacht 
uiterli jk tegen 29 januari 's 
avonds bij de arr. voorzitter T. 
Van Sijnghel, Witte-Nonnen-
straat 5, Oostende. 

veurne 
rechtzetting 

Vele leden hebben gemeend 
dat op 11 januar i een bestuurs
verkiezing zou plaatsvinden, 
[ndien dit het geval ware ge
weest, zouden de leden hiertoe 
2en speciale uitnodiging ont
vangen hebben met de namen 
van de kandidaat-bestuursle
den. 

Het toeval wilde echter dat 
;r juist zoveel kandidaten wa
ren als funkties te verdelen, 
op bazis van he t aantal leden, 
dat intussen een ware groei 
kende. 

Op 11 januar i werden de 
kandidaten verkozen ver
klaard en de funkties verdeeld 
in aanwezigheid van leden van 
leden van he t arr . bestuur, 
nieuw bestuur 

Voorz. : Carol Van Doome; 
sekret. : Raf Lintermans; pen
ningm. : Bert Huyghe; propa
ganda : Juu l Haezebaert; orga
nizatie : Reim. Pylyser en Clau
de Debeuckelaere; Sociaal 
Dienstb. : Walter Platevoet; 
Marcel Lecluyse. Vujo : Willy 
Vanderhaeghe. Goede vaa r t 
aan het nieuw bestuur. In arr . 
raad : C. Vandoorne en CL De
beuckelaere. 
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ABK 
IS TWEEMAAL 
ONKLOPBAAR... 

mpnjs. ... en in kwaliteit 

Si-, 

&^^?^^ 

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

6 0 0 EIGEN A R B E I D E R S M . 1 0 0 1 MOGELIJKHEDEN 
gronden /^ burgershuizen ^ 

II \ 

appartementen 

] • ! IC3CII! ' CZ3C 
iCZlLZ 

^anc 
31 i d i r 

^ industriebouw ^ 

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 
de juiste prijs. Voordeliger dan wie ook, omdat ABK alles zelf doet. 
Daarom ook is de kwaliteit zoveel hoger. ABK bouwt op uw grond of 

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

Antwerpen, Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

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

Tel. 09/25.19.23 Tel. 011/544.42 Tel. 016/337.35 
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V/»// DE: KUMUL. 

NoTAfl^S 

* 

brasser 

ziet 

de kumul 

• * ' * ' ' ' . » I . . . . • • 

"ijsjffSfe^. 

is dat allemaal diezelfde meneer ? 

dat komt er van : boekhouder en dief ! 

dat is 'n driedubbele kumulard ! 

kursief 

brussel.. . 
I{ loop een wee{ of wat geleden Boontje tegen 

't lijf. Niet op de Kapelle\ensbaan zoals je 't zou 
kunnen vermoeden. En natuurlij\ evenmin te 
Ter Muren, want daarvoor moet het eerst nog 
zomer worden. 

]e zegt dag en hij zegt dag en je stelt el{ een 
keer vast hoe krankzinnig diep het kwik aan 
't zakken is. En waarover praat je dan nog meer ? 
Ach maak i^ daarover geen illuzies : Boontje is 
alleen maar de plezantste op de teevee en in een 

café. Over boeken praten verveelt zowel hem als 
iemand anders. En daarbij ik ben eigenlijk ^^" 
schilder, zegt hij. Praat me ook "'^^ oi-è-r de schil
derkunst, want eigenlijk ben ik geen schilder 
maar een schrijver. De ^«/fwrc/e k'^us is dus 
af. Dan maar over Brussel. Nu mag de lezer 
ons niet verkeerd begrijpen, maar over carcans 
en comités du salut public is er al een ietje teveel 
gepraat. Zodat we het nu gaan hebben over de 
europese hoofdstad van hold-ups en brandende 
oude gebouwen. 

Ach wat Brussel, zegt Boontje, in Brussel voel 
ik tne helemaal niet lek]{er, ik voel me er als in 
een ander land en dan moet je weten hoe ik me 
voel in andere landen. Maar Amsterdam, zie je, 
daar voel ik mij bij manier van spreken zo goed 
als thuis. 

Nu, 'n paar slechte ervaringen ter zijde gelaten, 
ik mag Amsterdam ook verschrikkelijk- Waar
om die liefde zo groot is, dat heb ik al vaak 
genoeg herhaald en tussen deftige mensen k^^n je 
dat niet blijven herhalen zonder hun laatste beetje 
ruimdenkendheid te misbruiken. 

Vandaag was ik weer in die geliefde stad. En 
staande voor een vitrine in de Noord Zijds Voo
burgwal las ik dit over... Brussel : « Brussel... 
Mij niet gezien I Maar wat weet u eigenlijk ^^^^ 
Brussel, behalve dat Manneke Pis er staat te plas
sen ? Wist u dat I200 buitenlandse bedrijven 

hier hun hoofdkantoor hebben ? Huizen zijn hier 
geen probleem. Binnen een week betrekt u een 
riant pand. Schoolgaande kinderen ? Een euro
pese school maakt er Europeanen van die veel ta
len spreken. Het Terkameren Bos vlakbij de stad; 
dat is nog eens wat anders dan het Bosplan. Het 
ballet van Béjart is hier geen opgeprikte bedoe
ning in de Schouwburg. Je loopt gewoon binnen 
als je zin hebt. Autorijden is in Brussel best te 
doen, met al die tunnels. En parkeren lukt ook 
nog wel. België is dichter bij de franse keuken en 
ook dichtbij de beurs van iemand die het ook 
weer niet te gek wil maken. En denk ^^^^ «'''« <̂f 
belastingen... ». 

Zoiets schrijft (tegen een dikke fooi) alleen 
een Hollander die een andere Hollaiider als copy
writer in een brussels rekjamebureau wil binnen-
loodsen. Je moet geboren Hollander zijn om een 
vermoeiend knappe taal te k^^nnen schrijven. Je 
moet brusselse Hollander zijn om zo leep te kan
nen zijn. 

Ik zit nu al jarenlang tegelijk ^^ ^^ reklame, 
tn de literatuur en in Brussel. Ik weet dus best 
hoe in de wereld g'eflirt, geflikflooid en gelogen 
wordt. Maar nog nooit heeft het me zozeer ge
speten een k^antestukje niet te k^^nnen afsluiten 
met een vloek ^'^^ ^'^'' ^^t ginder. 

Frans-Jos Verdoodt. 


