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De BSP-leiders schreeuwen moord en brand oindat de regering ineengezakt is als een plumpudding. Zij maken slechts zichzelf belachelijk, want iedereen weet dat zij zelf aan de basis
liggen van de roemloze ondergang van deze tweede regeringEyskens. Zij hebben een brutaal chantagespel gespeeld, waarvan hun partij ten slotte de dupe is geworden. De BSP, die nog
altijd voor « socialistisch • wil doorgaan maar In feite een conservatlef-unitaire partij is geworden, heeft de Voerkwestie tot
staatszaak verlieven uit platte partij-politieke berekening. Zij
rekende op de schaapachtigherd van de CVP, maar heeft de
invloed van de Volksunie en de kracht van de federalistische
stroming onderschat.
Meer dan welke andere partij moet zij nu het oordeel van de
kiezer vrezen.
Ook de CVP moet eciiter niet hoog van de toren blazen of gaan
pochen met haar krachtdadige houding. In Vlaanderen weet iedereen tot welke toegevingen zij ook nu weer bereid bleek. Het
is ten slotte enkel omdat zij van haar regeringspartner zelfs
niet de kans kreeg om haar schamelheld met een of ander
vijgeblad te bedekken, dat zij uiteindelijk geweigerd heeft het
zoveelste eerloos vergelijk te slikken. Zij deed het slechts in
extremis en om aan een totale zelfvernietiging te ontsnappen.

DE TIJD WORDT RIJP...
Nabeschouwingen hebben echter niet veel zin. De regering
ligt er en ze ligt er goed. De vraag is nu wat er morgen moet
gebeuren opdat eindelijk tegemoet zou worden gekomen aan de
wens van de bevolking tot grondige herstructurering van het
land. In de komende weken en maanden zullen de traditionele
politici zich weer kronkelen als palingen in wanhopige pogingen
om nog maar eens een even traditionele regering op poten te
zetten, die de essentie van het unitaire systeem moet veilig
stellen tegenover de groeiende invloed van de federalistische
stroming. Ingaan op hun sirenenzangen of dreigementen kan
geen fundamentele oplossing geven aan de scherp gestelde
gemeenschapsvraagstukken, ook al zeggen diverse PVV-partijstukken hun dubieuze steun toe.
De Volksunie heeft bij diverse gelegenheden een weg aangeduid om uit dit slop te geraken : binnen beide gemeenschappen
moet een meerderheid, via overleg, tot een duidelijk federalistisch standpunt komen en vervolgens moeten de standpunten
van beide gemeenschappen met elkaar worden geconfronteerd.
Wie met een diepgaande, federalistische hervorming niet kan
akkoord gaan — In casu de BSP — drukt zichzelf In de oppositie
wanneer de « regering van de federalisten » tot stand komt, en
daar wordt de tijd nu wel stilaan rijp voor. Aangezien de zichzelf overschattende BSP vandaag echter reeds de leiding van de
nieuwe regering durft op te eisen, lijkt het wellicht aangewezen
dat de kiezers de kans krijgen zich duidelijk uit de spreken. De
parlementsverkiezingen van 1971 bood hen daartoe niet de gelegenheid : toen moest het volk zich uitspreken vóór het zich kon
realiseren wat er naar aanleiding van de grondwetsherziening
in feite was gebeurd.
In elk geval moet men op de Volksunie niet rekenen om de
huidige knoeiers — via welke vernuftige formule ook — te helpen depanneren. Met de VU valt slechts te praten wanneer een
regering gepland wordt die een werkelijke federalisering van de
Staat wil realiseren, een echte regering die ook doelmatig en
creatief wil regeren op sociaal-economisch en cultureel terrein.
Paul Martens.

BIJ DE VAL VAN EEN REGERING
Het is een goede zaak dat deze regering gevallen is. Er was niets
goeds van te verwachten. Reeds onmiddellijk na het tot stand komen ervan, nog geen jaar geleden, hebben wij er op gewezen dat de BSP onder
leiding van Leburton-Van Eynde teruggekeerd was tot een konservatief
en anti - Vlaams unitarisme. Leo Collard en Jos Van Eynde hadden nochtans zonder voorbehoud de besluiten goedgekeurd van de werkgroep
der 28 waarin uitdrukkelijk te lezen staat dat de unitaire staat achterhaald is en dat een staatshervorming zich opdringt. Voor de BSP telde alleen nog de Waalse eis in zake de Voer, voor het overige moest alles
maar blijven zoals het was en over de beloften aan de Vlamingen gedaan
moest niet meer gesproken worden.
Aanvankelijk heeft eerste-minlster Eyskens gepoovjd de aandacht
van de gemeenschapsprobicmen af
te leiden : door een somber beeld
op te hangen van de ekonomische
toestand, de mensen schrik aan te
jagen en door « met een kanon
naar een mus te schieten > zoals
iemand het uitdrukte. Er was nog
alleen sprake van de • ekonomische relance-politiek » en de beloften aan de Vlamingen gedaan tijdens de Grondwetsherziening waren blijkbaar vergeten. De oplossing van de gemeenschapsproblemen werd weer eens verdaagd en
voor onbepaalde tijd uitgesteld.
de bsp maakte van
voerkwestie een

de

staatszaak

Ongelukkig voor de regering waren het, o ironie !, de Walen die
vol ongeduld op de proppen kwamen met hun eis voor de overheveling van de Voer naar Luik. En
aan die Waalse eis kon de heer
Eyskens en zijn regering niet weerstaan : het is de BSP, gans de BSP,
de Vlamingen inbegrepen, die geeist heeft dat bij voorrang de
Voerkwestie zou behandeld worden.
Ik herinner mij levendig hoe de
fraktievoorzltter van de BSP, de
heer Brouhon, namens gans zijn
fraktie, in openbare zitting van de
Kamer de eis stelde. Dat is de politiek van de BSP geweest : terwijl
zij de overheveling van de Voer
naar Luik eisten, saboteerden zij
de kultuurautonomie, saboteerden
zij de regionalisatie, saboteerden
zij iedere Vlaamse eis, en beweerden zij dat de ekonomische en sociale problemen veel belangrijker
waren dan de gemeenschapsproble-

men - behalve dan de Voerkwes•Ie I
De heer Van Eynde proklameerde
openlijk in de Vlaamse Kultuurraad
dat de BSP een « staatshoudende
partij » Is, wat niets anders kon
betekenen in de kontekst van het
debat dat de BSP zich tegen iedere
afzwakking of hervorming van de
unitaire staatsstruktuur verzette en
in het bizonder tegen kultuurautonomie. Eiste hij niet bij deze gelegenheid een absolute voogdij van
de unitaire en paritair samengestelde regering over de kultuurraad : alle dekreten zouden voorafgaandelijk aan de regering moeten onderworpen worden vooraleer
er zou mogen over gestemd worden. De CVP heeft hem niet durven tegenspreken.
Met de dag werd hot duidelijker
welke politiek de BSP voerde. De
Volksunie had dan ook beslist een
anti-BSP-kampagne op touw te zetten om de Vlaamse openbare mening voor te lichten over de rol
die de Vlaamse BSP speelt in zake
de Voer, in zake de kultuurautonomie, in zake de regionalisatie, In
zake de Vlaamse belangen In h6t
algemeen.
Deze kampagne waartoe een
paar maand geleden besloten werd
heeft vlug tot resultaten geleid, zij
heeft bijgedragen tot de val van
de regering, tot grote woede en
grote wanhoop van de BSP-leiders.

eyskens was

tot

alles

bereid...
Een pijnlijke episode Is de val
van de regering voorafgegaan : de
ultieme poging van de eerste-ml-

nister om zijn regering en zich zelf
te redden. In de lijn van de politiek die hij reeds tijdens zijn vorige regering gevolgd had — de
Vlamingen onder druk zetten om
hen steeds nieuwe toegevingen af
te persen kwam hij nog met een
plan voor de dag dat zelfs de CVP
verbijsterde.
Fieeds wordt in de pers huldo
gebracht aan de heer Eyskens,
maar feit is het dat hij verdv^'Jnt
afgekeurd door zijn eigen partij, de
CVP, geblameerd in de ogen van
iedere zelfbewuste Vlaming, van
iedere vlaamsgezinde
Op het allerlaatste moment, toen
zijn lot reeds bezegeld was, heeft
hij nog gepoogd zijn zwaar gehavend Vlaams imago te redden door
alleen Nederlands te spreken In
Kamer en Senaat... Maar deze opvoering kwam te laat. Zijn plan Is
bekend en ledereen weet tot wat
Eyskens bereid was en waartoe hij
tot op het laatste zijn partij heeft
pogen te overhalen.
Het is te betreuren omdat de
eerste-mlnister beter dan wie ook
moest weten wat hij de Vlamingen
voorgespiegeld had om hen zijn
grondwetsherziening te doen aanvaarden, welke beloften oningelost
bleven en In welke mate de Vlamingen bedrogen werden in gans
zijn operatie.
Minister Tlndemans heeft voor
de televisie verteld wat het plan
Eyskens inhield en betekende : de
potsierlijke ruil van de Voer tegen
Ploegsteert en Houtem, maar verder niets : geen beslissing over
de afbakening van het Brussels gewest, geen akkoord noch over de
Inhoud noch over de manier waarop de gewestvorming zou tot stand
komen, de belofte aan de heer Van
den Boeynants dat het kiesarrondissement Brussel niet zou gesplitst worden ; de uitholling van
de kultuurautonomie door het aanvaarden dat het nationale parlement bevoegd blijft voor de begroting onderwijs voor de duur van
het schoolpakt (dit laatste ook door
de CVP reeds aanvaard I).
(lees door biz. 3 |
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engij
gonzende vlieg

andermans
grond
gaat
bodeinromantie'
ers
dat
Vlamingen,
toch nietwaar
KC,

Hef ziet er naar uit dat de vlieg
van de Voerstreek
premier
Eyskens
slapeloze
nachten
bezorgt
De Grote Staatsman zat er bleek
en verwezen
bij, na zijn
zoveelste
' top ', zenuwachtig
met de vin
gers
trommelend
en
met
een
grimas op het gezicht die
vergeefs
naar
een
glimlach
trachtte
te
zwammen
Eyskens en zijn vlieg
De Grote
Staatsman
die enkel oog had voor
de grooote
Europese
en
binnen
landse sociale en ekonomische
problemen
en voor w/ie de
kwestie
van de Voerstreek
enkel de afme
tmgen van een vliegske
had
V\/ii hadden
van de
Staatsman
niet verwacht dat hij zich dagen en
nachten, samen met andere
Grote
Staatsknoeiers
zou moeten
bui
gen over het lot van enkele
lapjes
grond
en
dat
diezelfde
bent
Staatslieden
het probleem van een
partij
cyaankali
genoeg om
heel
Europa te vergiftigen,
als een fait
divers zouden
afdoen
htog een woordje aan het adres
van onze lieve
Waalse
broeders
uit het Zuiden Van hen hadden we
nooit verwacht
dat zij zich zouden
gelegen laten aan enkele
morzels
grond — en zeker met als het om

Want
zijn
' '

de
wij,

Vilvooide

frans in Vlaanderen
Ik stond veil eden weck
zateidag
op tram W te Wemmei
(eindsta
tion) te wachten
toen er daar een
dame op me a'kwam
en vroeg
' Monsieur
ruc
» Ik
antwoordde
niet
en zonder blikken
of
blozen
vroeg ze het dan in het
Nederlands
Ze was afkomstig
uit de
streken
van Antwerpen
Zover is de toe
stand al geraakt
Vlamingen
spie
ken Frans in hun eigen
taalgebied
Het IS schandalig
De Vlamingen
beginnen
inder
daad polit,ek bewust te worden
op
het internationaal
vlak wel te ver
Staan maar van hun eigen
problemen verstaan
ze geen barst
Ik
heb 22 jaar gewoond
in
Brussel,
geboren en getogen
en ik heb de
laatste
jaren
veel geleerd
Gaat
men op bezoek bij familie in Vlaan
deren en er is juist een
betoging
geweest
(IJzer
en
Vilvoorde)
krijgt
men te horen dat het alle
maal zwarten
zijn
Tracht met uit

de voerstreek
Na van de Voer een probleem « gemaakt » t e hebben mist
men (langs beide zijden) de moed en de erlijkheid om opnieuw
de w e r k e l i j k h e i d te aanvaarden Iedereen is overtuigd dat de
Voerenaars geen franstaligen zijn en t o c h b l i j f t men de Voer
misbruiken als « politieke » munt — Door de eeuwen heen
bleef de Voerstreek Vlaams ondanks haar vroegere provinciale
indeling O m w i l l e van dit Vlaams karakter w e r d door het pro
vinciaal bestuur van Luik geen franstalige scholen toegelaten
w e r d e n de Voerdorpen « administratief » afhankelijk gemaakt
van Tongeren lang voor de d e f i n i t i e v e indeling bij Limburg
BIJ het vaststellen van de taalgrens in 1963 waren er geen
drie Walen per dorp behalve voor Moelingen en s Gravenvoe
ren (20) Uiteraard allen ingeweken personen De overige 99 "o
waren vlaamssprekenden, zowel de Limburgs als Luiksgezinden
Ook toen had men de moed met moedig en eerlijk t e zijn
Enkele Luikenaars vroegen en verkregen t a a l f a c i l i t e i t e n voor
niet bestaande franstaligen
Zo maar om politieke redenen
En dat kon dank zij de Vlaamse laksheid en lafheid van onze
verkozenen
Iedereen w e e t intussen hoe j u i s t deze « politieke > taal
f a c i l i t e i t e n weer « politiek " w e r d e n uitgebuit Iedereen kent de
leugenachtige propaganda en p r e s t i g e p o l i t i e k
sindsdien op
typisch Waalse manier gevoerd
met halve waarheden en
ganse leugens M e t allerlei o n w e t t e l i j k h e d e n en bedrog
Vlamingen en Walen moeten w e t e n dat leugen en o n w e t t e
lijkheid niet mogen beloond w o r d e n
dat men gans ten onrechte
de Voerdorpen als W a a l s s p i e k e n d b l i j f t voorstellen
dat de
eigenlijke Voerbewoners allen Vlaamssprekenden zijn en alleen
van politieke kleur verschillen zoals in alle andere gemeenten
van dit land
Iedereen moet erkennen dat de echte (ingeweken) Walen geen
taalfaciliteiten vragen en dat de echte Voerenaars geen Frans
taligen zijn Waarom nu voor juist geteld b9 Waalssprekende
m w i j k e l i n g e n (1 % ) op een totale bevolking van ongeveer 4 500
• uitgebreide f a c i l i t e i t e n » dwz vei kapte t w e e t a l i g h e i d invoeien
en zelfs een afzonderlijk (verfransend) statuut '' Kortom gelei
delijke verfransing
Vlamingen en W a l e n m o e t e n v^^eten dat w i j geen taalfacilitei
t e n wensen voor de veel g r o t e i e percentages Vlamingen uitqe
w e k e n naar Wallonië
dat de verovering en verfransing van ae
Platdietse streek, de Jekervallei tientallen dorpen langs de
huidige taalgrens Komen M o e s k r o e n en Brussel
beschamende
Vlaamse vei liezen zijn En dat niemand in dit land nog een
• politieke » beslissing kan nemen t e n nadele van Vlaanderen
zonder opnieuw gans deze regelingen m opspiaak t e brengen
Vlamingen en Walen m o e t e n w e t e n dat de Voer sedert 1963
definitief naar Limburg ging toen ook Komen Moeski oen defi
nitief naar Henegouwen ging Dat het lot van Komen M o e s k r o e n
verbonden was aan dat van de Voerstreek Dat het geen zin
heeft over nieuwe akkoorden te praten waar het volstaat de
W e t op de afbakening van de taalgrens te eerbiedigen en de
Taalwetten van 1932 toe te passen
Om l u s t te brengen en elke b e t w i s t i n g in de t o e k o m s t te ver
mijden volstaat het de eentaligheid van net Vlaams en Waals
g e w e s t langsheen de taalgrens en e l d e i s te e e i b i e d i g e n het
geen w e d e i k e r i g de afschaffing van alle taalfacihteiten en on
w e t t e l i j k e instellingen als gevolg heeft Geen nieuwe spitsvon
digheden Geen kommunautair pakt dat mets oplost Geen ver
fransing op lange t e r m i j n Geen nieuwe papieien w e t t e n de
oude w e r d e n nog met toegepast
In de praktijk betekent dit
ofwel behoud van de w e t van
1962 63 maar dan toegepast naar de gest en naar de letter van
de taalwet en van de nieuwe grondwet die de eentaligheid van
Vlaandeien en Wallonië v o o r s c h r i j f t
met u i t s l u i t e n d taaifaci
liteiten op administratief vlak voor de ingevv/eken personen
o f w e l steunend op de nieuwe g r o n d w e t en de uitspraken van de
Raad van State t o t de afschaffing van de t a a l f a c i l i l e i t e n beslis
sen aan beide zijden van die taalgrens met gewaarborgde een
tligheid
Niemand kan nog t w i j f e l e n aan de bedoelingen van de Franse
Kultuurraad van het Luikse stadsbestuui en van andere Frans
taligen
M JB
Moelingen

te leggen waarvoor
want je bent
ook een zwarte
Die mensen
ginder kennen de toestand in Brussel
niet want als ze naar hier
komen
spreken ze Frans Dat is nog met
alles
Bij de volgende
gemeenteverkiezingen
hebben we in
Strombeek
een
fransdolle
FDF burge
meester
Wiens fout zal dit zijn
de spekulaties
op de grond en de
middenstand
70 "o van de
nieuwe
huizen
gezet in Strombeek
zijn in
handen van Walen Dan de midden
stand
hier in Strombeek
vindt
men alles
boucherie
boulange
rie
zoek
maar
eens
een
op
schrift
in het Nederlands
(er zijn
er maar met veel) Denken de he
ren middenstanders
soms dat in
Spa Luik Viroin (toeristische
ste
den) Vlaamse
opschriften
te vin
den zijn of dat er daar in
winkels
Nedei lands woidt
gesproken
' Ik
vertik het iets te kopen m Strombeek waar er Franse
opschriften
zijn
(en verpakpapier)
Hetzelfde
geldt
voor Vilvoorde
Haren,
Ma
chelen
Grimbergen
en
Wemmei
Laat dit een oproep zijn voor ech
te Vlaamse
mensen
loop
liever
een huizeblok
om dan te gaan ko
pen bij zulke - Vlamingen »
De kust IS nog erger, dat is geen
Vlaanderen
meer
dat is een stuk
van Wallonië
Niets dan Frans, men
komt zelfs buiten het seizoen
een
winkel of restaurant
binnen en het
klinkt van « bonjour madame
bon
jOur monsieur
»
Binnenkort
terug
Brusselaar
M DV

Strombeek

faciliteiten
Naar het schi/nt zijn de
ministers
akkoord over het ontwerp De Voer,
alleen
voor
Komen
Waasten
hebben de Walen of
Francophonen
nog bezwaren,
maar waarom
Ten
eerste
voor de Voer zullen er wel
ruime faciliteiten
worden
toegepast
maar
Komen Waasten
zullen
die
faciliteiten
toch
met
krijgen,
er
mag dan nog een Vlaming
minister
van Binnenlandse
Zaken zijn ' Dat
hebben
de Vlamingen
reeds
genoeg ervaren,
moesten
de
Walen
in dat geval zijn, en met een frankofone
minister
van
Binnenlandse
Zaken
dan zou de rest
onmiddellijk en streng worden
toegepast
RB,

RDM

Denderleeuw

Leuven,

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het recht van keuze en
inkorting voor. Over de lezersbrieven wordt geen briefwisseling gevoerd.

•

Wensf U een prachtig*
bontmantel ?

•

Verlangt U afzonderlijke bontstukken aan te
kopen of uw mantel te
veranderen ?

W e n d t U in volle v e r t r o u w e n
tof ons lid
Op 7 november
II gebeurde
een
jammerlijk
ongeval
in de mijn
te
Couillet dat 10 slachtoffers
eiste •
3 Turken, 2 Spanjaarden,
2 Italianen, 1 Algerijn,
1 Marokkaan
en
ook een Belg
voorwaar een mooie
staalkaart
van de bezetting
van de
verlieslatende
Waalse
mijnen
die
met hoofdzakelijk
Vlaamse
centen
verder in bedrijf worden
gehouden
om onze Franstalige
landgenoten
te
• compenseien
•• voor de
investe
ringen die in Vlaanderen
de struc
turele
werkloosheid
en de
pendel
naar Brussel moeten oplossen
"
L S,

In het nieuws
van 19u45
trou
wens voegde dezelfde
Kris
Borms
er aan toe dat Volksunie
voorzitter
Van der Eist dit had
aangekondigd
op de vergadering
te Hasselt
Zo
hoorde het ook
Is dit misschien
een
schoolvoorbeeld van de sluikreklame
voor de
BSP zoals ze later
na de hervorming van de BRT zal worden
gevoerd ?

V L

Torhout

staalkaart

kris borms
Mag een TV journalist
zijn afkeer
voor de Volksunie
laten blijken
bij
het uitvoeren
van zijn werk f Wel
nu, dit heeft Kris Borms
verleden
zondag
gedaan
ten
aanschouwe
van duizenden
kijkers
Kwart voor vijf wordt in « Binnen en Buiten » nieuws in het kort
gegeven
Kris Borms zegde dat de
Volksunie
een kampanje
ging beginnen tegen de BSP Na een paar
volzinnen
brak hij af zonder
de
bron van dit nieuws te
vermelden
Ik zag zeer duidelijk
dat hij
niet
klaar was met het bericht
en dat
hij humeurig,
het hoofd met
een
ruk naar links neigend,
heeft
onderbroken
Zoals hij het
voorlas,
zonder
vermelding
van de
bron,
was het bericht totaal
zinloos

Laten wij hopen dat deze
toe'
standen
zullen
worden
opgelost
met het vertrek
van de
laatste
franstalige
student
en prof.
uit
onze stad Ondertussen
kunnen
wl]
enkel de Vlamingen
aansporen
de
franstalige
invloed
met hand
en
tand te
bestrijden

W. C L A Y K E N S
Oudergemselaan 328
1040 Brussel
Tel. 48.37.01
Inlichtingen kunnen bfeeds
gratis b e k o m e n w o r d e n

Kuurne

ook te leuven
U moet niet denken dat alleen in
Brussel
en omgeving
de
Vlaamse
bevolking
verwaarloosd
wordt
'
Ook Leuven wordt nog steeds
erg
verpest
door de francofielen
en
menig Vlaming
wordt
er
regelma
tig tegen de borst
gestoten
Toen mijn echtgenote
na een bevalling
de H Hartkliniek
te Leu
ven mocht verlaten, kregen wij reklamepakketjes
van
verschillende
firma s van babyvoeding
en
toilet
benodigdheden
mee
Daarbij
be
vond zich een kleine
handleiding
met raadgevingen
betreffende
de
voeding
en
verzorging
van
de
baby uitgaande
van de SA Mil upa
te Vilvoorde — eentalig Frans aub
Nochtans
zouden zulke firma s en
inrichtingen
moeten weten
dat er
meer
Vlaamse
babies
geboren
worden dan Waalse '
Andere
voorbeelden
kan
men
vinden
op de jaarlijkse
handels
beurs met Leuven kermis
Hier
treft
men standen
aan waar de
verko
pers enkel en alleen de Franse taal
machtig
zijn
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BIJ DE VAL VAN EEN REGERING
(Vervolg van biz 1)

een traditionele
partijenregering
oplossen.

driezal niets

De debatten voor en na de val
van de regering hebben ons ingelicht over de standpunten der partijen. Indien de BSP zogezegd eensgezind is, dan is het overduidelijk
een troebele eensgezindheid : enerzijds op de rug van de Vlamingen,
anderzijds met manifeste verloochening van al de kongresbesluiten
die de Waalse federaties van de
BSP in de loop van de jaren vrijwel unaniem goedgekeurd hebben
en waarin zij zich onomwonden
uitspraken voor federalisme. Wat
de verhouding CVP-PSC betreft
mag de heer Wilfried Martens dan
al in de armen vallen van de heer
Nothomb, feit is en blijft dat de
PSC niet alleen in zake de Voer,
maar ook in zake de afbakening van
het Brussels gewest diametraal tegenover de CVP staat. Toch beweren zij één partij te vormen. Op die
manier kunnen de federalistische
partijen ook één partij vormen !
Het
ongeloofwaardigst
blijft
steeds de PVV : nadat de voorzitter van de PVV, de heer Willy Declercq, In de eerste uitzending van
Trefpunt de onafhankelijkheid van
de Vlaamse PVV, het eigen vooruitstrevend Vlaams programma van
de PVV dik in de verf gezet had,
was hij dit enkele dagen later, na
de val van de regering, reeds vergeten en verklaarde hij dat er geen
sprake kan van zijn dat de PVV
zonder de PLP aan een regering
zou deelnemen, want dat de PVVPLP een nationale partij is. Wat is

dan het gemeenschappelijk programma van deze « nationale »
partij ? Wil de heer Declercq de
Vlaamse kiezers misschien wijs
maken dat mijnheer Risopoulos en
mijnheer Hougardy en noem maar
op akkoord gaan met het programma van de PVV ? De heer Declercq
heeft één zaak duidelijk laten verstaan : dat hij bereid is deel uit te
maken van om het even welke regering en met om het even welk
programma.

een levenskweslie voor
de staat
Welke les kunnen wij weerhouden uit deze regeringskrisis ?
Vooreerst dat weer eens een regering gesneuveld is over de gemeenschapsproblemen,
waarvan
sommigen toch maar steeds herhalen dat zij onbelangrijk zijn en
niets te betekenen hebben. Het
misprijzen waarmee Jos Van Eynde, maar niet hij alleen, ook In
andere partijen, zelfs de CVP, zijn
er die hem daarin volgen, spreekt
en schrijft over de gemeenschapsproblemen, over de Vlaamse problemen en de Vlaamse belangen,
is kenschetsend.
Nochtans staan deze problemen
centraal in ons politiek leven en
zijn het voor deze Staat levensproblemen. Het niet oplossen van deze
problemen, het laten voortkankeren, het negeren of minimaliseren
er van is geen dienst die men bewijst aan de Staat, het is een ondienst.
Het is onze overtuiging dat onder onze invloed de ontwikkeling
onweerstaanbaar gaat in de rich-

ting van de hervorming van de
Staat. Dat is toch wel zeer belangrijk, wanneer wij terugdenken aan
de toestand tien, vijftien jaar geleden.
Vervolgens dat een oplossing
niet te verwachten is van een uitbreiding van de regering. Het is
gewoonweg dwaasheid te verwachten dat de omvorming van de tweeledige regering tot een drieledige
door de PVV-PLP op te nemen in de
regering klaarheid gaat scheppen.
Integendeel : de verwarring en de
tegenstellingen zullen nog toenemen. Nu reeds verschillen CVP en
BSP grondig van mening over de
staatshervorming.
Wat zal de PVV daaraan veranderen ?

op het programma :
Antwerpen 26 november 1972
De kongreswerkzaamheden gaan door in het « Bouwcentrum »,
Jan Vai, Rijswijkcklaan, vanaf 10 u. stipt.
VOORMIDDAG :
0 Plenumvergadering
« Integraal federalisme » CNelly Maes).
# Drie sektievergaderingen :
— Van individu tot wereldgemeenschap (Huguett3 De Bleecker).
— Integraal federalisme en onderwijs (Luk De Rammelaere).
— Integraal federalisme en de socio-economische strukturen
(Hugo Coveliers).
NAMIDDAG :
# Plenumvergadering, met de resoluties en gastrede door senator A/laurits Coppieters.

vujo - kongres :

de juiste w e g .
Onze mening is het steeds geweest dat de hervorming van de
Staat tot stand moest komen door
overleg en door een akkoord tussen de twee gemeenschappen. Dat
er in Vlaanderen een duidelijke
meerderheid, een meerderheid die
zich akkoord stelt op een duidelijk
programma, moet gekonstitueerd
worden en in Wallonië eveneens.
Wie niet akkoord gaat met de hervorming van de staat moet in de
oppositie blijven. Ten slotte vertegenwoordigt de BSP niet één derde
van het kiezerskorps. Het is mogelijk dat er eerst nog verkiezingen
zullen nodig zijn om de toestand op
te klaren. Welnu, wij zijn daar niet
bang voor.
Als deze verkiezingen een definitieve wending kunnen brengen en
definitieve oplossingen moet men
hen niet uit de weg gaan
F. Van der Eist
Voorzitter van de Volksunie

einde van een goochelaar
Gaston Eyskens, de man die volgens de CVP in haar jongste verkiezingskampanje het
vertrouwen verdiende van het ganse land, heeft niet langer meer het vertrouwen van
zijn eigen partij. Om zijn heengaan zonder glorie zullen enkel zij treuren die de politiek zien als een cynisch spel, zonder meer.
De Vlaming Gaston Eyskens zal de geschiedenis ingaan als de man die zijn eigen volk
de meerderheidspositie, waarop het recht heeft, via een bedenkelijke grondwetsherziening heeft ontroofd. Als een man die het begrip federalisme heeft trachten te misbruiken om het oude unitaire systeem, dat ons volk al zoveel kwaad heeft berokkend,
in stand te kunnen houden. Een man die aan de verdrukte Vlaamse minderheidsgroep
te Brussel enkele harde klappen heeft toegebracht, enkel en alleen om een regering,
waarvan hij de eerste minister was, in het leven te kunnen houden. Als een man die
van de culturele autonomie een karikatuur heeft gemaakt.
Gaston Eyskens heeft bovendien op een ergerlijke manier de parlementaire demokratie uitgehold in dit land. Zijn misprijzen voor 't parlement werd spreekwoordelijk,
en de wijze waarop hij de journalisten voor de aap hield na elk topoverleg of gesprek
tussen de coulissen, is tekenend voor zijn misprijzen voor 't volk zelf, dat recht heeft
op juiste, duidelijke en volledige informatie.
Deze eminente hoogleraar is verworden tot een zielige sjacheraar met Vlaamse volksbelangen en tot een bedenkelijk democraat. Zijn heengaan zal door het bewuste Vlaanderen niet worden betreurd.

inlegmal federaiisme
Verschillende weekends, kaderdagen en nationale VUJO-raden vormen
de voorgeschiedenis van het aanstaande VUJO-kongres.
Tijdens elke diskussie kwam de nood aan een algemene visie en da
konsensus over deze visie duidelijk tot uiting. Het VUJO-kongres to
Antwerpen moet dan ook deze algemene visie naar voor brengen, alle
aktieve VUJO-leden moeten via dit kongres aan de besluitvorming meewerken. Geruime tijd geleden werden de oorspronklijke ontwerpteksten
rondgestuurd. Het weekend te Woumen herleidde de teksten tot een
gekoördineerd geheel. De bedoeling van deze bijdrage is, na een situering in het kader van het kongres, de schets van een federalistisch model inzake de socio-ekonomische strukturen kort toe te lichten.
De inleiding van het kongres wil
vooreerst de term en het begrip
« integraal federalisme » verklaren. Deze verklaring stelt ons in
staat een gemeenschap op te bouwen van individu tot wereldgemeenschap. Ten einde de bruikbaarheid van het integrale federalisme, als toepassing van het volksnationalisme te bewijzen, zullen
twee federalistische modellen uitgewerkt worden.
Een korte samenvatting van de
doktrine moet de hiernavolgende
schets van het tweede federalistisch model verduidelijken.
De volksgemeenschap moet zich
volledig kunnen ontplooien en ieder individu in de gemeenschap
moet de mogelijkheid krijgen om
optimaal te leven in deze gemeenschap. Dit betekent dat de basiswaarde de persoon is maar dat de
vrijheid en de bevoegdheid van dit
individu slechts bestaat in zinvol
verband met de gemeenschap in
casu het volk. Bij de formulering
van het model moet rekening gehouden worden met het federalistisch principe dat de kleinste cel
de bevoegdheid krijgt die ze kan
dragen. De hogere cel of wijdere
kring zal beperkt zijn in het nemen
van beslissingen, aan de ene kant
door de bevoegdheid van de lagere
cellen (engere kringen) en aan de
andere kant door de fundamentele
optie die de gemeenschap moet
treffen om haar volledige ontplooiing te kunnen realiseren.
Indien men het federalistisch
principe toepast op de ondernemingsstrukturen moet elke deelnemende groep zijn eigen beslissingen kunnen nemen. Deze beslissingen zijn soeverein wanneer de materie binnen de bevoegdheid van
deze groep ligt.
Indien men het bestaan van vijf
deelnemers aan het produktieproces aanvaardt, nl. werknemers, kapitaal (onafgezien wie het verstrekt), managers, verbruikers en
gemeenschap, dan moeten deze
groepen, mede de besluitvorming
in een bedrijf bepalen. Deze faktoren moeten niet in nauwsluitende strukturen omvat worden, via
een demokratische besluitvorming

binnen deze groepen, zal de konfrontatie
van de verschillende
groepen de dmamiek van de bedrijven uitmaken.
Het recht verbonden aan kapitaalbezit moet herleid worden tot zijn
juiste funktie, nl. één deelfaktor in
het ganse bedrijf.
In de bedrijfsraad zullen alle
deelnemende faktoren het beheer
en beleid van dit bedrijf bepalen.
De huidige verburaucratiseerda
en partijgebonden vakbonden dienen na losmaking van hun respektieve politieke partijen vervangen
te worden door een onafhankelijk
demokratisch gestruktureerd sindikaat.
Funktie en taak van de vakbond
op bedrijfs- en nationaal vlak moet
duidelijk onderscheiden worden.
Op het eerste niveau dient de vakbond aan de werknemers de mogelijkheid te bieden, zowel qua
scholing als begeleiding, om reéel
deel te nemen aan het beleid. Op
nationaal vlak daarentegen moet
een louter eisende en kontrolerende positie ingenomen worden.
De VUJO wenst een overgang
van een winstekonomie naar een
behoeften-ekonomie
De doelstellingen van de ekonomische sektor
moeten hiertoe door het volk en
zijn vertegenwoordigers
vastgelegd worden in een plan Binnen dit
plan moeten de diverse sektoren
van onze ekonomie hun plaats
krijgen.
De belangrijkste taak zal erin
bestaan een goed plan voor te leggen aan de inspraak van de gemeenschap en na de definitieve
formulering van het plan erover te
waken dat het algemeen welzijn
wordt gediend zowel voor de eigen
volksgemeenschap als voor de bredere kringen Europa en de wereldgemeenschap. De politieke gezagdragers zullen erover moeten waken dat geen groepen in de verdrukking geraken.
Het VUJO-kongres zal dit voorstel, waarvan hier slechts de
hoofdlijnen geschetst worden, bespreken, leder VUJO-kernlid moet
aan deze bespreking deelnemen.

hugo coveliers
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het wrakke schip is eindelijk geionken
De regering-Eyskens (tweede uitgave) is na de jongste parlementsverkiezingen slechts zeer moeizaam tot stand gekomen. Het duurde maanden
voor men — met de lippen althans — in beide partijen vrede nam met
een gedetailleerd regeerakkoord. De CVP vooral slikte het slechts met
grote tegenzin en voelde zich geërgerd door de brutale BSP-chantage. Dit
gevoel van wederzijds wantrouwen drukte van meet af aan op de regeringsploeg en verlamde elke poging tot werkelijk regeren. De latente crisis
begon scherpere vormen aan te nemen na de grote vakantie, spitste zich
toe in de voorbije weken om ten slotte te leiden tot het ontslag van een
regering die eigenlijk nauwelijks geleefd heeft. Het is meteen duidelijk
dat de traditionele regeringspartijen niet bij machte zijn om een zinnige
oplossing uit te werken voor de gemeenschapsvraagstukken in dit land.
Men beperkt er zich steeds weer toe het oude unitaire schip wat op te
kalefateren, en men weigert gevolg te geven aan de wens van het volk
om de staat grondig in federalistische zin te hervormen. Die koppige houding moest tot mislukkingen leiden en zal steeds weer tot nieuwe mislukkingen leiden indien de volgende regeringen met dit grondgegeven
geen rekening houden.

de laatste week

Vrijdag 17 november

Premier Eyskens heeft het lange
tijd weten vol te houden met allerlei goocheltruks, met eindeloos
gepalaver en geschipper. Zelfs in
een land als België kan men op
een dergelijke wijze niet blijven
regeren. Deze week Is de kwakzalver op een zielige wijze ten slotte
ten onder gegaan : hij is als politicus gestorven zoals hij geleefd
heeft in de voorbije jaren, als een
prutser, als een scharrelaar.

it
Op de gewone kabinetsraad
wordt de beloofde verhoging van
de rustpensioenen (-f 8% vanaf
1.1.73) besproken en ook een legerhervorming, uitgewerkt
door
Vanden Boeynants.

Donderdag 16 november

^

•fr Op een perskonferentie beweert
de h. Eyskens dat de tien ministers
van het kernkabinet, die een oplossing moeten uitwerken, nu «zeer
dicht bij een oplossing » zijn gekomen. Hij zegt dat men hem volgende week in het parlement met bloemen tegemoet zal komen, als een
bruid in de morgen... Zijn kunstmatig optimisme wordt echter niet
gedeeld door vele van zijn partijgenoten en politieke waarnemers
noemen het doodgewoon bluf. Niemand gelooft blijkbaar iiog in de
toverformules uit de goochelaarshoed van Eyskens.
•ü Volgende week woensdag zullen
de senatoren Descamps (PVV) en
Jorissen (VU) de regering interpelleren over de ergerlijke onmacht
waarvan zij blijkt geeft om een oplossing uit te werken voor de gemeenschapsvraagstukken.

•JV Het tienkoppige kernkabinet
buigt zich opnieuw over de « knelpunten », vier uren lang. Na afloop
moet Eyskens, die al heel wat minder optimistisch blijkt, toegeven
dat er nog altijd geen definitieve
oplossing is gevonden. Er s nu al
sprake van verruimde faciliteiten
in twee dorpen uit de streek van
Komen, nl. Houtem en Ploegsteert,
dit in ruil voor verregaande Vlaamse toegevingen In de Voerstreek.
I\i1aandag zal het kernkabinet « een
laatste maal » bijeenkomen.
iV De Brusselse BSP eist dat de
grenzen van het toekomstig gewest
Brussel het huidige kiesarrondissement Brussel helemaal zouden omvatten... De Brusselse PSC wil
eveneens een Brussels gewest dat
véél ruimer zou zijn dan de 19 gemeenten van de huidige Brusselse
agglomeratie.

van de regering naar de PVV toe.
En In zijn « Volksgazet • trekt Van
Eynde zwaar van leer tegen enkele
CVP-ers die dromen van een « unionistische » regering waaraan ook
de VU en het RW-FDF zouden deelnemen. Sommige BSP-ers zijn -razend omwille van deze veto-standpunten van hun voorzitter.

Indien de legering
niet tevreden is over het vol/{,
moet ze het vol\ maar ontbinden
en er een ander \iezen "
(Bertold Brecht)

LATEN WIJ DEZER DAGEN OP ONZE EIGEN MANIER DE
VAL V A N DE RÉGRING-EYSKENS VIEREN DOOR HET WERVEN V A N ENKELE BIJKOMENDE NIEUWE ABONNEES
VOOR «WIJ»
P.S. En waar blijven onze VU-dames?

dosfelactiviteifen

Maandag 20 november
ii Voor de « laatste bijeenkomst »
van het kernkabinet van de 10 ministers, laten CVP-ministers aan
Eyskens weten dat zij niet kunnen
instemmen met sommige recent
geformuleerde
prutsvoorstellen
nl. ruimere faciliteiten alleen In
Houtem en Ploegsteert in ruil voor
fundamentele toegevingen in de
Voer ; gewestraden die zouden samengesteld zijn uit leden aangeduid door de provincieraden ; voorlopig geen afbakening van het gewest Brussel en geen splitsing van
het kiesarrondissement Brussel. De
nieuwe bijeenkomst levert dan ook
niets op. Eyskens zal nu morgen,
dinsdag, in persoonlijke
naam
sommige voorstellen doen aan de
uitgebreide regeringsraad.
Dinsdag 21 november
-5!^ Op de uitgebreide regeringsraad
die nagenoeg de ganse dag vergadert, komt men al evenmin tot
overeenstemming. Op een zeker
moment stelt vice-premler Cools
(BSP) voor dat de regering In die
omstandigheden maar best ontslag
zou nemen. In een allerlaatste poging, die niet veel kans schijnt te
maken, zullen Eyskens en Cools
voor de parlementsfrakties van hun
partijen verschijnen en daar het
oordeel inwinnen. Van dat oordeel
hangt het lot van de regering af.
In elk geval zal eerste-minister
Eyskens woensdagnamiddag voor
het parlement komen met een verklaring.

Zaterdag 18 november
Tijdens de TV-uitzending van
« Trefpunt » herhaalt BSP-medevoorzitter Van Eynde zijn afdreiging : geen enkel BSP-congres zal
ooit instemmen met een verruiming

Hangt er dan toch een zekere loomheid over het VU<
kader ? De abonnementenslag krijgt dit jaar maar niet de
schwung van de vorige twee jaren. Jawel, er komen nieuwe abonnementen binnen, en steeds meer, maar het blijft
teveel werk van enkele tientallen mensen die onze dringende oproepen wél ernstig hebben opgenomen. Wij herhalen het: indien èlk kaderlid eens een kleine inspanning
wilde doen... En waar blijven de afdelingen die op tal van
andere terreinen steengoed werk kunnen leveren?
Graag plaatsen w i j deze week het op gebied van de abonnementenslag voorbeeldige arrondissement Mechelen
even in te kijken. Het zijn twee kaderleden uit dit arrondissement (Walter Jaspers en Joos Somers) die momenteel
de leiding hebben van onze top-20. Zopas vernamen w i j
dat dit bovendien maar een begin i s : er zal de komende
weken in 't arrondissement van onze dynamische senator
Jorissen een inspanning worden geleverd waar heel 't VUkader zal van opkijken. Wim gaat er nl. van uit dat er maar
één goed middel is om de VU binnen afzienbare tijd mee
aan de macht te brengen: ons verder organisatorisch en
propagandistisch uitbouwen en werken, werken tot w i j erbij vallen. Het is nog véél te vroeg om op onze lauweren
te gaan rusten, zo oordeelt hij, leden- en abonnementenwerving moeten tot basisaktiviteiten blijven behoren van
élke afdeling die zich respekteert

Voor de gemeenteraadsleden van de prov. Antwerpen
Het Dosfel instituut organiseert te Antwerpen op dinsdag
28 november 1972 een cyclus over gemeentebegroting. De
cyclus zal plaatsvinden In de lokalen van VTB, St. Jacobsmarkt
45, 2000 Antwerpen, telkens van 20 tot 23 u.
Inschrijven : bijdrage 130 fr. (volledige sylabus, inbegrip koffie) op prk 464708 bij L. Van Huffelen, prov. dir. Dl-Antwerpen,
Baron de Celleslaan 32, Edegem. Ref. de heer A. Van Dromme,
ambtenaar Binnenlandse Zaken.
28 november : MECHELEN
Voorlichtingsavond : « Problemen Driehoek ».
Bijdrage • 50 fr.
Voor alle inlichtingen : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000
Brussel, tel. 02/19.12.02.

LUSTRUMVIERING V A N HET DOSFELINSTITUUT
Naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan organiseert het Dosfelinstituut op 10 december a.s. te Brussel (Congrespaleis) een
belangwekkende lustrumviering waarop alle belangstellende
kaderleden van de Volksunie worden uitgenodigd (vanaf de voormiddagzitting).

PROGRAMMA :
voormiddag (10.15 uur)

INTEGRAAL FEDERALISME
(simultaan In het Nederlands vertaald)
dr. Alexandre Marc,
directeur van het « Centre International de Formation
Européenne ».

DE NEDERLANDSE INTEGRATIE IN EUROPA
dr. A.W. Wlllemsen,
dr. in de letteren en wijsbegeerte, directeur van de
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag),
(beiden in de zaal Dynastie A van het Kongressenpaleis)

Woensdag 22 november

namiddag (14 uur)

TÜr Tijdens de bijeenkomst van de
CVP-parlementsfraktie wordt het de
eerste-minister duidelijk gemaakt
dat men niet kan akkoord gaan met
de gedane voorstellen. Hij trekt er
de conclusie uit die voor de hand
ligt, verwittigt de BSP en de PSC,
en komt te 14 u. in de Senaat verklaren dat hij ontslag zal indienen
bij de koning. Daarmee valt dan
eindelijk het doek over een biezonder miserabel hoofdstuk uit de parlementaire geschiedenis van ons
land.

— Optreden van het « Consortium antiquum » met opvoering
van Vlaamse Barok-muziek
— Vijf jaar Dosfelinstituut ; overzicht van de voorbije activiteiten en toekomstplannen.
Lic. W. Augustijnen, dircteur Dosfelinstituut.
— Brevetuitreiking ; cursus « Federalisme ».

« ZIN EN TAAK VAN HET POLITIEK
VORMINGSWERK »
Mr.' M. Coppieters, voorzitter Dosfelinstituut
(in de zaal BENELUX).
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teiten durft eisen, dan kan men die
best in een gekkenhuis opsluiten
naar de beste Sovjetttradlties. En
voor de » Vlaamse kuituur • schiet
er dan altijd nog wel een stukje
foikloresubsidie over, op voorwaarde dat de volksdansgroepen rode
sokjes aandoen.
Door een verdere bestendige
Immigratie van verfranste Turken

moskou leerlingen
Over de fameuze reis van de
twee grote Belgische staatslieden
van de BSP, de heer Leburton des
Fourons en de heer Joseph Van
Eynde tot Ploegsteert, werd deze
dagen nagekaart in het vooraanstaande Zwitserse dagblad « Neue
Zürcher Zeitung ». Deze gezaghebbende kommentator van het internationaal gebeuren vond dit bezoek
niet zo veel zaaks. Een bijzonder
kort kommunikee slechts, dan nog
erg vaag gehouden over de internationale toestand, kwam uit de
« besprekingen » voort op het einde van dit reisje naar Moskou, Leningrad, Tasjkent en Samarkand.
Wel viel een passus op die voor de

Belgische situatie wel wat betekenis heeft. Namelijk werd er vastgesteld in dit kommunikee « dat
de Belgische delegatie kennis genomen heeft van de gevolgen die
men nastreefde bij het oplossen
van de nationaliteitenprobiemen in
de Sovjetunie »,
En het Zwitsers blad voegde er
aan toe dat Leburton, aan wie sommige linksen verwijten dat hij te
unitaristisch en centralistisch optreedt in het Belgisch voikerenprobleem, deze in de Sovjetunie opgedane ervaringen wel eens zou kunnen te nutte maken voor zijn stellingen. Van Jos Van Eynde, als
Vlaamse korporaal van de Waalse

generaal Leburton, wordt zelfs niet
gesproken.
En daar is nu wellicht het
Bresjnew-ei van Colombus gevonden voor dat lastige probleem van
de Vlamingen die zich niet goedschiks willen laten ringeloren door
de BSP-unitarieten. Waarom bv. niet
naar Siberisch model de Vlaamse
boeren uit de Voerstreek uitdrijven,
zodat ze Limburgers kunnen blij
ven. De Voergrond met deze vrijgekomen « fermettes » kan dan
aan Luikse kameraden geschonken
als beloning van trouwe partijdienst. Is er verder nog een zeldzame Vlaming die in Komen-Ploegsteert toepassing van echte facili-

in Brussel kan men door • un9
francisation irreversible • naar Slmonet-recept, gans Brussel over
enige tijd zo verfransen als da
Russen de russificering van Litauen
en de andere Baltische staten hebben klaargespeeld.
Toch wel buitengewoon leerrijk
zo'n gratis reisje naar de Sovjetbroeders in Marx en Stalin
W.L

Nog is het heerlijk toeven op de zandstranden van onze kust en de krachtige zeelucht in te ademen. Nog is het grijsgroene water niet dood.
maar...

harten en nieren
Het is niet meer Jahweh die harten en nieren doorgrondt. Geldolf,
de BSP-half-god, gaat die rol vervullen. Dan minstens toch al voor
het BRT-gedeelte van de Vlaamse
bevolking Sinds die man van op de
Oiympos van zijn lichtgeraaktheid
de BRT-joernalisten ais mikschrijf
van zijn banbliksems neemt, is zijn
geest immer vaardig om tegen die
kerels steeds nieuwe plannen uit
te broeden.
Vroeger
nentreden
bepaalde
rende lijf

volstond het bij het binin de BRT-carrière een
kleur over het sollicitete hebben. Dat zal niet

blijven volstaan. Er moet zekerheid
zijn volgens kameraad Geldolf die
voorstelt (in Socialistische standpunten) dat de BRT-joernalisten nu
een uitgesproken partijkleur moeten hebben. Maar zij zouden moeten onderworpen worden aan een
sisteem dat hun blijvende en « totale loyauteit » waarborgt.
Hoe
groot-inkwisiteur
Geldolf
daar blijvend van verzekerd kan
worden is ons een vraag. Gaan de
socialistisch benoemden misschien
een rode katechismus van volharding moeten volgen ? Of geregeld
aan een proef met de leugendetec-

tor worden onderworpen ? Of zou
een volkskommissaris per partijgenoot moeten aangeduid, om ook
hun intiemste kontakten en uitspraken na te gaan ? Hoe dit laatste
sisteem werkt, kan hij misschien in
zijn Moskoureisje gaan bestuderen
en dan best meteen een aantal
Tsjechische radio- en TV-reporters
meebrengen, afgezet na de gesmoorde lente van Praag. Hij kan
ze dan in een kooi doen opsluiten
in de ingangshall van de BRT als
afschrikwekkend voorbeeld voor
wie het ooit nog zou wagen een
eigen mening te durven aankweken.
W.L

fieec/s dreigt de drek van het vuile binnenland ook de kustzee voor altijd
ongenietbaar te maken Bovenstaande schuimfoto werd genomen ter
hoogte van het sas te Oostende op het kanaal Brugge-Gent.

groenkomitee heusden tegen de barbaren van openbare werken
De totale vernietiging van de unieke Damslootvallei (ten zuidoosten van Gent)
zal een smet blijven op het blazoen van het Ministerie van Openbare Werken. Dit
prachtig natuurgebied met zijn enige flora en fauna werd opgeofferd bij de aanleg
van de E3-autoweg, hoewel andere oplossingen mogelijk waren zoals nadien werd
toegegeven. Maar deze wandaad schijnt nog niet te volstaan. Op dit ogenblik leveren de mensen van de groene gemeente Heusden een vertwijfeld gevecht tegen
de plannenmakers van Openbare Werken om de laatste groene oasen (een drietal
boszones] te redden. De voorziene verbindingsweg E3 - E5 zal ze dwarsdoor snijden.
Het Groenkomitee kan daarbij niet rekenen op de steun van hel Gemeentebestuur,
want de burgemeester-grootgrondbezitter schijnt van die barbaarse operatie de valorisatie te verwachten van zijn vele gronden...
Een klassiek geval dus, typisch voor dit «Land der dwazen.»

Zoals deze weg nu werd uitgetekend
doorklieft hij over een afstand van
slechts enkele kilometers boszones
met een totale oppervlakte van ongeveer 25 hektaren Na de aanleg van
de weg zullen er daarvan hooguit nog
12 hektaren overblijven, en die zullen
dan wel vlug onder de hamer komen
als bouwgrond ..

Er bestaat nochtans een alternatieve
oplossing, waarmee aanvankelijk zelfs
iedereen scheen akkoord te gaan :
een verbindingsweg via Weiteren De
gemeente Weiteren voelt daar heelwat voor want op die manier kan haar
industriegebied verbonden worden met

de noordelijker gelegen Gentse Kanaalzone. Men vraagt zich af welke
duistere touwtrekkerijen dit plan van
prof Ansel in geen kans gaven.
Er zijn trouwens nog andere onbegrijpelijke zaken aan het gebeuren
rond die verbindingsweg. Een Gents
dagblad omschreef dit als volgt : ' Op
kosten van de E3, die deze weg zou
aanleggen, worden ook nog een paar
• ommetjes » gemaakt met provincieen gemeentewegen
Daardoor ontstaan nieuwe gemeentewegen, aansluitend op de Magerstraat, Steenvoordestraat en Wellingstraat. Eigenaardig
is het ook dat die • ommetjes » precies langs andere eigendommen lopen

van drie grootgrondbezitters, eigenaars van de kwestieuze bossen Het
laat zich niet lang raden : hier wordt
op eenvoudige maar doeltreffende manier prachtige bouwgrond verkregen.
Een van deze eigenaars zal zelfs zo
mild worden bedeeld dat hem door de
E3 een privé-weg naar zijn kasteelvilla wordt geschonken... ».
Het Groenkomitee is met het enige
dat protesteert tegen een dergelijke
politiek van Openbare Werken m het
Gentse. Dit gebeurde ook al eerder
te Melle en te Merelbeke waar verzet werd aangetekend tegen de aanleg van de op de ring van Gent aansluitende weg naar de Borinage (de
rijksweg 56). Ook die weg doorsnijdt
prachtige groenzones en brengt bovendien een groot ziekenhuis voor geesteszieken (Caritas, Melle) en een kli
niek voor zwaarzieke mensen in een
onmogelijke toestand De door het
gemeentebestuur van Melle en het
Aktiekomitee voor Milieubescherming
te Merelbeke aangevoerde argumenten waren zelfs zo steekhoudend dat
de aanvangswerken tijdelijk werden
stopgezet. Het wordt met de dag duidelijker dat het de Gentse direktie

van Openbare Werken is die te werk
gaat als een bende obstinate kuituurbarbaren.
Het Groenkomitee van Heusden verzet momenteel hemel en aarde om te
verhinderen dat weldra onherroepelijke dingen zouden gebeuren. En de tijd
dringt : momenteel worden de genfieentelijke adviezen verzameld voor
het voorontwerp van Gewestplan «Het
Gentse en de Kanaalzone». Het gemeentebestuur van Heusden besloot
al de uitbreiding van de bouwzone in
de gemeente te vragen tot aan de geplande weg, wat de betrokken eigenaars een winst van zo'n 60 miljoen
zou kunnen opleveren... Er werd een
brief naar minister De Saeger geschreven (maar die antwoordde niet eens)
en er werden 5000 protest-handtekeningen ingezameld. Zal het mogen baten ? Het valt te vrezen want op 1
december heeft de aanbesteding reeds
plaats, hoewel de adviezen op het Gewestplan pas op 22 december moeten
binnen zijn. De technokraten die over
onze toekomst beslissen houden blijkbaar nog altijd geen rekening met de
verzuchtingen van levende mensen.
Hoelang nog ?!
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wetsvoorstellen
De Kamer van Volksvertegenwoordigers nam vorige week dinsdag {14 november) twee wetsvoorstellen in overweging van VU-kamerlid Vic Anciaux :
het eerste beoogt de wijziging van
art. 21 van het Kamerreglement ; het
tweede betreft de uitoefening van de
verpleegkunde. Terzelfdertijd werd ook
een wetsvoorstel van VU-volksvertegenwoordiger Oiaerts in overweging
genomen betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten. VU-senator Vandezande van zijn kant diende
een wetsvoorstel betreffende het statuut van het Rijkspersoneel.

de kleine landen in de EEG. Op elke
marathonvergadering s t r i j d t
elke
staat voor zijn eigen belangen. Hoe
zullen de kleine partners behoorlijk
beschermd worden ? Er is de procedure van de gekwalificeerde meerderheden bij sommige stemmingen, maar
dat volstaat niet.
Het moet de bekommernis zijn van
een klein land, om de structuur van
het Europese parlement te kennen.
Zelfs in de schoot van de Belgische
regering heeft men daaromtrent geen
duidelijk inzicht.
De vrijmaking van de Europese ruimte, de opheffing van alle belemmeringen in het verkeer zullen nieuwe problemen doen rijzen.
Ik denk aan de initiatieven van grote
holdings. Hierdoor kunnen onze bedrijven overgaan in handen van Engelse, Franse of Duitse groepen Onze
bevolking zal dat niet zonder reactie
nemen. Wij mogen geen gekoloniseerd
volk worden.
Wij verheugen ons over de verruiming van de EEG en zullen het verdrag graag goedkeuren. Maar wij zijn
echter ook bezorgd en wij wensen
waarborgen ».

de sluis van zeebrugge
europese gemeenschap
Donderdag 16 november werd in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
het wetsontwerp besproken tot goedkeuring van de verdragen betreffende
de uitbreiding van de Europese Gemeenschappen. Bij de algemene bespreking kwam ook onze voorzitter,
volksvertegenwoordiger Van der Eist,
aan het woord. Hij noemde dit debat
van groot belang, aangezien het gaat
om de toetreding van nieuwe landen
tot de Europese Gemeenschap. Drie
punten zijn van uitzonderlijk belang,
aldus de h. Van der Eist : het democratisch karakter van de Gemeenschap, de positie van de kleine landen
in de EEG en de economische concentraties. Wij citeren uit het Beknopt
Verslag :
« Het democratisch karakter ontbreekt op ontstellende wijze. Verbazend is dat na de oorlog structuren
werdten uitgebouwd die weinig met
idemocratie te maken hebben. Een gekozen parlement, met bevoegdheden
over inkomsten en uitgaven en controlemogelijkheid op de uitvoerende
macht, bestaat niet.
Velen dringen thans aan op rechtstreekse verkiezingen.
Ik meen dat het verkeerd is alle
aandacht te concentreren op die rechtstreekse verkiezing, zolang het Europees parlement praktisch geen bevoegdheden heeft.
De resultaten van de Europese top
voor de democratisering van de instellingen waren ontgoochelend ; er werden geen beslissingen genomen. Men
is niet verder geraakt dan een verlanglijst en streefdata.
Nu een woord over de positie van

zeebrugge

sluis:
mis
Op de huldiging van de Brugse burgemeester Van Damme (inmiddels reeds weggedrumd) kwam minister De Saeger triomfantelijk verklaren dat de aanbesteding van de
Zeebrugse zeesluis gunstig was uitgevallen.
Nadien bleek inderdaad dat de bouw van de
ceesluis was toegewezen aan de firma Soge-

De werken aan de Zeebrugse sluis
werden stilgelegd. Daarover stelde ons
Brugse Kamerlid Pieter Leys vorige
week donderdag een spoedvraag aan
minister De Saeger. De minister beloofde er te zullen over waken dat er
geen vertraging komt in de uitvoeringstermijn van de zo belangrijke
werken. (Zie ook het hierbij gevoegde
artikel van senator Van In).

zuHen hebben. De senator noemde
deze toestand een verkrachting der
demokratische spelregels.
Minister Servais antwoordde dat de
Raad van State zich over de COO-verkiezingen der vier Waalse gemeenten
reeds had uitgesproken en dat voor
de overige gemeenten binnen kort een
beslissing valt

de zelfstandigen
VU-kamerlid Mattheyssens (VU Antwerpen) wil de minister van Nederlandse Cultuur en de Staatssekretaris
van de Middenstand interpelleren over
« een regeringsmededeling door de
staatssekretaris op 13 juli j l . betreffende de pensioenwetgeving voor de
zelfstandigen en het antwoord van de
minister van Nederlandse Cultuur op
mijn parlementaire vraag hieromtrent».

cyaankali
en brusselse ziekenhuizen
Senator Elaut ondervroeg minister
Major over de juistheid van een TVbericht, als zou het zeer giftige cyaankali langs scheikundige weg snel en
goedkoop kunnen vernietigd worden.
De minister kon niet bevestigend antwoorden, somde verscheidene veel
duurder vernietigingsmetodes op en
zei dat zijn departement steeds bereid is, alle doelmatige voorstellen ter
zake te onderzoeken.
Senator Elaut zal binnenkort ook de
minister van Volksgezondheid interpelleren over « de niet langer te dulden
taaitoestanden in de Brusselse ziekenhuizen, de akademische zowel als de
andere ».

discriminatie van de vrouwen
Kamerlid Nelly Maes (VU, St. Niklaas) diende een Interpollatieverzoek
in, gericht tot de eerste-minister, over
« de maatregelen die moeten genomen worden om de discriminatie van
de vrouwen op te heffen en over de
klaarblijkelijke onwil van de regering
om aan de discriminerende toestanden
een einde te stellen ». Stippen wij
nog aan dat Nelly Maes onlangs ook
deelnam aan een TV-debat op de RTB,
over hetzelfde onderwerp.

langzaam malen
Senator Jorissen ondervroeg minister Servais (Volksgezondheid en Gezin) hoever het nu staat met de verkozen COO-leden van de gemeenten
Turnhout, Mechelen, As, Hoeselt, Erpion, Frameries, Tongrinne en Quaregnon, over welke verkiezingen betwistingen bestaan, aanhangig bij de Raad
van State. Hij had vier maand geleden
al naar de stand van zaken geïnformeerd en was van oordeel dat anderhalf jaar na de verkiezingen zonder advies, laat staan beslissing, deze verkiezingen op de duur geen zin meer

tra voor 400 miljoen, minder dan door Openbare Werken was voorzien.
Sindsdien bleef Zeebrugge en zijn sluis
voortdurend in het nieuws : het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout werd
vlug-vlug gelast met de aanmaak van een
maquette om inziclit te krijgen in de zeestromingen vóór Zeebrugge, de aangekondigde
Inkokering van de afleidingsvaarten riep de
dreiging op van permanente bezoedeling van
de Knokse stranden, Verkeerswezen wist
geen blijf met de spoorwegbinding op HeistKnokke en, zoals een CVP-gehorig weekblad
dezer dagen schreef, « deskundigen hebben
altijd beweerd da' de sluis daar niet op haar
juiste plaats lag, maar de bevoegde deskundigen van Openbare Werken wisten beter
en de sluis zou er komen op de plaats waar
nu de werken aan de gang zijn om bepaalde
personen gelukkig te maken ! ».
Weinige maanden geleden heeft de VUpartijraad zich in een resolutie kordaat uitgesproken voor de uitbouw van Zeebrugge.
Deze resolutie was meteen een hart onder
de riem van do Brugse Volksunie die zich
reeds jarenlang voor de zeehaven-ontwikke-

van elslande op de rooster
Onze aktieve Mechelse senator Jorissen interpelleerde vorige week
scherp de minister van Binnenlandse
Zaken over « het niet doen naleven
van de taalwetten ». Het werd een
indrukwekkende akte van beschuldiging (waarvan wij het voornaamste op
de bladzijde hiernaast afdrukken) die
indruk maakte.
Op deze interpellatie volgde een bewogen debat, met tussenkomsten van
gepikeerde Franstaligen. Daarbij liet
senator Vandezande (VU, Leuven), die
het dossier grondig kent, zich niet onbetuigd om de francofone imperialisten van antwoord te dienen.
Het antwoord van minister Van Elslande, de beruchte « bewegingsstrateeg », was uitermate zwak. Hij maakte er zich goedkoop vanaf met zijn
gewone sarkasmen en met de beste
bewering dat er heel wat beterschap
kan worden vastgesteld. Opvallend
was dat geen enkele van zijn partijgenoten enige moeite deed om hem
ter hulp te snellen : het schuldcomplex van de CVP op dit terrein groeit
nog met de dag.

ling van haar gewest had beijverd. Toen de
bouwplaats van de zeesluis eindelijk bekend
geraakte, heeft hetzelfde VU-bestuur — terwijl velen, die ook beter wisten, er het zwijgen toe deden — kordaat geafficheerd :
« Sluis Zeebrugge : Mis I ».
Nu liggen de werken aan de sluis stil.
Wat zich in de loop van de zomer 1972 aankondigde, wordt bewaarheid : het bemalen
van de bouwput heeft het grondwaterpeil
onder de woonkernen Zeebrugge en Heist
doen zakken, de ondergrond komt in beweging, de huizen scheuren.
Terwijl Sogetra zijn arbeiders naar huis
stuurde, kwamen de eerste kommentaren
los. Ambtenaren van Openbare Werken en
minister De Saeger op vragen van o.m. kamerlid Leys : de aannemer heeft de goedkoopste uitvoeringsmethode gekozen, hij is
verantwoordelijk voor alle schade ingevolge
het verlagen van het grondwaterpeil, indien
de aannemer zich aan zijn verplichtingen onttrekt, pleegt hij kontraktbreuk .
Sogetra .leeft hierop geantwoord dat de
bronbemaling door het bestek verplichtend
is voorgeschreven, dat Openbare Werken

in de culfuurraad
De vergadering van de Cultuurraad
was bijzonder kort. Geopend te 14 u.
was het spel reeds rond 15 u. 30 beëindigd.
Het was een zwarte dag voor prof.
dr Frans Van Mechelen, minister van
Nederlandse Cultuur, en een dag
waarop de Volksunie trots mag op
zijn.
Na een mondelinge vraag van Nelly
Maes werd een debat geopend over
de Van Mechelse culturele centra.
Het ontwerp van decreet komt erop
neer dat staffunctionarissen (en dus
in grote mate « Van Mechelen-boys »)
voorzieningen voor mogelijke benoemingen krijgen Het is nl. een decreet
dat betrekking heeft op de werking
van de culturele centra maar niets
voorziet wat de inplanting, de spreiding en grootte betreft. Nelly Maes
had haar batterijen voor zwaar geschut opgesteld maar moest het vuur
niet aan de lont steken.
Achtereenvolgens waren de PVV, de
BSP, de Volksunie en dan « de staart
slepend » ook de CVP akkoord om het
decreet naar de commissie terug
te sturen. Het valt op dat Van
Mechelen nooit geld heeft voor de
culturele werkers « te velde » maar
wel daar waar lintjes te knippen zijn.
Vervolgens kwam het decreet Van
Haegendoren ter sprake en werd na
een uitvoerige en deskundige juridische uiteenzetting van de verslaggever Rombaut (BSP Antwerpen) unaniem
goedgekeurd. Dit decreet verbiedt gesubsidieerde onderwijsstellingen in
Vlaanderen franstalige niet-gesubsidieerde instellingen onder hun dak te
huisvesten. Van Haegendoren heeft
nooit verstopt dat het vooral gericht
was tegen de Virgo Sapiens (wijze
maagd ?) — instituten van de Unlversité Catholique de Louvain, waar vele
nederlandstalige kinderen in niet-gesubsidiëerde. klassen verbeulemanst
worden. 4fe«^M ^'."S^ ï » ^
Een ander' cfe'creé't, odrsprortkefijk
ook afkomstig van de Volksunie (Vandezande) was in gewijzigde vorm ingediend door Leo Van Ackere (CVP).
Niet alleen de eed, maar ook alle tussenkomsten en alle handelingen In
nederlandstalige gemeente-, federatieen agglomeratiebesturen zullen voortaan nietig zijn indien ze niet in het
Nederlands gesteld worden. Ook dit
decreet werd eenparig goedgekeurd.
Het flikkeren van al de groene
knopjes in de Cultuurraad betekent nu
wel dat er een eenparigheid bestaat
onder alle Vlamingen om ieder wettelijk bestaan op administratie- en op
onderwijsgebied aan het franskiljonisme te ontzeggen.
Laten wij hopen dat de kleurpartijen
dezelfde moed zullen opbrengen wanneer weldra het voorstel Vandezande
tot werkelijke vernederlandsing van
het bedrijfsleven voor de pinnen komt.

ofwel geen risico's bij het bouwen van de
sluis heeft bespeurd ofwel de risico's opzettelijk heeft verzwegen, dat andere beveiligingsmaatregelen (damplanken, bevriezing
van de grond) binnen de grenzen van de onteigende terreinen niet uit te voeren zijn.
In de gegeven omstandigheden lijkt het
bitter gelijk te krijgen. Ooit hebben wij, bij
een interpellati.3 van minister De Saeger gezegd « dat met 65 km Vlaamse kust niet
lichtzinnig mocht omgesprongen» en «dat
de minister en de technici van zijn departement geen vrede mochten nemen met halve
en ernstig gekontesteerde oplossingen ».
Thans gaat het tussen Openbare Werken
en Sogetra regelrecht naar een geding dat
maanden, misschien jaren kan aanslepen.
Misschien wrijven de tegenstanders van Zeebrugge zich de handen, misschien is het nog
niet te Iaat om de sluis te bouwen waar ze,
volgens vele technici en planologen, veilig
en funktioneel thuishoort : landinwaarts.

guidö van in.
senator

van elslande doet hel ook niel
Hieronder volgen de voornaamste passages uit de Interpellatie-Jorissen (Over het
«Niet doen naleven van de
taalwetten») zoals zij In het
Beknopt Verslag werden genoteerd.
DE HEER JORISSEN. — In het
politiek regeerakkoord dat door de
C.V.P. en de B.S.P. werd goedgekeurd, lezen we dat de regering
tot plicht heeft te waken over de
loyale toepassing van de wet op
het gebruik der talen in bestuurszaken. De regeringspartijen verbinden zich, krachtens dit akkoord
solidair alle nodige beschikkingen
te treffen. In de regeringsverklaring van de vorige regering werd
reeds de verwezenlijking van de
)ariteit onder de generaals in het
eger en onder de ambtenarendiensthoofden van de gemeentelijke en intercommunale besturen
van de Brusselse agglomeratie in
uitzicht gesteld. Sinds 1932 wordt
de toepassing van de taalwetten
beloofd maar geen enkele regering heeft die wetten doen naleven
te Brussel of langs de taalgrens.
Erger nog, de Vlamingen uit de
traditionele partijen kopen de toepassing van die wetten steeds
weer met nieuwe toegevingen afZo zei de voorzitter van de CV.P.
enkele weken geleden nog dat
zijn partij niet kan toegeven inzake de Voer omdat de taalwetten
te Brussel niet worden toegepast.
Hoelang zal men nog zijn eigen
onvermogen en zijn eigen schuld
moeten bekennen?
De huidige regering heeft zo
sterk de nadruk gelegd op de toepassing van de taalwetgeving omdat, zoals herhaaldelijk werd voorspeld, van de quasi-pariteit in het
Brussels agglomeratie — college
niets in huis is gekomen. Nochtans
diende die quasi-pariteit het prijseven van de Vlaamse meerdereid in het parlement en het toestaan van de zo geheten «Vrijheid van het gezinshoofd» te kompenseren. In de plaats van tot de
tegenaanval over te gaan, laten
de Vlaamse ministers zich in de
hoek dringen inzake de Voerstreek
en Vlaams - Brabant. In plaats
van de subnationaliteit in Brussel in te voeren, legde de regering de verklaringen af over het
toepassen van de taalwetten. In de
rechtstaat België worden sinds
1830 immers alleen de wetten toegepast die de frastaligen behagen.
In naam van het civisme worden
de andere wetten, waarvoor men
dé Vlamingen een woekerprijs
heeft doen betalen, overtreden.
Volgens het regeerakkoord zal
de regering solidair alle nodige beschikkingen
treffen.
Waarom
wordt te dien einde dan geen interministeriële contactgroep opgericht? Zo zou de regering kunnen
bewijzen dat zij 't ernstig meent
Men kan niet anders dan vaststellen dat de taalwetten alleen
worden toegepast wanneer de
franstaligen er voordeel bij hebben en dat de bepalingen, die
de rechten van de Nederlandstaligen en de Duitstaligen beschermen, worden verkracht.
Zo heeft men in de jongste jaren meer dan 400 Franstalige ambtenaren benoemd in de Oostkantons, wat meer is dan de helft van
de aldaar tewerkgestelde ambtenaren. De minister van Nationale
opvoeding, Franse sector, moest
onlangs bekennen dat het middelbaar onderwijs er overwegend
Frans is. In aanwezigheid van de
ministers van de Franse cultuur
en van Openbare werken werd de
eerste steen gelegd te Butgenbach in het Duitse taalgebied. Zelden werd de Duitstalige minderheid zo gebrutaliseerd. Het schandaal is des te groter daar de nieuwe grondwet de Duitstalige gemeenschap en haar grondgebied
erkent. In Duitstalig België schept
men een klimaat van bevoordeling
van de Franstaligen en van de collaborateurs. Onze ministers werken de kolonisatie van de Oostkantons door hun laksheid, in de hand
of bevorderen ze op een altieve
wijze.
Deze politiek wordt gevoerd in
naam van de vrijheid, zoals de
Franstaligen ze zien, en die ge-
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paard gaat met intimidatie en bedreiging, met moreel en materieel nadeel en met het uitbuiten
van him sterkere politieke en economische machtspositie.
Ik vraag de minister speciaal de
toepassing van de taalwetgeving
In sommige Duitstalige gemeenten op de voet te volgen. Heeft hij
In omzendbrieven de gemeentebesturen van de Oostkantons op
hun plicht tot strikte toepassing
Van de taalwetgeving gewezen?
Wat de toepassing van de taalwetgeving in de taalgemeenschap
betreft, ligt de minister in conflict
met het Taalaktiekomitee dat
nochtans de voetsporen drukt die
de minister zelf vierendertig jaar
geleden op dat terrein naliet.
Aanvankelijk sprak de regering
krachtige taal en dreigde ze met
de benoeming van regeringscommissarissen zo de taalwet niet
Werd toegepast. Hoewel enige verbetering is ingetreden, is alles
ver van in orde, noch te Brussel en
»venmin langsheen de taalgrens.
Te Komen, te Waasten en in
Ploegsteert zijn de straatnaamborden nog eentalig Frans en op
sommige
straatnaamborden te
Ronse staat nog steeds het Frans
bovenaan. Zowat overal in Fi-anstalige gemeenten met faciliteiten
stuit men op gemeentepersoneel
dat geen of nauwelijks geen Nederlands kent. Men voert aan dat

Franstaligen.
Volgens de taalwwt moet de volledige pariteit te Brussel tegen
september 1973 bereikt zijn. Op
mijn parlementaire vraag van 27
juli antwoordde de minister dat
tegenover 142 Nederlandstalige,
258 Franstalige hogere ambtenaren in dienst zijn, waarbij 69 in
overtal en nog eens vier buiten kader dienen gevoegd te worden.
Van de Brusselse gemeenten doen
enkel Anderlecht, Evere, Ganshoren, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem en Watermaal-Bosvoorde
een inspanning, ook al is die nog
onvoldoende. Alleen de gemeente
Koekelberg is in orde met de wet.
Onvoldoende is de vooruitgang te
Brussel, Jette, Sint-Gillis, SintJans - Molenbeek en Sint - Lam
brechts - Woluwe. De sabotage
steekt de ogen uit in de gemeenten als Eisene, Etterbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, SintPieters Woluwe, Ukkel en Vorst
Voor Eisene, Schaarbeek, Ukkel,
Brussel, Anderlecht en Sint-JansMolenbeek zou het voldoende zijn
in deze vacatures te voorzien door
de benoeming van Nederlandstaligen om het taalevenwicht te bereiken. Het fabeltje dat de wet tegen de wettelijk vooropgezette datum niet kan toegepast worden,
gaat dus niet op.
Uit een vergelijking van de vacatures in februari jl. met die van
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de verplichting Nederlands te kennen pas dateert van 1963. Om de
toepassing van de taalwetgeving
te controleren, zou derhalve een
lijst van het betreffende gemeentepersoneel met de datum van indiensttreding moeten gepubliceerd
worden.
Bijzonder ergelijk zijn de wantoestanden te Edingen en te Mark
omdat het hier om Vlaamse ge;
meenten gaat die naar Wallonië
werden overgeheveld. In beide gemeenten wordt de taalwet niet
toegepast.
Uit volgende cijfers blijkt dat
dit evenmin het geval is te Brussel. Hoewel de wet op de C.O.O.'s
bepaalt dat 50 pet. van de artsen
Nederlandstalig dienen te zijn,
zijn er thans te Brussel slechts
34 Nederlandstalige tegen 690
Franstaige artsen, wat nauwelijks
S pet. vertegenwoordigt In de
taalwet van 1963 werd als schamel tegengewicht voor de pariteit
bij de rijksambtenaren, de taapariteit bij de hogere gemeenteambtenaren in de gemeenten van Brussel-hoofdstad beloofd. De Franstalige ministers waken er over dat
de Nederandstaligen in het Rijk
geen meerderheid halen maar de
Vlaamse ministers doen jammer
genoeg niet hetzelfde opdat de Nederlandstaligen aan de hun toekomende 50 pet. te Brussel komen.
Hier staan wij eens te meer voor
een typische woordbreuk van de

september jl. blijkt dat er in de
betrokken gemeenten weinig veranderd is.
Sommige gemeentebesturen zijn
klaarblijkelijk van slechte wil.
Vertellen dat de wet op de vooropgestede datum niet van toepassing kan zijn, is een uitvlucht
Een Vlaamse CVP-minister, P.W
Segers, had er schuld aan dat de
pariteit bij de generaals niet verwezenlijkt werd. Zijn opvolger
de heer Vanden Boeynants, doet
het anders; hij veranderd Franstaligen in Nederlandstaligen. De
heer Bertrand vond nooit de tijd
om taalkaders in de Sabena door
te voeren, zodat er 80 pet. Franstaligen aan de top staan, die het
bedrijf overigens weinig schitterend leiden. Totdaar enkele voorbeelden van woordbreuken tegenover de Vlaamse gemeenschap.
In gemeenten als Eisene, Schaarbeek, Etterbeek en Vorst, waar de
taalwetovertredingen flagrant zijn
zou de regering alvast regeringscommissarissen kunnen aanwijzen.
Een andere methode om de taalwetgeving te doen toepassen is
het goedkeuren van een wetsvoorstel, dat wij op 17 januari 1972 indienden, en dat ertoe strekte aan
de Koning het benoemingsrecht te
verlenen voor de hogere gemeenteambtenaren in de gemeenten
van Hoofdstad-Brussel, waar de
taalverplichtingen niet worden

nageleefd. Wat denkt de minister
over dit voorstel? In een rechtsstaat past het niet dat de wetten
door officiële instanties gesaboteerd worden. De Franstaligen
speculeren nochtans op ongestrafte sabotage. Zo schrikte de Franstalige cultuurraad er niet voor terug om, tegen de nieuwe grondwet in, een half miljoen toelagen
aan Franstalige initiatieven in de
Voer toe te kennen. De stad Luik
tart de taalwetten door een onderwijzer voor de Voerstreek te betalen. Zal de minister in dit laatste geval de stad sanctionneren
door de toelagenkraan uit het Gemeentefonds dicht te draaien?
Ondanks het feit dat de taalwetten van 1963 het Nederlands en
het Frans te Brussel op gelijke
voet stellen, gebruiken de Brusselse gemeentebesturen in hun berichten aan de bevolking steeds
het Frans als eerste taal en komt
het Nederlands op de straatnaamborden steeds op de tweede plaats.
Heeft de minister daarop reeds de
aandacht van de gemeentebesturen gevestigd?
Het is niet omdat de inwoners
van een bepaalde gemeente in
Brussel-Hoofdstad de scheldnaam
van ezels hebben, dat de inwoners
en de plaatselijke gezagdragers
zich als zodanig moeten aanstellen. In die gemeente kregen de
Vlamingen eén loket toebedeeld,
de vreemdelingen twee loketten
en de heren van de schepping konden in alle andere loketten bediend worden.
Deze opvatting van het Schaarbeekse schepencollege strookt met
die van een vrij groot aantal
Franstalige Brusselaars. Volkomen terecht betoogden sommige
Schaarbeekse Vlamingen met een
Jodenster.
Het gemis aan reactie vanwege
de regering verbaast mij. Ik begrijp niet waarom de huidige minister aan deze schandalige toestand, waarbij de taalwet flagrant
wordt overtreden, niets doet. Alle
Brusselse ambtenaren
moeten
tweetalig zijn. Waarom verplicht
men de Vlamingen dan aan één
loket te gaan? Waarom kan de minister de moed niet opbrengen om
in Schaarbeek de Nederlandstaligen te geven waarop ze recht hebben?
Tot besluit enkele bedenkingen
over de taalkaders in departementen en parastatalen. In maart 1971
drong de eerste minister zelf bij
alle ministers aan op^ de invoering van taalkaders vóór 3 december 1971, einddatum door de wet
vooropgezet. We zijn thans in november 1972, en de departementen Middenstand, Volksgezondheid, Tewerkstelling en Arbeid
zijn nog steeds niet in orde.
In tientallen parastatalen moet
nog begonnen worden met de uitvoeringsbesluiten. De minister beloofde enkele maanden geleden
aan senator Vandezande zijn collega's hieraan te herinneren. Heeft
de minister dat gedaan?
Ik herinner eveneens aan het
feit dat de taalkaders niet alleen
horizontaal maar ook vertikaal
moeten gestructureerd worden.
Dat blijkt uit artikel 43, § 5, van
de taalwet en uit het arrest van
de Raad van State over de zaak
Colson.
Hoewel de taalwetten ook van
toepassing zijn op het S.C.K. te
Mol, zijn er thans, negen jaar na
een advies terzake van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht, aan
de top slechts een vierde Nederlandstaligen. Na tien jaar ministerschap van de heer Bertrand
was er nog steeds geen uitvoeringsbesluit
inzake taalkaders
voor de Sabena aanhangig bij de
Raad van State. Thans schijnt er
eindelijk een te zijn dat de Nederlandstaligen in een minderheidspositie dringt. In de Brusselse
C.OrO.'s, zo werd op 8 oktober 1972
gezegd op het Congres van het
Vlaams Geneesherenverbond, vinden we slechts 5 pet. Nederlandstalige artsen. Ten slotte blijft ook
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in gebreke. Zij beschikt
over een termijn van vijf jaar
om, bij de raad van State, de nietigheid te vorderen van de administratieve rechthandelingen. Dit
gebeurde nog niet zodat de ministers straffeloos de taalwet kunnen overtreden. En toch werd deze commissie door de regeringspartijen het sluitstuk van de taalwetgeving van 1963 genoemd..._
Welke maatregelen zal de minister treffen om de taalwet overal
toepassing te doen vinden? (Applaus bij de Volksunie.)
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Uit de provincieraden
antwerpen
In een democratische vergadering waar het, -omwille van de verzuiling en de gewoonte de beslissingen vooraf in klein komitee te nemen-,
steeds gaat meerderheid tegen minderheid, kan men nog naief-weg
trachten aan de opbouwende oppositie te doen, men weet van te voren
dat men vecht tegen de bierkaai. In de huidige samenstelling van de provincieraad van Antwerpen, waar de 90 zetels de meerderheid 58 zetels
bezet (CVP-t BSP) terwijl de oppositie, als ze dan eens eensgezind iss
er 32 totaliseert (20 V.U.-11 P.V.V.-1 konim.), is het dan al een hele toer
de meerderheid tegen de muur te kunnen plaatsen, ze in hun hemd te
zetten en te kunnen wijzen op de in wezen onverenigbaarheid van deze twee partijen die, in de provincie zoals te Brussel, regeren dank zij
de sociale organisaties.
Dit monsterverbond ontmaskeren en de huichelachtigheid dezer
constellatie aan de kaak stellen is herhaaldelijk gebeurd tijdens de jongste gewone zittijd van oktober jl..
Zo'n gewone zitijd omvat drie luiken :

i

1. algemene bespreking
der begroting 1973

Deze geeft de leden der Bestendige Deputatie gelegenheid hun
welspiekendheidsregisters,
voluit
open te trekken, zichzelf pluimen
(meestal van een ander) op de hoed
te steken, om te besluiten met
een passus die het steeds blijft
doen « van de bloeiende provincie,
waar het goed Is te leven ". Meestal zijn het praatjes, bestemd om
zichzelf te beluisteren, over het
gepresteerde werk in 1972. Het Is
een verankerd blijven in wat voorbij is, omdat het voor deze heren
te moeilijk is ook maar de meest
nabije toekomst Ie belichten, bij
gebrek aan durf, perspectief en
visie.
Het was een saaie herhaling van
wat leeds gezegd werd m november 1971, en vroeger in 1970, en
In 1969, en zo verder Dit keer konden zij extra zwaar de vermeerdering der provinciale uitgaven in de
sociale sector benadrukken. Deze
vei meerdering was er wel nodig,
en daar heeft de VU in de voorbije
jaren herhaaldelijk de aandacht
voor gevraagd.
Door de sprekers der VU-fractie
vverd aan de meerderheid verweten
dat de provincie geen cultuurbeleid heeft, wat mipliclet erkend
werd door het unaniem aannemen
der motie over het uitblijven van
de uitbreiding van het kader van
de Kultuurdienst, — en bovendien
stuurloos rondzwalpt omdat zij in
de huidige verwaning — o zalige
grondwetsherziening i — helemaal
niet meer weet wat tot haar bevoegdheid behoren zal of nog behoort !
Bijzondere aandacht werd gevraagd voor de grote vraagstukken
die nu moeten onderzocht worden,
want morgen opgelost ; het ontvolken der stadskernen en de bescherming van het leefmilieu. Dat
er mogelijkheid bestaat tot het opslaan van tonnen kaliumcyanide,
genoeg om een hele wereldbevolking te vergiftigen, wekt verbijste
ring !

2.

artikelsgewijze
bespreking van het
beg roti ngsontwerp
1973

Hier vooral Is het gebrek aan begrip van de meerderheid voor de
minderheid flagrant.
Tot in den treure kan herhaald
worden en bewezen dat het geen
zin heeft dat overheidsorganismen
geld opsparen. Dat geld rendeert
niet ; het ligt te rotten en het wordt
slechts uit zakken der belastingbetalers geklopt om niet gebruikt
te worden. Dat een ontwerp van
begroting wel mag sluiten met een
batig saldo zal ieder rekenplichtige
grif toegeven ; dat dit saldo echter In vier jaar tijd oploopt van 50
naar 271 miljoen is onbegrijpelijk.
En dat men streeft voor volgend
jaar naar een overschot van 300
miljoen op een begroting van nog
geen 2000 miljoen, zegge dus een
overschot van 15 "'o zal niemand
verwonderen, als men weet dat
voor 1973 de provinciale opcentiemen gebracht werden van 90 op
100. Betaal maar, kleine man ! Het
geld dat gij zo moeilijk missen kunt
wordt niet gebruikt .
De VU-fractie drong er op aan
om nu eindelijk de belasting op de
fietsen, dat vervoermiddel van de
minst bedeelden onder ons, af te
schaffen. Dat was zeer gemakkelijk
te doen met het oog op de hoger
genoemde overschotten en de hierna vernoemde verhoging der belastingen op de verkoop van gegiste
dranken door de grootwarenhuizen
Neen i zegt de Bestendige Deputatie, en met kadaverdiscipline
herhalen alle CVP-BSP-ers : Neen !
Vraag van de VU : vrijstelling
van belasting op het personeel en
op de drijfkracht voor de eerste
vijf tewerkgestelden en voor de
motoren voor de eerste vijf PK. Het
zou de kleine man en de middenstand helpen in zijn bijna uitzichtloze strijd tegen de groten.
Antwoord : als hierboven door
dezelfde CVP-BSP-ers : Neen !

Hoezeer deze heren de middenstand, voor wie zij bij de opening
van de zittijd een motie gestemd
hadden, de regering vragende de
eisen van de middenstand grondig
te onderzoek en er het gepaste gevolg aan te geven, in hun hart dragen, bleek ten overvloede uit de
behandeling van de belasting op
de verkoop van gegiste dranken.
Vorig jaar was door de VU gewezen op de onrechtvaardigheid
van een belastingstelsel waarbij
niet meer belast werd dat gedeelte
van de omzet dat lag boven de
135.000 fr ; sommige zaken verkopen voor 40 en 50 maal zoveel.
Tegen zulke evidentie is ook het
gepraat der Bestendige Deputatie
niet opgewassen, dus maar een
smoesje : we zullen het onderzoeken tegen volgend jaar, misschien ..
Ja, dat zei ook de grootvader van
het uurwerk In het schuifken
De
Heren zochten, en zochten .. en
brouwden een nieuw reglement
waarin
1. de belastingsheffing niet progressief is
2. de belaste schijven slechts lopen tot 3,6 miljoen.
De super- en hypergroten mochten opnieuw juichen : ongeveer de
helft van hun verkoop is belastmgsvrlj I
Met de dood in het hart « werd
deze nieuwe ezelstamp aan de middenstand toegediend door dezelfde
coalitie CVP-BSP Zullen de middenstanders
eindelijk
begrijpen
waar hun vijanden en waar hun
verdedigers zitten ?
Iedereen heeft zijn mond vol van
« infrastructuur ». Daartoe behoren
in de eerste plaats de wegen. En
wat zien wij ? Van alle wegen zijn
de provinclewegen de erbarmelijkste, ook als ze van onbetwistbaar economisch nut zijn, zoals de'
provinciale baan Vlimmeren - Wechelderzande
Wat denken onze
brave Kempenaars als ze zien dat
sinds jaren hun belangen in deze
alléén door de VU verdedigd worden ?
Onze fietsers en boeren werden
niet vergeten : onze fractie brak
een lans voor meer fietspaden en
hogere subsidies voor het rianleggen van landbouwwegen.
Ook naar de cultuur ging de aandacht van de VU-fractie : zij pleitte voor meer durf en aanpak in
onze parken, de herinrichting der

subsidiering van fanfaren en zangverenigingen, — de 145 zangverenigingen aangesloten bij de 3 federaties ontvingen 50.800 fr. in
1971, terwijl voor het inrichten van
één tornooi niet min dan 141.000 fr.
gespendeerd werd aan presentiegelden !

3.

moties en

wensen

Zoals boven aangehaald stemde
de Raad unaniem een motie om aan
de regering begrip en maatregelen
te vragen voor de eisen van de
middenstand. Het belette de CVPBSP-coalitie niet in blok te verwerpen al de maatregelen door de VU
voorgesteld om de middenstand te
helpen in zijn strijd tegen de mastodonten : vrijstelling van belasting op de eerste vijf personeelsleden en op de geïnstalleerde motoren tot 5 PK, en progressieve belasting tot de volledige verkoopwaarde op de gegiste dranken.
De Raad keurde verder de motie
goed, voorgesteld door de VU,
strekkende tot het behoud van de
luchthaven van Deurne, en een andere die het belang in het licht
stelt van het herstellen van de
spoorverbinding Antwerpen - München - Gladbach, dwars door het
nijverheidsgebied der provincies
Antwerpen en Limburg.
De VU steunde het erkennen tot

brabant
De VU-fraktie in de Provinciale
Raad van Brabant (8 verkozenen op
90), heeft tijdens de gewone zittijd
van oktober het leeuwenaandeel
van tussenkomsten, voorstellen en
amendementen voor haar rekening
genomen.
Onze inspanningen werden met
een zeker sukses bekroond door de
aanvaarding, door de meerderheidspartijen, van onze voorstellen strekkend tot subsidiëring van het
Vlaams Onderwijs Centrum te
Brussel, het biblioteekwezen In
Vlaams Brabant en de oprichting
van een commissie belast met de
studie der middenstandproblemen.
Geen van onze talrijke andere
voorstellen werd door de meerderheid aangenomen, niet omdat wat
wij voorstelden onuitvoerbaar was,
maar eenvoudig omdat het van ons
kwam.
Tijdens de algemene bespreking
van het begrotingsontwerp, hadden
wij de gelegenheid de rampspoedige politiek van de huidige CVP- ,
BSP-PVV-meerderheid streng aan te
klagen en te wijzen op de dringende noodzaak van structurele hervormingen die zouden leiden naar

een splitsing van de Provincie Brabant In twee autonome provincies,
Vlaams- en Waals Brabant, met
Brussel als afzonderlijke entiteit
beperkt tot het huidig grondgebied
der negentien gemeenten.
Totaal nieuw en van zeer groot
belang, waren de voorstellen van
de Bestendige Deputatie, strekkend
tot ;
a) het uittrekken van een krediet
van 2.700 000 Fr. bestemd voor
de Instituten die zich bezighouden met politieke vorming,
b) de oprichting van een Europees
recreatieoord, Europeanum genaamd, op het grondgebied der
gemeenten Vlezenbeek, Gaasbeek en St Martens-Lennik.
Wij hebben ons zowel tegen het
eerste als tegen het tweede voorstel verzet, omdat :
a) men zich voornam het bedrag
van 2.700.000 Fr. onder de partijen te verdelen) naar rato van
hun getalsterkte (2.700.000 Fr.
te delen door 90 en te vermenigvuldigen door het aantal verkozenen per partij).
Omdat wij dit sisteem van verdelen niet aanvaardden en aan-

zone van nationaal belang van die
Noorderkempen en van de Rupelistreek. Zo vat zij haar rol op van
opbouwende oppositie. Al wat
volksbelang is wordt door de VU
gesteund.
Tenslotte de motie over de Voen,
De VU vroeg bij motie aan te
dringen bij de bevoegde instanties
cm de Voer onverdeeld bij Lintburg te laten.
Iedereen kent het monsterverbond der BSP-ers niet de k a s t e l
heren van de Voer tegen de kleine
Vlaamse man ; terug naar Luik,
zeggen ze.
En de CVP ? De motie mee goedkeuren mochten ze niet van hun
gezellen in de Bestendige Deputatie. Ze afkeuren durfden zij niet s
ergens staat de kiezer toe te zien.
En toch zouden zij onder de spitsroeden door moeten : de BSP klapt
met de zweep. En zo kwam het dat
zij bij monde van Bestendige Afgevaardigde Lessellers verklaarden
dat over de motie niet kon gestemd
v,/orden daar zij onontvangelijk was,
de kwestie zijnde zonder provinciaal belang I
Hoe evident het ook is dat elk
Vlaams belang het belang van elke
Vlaming is, de BSP zegt neen, en
de CVP moet meezeggen, unisono :
het belang van deze Vlamingen uk
de Voerstreek raakt ons niet I

m.c.

toonden dat het hele geval or»voorbereid en overhaastig was
voorgebracht, werd besloten de
zaak voorlopig in beraad te h o o
den en aan een grondige studia
te onderwerpen,
b) het geplande Europeanum een
soort permanente
wereldtenr
toonstelling, lijkt meer bestemd
voor rijke lui uit vreemde lani'
den en vooral voor frankofona
Brusselaars, maar in geen geval een ontspanningsoord voor
gewone Vlaamse mensen die er
zo dringend behoefte aan hebben.
Omdat, bovendien, de ligging
ervan, op amper een tiental ki"lometers van de Etrimomonstera
van Anderlecht een gevaar ir»
houdt voor verfransing en een
reële bedreiging voor het tot
nogtoe
onaangetaste
natuur^
schoon en landelijk karakter van
het Pajottenland.
Het verheugt ons uitermate dat
de feiten ons nadien in het gelijlt
hebben gesteld : in de « Standaard » verscheen een striemend
afkeurend artikel en de bevolking
van de bedreigde gemeenten kwam
reeds spontaan op de straat om in
een protestbetoging haar ongenoegen en verzet tegen de plannen
van de Bestendige Deputatie kracht
bij te zetten !

fr. van droogenbroeck,
vu-fractieleider.

De Baskische uitgewekenen in ons land vroegen ons hun dank over te brengen
aan de Vlamingen. Talrijk zijn ze inderdaad de Vlamingen, Vlaams-nationalisten, die
in geest van volkse Europese solidariteit met de wel erg geteisterde Baskische
natie ingegaan zijn op ons verzoek de protesttekst tegen de uitdrijving van Spaanse
Basken uit Frans-Baskenland aan de Franse ambassade te Brussel te sturen. Op
enkele dagen tijd waren er reeds honderden reakties als afschrift toegestuurd aan
onze Baskische vrienden te Brussel.
Maar breder is de aktie uitgedeind: 't Vlaamse komitee voor steun aan volksminderheden organiseerde onder een ruimere tekst een petitie van Vlaamse vooraanstaanden uit parlement en provincieraden. Ook hier werden, en dit uit diverse
partijen, reeds een 150 toetredingen genoteerd op een minimum van tijd. Kortelings
zullen deze namen in alfabetische volgorde aan de Franse ambassade te Brussel
worden bezorgd door een afvaardiging van het komitee.
Vlamingen als prof. Maton (RUG), prof. Karel Van Isacker S.J. (Antwerpen UFSIA),
dr. SC. Meulepas (Kessel-Lo), drs. Van de Meulebroucke (VVL), mevr. Aretz (Vereniging Vlaams-nationale weerstanders en politieke gevangenen), adv. Ryckeboer (Mechelen), letterkundige Valeer Depauw en Walter Luyten, als sekretaris vormen de
leiding van deze vereniging die door haar morele steun aan verdrukte volksgroepen
elders wil tonen dat een volk, als het onze door het eigen zware lijden van het
verleden oog heeft voor en solidariteit opbrengt met volkeren die het erger te verduren hebben.

Vlaams antwoord op
baskischo noodkrool
HART ONDER DE RiEM
Nadat via Basken in ons land in
Bayonne was bekend geraakt dat deze
solldariteitsakties In Vlaanderen werden gevoerd, werd een Vlaamse delegatie gevraagd om in de katedraal van
Bayonne aan de hongerstakers deze
eerste uiting van internationale solidariteit te komen overbrengen. Dit gebeurde in het weekend van 11 november. Het komitee duidde zijn sekretaris Waiter Luyten aan. Willy Kuijpers
persoonlijke vriend van Julen Madariaga, de gevangengehouden Baskische
nationalistische leider, deed de tocht
mee. Wellicht zou hij in Bayonne meer
onschendbaar zijn dan te Brugge op
11 juli. De tocht is een buitengewone
ervaring geworden. Men kent dergelijke volksminderheden gewoonlijk veel
te weinig rechtstreeks. De gebeurtenissen die overkomen, waaien dan nog
dikwijls over via de nieuwskanalen
van de overheersende staat De Basken hebben de naam van een volk
te zijn met punch. Met de beperkte
middelen waarover zij beschikken
(tenslotte 'n groep van 200.000 slechts
in Frankrijk, zij het dan zeer nauw
verbonden met de 2,5 miljoen Basken
uit Spanje) hebben zij hun beweging
in Noord-Baskeniand stevig uitgebouwd. Dit ondanks alle tegenwringerij van de Franse overheid.
De hongerstaking werd geleid door
een steunkomitee op stevige basis
uitgebouwd. Mensen van verschillende
politieke richting, ekonomische vooraanstaanden, slndikaiisten. Tijdens de
zaterdag van hun verblijf gingen de
Vlamingen mee op bezoek bij de meer
dan honderd hongerstakers die op dit
ogenblik nog volhielden (de meesten al
17 dagen) in een zestal kerken In het
Franse Baskenland. Onder leiding van
een uiterst simpatlek priester, e.h.
Larzabal, kultuurwerker en sociaal geengageerde, werd die dag voor meer
dan 400.000 fr. in totaal aan steungeld
uitbetaald.

Vele van de hongerstakers zijn Immers politieke vluchtelingen, die met
moeite werk hadden gevonden in het
weinig geïndustrialiseerde Frans-Baskenland. Sommigen waren reeds ontslagen door Franse bazen die weinig
Baskisch voelen. Elk kreeg dus meer
dan 4.000 fr. Een hele som om in zulk
beperkt gebied te zijn bijeengebracht.
Hoewel er ook wel een deel over de
Pyreneeën was gewaaid. Maar dat Is
voor hen ook het onverdeelbare Baskenland. De Vlamingen brachten In
hun ogen ook een geschenk van grote
morele waarde. Via de eerste groep
van handtekeningen van Vlaamse politieke vooraanstaanden zagen zij hun
strijd om menselijke en nationale erkenning in Frankrijk en Spanje gesteund door een vriendenvolk.

iN EUROPEES FEDERALISTISCHE GEEST
De Basken weten als volk van zeevaarders en handelaars ook hun public relations uitstekend te verzorgen.
De perskonferentie door hen belegd
voor de Vlaamse delegatie stond op
internationaal niveau. Een TV-ploeg
voor United Press International speelde
de opgenomen filmstrook door naar
40 TV-stations in de wereld. Er waren
korrespondenten voor Reuter, AFP,
« Le Monde », « Le Figaro », Franse
ORTF zowel radio als TV en verder
naast de grote streekkrant «Sud-Ouest»
een ganse reeks lokale bladen. Namens het Vlaams Komitee voor Steun
aan Volksminderheden zette Walter
Luyten uiteen hoe een dergelijk optreden van de Franse autoriteiten met
uitdrijving van een collectiviteit van
mensen, die zelfs het individueel recht
van gerechtelijke verdediging niet
kregen, de Vlaamse opinie wel moest
beroeren. Dit enkele weken slechts
nadat Frankrijk In een grootscheepse
kampagne van Vlaams-Franse vriendschap een goodwill-veertlendaagse te
Antwerpen had georganiseerd.

Toen ome « Vlaamse Bask » Julen Madariaga te Bayonne voor de rechtbank moest
komen om de misdaad te hebben begaan, zonder Franse toelating m Noord-Baskeniand ie hebben ve, bleven, betoogden Franse Basken, met de Baskische vlag, buiten
aan het gerechtshof.
Een dossiei met de lijst van ondertekening van een 150 Vlaamse politieke personaliteiten beindrukte wel
de Franse joernalisten Ook het fotocopiedossler van de lange lijst van
artikels reeds verschenen in de
Vlaamse pers over het schandaal van
de uitdrijving van de Baskische politieke vluchtelingen.
Wel werd benadrukt dat dit Vlaams
optreden niet tegen het Franse volk
als dusdanig moest geïnterpreteerd.
Want naast het optreden van de huidige Franse regeerders was er dan
toch weer de houding van moreelhoogstaande figuren als een prof. Héraud,
Sartre, generaal de Bolladière die door
hun klinkende uitspraken steeds meer
beklemtonen dat in een nieuw Europa
Frankrijk
het
zelfbeschikkingsrecht
van de volksgroepen binnen zijn grenzen zal moeten erkennen. Eventjes was
er de aanval van een korrespondent
van een Parijs dagblad die vroeg of
de Vlamingen niet het gevoel hadden
dat zij zich met binnenlandse Fianse
toestanden kwamen bemoeien en
eventueel zelfs Franse wetten overtraden. De Vlaamse repliek was dat de
delegatieleden behorend tot de jongere Vlaamse generatie na de oorlog
waren opgevoed in een geest van
Europese eenwording waarin men
voorhield dat door die nieuwe Europese geest eindelijk een slot zou komen
aan de Europese « broederoorlogen »
die 1914-18 en 1940-45 waren geweest.
Dat dit nieuwe Europa moest gevestigd worden op het respekt voor de
individuele rechten naar de beste
Europese tradities en tevens op het
herwaarderen van de volksgroepen en
streken in Europa tegen een verouderd
staatscentralisme. Dat de Europese
trusts en grootkapitalisten vlotweg elke dag de fiskale wetten schenden van
de staten waar zij hun grote concentraties hebben gevestigd en dat het
voor Vlamingen dan wel een kleine
zonde was om die oude centralistische
wetten van Frankrijk een licht moreel
duwtje te geven vrnuit die nieuwe

Groot was de ontroering in de katedraal te Bayonne, toen Willy Kui,pers en Walter Luyten aan de hongerstakers de boodschap
brachten van Vlaamse simpatie met de Baskische strijd voor zelfbescliikKing en menselijke waardigheid

Europese federalistische geest De Pa
rijse centralist deed er dan ook snel
het zwijgen aan toe
Twee Vlaamse kranten («Het Volk»,
«De Nieuwe Gids») hadden geblokletterd « Basken verkopen tegen Mirages ». Dit koude ekonomisch spel met
mensen werd door de Vlaamse woordvoerder sterk aangeklaagd. Daar de
Franse prefekt In Baskenland in persinterviews sterk het ekonomisch argument had gebruikt om de beroering
van de Franse Basken te kalmeren.
(Men kent dat van bij ons In de Limburgse stakingen. « Pas op dat de
vreemde Investeerders niet worden
afgeschrikt ») stelde een andere joernalist, een Baskenslmpatlsant, de
vraag of de Vlamingen eventueel een
aktie tegen de Franse invoer zouden
voorzien als de Franse regering haar
maatregelen niet zou intrekken. Men
weet dat van de ganse Franse uitvoer
naar de EEG-landen een vierde deel
naar Belgiè komt. Het antwoord was
dat de Vlaamse bevolking bij een eventuele kampagne misschien wel dit procent zou kunnen doen zakken. Herinnerd werd aan een precedent in Vlaanderen zelf, toen een groot benzinemerk
zijn verkoop met vele procenten zag
dalen wanneer een van de vooraanstaande direkteurs een brutale tegenbetogersrol had gespeeld in de Mars
op Brussel (De « keer-naar-uw-dorp »
tegenbetogers). « Le Monde », gretig
bljgesprongen in België door « La Libre Belgique » maakte daarvan in haar
verslag « dat de VU-parlementairen
in het parlement zouden voorstellen
om de Franse invoer stop te zetten.»
Kortom het werd een vlotte VlaamsFrans-Baskische perskonferentie, met
de dagen daarop grote koppen en artikels in vele Franse dagbladen.

GUNSTIGE KENTERING
De Basken waren optimist. Zij vonden dat door deze Vlaamse petitie,
door dit optreden in Frankrijk een
flinke stap was gezet naar de internationalisering van hun probleem. Groot
was de ontroering in de katedraal toen
het dossier « Vlaamse steun aan Baskische hongerstakers » door Willy
Kuijpers en Walter Luyten werd overhandigd. Het was niet te verwonderen dat velen van deze mensen, verzwakt door een toen reeds 19 daagse
hongerstakinc; hun tranen niet meester
waren
Zopas bereikte ons in het weekend
van 18 november een gelukkig nieuws
uit Frans-Baskenland. Onder invloed
van de stijgende beroering in FransBaskenland zelf, dbor steeds talrijker
reakties In het buitenland, is de Franse regering beginnen inbinden. Tegen
een belangrijke groep Spaans-Baskische vluchtelingen werden de uitdrijvlngsmaatregelen opgeschort. Van anderen zal het geval opnieuw worden
onderzocht. Op 18 november beëindigden de resterende hongerstakers dan
ook hun heroïsche pacifistische aktie.
Een telefoontje uit Bayonne deelde
ons dit mee En we waren dankbaar
om de formulering van hun zegsman
dat de Baskische kontaktman bij de
prefect van het Pyreneeëndepartement
had geformuleerd « dat de regering
er weinig opstond dat die aktie geïnternationaliseerd werd, zoals o.m. het
bezoek van de Vlamingen had bewezen »
Wellicht werd hier een eerste steen
gelegd voor een « Internationale der
nationalisten ».

WIJ . 25-11-72

deze week
in de wereld

de wereld
iTs nationaalj

• In de Westduitse parlementsverkiezingen
boekt de SPD (Brandt winst, lijdt de CDU
verlies maar is de verrassing van de dag do
60 % van de liberalen, die 8,5 % tier stemmen behalen tegen 5,8 % in 1969. Niet alteen beschikt de SPD-FDP-koalitie nu over
een komfortabele meerderheid in de Bondsdag, maar meteen is de SPD de grootste
partij van West-Duitsland geworden, welke
plaatë de CDU sinds het ontstaan van de
CDU sinds het ontstaan van de Bondsrepubliek innam. CDU-leider Barzel erkent nau<
welijks twee uren na het sluiten der stembureaux zijn nederlaag en feliciteert Willy
Brandt, die zich zeif als kanselier opvolgt. In
de CDU verwacht men een wijziging van de
partijleiding, nadat deze niet in staat is gebleken, de CDU terug aan de volstrekte
meerderheid of ten minste aan een « redelijke vooruitgang » te helpen.

(ARGOS) We zullen niet nog eens
de rezultaten van de bondsrepublikeinse

verkiezingen

te

zien geven.

Uit een komputers-prognoze was de
zondagavond al gebleken dat de « kleine » koalitie Brandt-Scheel het zou

• Geheim Vietnam-overleg tussen Kissinger
en Le Due To begonnen. Saigon wordt er
voorlopig buiten gelaten.

halen van het CDU-CSU-kwartet. Later op de avond werd die « techno-

• De Argentijnse regering zwicht voor de
eis van de teruggekeerde Peron en staat
hem het gevraagde kontakt met de massa's
toe. Tienduizenden Peronisten juichen urenlang « el lider » toe aan zijn villa, speciaal
door zijn aanhangers aangekocht naar aanleiding van zijn terugkeer uit ballingschap.

logische » indikatie bevestigd. De talloze posters, badges en stooibiljetten
met « WILLY Brandt muss siegen I »

• Volgens berichten uit Beiroet zou een
staatsgreep door legerofficieren, gericht tegen president Sadat, verijdeld zijn met de
arrestatie van een veertigtal officieren. Het
gaat grotendeel om officieren met de rang
van kolonel of luitenant-kolonel. Deze legergroep zou gekant geweest zijn tegen de
Sovjet-gezinde politiek van de president.

zijn dus, wat de liberaal-socialistische
verkiezingskampanje betreft niet vergeefs geweest : voor de eerste keer
na WO II wordt de SPD getalsmatig
de sterkste partij van West-Duitsland

• Meestal gunstige reakties in de Westeuropese hoofdsteden op de verkiezingsoverwinning van Brandt. In de meeste kommentaren wordt deze overwinning gunstig
voor de Europese en de vredesgedachte
genoemd.

terwijl de FDP van Walter Scheel, alle
verhoudingen in acht genomen de steilste opvlucht heeft gemaakt.

duitsland zocht vaderfiguur
De jongste politieke ontwikkeling
heeft echter niet veel gewijzigd aan
het bondsrepublikeinse leven van alledag. In dit opzicht is de polarizering
die volgens de kommentatoren zo tiplsch was voor deze verkiezingskampanje wel vrij kunstmatig geweest.
Algauw zal de triomferende koalitie
ervaren dat verkiezingsleuzen het nu
niet verder doen, dat nodig moet overgestapt worden op konkrete verwezenlijkingen. Hierbij zal de aandacht van
de nieuwe bewindsploeg voorzeker
uitgaan naar het stabilizeren van prijzen en lonen. De oppozitie had trouwens de inflatie hoog op de lijst van
haar politieke schietschijven gezet.
Maar men kan ervan op aan dat ook
de « kleine » koalitie zich op haar
beurt tegen inflatoire tendenzen zal
verzetten. Aan goede wil zal het voorzeker niet ontbreken temeer dat de
koalitie op dit vlak niet te hoog gekwoteerd staat. Maar er zijn nu eenmaal feiten die eerbiedwaardiger zijn
dan een burgemeester van Londen.
Een van die feiten is dat politieke en
administratieve beschikkingen in een
moderne
industriestaat
gedikteerd
worden door de soclo-ekonomische
behoeften van het ogenblik. Hierover
gaan protagonisten en antagonisten
broederlijk akkoord. Daarom vertoonden hun socio-economische desiderata zo'n ontstellend paralellisme ..
De polarizering was dus meer een
zaak van temperament en « persoonlijkheden » dan van streefdoelen Zowel de « kleine » koalitie als de oppozitie doelden op stabilizering. Eensgezind stonden ze rond opties als
werkverschaffing, distributieve rechtvaardigheid, binnenlandse veiligheid
en « gelijkheid voor alle burgers ».
De scherpe uitspraken die ze elkaar
naar het hoofd slingerden waren bedoeld voor de kiezer die afkerig is
van
verkiezingskampanjes
zonder
punch en bewogenheid. Reeds vóór
19 nov. hadden « progressisten » en
« konservatieven » als een modus
Vivendi over de ontvlambare pensioenkwestie I En wie gelooft vandaag nog
dat de veiligheid van de marktekonomie alleen afhangt van een CDU-CSU-

overwinning ? Niemand beter dan
Brandt moet weten dat de ekonomie
met de dag meer op staatsintervenite
aangewezen is. Uit die imperatieve
omstandigheid volgt dat de politiek
van zijn koalitie op de duur moet terechtkomen in die banen die ook door
de oppozitie uitgestippeld waren. Ook
Barzel had niet kunnen ontkomen aan
het imperatief van een alsmaar groter
wordende participatie van de staat in
het nationaal produkt. Alleen op het
vlak van de belastingsherziening gingen konservatieve en progressieve
kandidaten van tegengestelde opvattingen uit. Maar ook hier werd die
« onverzoenbaarheid » bepaald door
de samenstelling van het respektievelijke kiezerskorps, veel meer dan door
fundamentele verschillen. Werkgevers
en neringdoeners (het voornaamste
kliënteel van de CDU-CSU) reageren
in de regel feller op monetaire bebeschikkingen dan werknemers (de preferentiële aanhang van de SPD). Tussen werkgever en werknemer bestaat
om voor de hand liggende redenen
een niet te loochenen verschil in sensibiliteit. Wat de socio-ekonomische
problemen betreft kan men bijgevolg
de situatie van de Westduitse kiezer
vergelijken met de ezel van Buridan.
Aan weerskanten van de politieke
barrière lagen ongeveer dezelfde beloften opgestapeld : strijd voor het
leefmilieu, herwaardering van het onderwijs, voorbeeldelijke ordehandhaving, relance van de landbouwpolitiek, herstrukturering van het leger
en de bekende socio-ekonomische objektieven. Gekonfronteerd met ongeveer gelijk opgaande mogelijkheden
heeft de meerderheid van de kiezers
dan maar geopteerd voor Brandt.
Waarschijnlijk heeft een niet aanzienlijk deel van die meerderheid zich
hierbij ook laten leiden door sekundaire motieven : « der Willi « is inderdaad aardig op weg om de vaderfiguur van Konrad Adenauer over te
nemen... ofschoon men (uit respekt
voor de kiezer ! » het belang van een,
overigens onmeetbaar, charisma niet
buitensporig moet Qaan opschroeven.
Als er dan toch een zekere polarl.

zering is geweest dan lag die onweerlegbaar op het vlak van de Deutschlandpolitik, Brandt's buitenlandse politiek is inderdaad zwaarder gaan doorwegen dan de oppozitie lief was. Bovendien ging het zwaartepunt van de
balans niet eens in de rechting die
de CDU-CSU had voorspeld. In een
gedeeld land, gelegen tussen Russisch en Westers machtsbereik, krijgt
de buitenlandse politiek een stevige
dosis ideologische-c^ladenheid mee.
Toen Brandt zijn Oost-verdragen doordrukte (1970) was het ogenblik voor
een konfrontatie met de kiezer voorzeker niet gunstig. Maar de tijd heelt
vele wonden. Later is het viermogendhedenpakt over Berlijn uit de bus
gekomen. Ten slotte plaatste Brandt
met zijn interduits bazisverdrag een
sluitstuk op zijn Oostpolitik. Vandaag
hangt al een overleg tussen Navo en
Warschaupakt in de lucht en in Helsinki sleurt men al akkomodatie aan
voor een Europese veiligheidskonferentie. Met het uitzicht op faciliteiten,
ontspanning en .
duurzame vrede
heeft een deel van het Westduitse
kiezefkorps zijn ideologische voorkeuren naast zich neergelegd. Voor een
deel van de bondsrepublikeinse kiezers is de stembeurt van zondag j l .
een daad van berusting
geweest,
vertrekkend van het besef dat de
Oostpolitiek vandaag de dag nog niet
het geringste kwaad is. Op dit ogenblik kan niemand zeggen of die westduitse kiezer gelukkig of rampzalig geïnspireerd was
Hiermee zijn de westduitse teerlingen weer geworpen. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden gaat een nieuwe bewindsploeg
voor vier jaar scheep. Verwacht wordt
dat de koalitieregering
de betrekkingen met die oosteuropese landen
zal normalizeren waarmee nog geen
politieke betrekkingen bestaan (Tsjechoslovakije bv.) Op binnenlands gebied zijn de voornaamste taken de
ekonomische en financiële politiek,
belastingsherizening (de zware karwei !), herziening van het strafrecht
en de onderwijspolitiek. Wait and
See !

• Indianen ontruimen na dagenlange bezetting het kantoorgebouw van de regeringsdienst voor Indiaanse aangelegenheden. Hun
eisen (vergoeding voor afgeperste eigendom, toepassing der destijds aangegane akkoorden, menswaardig bestaan voor de Indianen in de reservaten) werden aan de regering overgemaakt, die reeds vroeger bij
monde van president Nixon ontvankelijk
werden verklaard, doch waarvan de eigenlijke bespreking ingevolge de administratieve traagheid uitblijft.
• Zuidjemenitische troepen ontruimen de
door hen bezetten noordjemenitische gebieden in toepassing van het onlangs te Kairo
gesloten akkoord waarbij zelfs besloten werd
tot de eenmaking van Noord- en Zuid-Jemen.
• De hongerstaking der Baskische volksnationalisten in Frankrijk (en ook te Brussel)
sensibiliseerd de openbare mening in die
mate dat ze de Franse regering ernstig rekening doet houden met verzachtende maatregelen tegenover de Baskische vluchtelingen uit Spanje. Van uitwijzing naar Spanje
van Spaanse Basken zou afgezien worden,
in Spaans Baskenland zelf woedt de jacht
op nationalisten voort met tientallen arrestaties in nationalistische kringen.
• De Britse premier op bezoek in Ulster
spreekt te Belfast harde taal : er kan van
Brits begrip en steun slechts sprake zijn
indien zowel katolieken als protestanten vei^
zaken aan geweldoplossingen.

• President Soeharto van Indonesië brengt
een officieel bezoek aan Europa.
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een portret

juan domingo peron
(ARGOS) Het is eind vorige week in Buenos Aires gebeurd. Roekeloos, eerzuchtig en onwaarschijnlijk soepel voor zijn 77 jaar liep Juan Peron, ex-diktator van Argentinië op zijn delirerende fans toe. De parade kon beginnen. In verre Argentijnse dorpen en steden schelden de klare klaroenen, roffelden de pauken, onder bogen van geestdrift schreed Juan Peron na een ballingschap van zeventien jaar zijn
hoofdstad tegemoet. Peron liep blootshoofds in de gutsende regen, glimlachte en
wuifde. Blijkbaar had de ballingschap zijn onverwoestbaar optimisme niet gekraakt.
Daar te Madrid waar hij vandaan kwam had hij ook niet veel zwarte sneeuw gezien. In een weelderig ingerichte flat had hij onaflaatbaar gepokerd over de toekomst van zijn land. Zijn ballingschap werd doorkruist door een paar geruchtmakende liefdesavonturen en altijd had hij kunnen rekenen op «dinero» dat gestadig
van ergens kwam toestromen. Generaal Franco was niet vergeten dat Peron het
na-oorlogse Spanje van de hongersnood had gered. Hoe dan ook met de terugkeer van Peron is de hoop weer gaan oplaaien in het hart van de honderd duizenden « decamisados » die voor een peulschil zwoegen in de duizenden vleespakkerijen en frigofericos van dit onmetelijk land. Maar tegelijk grijpen meer kapitaalkrachtige Argentijnen weer naar hun portemonnee. Zij hebben vage herinneringen
aan de daverende devaluatie die in 1955 achterbleef toen Peron naar veiliger oorden verdween. Onberekenbaar is Peron altijd geweest en terwijl de « decamisados »
zingen van strijd en vinnige wraak gaat de Argentijnse spaarder zijn financiële adviseurs raadplegen. One never knows....Toch blijft de terugkeer van Peron een haast
unieke gebeurt.enis: om zijn interne problemen op te lossen heeft Argentinië een
beroep moeten doen op de diktator die het zeventien jaar geleden met alle zonden
beladen de woestijn instuurde. Terwijl zoveel verbannen koningen en ministers in
alledaagsheid en vergetelheid verkommeren beleeft Juan Peron zijn marchia triunfal.
Rond een villa in Buenos Aires trekt een leger de wacht op, hetzelfde dat hem
in 1955 uit het prezidentiële zadel lichtte.

militair
Juan Peron werd 8 oktober 1895 in
een dorpje in de provincie Buenos
Aires uit een gezin van vermogende
landeigenaars
geboren. Maar Juan
voelde niet veel voor het fokken van
schapen en paarden. Daarom opteert
hij al in 1910 voor de militaire loopbaan die hij, zoals bekend zo aardig
weet om te buigen naar zijn eigen
voorkeuren. Peron is er al bij als het
Argentijns leger 6 dec. 1930 via een
pronunciamento
de teugels
overneemt. Op 4 juni 1943 behoort hij tot
een groep militaire nationalisten die
na een reeks paleisrevoluties op hun
beurt aan het roer gaan staan. Die
militairen skanderen «Nationale eenheid.» Eigenlijk voelen ze zich erg
aangetrokken door het Italiaans fascisme. Van 1939 tot 1941 was Peron
zelf in Italië geweest waar hij na een
opleiding bij de bersaglieri het korporatisme bestudeerde en algauw
warm liep voor de duce en diens
meesterlijke manipulatie van de massa. Peron die inmiddels al tot kolonel bevorderd is zal nu vlug promoveren tot minister van Oorlog, viceprezident en minister van Arbeid.

In die funktie speelt hij de kaart
van de arbeiders en dit in nauwe samenwerking met de socialisten. Sociaal gaat Peron zich zo radikaal engageren dat een troep officieren hem
In 1945 naar het eiland Martin Garcia
wil verbannen. De aspirant-diktator
wordt gearresteerd maar op 17 oktober na twee weken opsluiting wordt
hij onder druk van de volkswil weer
vrijgelaten. Nu moet Peron nodig zijn
grote troeven gaan uitspelen. Op aandringen van de Argentijnse r. k.
Kerk Ijesluit hij dan toch maar te
trouwen
met zijn
minares
Evita
Duarte, een starlet die aan zijn zijde
kampanje voert voor de prezidentsverkiezingen
van
1946.
Evita is
beeldschoon, goed en « heilig ». De
massa geraakt in vervoering voor de
uitverkozen weldoenster wier gelaat
naar het woord van de dichter «Blijde
straalt in de duisternis van de favella's.» Evita wordt gedragen door
heldenatleten, begeleid door het ritmisch marsjeren van peronistische
krijgers en ongenaakbaar op een briesende schimmel geheven. In 1946
wordt Peron dan ook prezident van
de republica Argentina. Met mussoliniaanse welsprekendheid heeft hij
anti - imperialistische, anti - kapitalis-

tische snaren geroerd. Daar staat hij
nu aan het hoofd van een, dubbelzinnige koalitie met konservatieven en
kommunisten. Prompt begint hij te nationalizeren: Engelse en Franse spoorwegen, banken, buitenlandse handel,
gas en telefoon moeten er aan geloven. De Argentijnse kapitalisten beginnen te kermen. Maar Peron lijkt
wel door sociale bewogenheid verteerd en laat een nieuwsoortige ideologie op de massa los. Hij bundelt
zijn teoriën wat hij als justicialisme
omschrijft. Dit justicalisme
is een
soort humane middenweg tussen kapitalisme en kommunisme. .E bene
trovato... maar een ideologie moet
je ook tastbaar kunnen omzetten en
die «Gerechtigheidsleer» gaat blijkbaar niet zo vlot van de hand.
Daarom zal Peron nu weer zijn Evita
mobilizeren, zijn «Madonna van de

juan domingo peron
have-nots» in wie de stakkerds uit de
vleespakkerijen en het agrarisch proletariaat hun geldingsdrang verwezenlijkt zien, Evita daalt van haar
briesende schimmel af, mengt zich
onder de «Decamisados» en slingert
heftige banbliksems naar de kapitalistische bloedzuigers. Peron bleef triomfen.. En toch lijkt die Peron kultus
niet bestand te^en de duistere machten van het Kwaad.

evita
Aan die fatale evolutie heeft Peron
zelf schuld. Van 1949 af begint hij de
vruchten van zijn anti-kapitalisme te
verspelen door toenadering te zoeken
tot de VSA en de machtige petroleummaatschappijen. De diktator heeft nl
dringend geld nodig. Bovendien gaat
hij nu ook de anti-klerikale toer op.
Als in september 1955 een nieuwe

een film als « The horme man »)
deze moord op de Commanches,
Apachen, Cheyennes, Arapahos,
Irokezen of hoe de stammen ook
noemden (zoals nog de zachtmoedige Kalifornische stammen
de Chilulas, Vrebures, Nipewais
en de strijdvaardiger Modocs)
blijft niettemin een zeer zwarte
bladzijde uit de geschiedenis
der USA.
De genocide op de Braziliaanse roodhuiden is echter geen
geschiedenis maar schrikwekkende en wrede werkelijkheid.
Af en toe komt een episode van
deze vandaag de dag voortdurende
volkenmoord
in
het
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Meer dan een eeuw geleden,
toen de uitroeiing der roodhuiden zich in Noord-Amerika voltrok sprak generaal Sheridan de
woorden uit, die geschiedenis
zouden maken : « De enige goede Indianen die Ik zag, waren
dood », welke uitspraak later
de bekende zin werd : « da
enige goede Indiaan is een dode
Indiaan •. Generaal Custer, een

doortrapte schurk, werd de
ijverigste bewerker van goede,
dit is doden Indianen.
De genocide op de Noordamerikaanse Indianen is reeds geschiedenis en al aarzelen de
huidige Amerikanen niet meer
dan één mea culpa te slaan Co.a.
door recente Amerikaanse ïilms
als « Soldier Blue • en « Little
Big Men • en zelfs indirekt met

Enkele jaren geleden kwam
het verhaal door van de afslachting van Indianen door
blanke kolonisten in het Amazonegebied, die daarbij op de
koop toe, geleid en geholpen
werden door de regeringsagenten voor de Indianen ! In plaats
van de Indianen te beschermen
en geleidelijk trachten te integreren In de nederzettingen, die
stilaan maar zeker ontstaan aan
de rand en reeds dieper in het
oerwoud, knalden deze « .ambtenaren • even lustig de Indiaflen, die zich ter goeder trouw
hadden overgegeven, neer. Ofwel organiseerden ze een re-

staatsgreep doorgang vindt blijft het
volk lijdzaam toezien. Peron gaat in
ballingschap...Maar door een vreemd
historisch anti-parallellisme staat hij
vandaag weer op Argentijnse bodem.
In tegenstelling tot vroegere verklaringen zou hij zelfs besloten hebben in Buenos Aires te blijven. Peron
beseft dat de mite rond Evita niet
dood is. Zonder Evita zou de Argentijnse arbeidersklasse nooit zeventien
jaar lang op zijn terugkeer hebben
gewacht. Toch staan niet alle Argentijnen achter de grootmoedigheid en
.. politieke bereRening van prezident
Lanusse. Prezident Lanusse staat wel
hoog aan de top van het leger maar
spreekt zeker niet in naam van alle
Argentijnse officieren Wel heeft de
prezident voor de onmiddellijke toekomst niet bijster veel te vrezen. Peron is nl niet gekomen met het zwaard
maar zwaait lustig met een vredespalm. Hij en zijn heetgebakerde Peronisten zullen voorzeker moeten afstappen van ekstreme eisen indien ze hun
land komplete bankroet en... burgeroorlog willen besparen: Lanusse en
Peron moeten elkaar kunnen vinden
op haalbare doelstellingen. Vooreerst
moeten zij het eens worden over WIE
de «Partij van nationale eenheid» bij
de verkiezingen van maart e.k. zal
aanvoeren De nieuwe kandidaat voor
het prezidentschap kan een peronist
zijn, gesecundeerd door een niet-peronistische vice. Maar ook een nietperonist kan lijstaanvoerder worden.,
vooropgezet dat een peronist dan
vice-prezident wordt. In die laatste
veronderstelling heeft Lanusse nog
een reële kans (vandaar zijn . .grootmoedigheid!)
Vermoedelijk zal de ex-diktator wel
liever
voorzitter worden van een
nieuwe koalitie (nationale eenheid)
dan prezident van een staat welks
legerleiding in het machtsbereik van
anti-peronistische generaals zou blijven. Er zijn trouwens redenen genoeg waarom Peron maar beter niet
in de prezidentszetel gaat zitten Een
kwarteeuw geleden kon hij nog als
weldoener des volks fungeren. Vandaag moet hij beseffen dat een leeggepompte staatskas hem de herhaling
van socio-ekonomische goocheltoeren onmogelijk maakt. Zelfs als gebeurlijk leider van een nieuwe koalitie zal Peron een domper moeten
zetten op zijn anti-kapitalisme, want
voor de nodige investeringen blijft de
Argentijnse republiek alsnog aangewezen op de VSA en het kapitaal.
Ten slotte heeft ook de tijd tegen Peron gewerkt. De jongere generatie
weet de man van zijn mite te onderscheiden. Zij wil weten of de heterogene koalitie die Peron beoogt een
lang bestaan beschoren is... Al bij al
kan niemand op dit ogenblik zeggen
of Peron niet beter in Madrid ware
gebleven, waar « wachten op Godot »
toch
niet zo'n barslechte
bezigheid was...

gelrechte slavenhandel met Braziliaanse planters. Of nog, en
dat was wel het gruwelijkste,
werden safaris georganiseerd
met Indiaanse mannen, vrouwen en kinderen als op te jagen en neer te schieten wild.
Soms deden de slachtpartijen
zich gewoon zonder klopjacht
voor en werden roodhuiden afgemaakt « zo voor het genoegen «... Tegenover het protest
uit het buitenland zag de Braziliaanse regering zich wel verplicht, uiteindelijk een aantal
van die bloeddronken planters
en agenten voor de rechtbank
te dagen, doch het proces bleef
feitelijk zonder gevolgen, met
onthutsende verklaringen van
beschuldigden en getuigen.
De aanleg van de Transamazonespoorweg geeft nu opnieuw aanleiding tot een ongelijke oorlog tussen roodhuiden
en blanken. De ontginning van
de bodemrijkdommen van het
Amazonegebied is er de inzet
van. Het scenario van een eeuw
geleden in Noord-Amerika herhaaft zich thans in Zuid-Amerika : het natuurvolk wordt van
zijn jachtvelden verdreven omwille van blanke ekonomische
penetratie. Beloofde rezervaten
worden niet toegekend, overeankemsten met de Indianen
worden niet nageleefd en in de

praktijk is de roodhuid voor de
blanke kolonist en de blanke
soldaat vogelvrij verklaard wild.
Het centrale bewind heeft het
veel te druk met de gewelddadige onderdrukking van de oppozitie en bevindt zich ook veel te
ver van de « plaats van de misdaad ». Want wiat nu in het
Amazonegebied gebeurt is zonder meer als misdadig te bestempelen.
Het zal wel te veel gevraagd
zijn om bvb. de samenwerkingspolitiek ten opzichte van het
ontwikkelingsland Brazilië afhankelijk te maken van de mate
waarmee Rio de Janeiro zijn
roodhuidenprobleem een menselijke, een beschaafde oplossing
tracht te geven. Zoals dit
vraagstuk nu wordt • opgelost »
heeft Brazilië in geen geval het
recht, verontwaardigd te doen
over de volkenmoorden in Afrika. Het Westen zelf met zijn
stalen wetten van ekonomisch
winstbejag gaat evenmin vrih
uit, de USA allerminst, die in
Latijns Amerika nog steeds aan
de basis liggen van de ekonomische uitbuiting en onderdrukking, waarvan de uitroeiing der
Indianen een onderdeel is. Over
dit laatste vooral hebben zlJ,
die zopas hun eigen eeuwfeest
van Indianenuitroeiing vierden
alle reden tot zwijgen I
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b i zlln vroegere koloniale gebieden in Afrika onderhoudt
liet Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking
CABOS) onder leiding van Staatssekretaris L. Harmegnies
• e n reeks scholen met Belgisch programma, d.w.z. de
Belgische schatkist levert de middelen (personeel, werkingskredieten, gebouwen, enz.) die het bestaan van deze
Instellingen mogelijk maken. Het Staatssecretariaat (het
ex-ministerie van Ontwikkelingssamenwerking onder de

het belgisch onderwijs
in zaïre

heer Scheyven) of het ministerie van Buitenlandse Zaken
maakt zich echter van de zorgen af door deze scholen als

memoran^

m privé-instellingen » te laten fungeren en ze toe te vertrouwen aan zgn. vzw's die ze souverein beheren met alle

aan

mogelijkheden vandien, voor de vzw en voor de minister.
De vereniging leidt het lieve leventje van een maatschappij die met staatsgelden maalt en de tweede heeft officieel geen verantwoordelijkheid meer.
Grossomodo gaat in deze instellingen 80% van het uit

de staatssekretaris vo<

de Belgische schatkist gehaalde geld naar Frans onderwijs, geen 20% gaan naar de opvoeding en onderwijs van

de minister voor nati<

de Nederlandssprekende kinderen. Bovendien kunnen in
deze vleespotten de vriendjes worden uitgezet : een advokaat die het niet heeft kunnen vinden in de magistratuur

de voorzitter van de

kan daar studieprefect worden, een eentalige Waal kan
er met de Nederlandse afdeling belast worden en er de
kinderen in zijn eigen taal afblaffen en intimideren, het
Nederlandse personeel in het Frans pedagogich instrueren enz. Daarbij heeft men er in deze scholen ook de

Voorwerp : Belgische schooi te LubumbasM, de zgiv
< Ecole h programmes belges ». beheerd door
de • ASBL, Les Amis de fEnsetgnement s
BP 3220 te LubumbashI, Rep. ZaTra. NedM^
landse afdeling.

vrije hand om met het personeel te schuiven (wie voor de
klas zou moeten staan zit er achter een bureel), om te
transmuteren (Vlaamse kinderen moeten er soms plots
van Frans eerste taal naar Frans tweede taal overschakelen omdat daarmee de Franse klas kan ontdubbeld worden)
om pedagogische bokkesprongen te maken ( het Engels
Se taal wordt Engels tweede taal het volgende schooljaar
•amen met de Franse afdeling die een boek uit Frankrijk
gebruikt, Duits en Engels worden met het Frans en met
Franse handboeken onderwezen zelfs indien de meerderlieid der leerlingen Nederlandssprekend is, turnen wordt
door een Duitse dame in 't Marseillees gegeven, enz.),
om te K verdienen » (vreemde leerlingen worden bv grif
aangetrokken en toegelaten omcjat ze 360% van het nor^
male schoolgeld betalen, de Franse schoolbevolking aandikken, iijikomsten opleveren die uitsluitend gebruikt w o ^
den voor de Franse afdeling maar onderdak krijgen in
Belgische gebouwen), om te discrimineren (de Franse
leerlingen hebben volledig eentalig klassiek middelbaar
onderwijs met alle afdelingen maar, vanaf de 3e van de
hogere cyclus gaan de Vlaamse kinderen als tweederangsburger door die school : ze moeten een taalgemengd regime volgen (met het oog op de transmutatie I), ze hebben maar één keuze meer bv. een 3e wet. B waardoor
al de pientere elementen die een A of een Latijnse kunnen verwerken verloren gaan, ze worden samen gezet met
de Franse afdeling, zelfs voor groepen die de 20 leerlingen overschrijden, in de Ie en de 2e krijgen ze alleen nog
schriftelijk onderwijs. Alles ten laste van de ouders en
tant pis pour les flamins I
Nu zal de geachte lezer misschien denken dat de be-

met de
Vlamingen
wordt
er gesold

De Nederlandssprekende ouders, gevestigd ta l u b o i »
bashl-KipushI en omgeving, In de republiek ZaTre. «n van
wie de kinderen de school met Belgisch progranma t »
LubumbashI bezoeken, school beheerd door ds i v n .
« ASBL, Les Amis de l'Enselgnement », verklaren schriftelijk dat zij, voor het schooljaar 1972-73, hun kindaren als
volgt In de Nederlandse afdeling wensen ondergebracht
te zien :

froebelklas
Ie
2e
3e

totaal 1 »

lager
Ie
2e
3e
4e
5e
6e

Is of tenminste uitsluitend uit ouders van leerlingen bestaat. Helaas niets van dat alles en, wat de Vlamingen betreft, zij staan veel verder dan waar de bezem staat : zij
mogen in de beheerraad vertegenwoordigd worden op de-

onderwijs

klas
klas
klas
klas
klas
klas

14
16
27
16
10
6

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
totaal t 89

lagere cyclus
6e
6e
5e
5e
4e
4e

staande beheerraad van de vzw Belgisch en taal paritair

7 kinderen
11 kinderen
8 kinderen

lat.
moderne
lat.
moderne
L.W.
mod.

middelbaar onderwijs
3
6
5
10
3
9

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
totaal i 36

selfde voet als de vreemdelingen : de Italianen, de Grieken, de Portugezen .
Het spreekt vanzelf dat de Nederlandssprekende ouders
het grondig beu zijn hun kinderen te moeten toevertrouwen

hogere cyclus

aan dergelijke autoritaire, achterlijke en pedagogisch-on-

3e
3e
3e
2e
2e
Ie

zinnige instelling waar zij niet de minste inspraak hebben
en waar hun kinderen, volgens de onbeschaamde mening
van sommige personeelsleden «des individus tolérés» zijn.
Daarom stuurden zij eensgezind (roerend waar het om
Vlamingen gaat !) op 12 mei 1972 het onderstaand memorandum aan de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, aan de minister van Nationale opvoeding en aan
de voorzitter van de Cultuurraad. Van eerstgenoemde
kwam geen antwoord. De voorzitter van de Nederlandse
Cultuurraad, Cultuurraad die toen nog in zijn kinderschoenen stond, wist blijkbaar niet wat ermee aanvangen en
maakte het schrijven over aan de Commissie van de verzoekschriften.

Bijgaande tekst, met verzoek tot integrale opname, ontvingen wij van de betrokken Vlaamse ouders. Over de aangeklaagde onaanvaardbare toestanden interpelleerde onze
Brusselse senator Bob Maes (Zaventem) reeds op 24 oktober j l . en vond daarbij instemming bij de Vlamingen van de
andere partijen. In zijn antwoord beloofde minister Claes
(Nationale Opvoeding) alles in het werk te zullen stellen
opdat ook de Nederlandstalige kinderen in Zaïre spoedig
over een volledig en volwaardig onderwijs zouden kunnen
beschiken. Hij verzekerde dat de moeilijkheden van de
Vlaamse ouders spoedig zouden opgelost worden. Afwachten nu of op deze ministeriële belofte gedaan aan senator
Bob Maes ook spoedig daden zullen volgen...

L.W.
eken.
wet. B
L.W.
wet. B
wet. B.

1
1
16
3
7
6

leerling
leerling
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
totaal ! 36

Totaal schoolbehoeftlge kinderen :
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# De ouders verzetten zich ook tegen de anarchie en de
verspilzucht die te voorschijn komen in de hun opgelegde
keuze van leerboeken : deze worden vaak zonder grondige
reden veranderd, vaak dienen vreemde handboeken aangeschaft die niet In België gebruikelijk zijn en waardoor de
studies in de war worden gestuurd, vooral dan van deze
leerlingen die ter gelegenheid van de verloven overpendelen naar onderwijs in België.

• Zij betreuren tenslotte ook dat de direktie van de
school niet de taal van de leerlingen schijnt machtig te
zijn en de ouders dus niet In de taal van hun kinderen
kan ontvangen. Waarbij dan nog komt dat de dienstorders,
de mededelingen, zelfs van pedagogische aard, en de
administratieve dokumenten in een andere dan de onderwijsstaal gesteld worden.

8. Om een associatief beheer van de instelling, in de geest
zoals dat aanbevolen wordt voor het Vernieuwd Secundair
Onderwijs.
9 Het stopzetten van aparte onderwijsvormen voor de
Nederlandse afdeling. Bedoeld worden de schriftelijke
cursussen in de hogere cyclus. Tenzij om redenen van
onvermijdelijke spaarzaamheid, deze ook in gelijke mate
zouden Ingevoerd worden In de Franse afdeling, maar dan
liefst met de nodige repetltors.
10. Om het invoeren en opvoeren van cultureel contact
met de moederlandse cultuurgroep en dit in het raam van
een integratie met het moederlands onderwijs.

Voor september 1972 aanstaande wensen de ouders
dringend :

# het opvoeren tot 4 van de personeelsleden van de lagere school ;

in de nederlandse cultuurraad
om deze redenen en andere verzoeken zij :

In deze cijfers, opgesteld op grond van de schriftelijk
uitgedrukte desiderata van de ouders, zijn niet begrepen :

#

de kinderen van eventuele nieuwkomers ;

# de kinderen die in België verblijven wegens het ontbreken van gepaste studiegelegenheid ter plaatse en die
eventueel zouden terugkeren ;

# de kinderen van Nederlandssprekende ouders die momenteel de Franse afdeling bezoeken wegens het ontbreken van gepaste studiegelegenheid in de Nederlandse afdeling en die eventueel zouden wensen terug te komen
naar hun eigen afdeling.

De ouders verzoeken de staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking in de eerste plaats, vervolgens de
minister voor Nationale Opvoeding en Cultuur, en, eveneens, In de mate van zijn bevoegdheid en aanbelangen,
de Nederlandse Cultuurraad, dit onderwijsprobleem voor
Belgische kinderen rechtstreeks en dringend te willen
aanpakken in de zin van een definitieve regeling.

De ouders nemen deze gelegenheid te baat om hun
zienswijze en wensen naar voor te brengen :

• Om uitsluitend technische en pedagogische redenen,
kunnen zij geen genoegen meer nemen met de huidige
wijze van beheren van deze instelling door de zgn.
« ASBL, Les Amis de l'Enseignement » en haar beheerraad
omdat noch taaipariteit, noch billijke verdeling van do
kredieten, noch inspraak van de ouders, noch principiële
noch daadwerkelijke gelijkheid van onderwijsmogelijkheden
gewaarborgd worden. Eén feit moge volstaan om hun
Stelllngname te verrechtvaardigen : in de beheerraad beschikken zij over evenveel vertegenwoordigers als de
vreemdelingen.
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# Het beheerkomltee Is er niet in geslaagd in de instelling een nationale geest van begrip en verstandhouding
te doen heersen. De ouders verzetten zich met klem tegen
de herhaalde pogingen tot Invoeren van een transmutatieonderwijs voor de Nederlandse leerlingen. Bedoeld wordt,
het impromptu overschakelen van Frans 2e taal naar Frans
I e taal ; het opvullen van het uurrooster met bepaalde
lessen in Frans en dit met de klaarblijkelijke bedoeling
de leerlingen naar de Franse afdelingen te kanaliseren.
Het gevolg van dergelijke pogingen, tegen de wil van de
ouders In, heeft herhaaldelijk geleld tot leer- en adaptatiemoellijkheden bij de leerlingen, tot overzitten enz. en tot
het wekken van wantrouwen van de ouders t.o.v. de degelijkheid van het verstrekte onderwijs. Het leidde ook fataal tot het afbrokkelen van het leerlingenaantal.

1. Om een rechtstreeks beheer van de school, hetzij door
de staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, hetzij door het ministerie van Onderwijs en Cultuur, hetzij
door beide, en dit uitsluitend via een verantwoordelijk
ambtenaar die de beide landstalen spreekt.
2. Om het organiseren van een zelfstandige Nederlandse
afdeling binnen de school, onder leiding van een verantwoordelijke pedagoog.
3. Om een paritaire verdeling van de kredieten door ontwikkelingssamenwerking ter beschikking gesteld voor onderwijs aan Belgische kinderen in Afrika, ofwel een proportionele, zoals deze gebruikelijk in België.
4. Om een principiële en daadwerkelijke gelijkheid van
onderwijsmogelijkheden voor de twee taalgroepen en dit
eender het aantal leerlingen In elke groep.
5. Om een zo groot mogelijke voogdij van- en aansluiting
bij het Nederlands onderwijs in België. Dit op het vlak van
zowel de structuur, als de leermiddelen en het toezicht.
Het studiebelang van de kinderen eist dit en een privé
bestuurde school brengt dit contact niet voldoende tot
stand.
6. Om het Invoeren, vanaf 1972-73, van vernieuwd onderwijs dat wellicht de problemen voortvloeiende uit de bei/olkingsnormen zal helpen oplossen.
7. Om het onvoorwaardelijk stopzetten van wat naar misbruiken zweemt. Bedoeld wordt het opnemen in de school
van een zo groot mogelijk aantal vreemde leerlingen en
het reserveren van de geldelijke inkomsten die eruit ge
haald worden exclusief voor de Franse afdeling (een
vreemde leerling betaalt 3,6 maal het normale schoolgeld),
het pressen van Nederlandse leerlingen in Franse klassen
om zodoende het ontdubbellngskworum te bereiken ten
voordele van die afdeling.

# het doortrekken van de hogere cyclus en dit, organisatorisch, naar de beste wensen van de ouders zoals zij uit
de hogestaande tabel blijken ;

9 een herziening van de lijsten van schoolboeken zoals
zij nu door de school werden aangelegd en, dit in de zin
van een vereenvoudiging en het weren van vreemde handboeken opgelegd met transmutatiedoeleinden voor de
leerlingen ;

# het aanstellen van een verantwoordelijk directeur voor
de ganse Nederlandse afdeling en het organiseren van
inspraak van de ouders ;

9 tenslotte willen de ouders hier ook nog hun grote bezorgdheid uitdrukken voor de cuituurintegriteit en de studietoekomst van hun kinderen en willen zij getuigen dat
zij zich volledig gerechtvaardigd voelen tot het uitbrengen
van hogerstaande wensen, enerzijds uit hoofde van de
belastingen die zij aan de Belgische schatkist afdragen
en waarvoor zij, tijdens hun verblijf hier, geen wederdiensten genieten behalve onderwijs desnoods, en, anderzijds uit hoofde van de zeer hoge schoolgelden die zij
betalen, zowel In Belgische als In lokale munt.

Hun onderwijsprobleem vloeit voort uit hun specifieke
beroepsbezigheid en vertoont onder dat opzicht een zekere analogie met de scholen voor kinderen van Belgische
militairen in Duitsland bv. Zij zijn ervan overtuigd dat de
lezer begrip voor hun moeilijkheden zal opbrengen en
betuigen hiermee hun oprechte wil tot medewerking aan
een oplossing.
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vol. pens 300 tr alles inbeer
Vlaamse, gottiisctie stijlschouw ?
of sierschouw naar eigen keus,
in
volslager)
artisanaatswerk t

d a n d us
Boomsesteenweg 890
Tel. 87 51.07 - 87.51.54
Natuursteenbedrijf
Abonnees « WIJ » 8

« HOME »
WONINGINRICHTING
KUNSTNIJVERHEID
HUWELIJKSLIJSTEN
Rijschoolstraat 45 B St Truiden

en 7 - Deurne
21.66.90
TECHNICUS
vertrouwen

ELECTRA BREE

"DE PRIISBREKER"

P.V.B A
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. 0 1 1 / 6 5 188 en 66 477
MIELE - AEG - LINDE

van het goede meubel
Groenstraat 84 . A n t w e r p e n
b i j Carnotstraat en Turnhoutsebaan
Keizerstraat ( M a r k t - Ternat)

Rectitstreekse invoer van
DUITSE PIANO'S w.o topmerken
als « Schimmel » en >< Ibach »

ZAKENKANTOOR

DE REUSE E.F.
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene
Tel. (053)66.235
BEZOEK

FIRMA DE MONTE
Adegemstraat 9
MECHELEN
tel. 0 1 5 / 1 5 0 3 4
Ook 10-tal merken van elektron
orgels ( v a n 8.000 fr a f ) « K ü n g «-blokfluiten • OrffInstrumenten.

CASTHOF LINDENHOVE
LAUWEREYS - DE BRUYN
K o u d en w a r m b u f f e t
Gezellige vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 . HEKELGEM

Tel. (053)687.40

"

STUDIO - WORKSHOP
biedt part-time en
f u l l - t i m e werkzaamheden,
w e l k e THUIS zijn te verrichten,
om U w vrije t i j d p r o d u k t i e f Ie
maken
Inlichtingen (postzegel insluiten)

STANDING

STUDIO - WORKSHOP

2 X kopen 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST

V l a m i n g , u w koffie
2 a 6.000 fr. b i j v e r d . p. md. Zo
eenv. lever. a. Vlaamse v r i e n d . I n d i e n geen verkoper b i j u, rechstr.
b i j ons ; p. 2 kg min 10 % , p. 5 k g .
m i n 20 % , op 140 of 164 of 176 fr
k g . Thuisbest. Spoorweg. Topkoffie
Hawaii 1720 Groot-Biigaarden. t e l .
(02)65.81.41.

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
Tel. 015 714.47
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel. 016/347.94
Voor West-Vlaandoren
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
Tel. 051/612.84
DIRIGENT

l A N BROUNS
BEGRAFENISSEN
Lakborslei

139 2100
TEL. 24.23.72

Deurne

P.o.b.

2168,

's-Hertogenbosch.

Leder en k u n s t l e d e r w a r e n
Klein en Groothandel

XAVANNA
Tel. 02/51.21.82 - 51 49.60
Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
VU 1 0 %
VOOR HET BETERE WERK

Kasterlee
« BREUGHELHOF »
VLAAMSE GEZELLIGHEID
BROODJES
CAFE - PANNEKOEKEN
SANITAIRE- en KEUKENINSTALLATIES

F. LAMBRECHTS
ABO. Braeckmansstraat, 34
RUMST
Veerstraat, 9 1 , RUMST
Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71
Erkend verdeler van
a a n b o u w k e u k e n s TIELSA
TIELSA geeft u modern
en n u t t i g k o m f o r t

GRAAF V A N VLAANDEREN
Stationplein 37
—
9300 AALST
Tel. (053)281.10
Koud buffet
Nette bediening

HUIS MEYNT)ENS OKTAAF
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38
BURCHT
Kruibeekse s t w g . 32, TEL. 52.74.72
Vloerbekledingen, tapijten, papier,
f o l d e r d e u r e n , louverdrape,
luxaflex, schilderwerken.
VU-leden en « W i j ».lezers 10 %
vermindering

CORTHALS
« U W KOFFIEHUIS »
Kattestraat 20 - 9300 AALST

Tel. 053/244.80
Pelsen « DE ZILVERVOS »
WILLEMIJNS WILFRIED
Gediplomeerd Bontwerker
Grote voorraad in Bontmantels,
Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren
—
PRIVAAT PARKING
—
Bovenrij 51-49
.
2410 Herentals
Tel. (014)217.10

H. PELEMAN - MARCKX
Van den Nestelei 16 - A n t w e r p e n
Tel. 39.19.27
TV - RADIO
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS

DEPREZ P.V.B.A.
v i s m i j n 104
—
Zeevicgroothandel

•

OOSTENDE
voor allen

.

RESTAURANT
HET PAIINGHUIS » a ' d Schelde
Het huis mei tam.lietradihe

)an PAUWELS DEBRAUWER
Brugstraat
wek

10 - 93?8 Schoonaarde
Tel. 052 43246
rustdag v n | d 14u tol .":at 16u

A a n b o u w k e u k e n s HELEMAAL naar
maat.
Apart en per klant gemaakt.
Niet duurder dan seriefabrikatie, en
zelfs beter I
Prijsbestek en studie zijn gratis.
Keukenbedriif
R.ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT
Tel. (058)23581

p.v.b.a. LIERSE VLOERHANDEL
Lisperstraat 49 - Lier
Tel. (03)80.14.71
Specialiteiten :
VASTTAPIJT
OPEN HAARDEN
REEDS 50 JAAR LEDERWAREN

MARC SIEBENS
Ommeganckstraat 14, A n t w e r p e n
Tel. (03)33.92.90
Koffers en reistassen, school, en
boekentassen, g e l d b e u g e l s , brieftassen, dameshandtassen,
allerlei
geschenken, enz
Met

Volkswagen

geen

Assesteenweg 117 - TERNAT
Tel. (02)52.13.12

P A P Y R U S
Boek-, Papier- en
Fonoplatenhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
( n a b i j het Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09

GELD
Voor een persoonli|ke lening I s f e
2de of 3de rang, w e n d t U tot

Frans Van Moorter
Oudenaardse Stwg 121 ERPE
Tel. (053)22911

Bouwbedrijf NORDEX
n o d i g t U uit tot een bezoek aan h u n
m o d e l - v i l l a , gelegen
Autostrade - Aaiter
Afspraak (09)74.15.45

P.V.B.A.
NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

l a n g e Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

KINDERARTIKELEN : p l o o i - en w a n d e l w a g e n s - bedjes en w i e g e n stoelen en looprekken - schommels - k a m e r v e r s i e r i n g e n - wastafels
en waskussens - k i n d e r k l e d i n g .
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - r u i t e r u i t r u s t i n g e n - p i n g pong tafels - b a d k l e d i n g en alle toebehoorten - r o l - en ijsschaatsen
kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus en merkartikelen : autobanen - elektr.
treinen der beste merken - auto's - go-carts - t r a k t o r e n - p o p p e n p o p p e n w a g e n s en -wiegjes - burelen - lessenaars - b o r d e n - fietsjes
alle gezelschapsspelen - alle soorten m e k a n i e k e n - schooltassen borden - t u i n m e u b e l e n - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

Groepen

WAALBORRE

de zaak voor banketten en zakendiners van 15 tot 220 personen.
Specialiteit vis en schaaldieren
Tel. (02)52.84.16 Maandag gesloten

en
maatschappijen

#

voor U

U M A G BIJTEN V.<
Inderdaad, wanneer U met 5 k g .
k o f f i e afneemt, mag U w e r k e l i j k
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN.
V e r m i n d e r i n g tot 30 fr. per k i l o .
Gratis aan huis besteld

bedacht
allerhande ! ! !

RIMBO-koffies

Speciaal

Heikant, 5 1 , 9140 ZELE
Tel. (052)44503

CARROSSERIE
LOOS - V A N HOOF
Schranslaan 70
1840 EPPEGEM
5 7. aan V.U.-leden
Tel. (015)629.42

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03) 86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
Bijhulzen : C o g e l j Osylel 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p s n
Tel. ( 0 3 ) 36.10.11
Gent
tel. ( 0 9 ) 22.45.62
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19

•
•
Vlamingen,
• • T W I vraag GRATIS ADVIES
^^^M
" o o r u w hypotheek^ • ^
leningen ( I e en 2e r.)
en u w b o u w g r o n d k r e d i e t e n
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond.
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal in g r o e p : g e z e l l i g , f i j n , g o e d en g o e d k o o p .
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse g o e lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen.
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal v a n de stad
LEUVEN (Bierkelder) : O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste
kelder v a n Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r a a t 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste v a n Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen.
HULSTE ( K o r t r i j k ) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Kon. Asfridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - Tel. 0 5 1 / 7 2 . 8 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraaf - Tel. 011/736.30
KESSENICH : V e n i o Steenweg - Tel. 011/619.71
KNOKKE : Steenweg K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r k e r k e - Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote M a r k t 17 - Tel. 011/320.51
OOSTENDE : O u d e Luchthaven M i d d e l k e r k e - Tel. 059/320.86
W i j zoeken dringencJ : als medewerkers : Ernstige families w a a r v a n
de man of de v r o u w de k e u k e n kan en leiden. — Vast l o o n - Kost en
i n w o o n gratis - In regel met sociale w e t . - Liefst mensen v a n 'f vak.
Schriftelijk aanbieden b i j ; ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.

ÜNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n en makelaars
neem konfakt met ons I

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
e r k e n d door alle z i e k e n f o n d s e n
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Lef o p het h u i s n u m m e r I)
Telefoon 03/36.86.62

ALLE GLAZEN

problemen

Garage ST-|OZEF

MARTENS

Restaurant

KASTEEL

Houtwerken ). VERHULST

V L A M I N G E N , voor u w afspraken
te Aalst : CAFE - GASTHOF

TV PEIMAR 61 scherm
12 500 fr. I.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste k o r t i n g
T.V. V A N A F 9.000 F

ASSEBROEK - BRUGGE
Baan naar Kortrijk
60 m toonvensters
1 000 verlichtingselementen
Open van 8u30 lot 20 uur

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W
Tel. 03/75.97.00
M I L A D Y Couture
Lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST 1

DIRK

MARC DE VRIESE

Eigentijdse

MARC UYTDEWILCEN
W o u t e r Haecklaan 6
Tel. 21.66.99 UW KLEUREN T.V.
Koop b i j ons in

2610 Wilrijk
ook na 19u
Kunstdekor
% korting

VERLICHTINGSGROOTHANOEl

Zi-U-tt

ALLE M O N T U R E N

Voor lezers van d i t blad 10 %

korting

PELSEN
CUYLITS
ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE!

Fruifhoflaan 102-103
Berchem

etASNP

Wij
moderniseren
uw
overjaarse
bontjas
naat
de nieuwste m o d e l i j n .
M a k e n In eigen atelier
alle m o d e l l e n naar U w
keuze en i n de pelssoort
die U zelf uitkiest.
LIEFST AFSPRAAK
TEL. 49.21.96

MAKEN

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK I
Alleeninvoer voor België en Luxemburg:

GEYO

p.v.b.a.
CiNircMHilacHi 106
2120 SCHOTEN
Tel.: (03) 58.74.33

WIJ - 25-11-72

IS

maatschappij
Met het woord « patiënt » voorop te zetten in het colloquium onlangs
gehouden te Brussel in het Kongressenpalels gaf het Algemeen Sindikaat
der Geneesheren het aksent dat hoognodig moest geplaatst worden in
een debat over de gezondheidszorg. Al te dikwijls was het de jongste
laren zo in het steeds opnieuw opduikende problemendossier in deze
sektor dat de diskussie herleid werd tot een « dokterskwestie » of een
financieel touwtrekken tussen organismen en Instanties die betrokken
zijn in dit gebied dat voor de staat inderdaad een reusachtig miljardengebied geworden is. Die belangen worden dan zo groot dat de « kleine »
belangen van de hoofdbetrokkene, de patiënt, waarvoor het allemaal dan
*gn. toch gaat meermaals worden platgedrukt tussen de dokters- en mutualiteitsbelangen.

veelste « raad » gebeuren, naar het
voorbeeld van reeds zo talrijke organismen, topzwaar of steeds bezet door dezelfde « representatieve » figuren ? Vooraleer men zoekt
naar strukturen om de Inspraak
van de patiënten mogelijk te maken moet een degelijk onderzoek
gewijd aan de eigenlijke behoeften
van de bevolking m dit domein.
Het voorstel van dr. Anciaux was
niet een zoveelste adviesraad op

groep evenwaardig In betrokken is.
Daarna komt de diagnosefase : een
Intergroepsgesprek waar de resultaten worden geëxpliciteerd en
waar prioriteiten worden vastgelegd.
Motiveringen voor het komende
optreden worden langs de aangepaste media verspreid, de planning
wordt opgesteld en dan komt de
uitvoering van het aktieplan Op
zulke wijze groeien de betrokkenen
mee met de plannen.
In dit verband is de « gezondheidsopvoeding . van zeer groot
belang. Scholen, werkgevers kunnen in het kader van preventief

optreden hier eea ved arotere rol

patiënl en
gezondheidszorg
o p dit colloquium was er een
paneel voorzien van politieke personaliteiten die hun visie moesten
geven op het ziektebeieid, ingekaderd in dat tema • Patiënt en gezondheidszorg . . Naast de parlementairen De Rere, Verhaegen en
W. De Ciercq voor de traditionele
partijen, was dr. Anciaux woordvoerder namens de Volksunie. Ook
tegenstanders waren unaniem om
de degelijkheid van het door Anciaux geschetste standpunt te loven. Baserend op een jarenlange
ervaring als huisdokter eerst, arbeidsgeneesheer later, getuigend
van een scherpe kijk op de soclodemokratische
(of
ondemokratische) strukturen, was het door
hem naar voor gebrachte standpunt dan ook zeer verrijkend in
het debat.
Onze Brusselse volksvertegenwoordiger ging uit van de vaststelling dat ondanks alle diskussles.

ondanks die steeds groter wordende miljardenkoek van de gezondheidszorg de mens « om wie het
toch gaat », zich er niet goed bij
voelt. Zijn « welzijn » is onvoldoende verzekerd en verzorgd.
De verbruiker staat nergens centraal, zelfs niet in de financleelekonomische benadering, de enige
waarvan geregeld sprake is in het
parlement.
WH men vertrekken van de positie van de « verbruiker •, in dit
geval de patiënt of mogelijke patiënt, kan men moeilijk geloven dat
de bestaande officiële Instellingen,
evenmin als de mutualiteiten hiervoor nuttige kanalen zijn. Zij kunnen niet én de beheerder van de
financiën van de patiënt, de betaler bij ziekte of invaliditeit, de
aanbieder van gezondheidszorg en
tevens de spreekbuis zijn, waarlangs de patiënt zelfstandig kan
meepraten. Moet het langs de zo-

berichten

meester - leugenaars

uit de
samenleving

Vlaamse
onverschilligheid
Een Spaanse vrouw die in Gent
kwam wonen wilde per sé Nederlands leren, wat ieder weldenkend
mens niet meer dan normaal kan
vinden. Nu blijkt het eens te meer,
dat er In Vlaanderen heel wat gebrek aan weldenkende mensen bestaat. Om te beginnen had de
vrouw in kwestie het heel moeilijk
om ingeschreven te worden voor
een geschikte avondkursus. Toen
ze reeds wat Nederlands onder de
knie had en met onze mensen wilde spreken, scheen niemand haar
te verstaan of te willen verstaan.
Na enkele woorden werd er reeds
in het Frans geantwoord en waren
onze Vlamingen stomverbaasd dat
een vreemdelinge Nederlands wilde
leren, terwijl zij blijkbaar toch Frans
kon. Gezien Spanjaarden zeer fier
zijn als een vreemdeling hun taal
wil leren, kan deze Spaanse vrouw
dergelijke houding niet begrijpen.
Wij kunnen dit evenmin en schamen ons ontzettend over dit zoveelste gebrek aan Vlaamse fierheid.

Een gekend Chinees spreekwoord zegt : . leg gerust, maar
lieg met mate ». Dit schijnt niet
het geval te zijn voor Gaston Zweffer uit Namen die wereldkampioen
liegen werd in het Franse Moncrabeau. Deze geboren leugenaar heeft
reeds heel wat ervaring achter de
rug. Sinds 15 jaar Is hij lid van een
vereniging die alleen maar meesterleugenaars toelaat. Wie tot de vereniging wil toetreden moet een
bijzonder moeilijk examen afleggen
maar hij krijgt dan ook een diploma en het recht in de ganse wereld
te liegen. Wij vinden het niet rechtvaardig dat een gewoon mens
daarvoor een examen dient af te
leggen, terwijl politiekers over de
hele wereld mogen liegen naar
hartelust zonder diploma en zonder
vereniging.
De eerste kategorie is helemaal
niet gevaarlijk.

porno op de terugvt^eg
Steeds meer Amerikanen worden
het beu altijd weer opnieuw folders
over sexartlkelen in hun bus te
krijgen.
Hun
nieuwsgierigheid
schijnt bevredigd te zijn. Reeds
600.000 Amerikanen hebben een
formulier ingevuld en naar de posterijen teruggestuurd. Met dit formulier verbieden zij de post nog
pornofolders in hun bus te stoppen.
De baas van een postorderbedrijf
die vergeet ermee rekening te houden, gaat de gevangenis in. Dit op
grond van de verscherpte wetgeving.

te richten naast de vele, maar wel
een welzijnsorgaan. Institutioneel
opgericht,
permanent
werkend,
sterk gesubsidieerd, met draaischijven op de verschillende politlek-admlnlstratieve
niveaus, zo
b.v. met verplicht advies aan de
politieke beleidsorganen.
Als metode van werken [In Nederland staat men reeds ver op
dat vlak) zou moeten begonnen
worden met een sociologische onderzoeksfase, waar elke betrokken

spelen dan thans het geval is. Er
bestaat al wel heel wat (N.W.KW.,
schooitoezicht, sporttoezicht, arbeidsgeneeskunde) maar alles gebeurt nog te fragmentarisch, er is
weinig of geen coördinatie. Meer
en meer ziet men toch het multidimensioneel karakter van de ziektes in. Daarom moet In dit geheel
van maatregelen In het . vermenselijken van de gezondheidszorg »
de rol van de hulsarts terug geherwaardeerd worden.
Dr. Anciaux sprak in dit verband

Ook in Denemarke.i stelt men
reeds geruime tijd een achteruitgang vast in de erotische industrie.
Eigenaardig is wel dat men met de
tegenovergestelde taktiek hetzelfde resultaat als in Amerika bekomen heeft. Was het niet Denemarken dat de grootste vrijheid op het
sexuele vlak genoot ?

zijn voorkeur uit voor het groepswerk in de huisartsenpraktijk, met
paramedic!, met maatschappelijke
werkersCsters).
Wat het aanbod betreft van gezondheidszorg zouden bij doorgedreven onderzoek heel veel behoeften van de patiënt aan het licht
komen, vooral in verband met ds
anonieme en onpersoonlijke behandeling. Langs zulk welzijnsorgaan
zou de Inspraak en medezeggingschap van de patiënt vooral dan
met hulp van/of via de huisarts
kunnen bekomen worden.
Dit brengt dan mee een noodzakelijke wijziging in de opleiding
van de arts, vooral de huisarts.
Waar die opleiding nu al te veel
op een somatische orgaangeneeskunde gericht is, wordt een multidisciplinaire opleiding vereist :
meer toegepaste psychologie, sociale wetgeving, begrippen van
recht o.a. arbeidsrecht. De sociale
belangstelling moet reeds aan de
universiteit gewekt worden door
het doktersjargon op een begrijpelijke manier te leren overbrengen
aan de patiënt.
Een deel van de opleiding zou
daarom samen moeten gebeuren
met andere beroepen (paramedici,
maatschappelijke werkers). Dit zou
de latere samenwerking veel gemakkelijker maken en geen « doktersklasse . kweken. De universitaire fakultelten zouden daarom
snel overleg moeten plegen om dit
uit te werken. Wanneer zij dit niet
kunnen in eensgezindheid moeten
de politici na degelijke voorlichting
zelf de hand aan de ploeg slaan.
In zijn slotwoord zegde dr. Anciaux dan dat deze toespraak
slechts kon gelden als een opengooien van een debat dat als
hoofdbedoeling moest blijven hebben de gezondheidszorg meer efficiënt te maken, zowel voor de
direkte gezondheidsbevordering als
voor de financiële inspanning van
de gemeenschap. En dit steeds om
welzijn en geluk van de mens in
dit domein te vergroten.

(advertentie)

Het ideale Sinterklaasgeschenk

MUNDOVISIE
1 DEEL
GRATIS

voor hen
die nu
de bon
Inzenden.

echtscheidingen
in de sovjet - unie
De « Komsomolskaja Pravda •
onthult een en ander over echtscheldingen in de Sovjet-Unie. Volgens dit blad zou een op vijf echtscheidingen te wijten zijn aan de
drank. Een op zes loopt mis ten
gevolge van slagen. Dit heeft voor
gevolg dat de Sovjet-Unie de tweede plaats inneemt in de wereldrangschikking van het aantal echtscheidingen. Verleden jaar telde
men er 26 op 1000 inwoners of
slechts drie minder dan in de Verenigde Staten.
Niemand zal betwijfelen dat slagen en drank de twijfelachtige
« voorrechten » van de man zijn,
zodat dus ook in de Sovjet-Unie
de vrouw op dit vlak het grootste
slachtoffer is.

Een unieke
^
encyclopedie door de
Winkler Prins-redactie
samengesteld en speciaal gericiit lot de jeugd.

_ , „ , ^

In een begrijpelijke en
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vlotte taal wordt het gehele ^—
gebied van het menselijk weten en kunnen behandeld
waarbij veel aandacfit wordt besteed aan de onderwerpen waarvoor jonge mensen belangstelling hebben: sport, vrljefijdsbesteding, kleinkunst, actualiteit
enz.
Verschijnt op een royaal formaat en in 16 van A lot
Z met kleurplaten geïllustreerde delen. Prijs per deel
325 F. De eerste 5.000 intekenaars ontvangen het
eerste deel gratis.
WINKLER PRINS: 100 JAARENCYCLOPEDISCHE ERVARING

definitie van v r o u w
Ergens gelezen : • vrouw-zijn betekent voor jongensachtig uitgescholden te worden, terwijl je alleen maar In die boom wilde klimmen om ver te kunnen zien ».
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Ik wil gratrs en zonder de minste verplichting kennis maken met
Mundovisie

NAAM;.™..
ADRES: .,„

„ PLAATS!

BEROEP;
,.,—.
. , , „
TELEFOON' .,
„,.,„„„,.
m blokletters invullen en In een open omslag versturen aan uw boektia'ndelaar of
rechtstreeks aan N V ELSR/IER SEQUOIA - Mercelrsstraat 74 - 1050/2 Brussel.
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literaire tijdschriften
NOODZAKELIJK KWAAD
Hoeveel specifiek literaire tijdschriften, gedeeltelijk literaire en tenslotte
algemeen-culturele tijdschriften verschijnen in de Nederlanden ?
Insiders zeggen : veel, té veel.
Wellicht kan niemand onder hen ze
alle noemen. Want er zijn er voortdurend die komen en verdwijnen, opgeslorpt worden, in andere handen over
gaan. In het beste geval mag je van
de ambtenaren van het ministerie van
Cultuur verwachten dat ze je een (onvolledige} lijst voorleggen. Een lijst
die nooit de evolutie op de voet volgt,
hoewel het permanent inventariseren
van dergelijke publicaties tot hun taak
zou moeten horen. Ons « cultuurministerie » subsidieert gelukkig meerdere
der literaire en algemeen culturele
tijdschriften door het aankopen van
een aantal abonnementen. Zonder dit
aanmoedigingssysteem
zouden
die
tijdschriften — op enkele uitzonderingen na — helemaal geen betalende
abonnees hebben. Want behalve de
oprichter-uitgever-eindredacteur en zijn
eventuele staf van schrijfgrage medewerkers, naast enkele bibliotheken en
letterkundige archieven, is haast niemand gebrand op het aankopen en lezen van die tijdschriften.
Een en ander betekent dus dat de
samenstellers veel energie besteden
in de ijdele hoop een werkelijk forum
te vinden voor hun opgepotte creativiteit of voor hun standpunten.
Het zou nochtans rampzalig zijn voor
het literair leven (en voor de creativiteit) als morgen niemand meer het
onbetwistbaar nuttige idealisme zou
opbrengen om dergelijke tijdschriften
op gang te brengen en te houden. Literaire tijdschriften maken het literair
weer : het is de plaats waar ontelbare
auteurs (die vaak over het hoofd gezien worden door de commerciële wereld van het boek) debuteerden en een
blijvend forum vonden. Overigens is
het de plaats waar de literaire produkten van ons taalgebied geëvalueerd
worden en waar voortdurend over het
(taal)muurtje heen wordt gekeken. Literaire tijdschriften zijn dus een noodzaak. En daar er een al te grote wanverhouding bestaat tussen inspanning
en waardering, kan men haast zeggen
dat zij het noodzakelijk kwaad zijn
waartoe alle literatuur-bewusten zich
moeten lenen. Toen Julien Weverbergh
nog de establishment-Werverbergh niet
was, maakte hij zich (terecht 1) eens
erg dik om de ontnuchterende vaststelling dat slechts hier en daar een leraar
Nederlandse Taal- en Letterkunde literaire tijdschriften leest. Dan nog over
het aankopen gezwegen.
Literaire en algemeen culturele tijdschriften koopt men bijna steeds voor
een prikje. Niet alleen daardoor zijn zij
hun prijs overwaard. Dat laatste zouden zij nog meer zijn indien de vele
honderden schoolbiblioteken en openbare biblioteken hun verantwoordelijkheid ter zake zouden opnemen.

DE ONBEKENDEN
Onder de literaire en algemeen culturele tijdschriften treft men er heel
wat aan die geen krans meer behoeven. Maar andere blijven ofwel verstoken van een zekere faam, ofwel
worden ze gewoon over het hoofd gezien. Om die reden willen wij de minder bekende en gekende een duwtje
geven. Wij pikten er voor deze uitgave voorlopig drie uit : Mozaïek, ArgoCahiers, Simplicitas Sed Veritas.
Mozaïek is een uitgave van de «Kulturele Studiegroep SKH ». te Antwerpen. Met behoorlijke regelmaat verschijnen « Mozaïeken », waarvan de
inhoud niet steeds van onbetwistbare

waarde Is. Gevarieerd is het programma zeker : vertalingen van Europese
toppers, debuten uit ons taalgebied,
sterk satirisch getint werk in strips en
cartoons, nummers over plastische
kunstenaars en socio-economisch of
politiek gerichte geschriften. Is het
gehalte van sommige •• Mozaïeken »
niet om naar huis over te schrijven, de
grote verdienste van het tijdschrift
ligt op het vlak van de (zeer ruime 1)
verspreiding. Wat dan weer een uitzondering op de algemene regel
vormt.
Argo-Cahiers. Dit vormelijk nogal bescheiden tijdschrift, maakt een goede
kans over een paar jaar aan te sluiten bij de reeks tijdschriften die vandaag ai niet meer weg te denken zijn
uit het cultureel leven In Vlaanderen :
Dietsche Warande en Belfort, Nieuw
Vlaams Tijdschrift. De Vlaamse Gids,
Trefpunt, Kreatlef, Yang, Zenit 74,
Nieuwe Stemmen. Ons Erfdeel. Vlaanderen, Heibel, e.a.
De Argo-Cahiers
hebben
reeds
waardevolle dingen gebracht • recensies, essays (w.o. een belangrijk werkstuk over Paul VaruOstayen), poëzie
en proza van « onbekenden • standpunten (w.o. het socio-reallstisch manifest van Hugo Neirinckx).
Vormelijk moet Hugo Neirinckx echter nog heel wat gaan doen aan zijn
tijdschrift Bijvoorbeeld zorgen voor
'n zekere vormelijke continuïteit in de
publicaties (formaat, reprografisch procédé, vaste redactionele vermeldingen
als jaargang, nummer, redaktieverantwoordelijk enz.).
De Argo-Cahiers zijn duidelijk bedoeld als een forum voor mindere
goden en richten zich tot wie wil ge-
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interesse van de lezer en de schrijver, beiden van onverschillig welke
leeftijd, is tegenwoordig erg zeldzaam of in het geheel onbekend. Mijn
vrienden en Ik laten hierbij een cople
circuleren in het klein, wat wij eens
in het groot wensen te zien. Het ligt
in onze bedoeling om voor eenieder
die schrijft, wat het ook moge zijn,
mogelijk te maken te kunnen publiceren en daarmee z'n ideeën of fantasieen kenbaar kan maken. En, zoals reeds
vermeld, in om het even welke taal,
over om het even welk onderwerp zonder onderscheids des persoons ». De
rest van de tekst besparen wij u : een
herhaling van de overigens zeer eerlijke bedoelingen die voorzitten, alles
gesteld in een taal die Ik zelfs een
middelmatig scholier zou kwalijk nemen. Misschien is het wel zo dat mensen die mondiaal denken, geen oog
meer hebben voor het eigene. Al bij
al, voor ons Is thans de bedoeling en
de inzet van zo'n initiatief belangrijk,
tenslotte zullen die jonge mensen
spoedig ervaren dat dichters en
schrijvers een zekere (taal)vrijheid
dient gegund, zonder dat de redactie
van een literair tijdscrhift mag mee
profiteren van diezelfde vrijheid.
Als men werkelijk een publicatiekans wil geven aan de studerenden,
dan moet men met het tijdschrift eerst
en vooral naar de scholen toe. Maar
weeral moeten wij betwijfelen of directies en leraars wel voor de doorstroming zullen zorgen. Dus raden wij
al de jonge mensen die zich geroepen
voelen tot publiceren, niet te wachten
tot Simplicitas Sed Veritas werkelijk
in het schoolmilieu Is binnen gedrongen
De verantwoordelijken voor de uitgave van Simplicitas Sed Veritas zou
ik (naast een betere « redacteurentaal ») een meer (taal)ioglca, in de
redactionele mededelingen willen toewensen. Die redactionele mededelingen zijn inderdaad een echte mik-mak •

ons erfdeel

# In het Brusselse paleis voor
schone kunsten: dagelijks van 12
tot 19 u., zaterdag en zondag van
10 tot 18u. Maandag gesloten:
Elias, C. Dotremont, P, Lahaut, A.
De Clerck, Degobert, M. Maeyer
en R. De Keyser. Allen van 29 nov.
tot 20 dec. Opening dinsdag 28 nov
om 18 u.

^

O In het kultureel centrum van
de abdij Affllgem (Hekelgem) op
vrijdag 24 nov om 20u opening
van de tentoonstelling Jacqueline
Uyttersprot en Jef van de Steen.
Inleiding prof. F. Vyncke. Zat. van
14u30 tot 20u. Zon. van 11u tot
12U.30 en van 14u.30 tot 20 u. Da
tentoonstelling loopt tot 3 dec.
(Atelier Ten Berg 19 Aalst.)

*

galerijen
^

# Bij Vynke-Van Eyck, Nederkouter 37, Gent schilderijen en
tekeningen van Renaat Saey (atelier Veldenksstraat 17a, Destebergen) opening 26 nov om 17u. Inleiding Jan D'haese. Er zal ook
een monografie van de schilder
worden voorgesteld. Van lOu. tot
12U.30 en van 15 u. tot 18 u. Tot
8 december

riands driemaandelijks kuUureel tiidschnfi
|egeven door de slichimg ons erfdeel v z w
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VLAAMS TIJDSCHRIFT
STICHTER AUGUST VERMEYLEN
loven en blijven geloven in een humane kunst. « De Argo is de toverboot
uit de Griekse mythologie. De bemanningsleden noemde men Argonauten.
Zij zochten het Gulden Vlies. De gebeeldhouwde Argo-boeg sprak voor
hen orakels uit. De groep Argo staat
open voor eenieder die het humane
in kunst en literatuur waardeert. Die
opdracht gaf Hugo Neirinckx aan zijn
tijdschrift mee.
Simplicitas sed Veritas. Onder deze
alles-en-niets-zeggende titel gaat een
nieuweling van start. Een nieuweling
die van meet af aan toch ai van wanten weet, want zowel de redactionele
organisatie als de grafische zorg waren van het eerste nummer af opvallend.
De taalvaardigheid der initiatiefnemers is echter aan de lage kant. Ik
neem hier letterlijk het hoe en het
waarom van het nieuwe tijdschrift over
uit de pen van de redactie : « Een vrij,
wel of niet politiek, en literair tijdschrift in alle talen van de wereld, afhangende van de productiviteit en de

wie niet vlot is in én het Engels, én
het Duits, én het Frans, en het Nederlands loopt hier werkelijk verloren. Zoiets doet aanstellerig aan en Is zeker
niet in overeenstemming met de goede bedoeling van de initiatiefnemers.
Tenslotte nog dit : de verscheidenheid van taai in de publicatie mag door
de auteurs niet verkeerd begrepen
worden. Zo lees ik <• Translation William Snow », naar alle waarschijnlijkheid Willy Sneeuw, op zich zelf reeds
een pseudoniem.
Wij hebben nogal gehamerd op de
schaduwzijden van het tijdschrift. Precies omdat wij het nog meer zon toewensen dan er nu reeds in zit.

frans-jos verdoodt.
Het spreekt vanzelf dat wij hier onmogelijk de volledige lijst van de art
geveer zeventig literaire en cultureelliteraire tijdschriften en hun uitgever
kunnen publiceren. Lezers die daar
echter wel belang mochten in stellen,
kunnen deze lijst wel bekomen na een
briefje aan onze redaktie.

waRverhouding tussen
inspanning en waardering

^

# Van 19 nov. tot en met 17 dec.
in het museum van de stichting
mev. J. Dhondt-Dhaneus, Museumlaan te Deurie a/d Leie tentoonstelling der werken van Vlerick
Woensd.,dond., vrijdag van 14 tot
17 u. zat., zon. en feestdag van 10
tot 12 u en van 14 tot 17 u. Maand,
en dinsd. gesloten. Toegang 20 fr.
(Bezoek museum Inbegrepen.)

*

# Van 9 december 1972 tot en
met 19 dec. 1972, heeft In de gemeentelijke feestzaal, Turnhoutsebaan 92 te Borgerhout een tentoonstelling plaats van de werken
van kunstschilder Jos Van Houdt.
Jos Van Houdt (Antvi/erpen " op
10 april 1928.) voelde zich in zijn
jeugd reeds aangetrokken tot de
Schelde en tot de haven en trachtte zijn Indrukken daar opgedaan,
plastisch weer te geven. Later studeerde hij aan de Kon. Akademie
van Antwerpen. Hij gaat thans door
als een der beste Scheldeschilders.
In 1968 werden drie werken van
hem weerhouden voor de «Prijs
van Aarschot» en in 1970 werd
hij geselecteerd voor de prijs «Palmes d'Or des Beaux-Arts» te Monte-Carlo. Verder behaalde hij ook
de zilveren medaille van de koninklijke oeroepskunstenaars van
België. Talrijke doeken van hem bevinden • zich in privé-collecties in
Amerika, Frankrijk, Duitsland en
bij ons.
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dr. alfons van de perre
Ter gelegenheid van de honderdste
verjaardag van de geboorte van dr. Alfons
Van de Perre werd een huldebetoon voor deze
verdienstelijke Vlaamse voorman
«p touw gezet en prof.
dr. Theo Luyckx aanvaardde de opdracht
een biografie te schrijven van
dr. Van de Perre. Het boek dat wij
hier bespreken is dus een gelegenheidspublikatie en de auteur beschikte
slechts over een beperkte tijd om het
voor te bereiden en te schrijven.
Gelukkig heeft het dr. Van de Perre-komitea
een geschoold en ervaren vakman
gevonden in de persoon van
Itrof. Luykx, die dan ook
een degelijk, evenwichtig en
wetenschappelijk verantwoord boek
geschreven heeft. Er bestond reeds
een boek van de hand van dr. M. Cordemans
©ver « dr. A. Van de Perre's oorlogsjaren »
waarin slechts vier jaar uit het leven
van dr. Van de Perre behandeld
worden, maar dat niettemin

Na de oorlog stond hij dan ook vrij dicht
bij de mensen van de Frontpartij, o m . mr.
Hendrik Borginon, en bracht hij begrip op
voor de aktivisten, waarvoor hij in de bres
sprong. Financieel en moreel steunde hij de
vervolgde aktivisten. Openlijk getuigde hij
voor zijn vriend Lodewijk Dosfel. Hij stond
op het standpunt dat de Belgische Staat grotelijks zelf verantwoordelijk was voor het
aktivisme. Bij de aanval op zijn persoon door
de konservatieve, franskiljonse katolieken
van Antwerpen na de oorlog werd hem o.m.
zijn simpatie voor de aktivisten verweten.
Zijn ontslag als volksvertegenwoordiger na
de verkiezingen van 1919 was een groot verlies voor de Vlaamse Beweging en werd door
alle Vlaamsgezinden betreurd. Het is dan
vooral in . De Standaard . dat hij de strijd
voortgezet heeft in een ganse reeks hoofdartikels. Hij voerde een scherpe strijd tegen
het Frans-Belgisch militair akkoord en tegen
een Frans-Belgische Tolunie. Hij was zwaar
ontgoocheld over het verloop van de strijd
voor de vernederlandsing van de Gentse
Hogeschool en verweet de katolieke Vlaamse
mandatarissen hun laksheid en hun kapitulaties. Hij werd dan ook omwille van de poBtiek van . De Standaard . fel onder druJ<
gezet door de katolieke partij. Revelatief is
in dit opzicht een merkwaardige brief van
Aloïs Vandevyvere aan Frans Van Cauwelaert van 6 oktober 1921, die op de dr. Alfons Van de Perre-tentoonstelling in het Archief en Museum van het Vlaams Cultuurleven te Antwerpen te zien was. Deze brief
Is een heftige aanval op . De Standaard .
(in feite op dr. Van de Perre) Kenschetsend
is het dat Frans Van Cauwelaert deze brief
overmaakt aan Van de Perre met de randbemerking : . Beste Alfons, m.i. heeft Vandevyvere gelijk. Wij moeten vroom weer de
grote beginselen volgen • Welke deze beginselen waren kan men in de brief vsn
Vandevyvere lezen !

665 bladzijden telt.
Het boek van prof. Luyckx is niet
K> uitgesponnen, het telt maar half
zoveel bladzijden. Het groot voordeel is dat
het leesbaar is, dat het bijkomstigheden
te. zijde laat om een overzichtelijk
beeld te schetsen waarin de
hoofdlijnen duidelijk uitkomen en dat
ruim volstaat om ons dr. Van de Perre
te leren kennen.

Dr Alfons Van de Perre (1872-1925) is in
de geschiedenis van de Vlaamse Beweging
een boeiende figuur. Hij Is betrekkelijk jong
gestorven. Hij was slechts 53 jaar. Zijn
naam is nauw verbonden geweest met deze
van Frans Van Cauwelaert. Beide ingeweken
Antwerpenaars (dr. Van de Perre was van
Geel), belde katolieke Vlaamse voormannen.
Toen in 1910 de Nederduitsche Bond te Antwerpen een opvolger zocht voor Edward Coremans, volksvertegenwoordiger, was dr. A.
Van de Perre de aangewezen man. Doch hij
weigerde zich kandidaat te stellen en verdedigde de kandidatuur van Frans Van Cauwelaert, zodat deze zijn politiek mandaat te
danken had aan de zelfverloochening en de
Inspanningen van dr. Van de Perre. Bij de
verkiezingen van 1912 zal dr. Van de Perre
ook volksvertegenwoordiger worden. Herkozen tot volksvertegenwoordiger in 1919 zal
hij ontslag nemen ten voordele van Marck.
Prof. Luykx heeft het geluk gehad te kunnen putten zowel uit het dr. Van de Perrearchief als uit het Frans Van Cauwelaert-archief en heeft er blijkbaar veel kostbaar materiaal gevonden, waardoor nieuw licht geworpen wordt op de houding van dr. Van de
Perre én van Frans Van Cauwelaert. Het
blijkt wel boeiend deze twee figuren met
mekaar te vergelijken. Het radikallsme, de
onverschrokkenheid, de rechtlijnigheid van
dr. Van de Perre als Vlaamsgezinde manifesteerde zich reeds duidelijk in de periode vóór
de eerste wereldoorlog. Toen Frans Van Cauwelaert voorzichtig poogde de bischoppen
nog te verdedigen na hun beruchte « Instructions collectives » van 1906, waarin zij de
Nederlandse taal ongeschikt verklaarden voor
hoger onderwijs, nam dr. Van de Perre, als
overtuigd katoliek, resoluut stelling tegen de
bisschoppen. In de strijd voor de vernederlandsing van het katoliek middelbaar onderwijs streed hij in de voorste geleden, openlijk en onverschrokken.
De tegenstelling tussen de kordate, moedige, konsekwente dr. Van de Perre en de
zwakke, steeds tot toegevingen en kompromissen neigende, steeds op zijn carrière bedachte Van Cauwelaert is opvallend en zal
trouwens meer dan eens leiden tot wrijvingen en konflikten tussen beide, tot scherpe
verwijten vanwege dr. Van de Perre zonder
dit tot een breuk leidde.
Dr Van de Perre was van beroep geneesheer Hij was een rijk man en van hem mag
gezegd worden — prof. Luykx bewijst dit ten
overvioede — dat hij steeds bereid gevonden
werd om Vlaamse initiatieven financieel te
steunen. Hij heeft doelbewust zijn fortuin ge-

Belangrijk is het besluit waartoe prof.
Luykx komt na het leven van dr. Van de Perre bestudeerd te hebben : in de grond was
dr. Van de Perre een Vlaams-nationalist.
Waarom ? Hij maakte een duidelijk onderscheid tussen volk en staat. Hij koos daarbij
ondubbelzinnig de zijde van zijn Vlaamse
volk en hij was niet bereid omwille van het
staatsbelang het Vlaamse volksbelang achteruit te stellen. Hij had dan ook geen principiële bezwaren tegen bestuurlijke scheiding of federalisme.

dr. alfons van de perre
bruikt om de Vlaamse strijd vooruit te helpen.
pers, die echter gecensureerd worden Zelfs
In dit verband kan herinnerd worden aan de
zijn bijdragen voor . Vrij België » (dat in
rol die hij gespeeld heeft bij de oprichting
Nederland verscheen) werden door Frans
van het geïllustreerde weekblad « Ons volk
Van Cauwelaert gecensureerd I Op 5 oktober
ontwaakt » en van het dagblad « De Stan1917 schreef hij aan Van Cauwelaert : « Ik
daard », Na ds oorlog vooral heeft hij perkom tot het besluit dat de Vlaamse kwestie
soonlijk veel geld gestoken in « De Stanbuiten bestuurlijke scheiding onoplosbaar is».
daard » — hij was de belangrijkste aandeelHij weigerde partij te kiezen tegen de Raad
houder — en dit niet bij wijze van geldbevan Vlaanderen of zijn handteken te plaatsen
legging, maar omdat hij een strijdend Vlaams
onder een manifest tegen de aktivisten. Hij
dagblad noodzakelijk achtte Prof Luykx heeft
keurde de aktivisten af omdat hij meende
de nodige aandacht besteed aan de veeldat hun houding de Vlaamse belangen niet
zijdige bedrijvigheid van dr. Van de Perre op
diende, doch niet uit Belgische vaderlandsVlaams gebied. Het is niet mogelijk hier
liefde Zeer treffend merkt prof Luykx op
zelfs maar een overzicht van te geven Er is
dat Frans Van Cauwelaert zich gedroeg als
wel nauwelijks een initiatief te vermelden
« een Belgisch politicus - doch dat dr Van
waarbij hij niet betrokken was.
de Perre daarentegen voor alles de belangen
Bij het begin van de oorlog, toen de val
van het Vlaamse volk stelde en « niet onder
van Antwerpen nakend was, week dr. Van de
de bekoring kwam als Belgische politicus op
Perre uit naar Engeland. Er volgt dan een
te treden »
episode in zijn leven waarover hij zelf niet
In zijn brieven is hij scherp tegen Van
gelukkig was : zijn zending naar Zuid-Afrika
Cauwelaert Op 10 november 1917 schreef
om er propaganda te maken voor de geallihij hem : « Stel u niet voor dat gij met geeerden. Het was pas na lang aarzalen en op
vulde handen naar huis ga^t Met een dode
aandringen van minister Helleputte dat hij
mus zijt ge toch niet tevreden, eh ? Welnu
deze zending aanvaardde. Hij keerde terug
meer zullen ze u niet geven Zelfs de belofte
met zeer gemengde gevoelens en zijn artider vervlaamsing der Gentse hogeschool
kelen over Zuid-Afrika werden in de Engelse
krijgt ge niet
» Vanzelfsprekend trok Van
pers niet opgenomen wegens de kritiek die
de Perre zich het lot van de Vlaamse fronter in voorkwam Deze reis is voor hem nesoldaten zeer aan en onderhield hi) ooi befast geweest : hij deed er malaria op en zijn
trekkingen met de Fiontbev eaing Hi) publigezondheid was voor goed geknakt Na zijn
ceerde in het Engels een boek over de
terugkeer in maart 1915 duurt het niet lang
Vlaamse kwestie
" The lamuane mrestion
of Van de Perre komt in openlijk verzet tegen
in Belgium » Hij scKirok er niet voor terug de
de anti-Vlaamse hetze en de wantoestanden
Vlaamse kwestie te internalionaliseren met
op Vlaams gebied. Hij schrijft artikelen in de
een beroep op de beginselen van Wilson.

Hij weigerde Edmond Rubbens ter hulp te
snellen toen deze de strijd tegen het
Vlaams-nationalisme en het federalisme voerde en op hem beroep deed. Om opportunistische redenen achtte hij het ongeblik niet gekomen om de strijd aan te gaan voor federalisme, doch hij zelf twijfelde er ernstig aan
of een struktuurhervorming van de Staat met
noodzakelijk zou zijn en was ongetwijfeld
bereid dit te aanvaarden, zonder rekening te
houden met belgicistische argumenten
fn tegenstelling met Frans Van Cauwelaert
werd Van de Perre niet gedreven door politieke ambitie (hij verzaakte tweemaal in zijn
leven vrijwillig aan een politiek mandaat) of
zelfs niet door persoonlijke ambitie op het
voorplan te treden of een rol te spelen. Maar
niettemin heeft hij gans zijn leven in het teken gesteld van een voortdurende inzet van
zijn persoon, zijn aktiviteit, zijn fortuin in
dienst van zijn Vlaamse overtuiging Het leven van dr. Van de Perre was een leven in
dienst van het Vlamse volk.
Wij moeten er ons over verheugen dat er
thans een degelijke levensbeschrijving van
deze grote Vlaming gepubliceerd werd
hij
verdiende het ruimschoots en wij hopen dat
dit boek door velen in Vlaanderen zal gelezen worden Het moge dan een aanmaning
zijn, een aansporing om zijn voorbeeld te
volgen. Want, helaas, bijna een halve eeuw
na zijn heengaan is de strijd nog steeds met
gestreden en blijft de Vlaamse Beweging
onvoltooid

f. van der eist

Prof. dr, Theo Luykx : « Dr. A. Van r*e Perre
en zijn tijd ». Standaard-Uitgeverij, 1972.
(600 fr.).
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LOTERIJ

TRANCHE

St.-Niklaastranche

HOOG LOT

Verlangt u een eigen zaak op t e
richten m e t klem kap gr. mogelijkheden Zr e r n s t i g . Schr. bur. blad.
— R 192

TIEN MILJOEN

28-jarig kaderlld v d . VU St. Kwintens-Lennik,
volledig
middelbaar
o n d e i w i j s , zoekt betrekking als bedlende
— R 191.

Trekking op 4 december

HET BILJET
HET TIENDE

200 fr
22 fr.

lOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN

7 2

MILJOEN

TE KOOP
Moderne appartementen met 1, 2 en 3 slaap
kamers in de

CANTECLEERRESIDENTiE
MEÏSE
In een prachtige groenzone en op slechts 9 km
van het centrum van Brussel
Realisatie van de

N.V. IMMOPLANNINC
(| en H. Vervaecke)
Gemeenteplein 8 — 1820 Strombeek-Bever
mto y.\ Tel. (02)67.20.35 - (02)59.51.47
•ï^fe^'^^few^nsW inlichtingen w o r d e n
mits terugzending van deze B O N
l.l

I, I

NAAM

t

ADRES

:

Ik ben bereid samen m e t u een
Vlaamse Fotoklub
in A n d e r l e c h t
op t e richten Mag ik dan u w adres
kennen ? IMijn naam en adres :
Braeckman Frans, Thiernessestraat
10, 1070 A n d e r l e c h t .
— R 195

I

'gra^g^j^Jy^^d'vgpf^^f,--!."»}-,'- •:<--?. .% t ' - ^
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V
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TEL. : privé r .^.^..M^-.^bÜ^.f.
kantoor :
D hypotheekleningen 90 %
O verlangt Inlichtingen over Cantecleerresidentie - Melse

1) Sociaal a s s i s t e n t , in orde m e t
legerdienst zoekt b e t r e k k i n g in het
Antwerpse
2) J u f f r o u w , 22 jaar, lager m i d d e l b .
o n d e r w i j s + diploma steno-daktylo, zoekt part-time b e t r e k k i n g , provincie A n t w e r p e n
— R 194
G e d i p l o m e e r d ponster zoekt passende b e t i e k k i n g , A n t w e r p e n - M e c h e len-Brussel
Dame van 23 jaai zoekt w e r k als
bediende.
Jonge man, in o i d e met legerdienst,
diploma A 1 , sekretariaat - moderne t a l e n , zoekt passende betrekking, Brussel - M e c h e l e n - A n t w e r pen Sclirijven of t e l e f o n e r e n : senatoi W Jorissen, Loulsastraat 3 1 ,
2800 M e c h e l e n Tel 015/435.96.
— R 187
W I J bieden enkel aan e c h t e Vlamingen een enorme bij- of hoofdv e r d i e n s t e . Gelieve u w s c h r i j v e n t e
richten aan kantoor blad, dat zal
doorzenden
— R 193
Germaanse f i l o l o o g , 30 j . , zoekt
dringend passende b e t r e k k i n g . Zich
w e n d e n gemeenteraadslid dr. B.
De Waele, Eversestr 94, 1940 St
St. W o l u w e . Tel. 20 12 46. — R 189
Te huur : modern app t e Zellik,
t e g e n s t a t i o n St. Agatha B e r c h e m .
Tel 02/52 42 64
_ R 188

Passende b e t r e k k i n g gezocht v o o r :
j u f f r o u w 21 jaar, diploma A6-A2,
handelsoorrepondentie, Ned. Frans,
Engels, t i j p w e r k in 4 moderne talen. Z w . O s w a l d Van O o t e g h e m ,
Rode Kruisstraat 7, 9001 Gentbrugge. Tel. 09/52.72.87.
— R 184

a a V O O R SUPERMARKTEI^,
ETN JEURISSEN

OiEPVRieSTUNNeU»
KM/ilONKOELtNS
«VlNKfiUNfUCHTtNOIN

INDUSTRIE
PVBA

Borgerhout/Antwerpen

I N VOtDINGSNIJVIRHÏIB
OeWInterstraat

24

Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31

COO - AALST
De C o m m i s s i e van Openbare Onderstand der Stad Aalst s t e l t
in haar verplegings- en verzorgingsdiensten volgende betrekkingen open :
— Vroedvrouw. De p r o e f t i j d Is zes maand.
— Gegradueerde ziekenhulsverple(e}g(st)er. De p r o e f t i j d is zes
maand.
— Tijdelijke betrekkingen
ple(e)g(st}er.

van

gebrevetteerde

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPU
I NK A
Tumhoutsebaan 405 - Borgertiout
TEL. 03.3S.70.00
VERZEKERINGEN JOZ NEVEN
Makelaar - raadgever, Z u i v e l m a r k t
38, Hasselt, w e n s t s c h r i f t e l i j k kandidaturen t e ontvangen van chauff e u r s , of j o n g e mannen die h i e r t o e
opgeleid w e n s e n t e w o r d e n , v o o r
verscheidene transportbedrijven :
— in Limburg : chauffeurs voor
autobus e n / o f v r a c h t w a g e n :
— in Oost- en West-Vlaanderen :
( l i e f s t in s t r e e k K o r t r i j k ) : vrachtwagenchauffeurs
voor
internationaal v e r k e e r .
V e r e i s t e n : blanco
strafregister,
eerlijk, dienstvaardig, w e r k l u s t i g .
— R 184
40-jarige handelsreiziger zoekt
sende b e t r e k k i n g . Schrijv. of
naar s e n . Jorissen, Louisastr
2800 M e c h e l e n , t e l 015/43596
— R

pastel.
31,
175

ziekenhuisver-

De kandidaturen dienen g e r i c h t aan de heer Voorzitter van de
C o m m i s s i e , Gasthuisstraat 40, 9300 A a l s t en d i t bij aangetekend
s c h r i j v e n . Zij dienen u i t e r l i j k op 22 november 1972 op het sekretariaat aanwezig t e zijn, samen met de nodige b e w i j s s t u k k e n .
De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekom e n w o r d e n op het sekretariaat. Gasthuisstraat 40, A a l s t , van
maandag t o t vrijdag, tussen 9 en 11 u. 30 of t e l e f o n i s c h 053/
22393 (binnenpost 104].
De C o m m i s s i e van Openbare Onderstand der Stad A a l s t zal eerlang een w e r f r e s e r v e aanleggen van bijzondere geschoolde elekt r i c i e n s . De d u u r t i j d van de w e r f r e s e r v e is t w e e jaar.
De kandidaturen dienen g e r i c h t aan de heer Voorzitter van de
C o m m i s s i e , Gasthuisstraat 40, 9300 A a l s t en dit bij aangetekend
s c h r i j v e n . Zij dienen uiterlijk op 22 november 1972 op het sekretariaat aanwezig te zijn, samen met de nodige b e w i j s s t u k k e n
De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen w o r d e n op het sekretariaat, Gasthuisstraat 40, A a l s t , van
maandag t o t vrijdag, t u s s e n 9 en 11 u. 30 of t e l e f o n i s c h 053/
22393 (binnenpost 104).

Jonge heer uit de omgeving van
Gent zoekt passende b e t r e k k i n g .
Licentiaat in de Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen Specialisatie : Bedrijfspsychologie. Z.w.
F. Van der Burght, Geraardsbergse
s t e e n w e g 20, 9440 Erembodeqem.
Tel 053/28173
— R 174
Tandarts voor Brussel gevraagd,
2 a 3 halve dagen per w e e k . Z.w.
Van der Cleyn, V r i j h e i d s s t r . 43,
1080 Brussel of t e l . 02/25.46.42 (na
18 u.) Behalve zaterdag. — R 197
Technisch
Landbouwingenieur
Al
spec. Tropische s u b t r o p . & alg.
Landbouw zoekt w e r k ;
eender
waar Vlaamse land. Schrijven Dr
Kris LAMBERT, p r o v i n c i e r a a d s l i d ,
B a t t e r i j s t r . 16, O o s t e n d e , of t e l .
dinsd,
donderd.,
21-22
uur
:
059/741 42.
— R 180

W o r d t gezocht : k l e i n a p p a r t e m e n t
in Brussel of naaste o m g e v i n g .
— R »8a
M e c h e l s e f i r m a In b i n n e n h u i s a r c h l tektuurmateriaal
zoekt
vertegen»
w o o r d i g e r in het Leuvense. S c h r i j v e n of t e l e f o n e r e n : s e n a t o r v i .
Jorissen - Louisastr. 3 1 , 2800 M a c h e n . T e l . 015/435.96.
— R 188

Gevraagd : w e r k v r o u w v o o r alle
dagen, goed loon. O m g e v i n g Bilzen. Z i c h w e n d e n v o l k s v . E. Raskin, Ursulastraat
1 , Eigenbilzen.
Tel 011/194.54.
— R 177

(Medische)
sekretaresse,
A6/A1
e k o n o m i s c h , l e e f t i j d 20 Jaar, z o e k t
passende b e t r e k k i n g . Kontakt langa
Fons Van H o l d e r b e k e , g e m e e n t » r a a d s l i d . S t a t i o n s s t r a a t 6, Waars c h o o t , t e l . 09/77.33.78.
— R 185
A l l e e n s t a a n d e dame of j u f f r o u w gevraagd als h u i s h o u d s t e r In gezin
m e t 3 k i n d e r e n . Dagelijkse h u l p
van w e r k v r o u w a a n w e z i g . Bevragen : R. S t e p p e s t r a a t t 0 3 , S t
Amands a / d Schelde. Telefoon t
052/325.00.
— R 190

Sociaal a s s i s t e n t , geboren 22-7-51,
specialisatie p e r s o n e e l s b e l e i d zoekt
passende b e t r e k k i n g . V o o r v e r d e r e
kontaktname : Nelly M a e s , volksv e r t e g e n w o o r d i g e r , Pr. Jos. Charlottelaan 115, St. Niklaas. T e l . :
03/76.49.74.
— R 181
— Gehandikapte, 40 jaar, zoekt
passende b e t r e k k i n g als hulp in
bakkerij, In h o t e l l e r i e , of als nachtw a k e r ( l i e f s t avond- of n a c h t w e r k )
- omgeving V i l v o o r d e , kan zich met
eigen w a g e n v e r p l a a t s e n .
Kontaktadres : Federatieraadslid
Edmond Schepens, D I j k s t r a a t 112.
te Steenokkerzeel. T e l . : 59.80.72

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alia houtbisekten. TWHITia JAAR WAARBOflCL
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans het
land.P.VBA.INDUSTHADe Vanderzllpensfr.
12, Wemmel (Bt) - Tel 02/79.20.0a

— R 161
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GROOT-GENT
Betrekking gezocht voor jonge dame, 22 j , A6-A3 + dactylo Z w t o t
provincieraadslid O s w a l d Van Ootaghem. Rode Kruisstr. 7, t e 9001
Gentbrugge.
— R 170
Gezocht : uitdrager voor krantenw i n k e l , van 5 t o t 7 u. 's m o r g e n s interessante
bijverdienste.
Zich
w e n d e n : prov. raadslid Van Ootegem.
_ R. 173

Chauffeur, ca 50 jaar, zoekt w e r k
v o o r halve dagen, n l . na 15 u. Liefst
in de s t r e e k van Gent of Eeklo.
Schrijven bureel blad of v o l k s v e r t .
Baert, Koningin A s t r i d l a a n 123 t e
Gent.
_ R 196

KOSLTOQSM
KOELKAMERS
0i6PVRiï2Efl9

Bouwkundig tekenaar,
specialiteit
g e w . b e t o n , zoekt als b i j v e r d i e n s t e ,
t e k e n e n van b e k i s t i n g s p l a n n e n en
w a p e n i n g s p l a n n e n v o o r alle soort e n g e b o u w e n . In de o m g e v i n g van
B r u s s e l , Dendermonde of
Aalst.
Tel. 052/368.89.
— R 179
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HORIZONTAAL
1) Iemand m e t ziekelijke neiging
tot stelen
2) M e l a a t s h e i d - A c h t e r
3) Elektrisch
geladen deeltje
K o m t s o m s v o o r in een kabel
4) V r o u w e l i j k naakt in 't Frans Ten bate - K o m m i s s i e
van
Openbare O n d e r s t a n d
5) H e e f t lekkere billetjes
6} Neon - Zuiafrikaanse ontkenning
7) A a n planten o n t l e e n d v e r s i e r i n g s m o t i e f - Marie-Louise
8) Brusselse g e m e e n t e - T w e e
klinkers
9) Tijdperk - A n a g r a m van de stad
van A r t e v e l d e
10) Beroep.
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VERTIKAAL
1) N i e t
2) Frans l i d w o o r d • Melkk^ler «
Muzieknoot
-S'tT^r^-} :• "ï- '^H"^
3) S o o r t gedichteftJefer -^ N e d e K
lands' v o e t b a l t r o t s
4) N i e t kontra - Figuur
w e r k van N e s t Claes
5) Familielid
. KEET .

-

Anagram

in

het
van

6) Stad in West-Frankrijk
7) Tam - S t r o t
8) A f b e e l d i n g
Tegenover

van

een

heilige

9) Jaar - O n t w i k k e l d insekt
10) A f s t a m m e l i n g .

-

VERDEELDE KOEK

Er IS in heel de wedstrijd welgeteld één rijpe doelkans geweest, namelijk
die voor Thissen. Voor de rest waren er acht flauwe pogingen langs
weerszijden. Bitter weinig dus.
•

(1)

• v u 72 . (het blaadje van do
Volksunie - afdeling
Grimbergen,
Humbeek, Beigem) publiceerde het
lijstje van de toelagen die door de
gemeente Grimbergen werden toegekend aan de verschillende verenigingen Als men er eerst de
120.000 frank aftrekt, bestemd voor
het dr Hemerljokx-fonds, blijft er
ongeveer 650.000 frank te verdelen
onder zowat 55 verenigingen. Voor
Eover het mogelijk is de verenigingen in een of andere kategorie
onder te brengen, zouden wij zeggen dat de verenigingen die zich
bezighouden met sociale werking
en jeugdzorg zowat 100.000 frank
ontvangen, de muziekmaatschappijen 180.000, de zuiver kulturele
verenigingen slechts 65.000 en de
sportverenigingen zo maar eventjes
315 000 « De » voetbal van Grimbergen krijgt daarvan niet minder
dan 250 000 frank, hetzij vijf keer
meer dan de twintig andere sportverenigingen samen. Dat lijkt ons,
eerlijk gezegd, toch wat van het
goede te veel, vooral omdat die
klub in het verleden al miljoenen
kostte aan de gemeente. En als
men ziet dat de volkssterrenwacht
Mira, bezocht door honderden scholen uit het hele land, en die daarenboven een filiaal op de Balearen
op haar aktief heeft, het moet stellen met 10.000 frank, dan fronst
men toch even de wenkbrouwen
bij de verdeling van die toelagen.

Het was met België • Nederland weer het gezever van altijd. Wordt de
match uitgezonden door de TV ? Wordt ze niet uitgezonden ? Ze werd
uiteindelijk uitgezonden, maar wij hadden ons kaartje — zeg maar : kaart
— veiligheidshalve gekocht, en voor één keer kunnen wij dus reporter
ter plaatse spelen.
Wij verwaèhneA niet veel van deze wedstrijd, en kwamen dus niet bedrogen uit. Voor wie alleen belang stelt in de uitslag, was het misschien
spannend. Wie voor « voetbal » ging, zal met deze potstamperij wel neen
vrede nemen.
* •

* *

Inzake truterij werd Goethals zwaar geklopt door zijn Nederlandse kollega. Die liet Cruyff namelijk aankondigen als Invaller, maar hij stond
al van bij de aanvang op het veld.
Als het de bedoeling was de Belgen daarmee een soort morele klap te
bezorgen, dan kwam men bedrogen uit. Cruyff is eigenlijk nooit in de
wedstrijd geweest.
•
Hijzelf, en de Nederlandse ploeg in het algemeen, zijn ons lelijk tegengevallen. Zij was aangekondigd als eén der sterkste ploegen ter wereld.
Zij speelde als een zéér middelmatige formatie.

*•

D^ Belgen hadden wij niet zo goed verwacht. Wij hebben de meesten
onder hen de laatste weken zien knoeien in klubverband. Zij waren bijna
niet te herkennen.
•

*• *
Wat wel hoog opliep, was het aantal overtredingen. Van Belgische zijde
telden wij er negentien, van Nederlandse zijde — met Neeskens als
« uitblinker » — vierendertig. En als ge dan nog bedenkt dat de arbiter,
naar goede Britse traditie, evenveel niet floot
Als de Belgen deze wedstrijd verloren, waren ze zeker dat ze uitgeschakeld waren voor de wereldbeker, zelfs als ze de terugwedstrijd in Nederland winnen. Eerste parool dus : niet verliezen.

* *
Als de Nederlanders deze wedstrijd niet verloren, dan volstaat één puntje
in de terugwedstrijd in eigen land om er in de eindronde van de wereldbeker bij te zijn. Verloren ze op Deurne, dan móésten ze de terugwedstrijd winnen. Ook bij hen luidde het eerste parool : niet verliezen

*

«n die zin was het gelijk spel voor beide ploegen een overwinning, maar
dan toch een beetje meer voor Nederland dan voor België. België moét
nu namelijk gaan winnen in Nederland, of « 't sprookje is uit ».
* •
Niet verwonderlijk dus dat de wedstrijd in de eerste plaats getrappel in
het middenveld geworden is, in de vage hoop dat daaruit op een of ander
ogenblik een rijpe doelkans zou rezulteren. Het is één keer gebeurd.

MET DE DOOD
IN 'T HART ( 2 )
Het is wellicht daarom dat In
« VU 72 • (de Volksunie is In Grimbergen flink vertegenwoordigd In
de gemeenteraad) een bemerking
werd toegevoegd, waarin wij lezen : « In de hoop dat het nieuwe
bestuur van KSG Grimbergen de
katastrofale financiële toestand zal
weten recht te trekken na een
vroeger slecht beheer, stemden onze verkozenen voor één keer en
bijna met de dood in het hart deze
buitengewone toelage die de. normale toelage voor de eerstvolgende vijf jaar vervangt. St.-Michaël,
bid voor hen ». Einde citaat, en het
laatste is een toespeling waarop
wij niet wensen in te gaan, als
« VU 72 » het ook niet doet. Over
dat vroegere beheer willen wij
eveneens zwijgen — zich vergissen is menselijk, en de gloriol-politiek die tot dusver gevoerd
werd was een vergissing —. Maar
wij hebben al enkele keren, vanuit
de dreef, naar de jeugdploegen
staan kijken. Daar kan men o.i. de
oplossing vinden — dat kan men
bij voorbeeld eens bij gebuur Humbeek gaan vragen — en als wij
zo vrij mogen zijn onze mening te
zeggen : daar moet nog veel aan
verbeterd worden. Bij voorbeeld,
steeds naar onze eigen mening :
eerst leren voetballen en dan leren winnen, en niet omgekeerd.

•k -k
De vrees van de goede Belgen dat men te Antwerpen onze vedetten niet
genoeg zou aanmoedign bleek natuurlijk ongegrond. Men had in Brussel
of Luik niet beter kunnen doen.
•
Het wachten is nu op Nederland-België, en het taktiekje dat Monne
Goethals uit zijn mouw zal schudden. Het zal in ieder geval niet volstaan
geen doelpunt te laten maken, er moét er minstens één gemaakt worden.
Aan Monne het woord.

DENK AAN DE JEUGD ( 3 )
Wanneer wij hier zo uitvoerig
over het geval Grimbergen praten,
dan wil dat hoegenaamd niet zeggen dat wij zouden denken dat het
geval Grimbergen iets speciaals is.
Honderden klubs in België zijn in
hun geval : mislukte gloriol-politiek, en de rekening achteraf. Men
kan het nu draaien hoe men wil, en
wat de kommerpanten in voetballers op voet en de percententrekkende tussenpersonen ook beweren : een klub moet het hebben
van eigen mensen. Wij hebben het
hier natuurlijk niet over de drie of
vier grote klubs die er een echte
profklub kunnen op nahouden. Het
is zo een beetje een « idee fixe »
van ons dat de meeste klubs veel
meer goede spelers zouden hebben,
als zij de juiste mensen en de nodige aandacht hadden besteed aan
hun jeugdelftallen, en niet alleen
oog hadden gehad voor hun eerste
ploeg, en de mogelijkheid om daar
rond te paraderen met een band
om de arm. Het lijkt ons een algemene regel te zijn : zorg voor de
jeugdelftallen, en er komen meer
en betere spelers uit dan men er
kan kopen, en zelfs meer dan men
kan gebruiken.

De Swe on nog een Swa en
Morrlt en Jan en wijzelf, wH
xeten bij de Sjarel al de gazettenpraat over België-Holland na
te vertellen, alsof wij het zelf
uitgevonden hadden, en ondertassen altijd maar met wat
weemoed terug te denken aan
de échte Holland - België die
wij nu al zoveel jaar geleden,
toen Jef, onze keeper, nog leefde, gespeeld hebben.
Wij speelden toen met de rezerven van de officiële klub van
ons dorp, en om het bestuur te
pesten — wij waren allemaal
uit de eerste ploeg gevlogen
om plaats te maken voor aangekochte « vedetten » — 's zaterdags met een firmaploeg. Om

ichonden door ket deurtje, en
even later zaten wl}, wat bleek
op onze kam, tn een soort veestal,
voor
da
gelegenheid
kleedkamer.
Aan de deur stond de dorpajeugd te bleiren en te jouwea
van « faar blaaife daai Belche
nou », en even later stevenden
wij, bijna nuchter ineens, met
Jan ,de grootste van ons, op
kop het veld op.
Onmiddellijk na de aftrap rolde de bal in de richting van het
oranje-doel. Met grote passen
stevende de Holland-stopper erop af, en Swa, gedreven door
een soort deontologie van de
sjotters, deed ook min of meer
alsof. Het Friese linieschip wou

bolland - belgië
reklame te maken voor patatten
in 't groot en in 't klein. Niemand van ons werkte wel in
die firma, niemand kende eigenlijk goed het verschil tussen
een biet en een patat, maar het
bestuur van de officiële klub
was spinnijdig omdat wij 's zondags met de rezerven te 'moo'
waren om een poot te herzetten.
Hewel, met die patattenploeg
zouden wij een match gaan spelen ergens in Friesland, tegen
een andere patattenploeg, en
dit met het oog op de versoepeling van de ^ handelsbetrekkingen tussen Holland en België. Het Is niet alleen prins Albert die zich voor dergelijke
dingen inzet.
Voor dag en dauw stonden wij
al voor de Moerdijk, en kort na
de dauw waren wij al aardig
wat beneveld door de ouwe en
jonge klare. Ge kunt in Holland nu toch geen bier gaan
drinken, nietwaar.
Tussen een wirwar van sloten, langs, over en tegen een
oneindige
reeks
bruggetjes,
wist onze chauffeur uiteindelijk
het dorpje te vinden waar wij
verwacht werden. Verwacht bij
manier van spreken, want toen
wij met wat joviaal geroep bun
lokaal betraden, draaiden de
vijftien Friezen, die in gesloten
gelederen en In een eerbiedige
stilte rond het piepklein toogje
jenever stonden te hijsen, zich
niet eens om. Wij drumden een
half uur lang zowat rond een
paar kleine tafeltjes
aan de
deur, zonder dat iemand ons
wat zei of vroeg, en toen ons
vrouwvolk — dat hadden wij
mogen meenemen, omdat wij
toch dezelfde dag terugkeerden
— nogal druk begon te doen,
een beetje onder invloed van de
bols-met-wat-d'rin onderweg, lieten de zwijgzame
kleerkasten
rond het toogje onomwonden
verstaan dat zij helemaal niet
hoog opliepen met al die * kouwe drukte ». Wij moesten dan
maar eens meegaan, dan « zouwen ze dadelijk es zien of we
nog zo'n grote muil konden opzetten '.
Op een of andere maniei
raakten de Friese reuzen onge-

een dreun tegen de bal geven,
miste, en wij zagen tot onze
verbazing Swa met heel zijn
hebben en houwen zowat drie
meter boven de begane grond
de gezonde zeelucht
klieven.
Toen de stopper miste, kon de
keeper niet minder doen —
men had hem nochtans gezegd,
wij hoorden het zelf, dat hij de
bal met de handen mocht grijpen — en de baj rolde traag het
net in.
De arbiter floot daarenboven
nog een penalty, die wijzelf de
eer hadden om te zetten, en
hoe eigenaardig ook, daarmee
bleek na enkele sekonden spel,
de stand 0-2 te zijn. Niemand
scheen daar graten In te vinden.
Behalve een stel van wat men
tegenwoordig
tieners
noemt,
dat op enkele betonnen paaltjes
langsheen het veld Ijverig messen stond te wetten, om . die
vervloekte Belche d'r strot over
te snaaie ». Zover Is het niet
gekomen, maar Jef, de keeper,
heeft toch heel de match doorgebracht In de
onmiddellijke
buurt van Jan, ergens in de mididencirkel, en toen wij na onze
overwinning met O - 18 terug de
« kleedkamer » Introkken, hebben wij ons vrouwvolk maar
mee binnengenomen. Liever blote jan, dan dode jan, dachten
wij zo.
Wij dachten ook dat wij nog
even verwacht werden in het
lokaal. Daar stonden, In nog
geslotener formatie, weer die
vijftien brede, Friese ruggen.
Na enig zwijgzaam turen in
het glaasje tussen zijn duim en
wijsvinger,
hield de kapitein
een diskoer. « Wou jonges, zei
hij, foetballe dat kènne jullie,
hoor, en ga nou maar gauw
weer huls-toe, en maak niet
zo'n verdomde drukte:
Veertien
kleine knikjes
van evenveel
stugge, Friese koppen maakten
duidelijk dat het dat was wat
moest gezegd worden, en wij
konden afmarsjeren, zonder boe
of ba.
Een poos later, In Rotterdam,
hadden wij meer praat, maar
dat is een andere zaak, die met
sport niet zoveel te maken
heeft.
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Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.
BESTENDIGE S E K R E T A R I A T E N

:

B r a b a n t : E. J a c q m a i n l a a n 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel - T . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4
K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 ( 2 lijnen)^
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasselr - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. =

SYMBOOL VAN VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

W g - 25-11-72

20

bewegingsliiJJzer
antwerpen
AARTSELAAR
VUJO PROTEST
De VU-jongeren hebben een on
ginele aktie uitgedacht om de zeer
noge bijdrage aan de kaak te stellen die de inwoners van Aartselaar
moeten betalen voor het ophalen
van het huisvuil Een gloednieuwe
Vuilnisemmer, van het ons opgelegde dure model, werd vorige zondag
ochtend bovenop de schandpaal
geplaatst Aan de voorbijgangers
werden pamfletten uitgedeeld wel
ke de aktie toelichtte Dit protest
kende veel bijval
DIENSTBETOON
ledere maandag is een bestuurslid aanwezig in het lokaal « Rodenbach », Kapellestr 19 van 20 tot
È2 u
ANTWERPEN (ARR.)
VLAAMSE VERENIGING
MANDATARISSEN
De eerstvolgende bijeenkomst
der mandatarissen zal doorgaan CD
dmsdag 12 december as in de zaal
Tijl te Merksem Als sprekers zijn
uitgenodigd de hh volksvert André
De Beul en de prov raadsleden Jef
Brentjens en Oktaaf Meintjes
BEWEGINGSWIJZER
Het arr sekr brengt ter herinnering aan de afdelingsverantwoor
delijken voor de wekelijkse « Bewegings-WIJ-zer bijdrage » dat de
teksten uiteist de zaterdag (vóór
12 u ) vóór de zaterdag van de publikatie in dit weekblad, in het bezit dienen te zijn van arr sekr
Wim Claessens, Pastoor Deensstr
19, Mortsel (tel 55 39 09) Door de
afdelingen rechtstreeks aan de redaktie gezonden teksten komen
niet in aanmerking
ANTWERPEN (Stad)
ABONNEMENTENSLAG
IV^its het initiatief van enkele be
stuursleden behaalden we reeds de
50 nieuwe abonnementen We doen
voort, helpt u rnee ? Graag bereid
onze initiatieven aan belangstel
lende afdelingen overgemaakt
LEDENHERNIEUWING
Groot werk voor de boeg voor
veel van onze bestuursleden om
dat hele pak lidkaarten 1973 bij de
leden thuis te gaan hernieuwen, U
kan natuurlijk zelf reeds uw lidgeld
1973 langs de postrekening op
voorhand opsturen U kan dat op
postrek van onze afdeling Postrek.
Euralbank 15 02 Antwerpen voor
rek nr 2/0494 van VU Antwerpen
Stad Dat zou al heel wat werk sparen voor onze bestuursleden-ledenhernieuwers
PAMFLETTENOFFENSIEF
Duizenden pamfletten weer eerstdaags in de bussen te Antwerpen
gebust door onze aktieve mensen
We vragen geen hulp om te bussen,
wel om uw steentje bij te dragen
En mogen we u vragen dit, zoals
nog anderen dit doen, om de maand
te herhalen 't Moet dan met teveel
Ineens zijn, zo doet het maandelijks qeen zeer
DIENSTBETOON
Dienstbetoon bij Bergers thuis •
In de toekomst elke maandag van
14 tot 18 u , St Jansvliet Met verontschuldigingen voor deze ééndag-beperking per week, maar de
laatste jaren was dit dienstbetoon
zo gestegen dat er moest uitgekeken worden naar menselijker oplossingen
Arr dienstbetoon elke maandag
van 16 tot 20 u , op ons sekretariaat, Wetstr 12 Iedereen welkom
VcKir specifieke COO gevallen uit
Antvierpen Stad telefoneer voor afspraak met dr De Boel 33 97 90 of
Fr De Laet 38 66 92
Het dienstbetoon bij ons gemeenteraadslid Bergers thuis is de
laatste jaren zo geweldig toegenomen, dat er noodgedwongen vaste
uren moesten voorzien worden In
db- toekomst elke maandag van 14
tot 18 u Vriendelijk verzoek rekening te willen houden met deze
uren
BALEN-OLMEN
60C DIENSTBETOON
Sen C Van Eisen zal iedere 1ste
vrijdag van de maand in ons lokaal
Kerkstraat 63 te Balen aanwezig
«i|n en dit van 19 tot 19 u 30
BOECHOUT-VREMDE
LIDKAARTEN 1973
On/e propagandisten zijn op ronde Hein ze Hernieuw uw Itdmaat•ch*j3 en werf 7elf een paar nieu-

we leden aan onder uw vrienden
LEDENHERNIEUWiNG
Doe zelf mee Het is niet moei
hjk Hoofdhd 100 f r , bijlid 50 fr
Geef naam en adres van nieuwe
leden op aan sekr Flor Van Praet,
« Malpertuus », Provmciestr 363,
Boechout
ABONNEMENTENSLAG
De eerste nieuwe abonnementen
zijn al doorgestuurd Maak ook dit
lijstje mee langer Kent u echt niemand ' Ons sekretariaat helpt wel
BONHEIDEN
NIEUW BESTUUR
Voorz
Lemaire Paul , sekr •
Tordoir Noel, Zwarteleeuwstr 10 ,
penningm. mevr Daems Martha ,
prop.
mevr Leen-Buelen , org
Slaets Marcel ; Vujo . Huysmans
Jo7ef ; ondervoorz • De Backer
Marcel ; afgev arr. raad
mevr
Leen-Buelen.
BORGERHOUT
OVERLIJDEN
Bestuur en afd VU-Borgerhout
bieden hun oprechte blijken van innige deelneming aan, aan de families Gerené Verbeelen bij het afsterven van mevr Joanne Verbist,
weduwe Gerené
DRIEKONINGENFEEST
Op zaterdag 6 januaii voor de
kinderen van onze leden U wordt
verzocht voor 15 december het aantal en ouderdom der kinderen op te
geven aan mevr Van Geert, Lt Lippensl 22 tel 36 68 29
VUJO-KONGRES
Al onze jongere leden worden
uitgenodigd op het Vujo-kongres
dat doorgaat morgen 26 november
vanaf 10 u m het Bouwcentrum,
Jan Van Rijswijckl. 191. Antwerpen,
onder het thema « Leven in kringen .
BORNEM
NIEUW BESTUUR
Voorz
Sogers Hugo , sekr
Janssens Jeanne, Doregem 8 ,
penningm
Capozzi Karel , org •
Domen Albrecht : prop
De Vliegher Bert , dienstbetoon De Proft
Andié
BORSBEEK
BESTUURSVERKIEZING
Voorz
Jef Demi , ondervoorz •
Staf Kiebooms ; sekr • Jef Dockx ;
penningm : Frans Van Looveren ;
org • Peer Van Nuffelen ; prop •
Annemie Dreesen ; ledenwerving •
Jos Peustjens ; afgev arr. raad •
Peer Van Njffelen en Frans Van
LOOveren
SOC DIENSTBETOON
Met al uw problemen kunt u terecht op de maandelijkse zitdag
van GOO-voorzitter Staf Kiebooms
en gemeenteraadslid Peer Van Nuf
felen op dinsdag 21 november a.s
van 20 tot 21 u in zaal Riviera, .
Reusenslei 17 (Centrum)

BRASSCHAAT
ARTHUR DE BRUYNE
Op 8 december plannen we een
voordracht- en debatavond met als
spreker Arthur De Bruyne Houdt
allen deze datum vrij en breng
vrienden mee.
WIJNFEEST
Op zaterdag 16 december richten
we voor de tweede maal ons wijnfeest in ten huize van Leo De
Buysscher Een puik verzorgd koud
buffet bedruipt met uitgelezen wijnen, wat wil je nog meer ! Niet
vergeten in te schrijven bij penningm Rik Van den Abeele U
krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.
BURCHT
SOC DIENSTBETOON
We herinneren eraan dat eenieder
die met een of ander probleem te
maken heeft steeds terecht kan bij
ons COO lid Ward Lemmens, Koning
Albertstr 62.
DUFFEL
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Lemmens Maurice ;
sekr . Staf Luyten, Ganzenkoor ;
penningm : Verstraeten Vik ; prop
Demayer Leo , org
Smets Jaak ,
Vujo • Aerts Eddy en Frederickx
Walter , gemeenteraadsleden • Stevens Fred, Sels Ludo, Daems Leon;
COO • Nauwelaerts Cis
EDEGEM
NIEUW BESTUUR
Voorz
Karel Van Reeth : sekr •
Annemie Mees ; ondervoorz • R
Dekeyser : hulp-sekr : A Saenen ;
penningm. i J. Geukens ; org. : F.
Faes ; prop • I. Van den Eynde ;
raadsleden • Berteloot, D'Hanis,
Janssens, Frat«r«. Ghys. Jacobs,

Schiitz Wijns Wij danken het uittreden bestuur, dat onder de bezielende leiding van R Dekeyser een
niet onaanzienlijk aantal verwezenlijkingen op zijn aktief heeft
VUJO
Onze info-avond over Indo-China
met Hugo Coveliers kende een
enorme belangstelling Het werd 'n
boeiende en leerrijke avond
Een tiental Vujo ers namen deel
aan de « vaderlandslievende » 11
november-herdenking maar dan op
hun manier natuurlijk Er werd een
bloemstuk neergelegd met de tekst
X Gestorven door het vaderland ».
Pamfletten
werden
uitgedeeld,
waarin werd opgekomen voor nationalisatie van de wapenhandel en
voor een ware ontwikkelingssamenwerking
WIJ komen samen aan « Drie
Eiken » om 9 u 15 morgen zondag
26 november voor het Vujo kongres
dat doorgaat in het Bouwcentrum
te Antwerpen Je kan best je boterhammetjes meenemen Wij rekenen op een talrijke deelname
HLRENTALS
DIENSFBETOON
Jo Belmans 2e maandag var de
maand te 9 u in café Kempenland
Statieplein
Wim Jorissen • 3e maandag van
de maand te 19 u in café De i-alm,
Grote Markt
SINTERKLAASFEEST
Dit jaar gaat ons Sinterklaasfeest
door m het « Parochiecentrum » op
zondag 10 december Het wordt
verzorgd en voorbereid door onze
VI ouwen-leden
Een
aangepaste
ontspanning en een lekker kopje
chocolade wachten er onze kleuters Alle leden zullen bezocht
worden De deelname in de onkosten wordt op 20 fr per kind vastgesteld
HINGENE
NIEUW BESTUUR
Voorz : Cuyt Jos ; sekr. • Rottiers Benny, Van Haelenstr. ; penningm • Jordant Eddy ; prop. :
Van Vracem Guido ; org . mevr.
Rottiers R
HOBOKEf;
VLAAMSE ZIEKENKAS
Onze voorz. Clem de Ranter
Steynstr. 106, tel 27 72 78, s-hrfjft
u in bij de Vlaamse Ziekenkas, iedere werkdag van 19 tot 20 u Gedaan
met het steunen van nevenorganen
van CVP, BSP en PVV. leder van
ons zijn plaats is in de Vlaamse
Ziekenkas
BAL
Ons bal gaat door in de zaal
«Oude Spiegel» op 9 december De
bestuursleden komen bij u thuis
voor de kaartenverkoop.
KONINGSHOOIKT
BAL
De VU-afdeling nodigt u uit op
het Vlaams volksbal op 9 december Opnieuw in de Parochiezaal,
Mechelbaan. Deuren om 20 u Orkest • The Tornados
BESTUURSVERKIEZING
Gaat door op vrijdag 1 december
ten huize van ir. Van Bouwel,
Schoolstr 31 Wie zijn kandidatuur
wenst te stellen doet dit voor 19
november aan Hugo Lens, Dorpstr.
46
KONTICH
ABONNEMENTENSLAG
De abonnees die door omstandigheden hun « Wij » niet via de post
hernieuwd hebben, worden verzocht het sekr., tel 57.09 82, hiervan Ie verwittigen
KUNSTAVOND
Zaterdag 2 december om 20 u
in de grote Thierbrauhalle : grote
kunstavond. Verlenen hun medewerking : Kurt Fleming en Werner
Brands, de harmonie Vrede en Vermaak en het St Jozefskoor, allebei
van Kontich
Animator : Pros
Klerckx Org : VOS-Kontich. Ten
voordele der sociale werking VOS
FORUMGESPREK « ABORTUS »
Donderdag 14 december om 20 u.
15 in het Paiochiecentrum organiseert de Vlaamse Kring Kontich 'n
forumgesprek • Abortus » Verlenen
hun medewerking : e h Gust Snykers, sexooloog en teoloog ; dhr.
Edgard Swinnen, kriminoioog ; dr.
Huyghebaert, genycoloog
MARIEKERKE
NIEUW BESTUUR
Voorz . Collier Jan ; sekr. • Hagendorens Albert, Omgangstr. 27 ,
penningm
Tourné Julien ; prop :
Rectus Frans ; org : Croes Pieter.
MECHELEN
WILLY KUIJPERS KOMT
In samenweking met het Dosfelinstituut organiseert de afdeling
Mechelen een voordracht en gespreksavond met kamerlid Willy
Kuijpers onder het tema « Brussel
reikt naar Mechelen •, Datum ;
dinsdag 28 november 1972 om
20 u Plaats ; lokaal Dageraad, Hallestr. 4 (nabij Grote Markt).

MERKSEM
INSPRAAK
Het nieuwe bestuur is van start
gegaan Sekr is Alfons Brat, Trammezandlei 11 Wie intresse heeft
voor het werk in de afdeling, her
halen wij wat vroeger reeds meer
malen gemeld werd, geef uw adres
op aan de sokretans of aan een
van de bestuursleden, dan wordt
gij uitgenodigd op de kadervergaderingen, en daar is alle gelegenheid
tot inspraak Zo houden wij er ook
aan het adres van de sekr van onze vrouwenafdeling nogmaals te
onderlijnen
Joanna Akkermans,
de Wilgen 44, tel 45 06 40 Onze afdeling vrouwen « De Vrouw van
Vandaag » vergadert doorgaans
eens om de veertien dagen op de
woensdag Op deze avonden wordt
er aan alles gewerkt, o a ook aan
de voorbereiding van het jaarlijks
kerstfeest voor de kinderen en
kleinkinderen van de VU-leden Wie
wil meewerken eens praten over
wat de vrouwen aanbelangt, een
avond aangenaam en ontspannend
doorbrengen, vraag aan de sekr
om uitgenodigd te worden
MOL
JAARLIJKS CECILIAFEEST
Zaterdag 16 december m zaal
Vriendenklubs, bij August Reynders,
Sportlaan 14, Balen Wezel Eerste
dans
20 u 30 Hartelijk welkom
aan al onze vrienden Wellicht is
dit Ceciliafeest de gelegenheid voor
kandidaat-muzikanten om bij Kempenland aan te sluiten.
SOC DIENSTBETOON
SEN CARLO VAN ELSEN
Mol-centrum
vrijdag van 18 tot
19 u en zaterdag van 10 tot 11 u
Bureel •• Huis Helsen », Graaf de
Broquevillestr
Ezaart • café <• Onder de Linde »,
Ezaart 151, tweede maandag van
de maand te 20 u 15
Millegem • café «Mast», Milostr.
66, tweede maandag van de maand
te 20 u 45.
Achterbos : café «Welkom», Achterbos 80, tweede maandag van de
maand te 21 u 15.
Sluis café « Gust Peeters», Sluis
178, derde maandag van de maand
te 20 u 45
Ginderbuiten : café «De Witte»,
Ginderbuiten 213, derde maandag
van de maand te 21 u 15.
Rauw : mr. Mertens E, Kiezelweg 238, vierde maandag van de
maand te 20 u 15
Wezel • Parochiecentrum, St Jozeflaan, vierde maandag van de
maand te 20 u. 45.
MORTSEL
STREVEN
Volksunie-afdeling Mortsel wenst
dhr Mik Van den Bossche een
vruchtbaar voorzitterschap van onze ver buiten de gemeentegrenzen
gekende
Mortselse
toneelkring
« Streven ». Proficiat.
GEMEENTERAAD
De openbare zitting van 13 november II. kende als slotpunt de
door onze VU-fraktie op agenda gebrachte interpellatie : « Tegemoetkoming aan de wensen van de bevolking in verband met het leggen
van de kabels voor de TV-distributie •>. De interpellatie en de tussenkomsten van dhr Jan Vandewalle
en dhr. Wim Claessens, werden
door de andere oppositiepartijen,
alsook door meerdere leden van de
CVP-meerderheidsgroep bijgetreden
Noden en wensen van een groot
gedeelte van onze Mortselse bevolking, in verband met de TV-distributie-kabeling, kunnen zo maar niet
ter zijde geschoven worden !
NIEL
DIENSTBETOON
Elke vrijdagavond staan onze
vrienden Jos De Koek, Guido Michiels en Frans De Meulemeester,
E Dewittstr 12, ter beschikking van
onze mensen met moeilijkheden,
van 19 u. 30 tot 21 u. 30 op het sekretariaat, Antwerpsestr. 186.
NiJLEN
FANFARE KEMPENLAND
Alle leden van VU-fanfare Kempenland worden herinnerd aan de
jaarvergadering op zaterdag 2 december te 20 u in het Drumbandlokaal, Gemeentestr 41 Dagorde :
bestuursverkiezmg en jaarverslag
PUURS (LIEZELE-LIPPELO-OPPUURS)
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Frida Huwels-De Jonghe ;
sekr • Peeters Frans, Nieuwstr. 93,
Puurs , penningm. : Doms Paul ;
prop : Meersman Willy ; org. :
Weyns Achiel en Huwels Leo
RIJMENAM
NIEUW BESTUUR
Voorz : Augustijnen Walter ;
sekr • Aerts Hugo, Hoogstr. 49
penningm. : De Mees Mark , prop
Begine Jan ; arg en dienstbetoon
fiibbens Marijke.
SCHILDE
NIEUW BESTUUR
Daar «r slechts 7 kandidat^ran

ingediend werden, werd het bestuur van onze afdeling als volgt
samengesteld : voorz. : De Muynck
Hugo , sekr
P. Schadich ; penningm : Julien D'Hoogh ; prop :
Marie-Claire Renders ; org. • H.
Westdodp-Van Rossum, Paul Van
de Putte, Rik Daniels : afgev arr.
raad . H. Westdorp-Van Rossum en
H Daniels
11 NOVEMBER
In zijn eerste vergadering op 6
november besliste het bestuur om
m groep — duidelijk afgescheiden
van de tricolore groep — met leeuwenvlag voorop, deel te nemen
aan de door het schepencollege ingerichte herdenking Wij hebben
deze beslissing genomen, om eindelijk eens duidelijk te stellen dat
wij het met eens zijn met het romantisch patriottisch gedoe rond
onze gesneuvelde Vlamingen Velen
van hen zijn inderdaad gevallen voor
hun Vlaams ideaal, maar worden
vrijwel overal bedekt met de Belgische driekleur. Hierop de nadruk
leggen was ons doel en dit doet
met af aan ons Vlaams nationalist
zijn Het was trouwens in deze zin
dat burgemeester Verberne zijn toespraak hield
SCHOTEN
DEBATAVOND
Vlanjas (Vlaams Nationale Jongeren Aktiegoep Schoten) organiseert op vrijdag 1 december om 20
u 30 in de zaal « De Kroon », Verbertstr. 34, een open debatavond
met als onderwerp « Waarom
nog Vlaamse jeugd ? » Het debat
wordt ingeleid door Willy Kuijpers.
NIEUW BESTUUR
Voorz : K Van Marcke ; org. :
dr K. Stockbroeckx ; prop. : S.
Hansson-Van der Westerlaken ;
penningm. : K. Dirckx ; sekr • V.
Simons ; bestuursleden • W. Naessens, C Van Marcke-Van Hoydonck.
Maken verder deel uit van het bestuur : J Jordaens, M. Stockbroeckx, J. De Borger, W. Verdyn,
lid COO.
JAARMIS E SLOSSE
Heden zaterdag 25 november te
18 u in de Don Bosco kapel. Fortlaan.
GEMEENTERAAD
Een zeer opgemerkte tussenkomst van ons raadslid J De Borger, uitvoerig besproken in de dagbladen, over misbruiken en scher»ding van eigendomsrecht bij aanleg van kabel TV. J. De Borger interpelleerde ook over de nalatigheid van het gemeentebestuur de
wettelijke ontheffingen te verkrijgen voorzien voor een gemeente
met 30 000 inwoners Dit getal werd
reeds in juli '71 bereikt, maar niets
werd tot nog toe gedaan.
ST-KATELIJNE-WAVER CWALEM)
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Van de Voorde Dirk i
ondervoorz. : De Wit Arthur, Marien
Jos ; sekr. : Somers Joos (raadslid) ; verslagg. : De Keyser Godelieve ; leden-Wij-adm. : Gijseman3
Jan ; penningm. : Maes Frans ;
prop. : Symons Jan ; tijdschrift :
Moriau Leo ; org. : Van Langendonck Emiel ; VUVA-verantw. : De
Wit-De Broeck Hilda ; wijkverantw.:
Ploegaerts Ronny, Schuyten Maurits. Van Itterbeeck Rik, Wijns Rané ; raadsleden : Raymenants Frans
en Van Gastel Luk.
TISSELT (BREENDONK)
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Steenackers Julienne ;
sekr. : Vanderbeken Isis, Schorheidelaan 1 ; penningm : Stuer Ernest ; prop : Janssens Juliaan :
org : Van Ighem Henri, De Smedt
Jo.
VU-BAL
Op 9 december geeft de VU-Tfsselt haar eerste VU-bal in de zaal
« Molensteen », Hoogstr. 38.
WILRIJK
VUJO-KONGRES
Niet enkel de kern, maar ook alle andere VU-leden onder de 33
worden morgen in het Bouwcentrum verwacht. Raadpleeg het programma elders in dit blad
HOF LEGRELLE
Alle Antwerpse kranten ontvingen een uitgebreide persmededeling over de stand van zaken.
Uiteraard lost dit de zaak niet op,
maar het houdt ze warm. Spijtig
dat het « groenkomitee » nog maar
zo weinig van zich laat horen Een
beetje meer fut jongens i
LIDKAARTEN 1973
Nog voor het einde van het jaar
worden de nieuwe lidkaarten aan
huis gebracht door onze bestuursleden. Leg het geld maar klaar en
maak van de gelegenheid gebruik
wat beter kennis te maken met uw

afdeling

INKA
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WOMMELGEM
DIENSTBETOON
Onze mandatarissen staan steeds
tot uw dienst !
H. Vande Weghe, schepen van
Financiën, Gezin en Kuituur, Terbagelaan 8, tel. 53.79.50 ; J, Verduyckt, gemeenteraadslid, Antverplastr. 6 ; A. De Schutter, COOvoorz., Lt. K. Caluwaertstr. 14, tel.
53.64.80.
Inlichtingen Sociale Woningbouw:
C. Geel, Beeldekensweg 5, tel.
53 79 39
VLAAMSE ZIEKENKAS
Wordt lid van de Vlaamse Ziekenkas, geen verlies van rechten, geen
nieuwe wachttijd. Alle inlichtingen :
Rik Bellefroid, Stenekruis 5, tel.
53,66.55, na 18 u.

brabant
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE (Arr.)
Het arr. sekretariaat Is ope-^ op
maandag, woendag en vrijdag van
18 tot 21 u. De arr. sekr. .lom De
Craen of de adm. sekr. staat ter
uwer beschikking.
ARR. BAL
Gelieve nu reeds te noteren dat
het arr. bal zal doorgaan op 24
maart 1973 in zaal Mell op de
Heyzel.
ASSE (Fed.)
ALGEMENE VERGADERING
Maandag 4 november om 19u.45
bijeenkomst van de afdelingsverantwoordelijken voor de federatie Asse. Deze gaat door in lokaal Uilenspiegel bij L. De Backer, Kerkstr.
26 te St. Kat. Lombeek. Elke afdeling op post ! Een uitnodiging volgt
nog.
BERG-KAMPENHOUTNEDER0KKER2EEL-BUKEN
SOC.
DIENSTBETOON
Door senator Bob Mae? (met M.L.
Thiebaut).
Berg : iedere derde dinsdag [en
niet maandag) in . Fauna-Flora .
Kampenhout : iedere eerste dinsdag (en niet maandag) in « Keizershof ».
Vlaams ziekenfonds Brabantia :
ten huize van M.L. Thiebaut. elke
dag en op afspraak, tel 016/654.74.
DIEST (Kanton)
HERDENKING
DIRK VAN DE WEYER
Op 13 november j l . was het juist
één jaar geleden, dat Dirk Van de
Weyer, voorz. van de afd. Molenstede. plots overleed. Zijn dood betekende voor ons een groot verlies.
Zijn enorme en soms onmenselijke
kracht in dienst van zijn volk heeft
hij als een soort geestelijk testament achtergelaten, dat nu door
zijn zoon, schepen te Molenstede,
en door de groep VU-militanten op
een positieve wijze wordt uitgevoerd. Dirk werd bij deze droevige
verjaardag tweemaal herdacht. Op
11 november door de Vlaamse oudstrijders. Een tweede herdenking
greep plaats op 13 november in de
O.L.V.-kerk van Molenstede. Het zal
voor de familie Van de Weyer wellicht een troost geweest zijn, dat
op beide plechtigheden vrij veel
aanwezigen waren.

AMNESTIEAKTIE
Vlaamse jongeren uit het kanton
Diest zullen op het einde van dit
jaaar een amnestieaktie voeren.
De bedoeling van hun aktie is de
publieke opinie beroeren om de
amnestiegedachte in Vlaanderen
nog sterker te maken.
De aktie zal o.a. uit volgende
punten bestaan : .een open brief
aan de koning, de eerste-minister,
de parlementairen uit het arr. Leuven,
alle gemeenteraadsleden en
de geestelijke overheid van het
kanton Diest ; in de reklamebladen
zal een advertentie verschijnen op
een goed zichtbare plaats ; op
kerstavond, zullen pamfletten worden uitgedeeld, terwijl jongeren
met amnestiekruisen en fakkels
doorheen Diest zullen trekken ;
Men doet een oproep tot alle
zelfbewuste Vlaamse jongeren uit
het kanton Diest, om hun steun
aan deze aktie te verlenen. Alle inlichtingen kunnen verkregen worden op volgende adressen : Koen
Vandehoudt. Molenweg 5, Molenstede, tel. 013/33414 ; Willy Brie,
Acaciastr. 49, Diest ; Raoul Claes,
Vierbundervoetweg 3, Bekkevoort.
DILBEEK
NIEUW BESTUUR
Op 14 november werd In een kameraadschappelijke sfeer het bestuur verkozen. Voorz. : Luk Panls ;
sekr. : Vic De Winne ; prop. : Oswald Grauls ; org. : Jef Van den
Bosch ; penningm. : M. Panis. Het
nieuwe bestuur dankt de uittredende bestuursleden Van Wijmeersch,
Decraene, Van der Roost en De
Schrijver voor hetgeen zij presteerden voor de afdeling. Alle leden
en abonnees worden uitgenodigd
om met het nieuwe bestuur tnee
te werken aan de verdere opbouw
van onze VU-afdeling.
GRIMBERGEN-BEIGEM-HUMBEEK
6de VU-NACHTBAL
Vandaag 25 november om 21 u.
in het Fenikshof te Grimbergen met
het orkest Stan Philips. Inkom :
voorverkoop 50 fr., kassa 60 fr.
HOEILAART
SOC.
DIENSTBETOON
Op maandag 27 november om 20
u. 30 in café « Sportecho ., Gemeenteplein, met Vik Anciaux, Marcel Oebroyer en Miei Dewaet.
VLAAMSE ZIEKENKAS
De afgevaardige voor de Druivenstreek houdt een speciale zitdag op maandag 27 november vanaf
20 u. in de zaal • Sportecho •, Gemeenteplein. Alle aangeslotenen
kunnen er terecht om hun bijdragebons in te leveren, bijdragen te betalen en terugbetalingen te ontvangen.
Ook niet-aangeslotenen zijn
hartelijk welkom : zij krijgen er
vrijblijvend alle nodige inlichtingen.
Als het aantal leden in Hoeilaart
nog 'n beetje verhoogt, kan de afgevaardigde ook te Hoeilaart met
een maandelijkse zitdag beginnen.
U kunt ervoor zorgen dat vlug gebeurt, trouwens een VU-er hoort
thuis in een Vlaams ziekenfonds.
Daarom zult u ook aansluiten 1
JETTE
VLAAMSE BOND VAN
GEPENSIONEERDEN
Deze bond gesticht op 19 februari
groeit en bloeit. Volgende gezelll-

ge vergaderingen werden gepland ;
zaterdag 9 december : kerstfeest
in de parochiezaal te Jette-Dielegem,
begin 15 u., gratis koffietafel
en verrassing, Kerstmismuziek en
liederen : zaterdag 20 januari 1973:
in de zaal Breughel te Jette, vieren
wij ons nieuwjaarsfeest onder het
motto : « Door ons, voor ons »
m.m.v. van onze leden.
Ons bestuur, door het steeds
groeiende ledenaantal, moest zijn
organisatie vergroten, zo hebben
wij mej. Flora Muyidermans als
feestleidster in het bestuur opgenomen. Nu al wordt er gewerkt aan
de organisatie van een bal, dat
zal plaats vinden in maart 1973, om
ons éénjarig bestaan te vieren.
Mensen die ons willen helpen met
steunend lid te worden zijn hartelijk
welkom en kunnen het sekretariaat kontakteren.
KAPELLE-OP-DEN-BOSNIEUWENRODE-RAMSDONK
BAL
Het jaarlijks bal gaat door op
zaterdag 16 december in de Gemeentelijke Feestzaal, Molenstr. te
Nieuwenrode. Orkest : Stan Philips. Ingang : 50 fr. Aanvang : 20 u.
KORTENBERG ERPS-KWERPS
DANSFEEST
De VU-afdelingen van Kortenberg
en Erps-Kwerps organiseren hun
jaarlijks bal op zaterdag 2 december in zaal De Salamanders, Leuvensebaan 187 te Kortenberg. Eerste dans om 20 u. 30. Inkom 40 fr.
LIEDEKERKE
LIDKAARTEN 1973
De nieuwe lidkaarten werden
aan de bestuursleden verdeeld. U
moogt hen dus over enkele dagen
aan huis verwachten. Leg uw bijdrage reeds klaar. Meent u nieuwe
leden te kennen gelieve ze ons te
signaleren. Hoe meer zielen...
• AKTIE .
Leden die ons aan reklame en/of
steun kunnen helpen voor ons blad
« Aktie » doen dit best nu. Ons
blad verschijnt eind december. Lezersbrieven of mededelingen zo
vlug mogelijk naar het redaktieadres Poortstraat 40.
PREUD'HOMME-AVOND
Het Davidsfonds organiseert op
2 december om 20 u. in de St. Antoniuszaal (Opperstr.) een avond
met dia en muziek over de toondichter Preud'homme. Ook onze leden en simpatisanten zijn van harte welkom.
ST. KATHERiNA-LOMBEEK
GEBOORTE
Koen is blij met zijn nieuw broertje Jurgen dat bij hem kwam op 14
november t972. Deze blijde gebeurtenis had plaats in de familie
Werner en Marita Thiebaut-Sabion
van het afdelingsbestuur.
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Laurent De Backer ;
ondervoorz. :
André Vanderstukken ; sekr. : R. Bernau ; penningm.:
A. Malfroy ; arr. afgev. ; Werner
Thiebaut ; red. : Willy Van de
Broeck ; org. : Frans Schaerlaeken;
prop. : Henri Segers ; Vujo : William Aerts ; dienstbetoon : Jempi
Eylenbosch.

Berchems bejaardenhome eerlang op nieuw adres

HUIZE BREUGHEL
Het probleem van de bejaardenzorg is zeker niet nieuw. Hoewel het niet
mag ontkend worden, dat de laatste jaren langs officiële instanties, 't zij
stad of staat, zekere inspanningen werden gedaan, blijkt het privéinitatief
bij het oprichten van bejaardentehuizen een zeer welgekomen hulp bij het
lenigen van een toestand, onze moderne samenleving onwaardig.
Zo kennen wij « Huize Breughel »
gelegen aan de Generaal Van Merlenstraat 31 te Berchem, dat sedert meer dan 11 jaar zijn deuren
openstelt voor dames op leeftijd
en hen een zonnige « oude dag »
bezorgt. Dit home, dat onder direktle staat van Mevrouw De
Graef, zelf een gediplomeerd verpleegster, heeft zeker onschatbare
diensten bewezen op het vlak van
de bejaardenzorg. In de loop der
jaren is er trouwens met de
K.O.O.'s van Deurne, Borgerhout
en Berchem een innige samenwerking ontstaan, zodat, naast een belangrijke privé-kliënteel, ook zeer
vele • sociale gevallen » in dit tehuis werden opgenomen.
Totnogtoe gevestigd in een ruime,
oude burgerwoning, destijds
aan de noden van een bejaardenhome aangepast, voldeed de behuizing echter niet meer aan de
eisen van onze tijd. Om' deze re

den en ook om de steeds groter
wordende vraag te kunnen beantwoorden, werd reeds lang uitgezien naar een een meer moderne
akomodatie.
En thans is het zover ! Aan de
Tony Bergmansstraat 7, te Edegem
wordt een nieuwbouwcomplex in
gereedheid gebracht, waar Huize
Breughel van december af zal ondergebracht worden.
Niets wordt hier onverlet gelalen om van dit home een pareltje
op zichzelf te maken. Het complex,
twee verdiepingen hoog, met een
gevelbreedte van eventjes 28 m.,
zal met zijn 30 ingerichte kamers
plaats bieden aan ongeveer 35 personen Lift, centrale verwarming,
drie badkamers, een mooie tuin,
een ruime, moderne living met
kleurentelevisie e.d. scheppen hier
een modern en eigentijds komfort.
Een uiterst verzorgde burgerkeuken,
waarop mevrouw De Graef

sociaal dienstbetoon
ARR. ANTWERPEN
KALENDER DIENSTBETOON
DECEMBER 1972
ANTWERPEN :
Maandag 27 november : sen. H. De Bruyne en voiksvert. A. De Beul
Maandag 4 december : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Maandag 11 december ; sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul
,Maandag
, , - , 18
„ , december
,
• volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul.
,«?• .tfi^^-Yy'*^'"'^*^'''^^*' Wetstr. 12, tel. 36.84.65 (van 16 tot 20 u.).
WIJNECJEM

:

Maandag 4 december : sen. H. De Bruyne.
Maandag 18 december r sen. H. De Bruyne.
u°nK,T\nJ.'V^'"'"''^^°^"'
Marktplein 8, tel. 53.89.36 (van 19 tot 20 u.),
Woensdag 6 december : volksvert. R. Mattheyssens
Woensdag 20 december : volksvert. R. Mattheyssens
KAPTU'EN*''^^'^^'"' ' ^ ^ ' ' ^ ^ ' = ^ * * ^ ^ " ^ « S

22, tel.

37.13.32 (van

19 tot

20

Donderdag 7 december : volksvert. dr. H. Goemans

2o''^^30 *^" ^"'^^ ^^" '^^' °^ ^^ ^^^'^^' ^''9^"**''»3* 4' 'el. 64.55.93 (van
MERKSEM :
Donderdag 21 december : volksvert. dr. H. Goemans.
Lokaal : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76 (van 20 u. 30 tot 21 u. 30).

ARR. BRUSSEL
EUGEEN DE FACQ
BUIZINGEN : dinsdag 28 november om 19 u., in café De Welkom, Kerckhove d Exaerdestraat.
^^J"''.^.'!!r^o™°^"''^9 ^^ november om 20 u., ten huize van K. Van den Houte.
DUB

MAES

^nJ AM/ïf!?f£^^ november van 19 tot 20 u., in lokaal Liedekerke,
v l u ANCIAUX
LONDERZEEL : dinsdag 28 november van 20 u. 30 tot 21 u. 30, in zaal
Luxemburg te Jezus-Eik, met M. De Broyer.
GRIMBERGEN : dinsdag 28 november van 19 u. 30 tot 20 u 30 met P De
Neve.
.
,
. ^o
WOLVERTEM EN MEISE : cfr. infra.
Doorlopend op afspraak te Brussegem, Klepperfaaan 5, tel. 59.54.55.
Federatieschepen FRANS ADANG
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, St. Pieters-Leeuw,
tGl. 77.31.o3>
Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER
MOLENBEEK : alle zaterdagen van 10 tot 11 u., bij Emiel De Smet, J. Dubrucqlaan.
JETTE : alle zaterdagen van 11 u. 30 tot 12 u. 30, ten huize. De Smet de
Nayerlaan, tel. 28.34.80.
ARR. DENDERMONDE
SOC.
DIENSTBETOON : VOLKSVERT. AVIEL GEERINCK
1ste zaterdag van de maand :
WIEZE-DENDERBELLE : van 8 tot 10 u. in café Centrum, Wieze
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans, Kasteelstr. 186, Buggenhout, tel. 332.64.
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., in Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lebbeke,
tel. 215.31.
1ste woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u., in Den Ommeganck, Grote
Markt, Dendermonde, tel. 052/225.67.
2de zaterdag van de maand :
OVERMERE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn, Centrum, tel. 09/795507,
WETTEREN : van 14 tot 16 u., in De Klokke, Vlaams Huis.
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 16 to. 18 u.. in Paling.
huis, Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 43J246.
3de zaterdag van de maand :
BMiS!y^!.,;«1?i?„ ^*°* ^° "•• •»'' ^'^^y V«" «'s Bogaerd, Kruisbeeldstr 42.
?.H.°.o^^.'?°"^'^'^*^''°''^ = ^^" ^° *o* 12u., bij mr. Keldermans (zie hoger).
WAASMUNSTER : van 14 tot 16 u., !n Spijshuis Dennenland, Ommeganck.
dreef, tel. 47041.
3de woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u.. In Den Ommeganck (zie hoger).
4de zaterdag van de maand :
OVERMERE-BERLARE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger).
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger).
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 14 tot 16 u., In Pallngshuis (zie hoger).
GREMBERGEN : van 16 tot 18 u., in Uilenspiegel, Dorp 1.
Het sekretariaat soc. diensbetoon van volksvert. A. Geerinck is gevestigd
bij de heer Achiel Segers, Bakkerstraat 67, Grembergen, tel. 052/23889.

ARR. BRUGGE-TORHOUUT

in NIEUWBOUWCOMPLEX
TE EDEGEM

terecht fier gaat, zorgt voor de
rest.
De ganse nieuwbouw beantwoordt trouwens tenvolle aan de
normen door het Ministerie van
Volksgezondheid en Hygiëne vastgesteld. Brandvrije deuren, een
brede trap, speciale steunbarren
langsheen de gangen, verhogen de
veiligheid tegen brand en eventuele ongevallen. Kortom, niets
werd over het oog gezien om van
dit tehuis ook een « thuis » te maken voor valleden en half-valieden,
die in onze maatschappij soms zo
alleen zijn en aan zichzelf overgelaten.
De ligging van het home mag
zeker uitstekend genoemd worden.
Rustig, en toch slechts op enkele
passen van het centrum van Mortsel en vlakbij de terreinen van
Fort V, die eerlang als park zullen
opengesteld worden.
Wil U meer inlichtingen, bel dan
even nr. 30.09.89. Mevrouw De
Graef zal U zeker vriendelijk te
woord staan en elk probleem gaarne met uzelf onderzoeken.
(advertentie)

u.).

BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., in het Breydelhof door alle
mandatarissen.
OOSTKAMP : zaterdag 25 november van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij N.
Mol let, Legeweg 169.
VARSENARE : zaterdag 2 dec van. 10 tot 11 u., door P. Leys in café « De
Leeuw ».
JABBEKE : zaterdag 2 dec. van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door J. Van In bij J.
Eeckelo, Aartrijksestwg 39.
VELDEGEM : zaterdag 2 dec. van 9 tot 10 u. door V. Verbeke bij W. Maenhout, K. Albertlaan 59.
LOPPEM : zaterdag 2 dec. van 10 tot 11 u. door V. Verbeke bij H. Verhaeghe. Stationsplein 12.
ZEEBRUGGE : zondag 3 dec. van 10 tot 11 u., door G. Van In, bij A. Vanhouteghem, Roeaanstr. 46.
BLANKENBERGE : zondag 3 dec. van 11 tot 12 u., door P. Leys in café
<c Rodenbach ».
SIJSELE-OEDELEM : dinsdag 5 dec. van 19 tot 20 u., door P. Leys bij F.
Hoornaert, Oedelemsestr. 57.
HEIST : vrijdag 8 dec. van 18 tot 19 u., door P. Leys bij J. Deroose, Bondgenotenlaan 57.
KNOKKE : vrijdag 8 dec. van 19 tot-20 u. door P. Leys bij V. Deiille, Helmweg 12.
ZEDELGEM : zaterdag 9 dec. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij V. Viei>straete, Kuilputstr. 83.
ZUIENKERKE : zondag 10 dec. van 11 tot 12 u. door J. Frijns in café « De
Smidse ».
ST. KRUIS : maandag 11 dec. van 19 tot 20 u. door G. Van In bij O. Dombrecht, Engelendalelaan 89.
ASSEBROEK : maandag 11 dec. van 20 tot 21 u. door P. Leys bij R. Reynaert, Nieuwstr. 25.
RUODERVOORDE : dinsdag 12 dec. van 19 tot 20 u. door P. Leys in café
« Van Daeie ».
TORHOUT : zaterdag 16 dec. van 9 u. 30 tot 10 u. 30 door G. Van In bij
Vlieghe, Hofstr. 9.
NIEUWMUNSTER : zondag 17 dec. van 11 tot 12 u. door J. Frijns in café
« Gemeentehuis ».
DUDZELE : woensdag 20 dec. van 20 tot 21 u. door G. Van In in café •< De
3 Zwaenen ».
OOSTKAMP : zaterdag 23 dec. van 10 tot 11 u. dotor P. Leys bij Nollet,
Legeweg 169.
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STEENOKKERZEEL-PERK
AFDELINGSBAL
Zaterdag 2 december in het HeelNederlands Praatkaffe « De Appel •>,
Fuérisonplein 6 te Steenokkerzeel.
7de Herfstbal met het orkest « Traveling Brass ». Aanvang te 20 u. 30.
Deelname in de kosten : 40 fr.
VLEZENBEEK
BAL
Het 15de Vlaams familiefeest
gaat door op 2 december in zaal
Elysee met het orkest Waltra van
Stan Philips. Uitbundige leute voor
uw familie en vrienden. Inkom :
60 fr. Voorbehouden plaatsen, 5 fr..
te bespreken tel. 52.42.64 of 52.40.68
WOLVERTEM-MEISE
DANSFEEST
Het 4e afdelingsbal van de afdelingen Wolvertem en Meise heeft
plaats in de Ceciliazaal, Oppemstr.
te Wolvertem op zaterdag 2 december te 21 u. Het orkest « The Hitcrackers » met zangeres Anita Leona speelt ten dans. Inkom 50 fr.
Deuren te 21 u. 30.
ZELLIK
HERDENKINGSiVlIS
Zondag 3 december, wordt de
h. mis van 11 u., opgedragen in de
kerk van de h. Familie, ter herdenking van het pijnlijk heengaan van
onze diepbetreurde en beloftevolle
vriend Dirk Beeckman. Onze aanwezigheid zal het bewijs zijn van onze
blijvende trouw aan onze te vroeg
gestorven kameraad en zijn beproefde ouders en broers.

oosNvlaanderen
OOST-VLAAMS CENTRUM VOOR
DIENSTBETOON EN NASCHOOLSE
VORMING
Deze week verschijnt nummer
10 van het « Tijdschrift voor Dienstbetoon », met o.a. de inhoudstabel
van alle reeds verschenen nummers. Wij brengen hierbij in herinnering dat alle Oost-Vlaamse gemeenteraadsleden en leden van de
COO recht hebben op een gratis
abonnement. Het volstaat hiertoe
een eenvoudig verzoek te sturen
aan de prov. sekr. Willy Cobbaut,
Bosstr. 2, 9391 Baardegem. Tel.
052/354.52.
AALST (Arr.)
LEDENHERNIEUWING
Wij herineren de afdelingen nog
even aan de streefdatum : alle leden hernieuwd om 1 december. Het
ziet er naar uit dat een verrassend
groot deel van de afdelingen er
gaan in slagen binnen deze tijdslimiet te blijven. U Vv^il toch niet
dat uw afdeling achterop zou geraken ?
AALST
BAL
Eerste Lustrumbal VU-afdeling
Aalst op zat. 13-1-1973, Zaal « Black
Boys •
BURST-BAMSRUGGE
VOLKSUNIE-BAL
Ons jaarlijks bal heeft piaaia op
vandaag 25 november in de zaal
« Perfa ». Orkest : Waltra. Kaarten
aan 60 Fr bij de bestuursleden.
GENT-EEKLO (Arr.)
VUJO
Wij vertrekken per autobus naar
Antwerpen om half negen aan café
Drie Koningen, St.-Amandsberg, om
kwart voor negen aan Vlaams Huis
Roeland. Inlichtingen : tel. 25.64.87.
. WIJ ..-VROUWEN
In naam van onze vereniging
stuurden wij volgend protestschrijven naar de BRT : betreft : debat
van woensdagavond 15-11 i.v.m.
Vrouwenemancipatie en vrouwendan 11 november : « Hiermee tekenen wij protest aan tegen het onpluralistisch karakter van de uitzending : wij hadden, naast de traditionele partijvertegenwoordigers
en « erkende •> vooruitstrevende
vrouwen, ook woordvoerders van
de Volksunie verwacht. Wij vinden
het vreemd dat in deze uitzending
geen enkele man of vrouw van onze partij voor de beeldbuis kon
komen. Wil vinden het bedenkelijk
dat 20% van de Vlaamse bevolking
geen kans tot spreken krijgt. Als
vrouwen, aktief werkzaam in onze
partij, zullen wij het onverdraagzaam BRT-optreden in schrift en
woord aan de kaak stellen. Wij
voe'f-:n ons uitsluiten aan als een
zoveelste bevifijs van de onverdraa"'.nHmheid in deze staat.
ARR. BAL
Wiilen de afdelingen zo vriendelijk zijn alle activiteiten mee te
willen delen die ze in de maanden
december, januari en februari e.k.
zullen houden ? Dit om de activi-

teitenkalender in het e.k. arr. blad
zo kompleet mogelijk te kunnen
voorstellen Jullie hebben tijd tot
en met vrijdag 24 november. Bellen of schrijven naar H. De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel.
25.64.87.
GENT (Arr. )
SINTERKLAASFEEST
ZONDAG 3 DECEMBER
Het feest gaat door in de namiddag in Vlaams Huis Roeland. Willem De Meyer zal de kinderen (en
volwassenen) allerlei liedjes leren,
GENT
VUJO
Wij houden een spreekbeurt op
8 december. Ludo Van Wauwe
spreekt over « Federalisme •, en
dit in het Vlaams Huis Roeland.
GERAARDSBERGEN
BAL
De Dierkost, vzw, organiseert
een Ie groot Vlaams bal op 25 november in de zaal De Reep te Nederboelare. Orkest The Rhythm
Club. Aanvang te 21 u. 30. Inkom
60 fr.
HELDERGEM - AAIGEM
VERKIEZINGEN
De verkiezing van het nieuw bestuur heeft plaats op zaterdagavond 2 december e.k. tussen 19u
en 20u30 in « De Gouden Koterhaak », Ouddorp te Heldergem.
PENSEN-FESTIJN
De leden en simpatisanten van
de afdeling worden hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan het
« Pensen-festijn », in het zaaltje
• De Kalvaar », Ouddorp te Heldergem. In de loop van de avond
worden de deelnemers vergast op
twee
dia-reeksen
van
Renaat
Meert. Gastspreker is volksvertegenwoordiger dr. R. Van Leemputten. Datum : zaterdag 2 december. Begin om 20 u en einde onbekend. Dit « pensen-festijn »
wordt U gratis aangeboden door
het bestuur.

MERELBEKE
AVONDFEEST
Onze afdeling nodigt u van harte
uit op haar jaarlijks groot bal met
de bekende radio- en televisievedette Truus, heden avond in de
zaal Regi, Molenhoek. Reuze tombola met prachtige prijzen en de
sfeer der grote dagen. Aanvang
om 20 u. 30.
MEULEBEKE
WELKOM !
Op vrijdag 1 december om 20u,
in zaal De Nieuwe Kring spreekt
dr. Debucquoy over « De Historiek
van de Vlaamse Beweging. Deze
avond wordt ingericht door de
Vlaamse Vriendenkring.
SINAAI
LEDENVERGADERING
Maandag 16 november II. hield de
pas enkele maanden oude afdeling
van VU-Sinaai, haar eerste algemene ledenvergadering. De afdeling telt 52 leden waarvan een 20tal waren opgekomen. Daar geen
nieuwe kandidaturen waren binnen
gekomen werd het voorlopig bestuur waamee men van start ging
behouden. In aanwezigheid van
volksvert. Nelly Maes en Jan-Pieter
Maes, arr. sekr., onderhield sen.
M. Coppieters ons, over het onderwerp « Waarom VU, waarom nu
nog VU ? Hoe ziet VU de toekomst ? ». Dat het onderwerp echte intresse opbracht, bewezen de
nadien gestelde vragen door M.
Coppieters en N. Maes beantwoordt. Als kersverse VU-leden
weten we nu wel beter waarom
we ons politiek willen engageren.
Het voornemen werd gemaakt zo'n
samenkomst een paar maal per
jaar te organiseren.
SLEIDINGE
STICHTINGSBAL
Zat. 25 nov. a.s. geeft de kersverse afd. Sleidinge haar eerste
bal in de zaal Kromme Wal te Wippelgem-Evergem. Orkest : Pentopus.

NEUSDEN
WELLE
KOLPORTAGE
Vandaag zaterdag 25 november • BELOTTING
Zondag 26 november te 18u in
worden in onze gemeente 200 numlokaal St. Elooi, Dorp, grote belotmers van het weekblad « Wij » aan
ting : vooruit 1500 F : beker aan
de man gebracht. Medewerkers zijn
overwinnaar. Inleg 30 fr.
hartelijk welkom. Verzamelen om
TOMBOLA
14 u. in de Tramstr. 43B, bij propaTrekking van d ^ winnende numgandaleider Mare Meirschaert.
mers onmiddellijk Via de belotting.
RED HEUSDENSE NATUUR
20 fr per lot. Zeer mooie prijzen.
De Heusdense VU-jongeren hebBAL
ben, in een schrijven gericht aan
Jaarlijks bal gaat door op zaterhel schepencollege en alle verantdag 12 februari in de zaaal « Eenwoordelijke
gemeenteraadsleden,
dracht .., Dorp. Inkom 60 fr.
heftig geprotesteerd tegen de beslissing van de gemeenteraad die
ZANDBERGEN
het voorlopig gewestplan « Gentse
OVERLIJDEN
en Kanaalzone » met de beruchte
Op 12 november j l . overleed onze
ring rond Gent, goedkeurde, alsook
goede vriend Kamiel Poelaert, laatde uitbreiding van de bouwzone tot
ste oud-IJzersoldaat van Zandberaan de ring (van wie is die grond?).
gen. Kamiel was een Vlaming uit
Zij vinden de houding van de geéén stuk en een der trouwste lemeenteraad i.v.m. de moord op de
den van onze afdeling. Zijn heenHeusdense natuur een laffe en ongaan laat een grote leemte. De
verantwoorde daad. Men heeft het
VU-afdeling en het bestuur betuialgemeen welzijn van de bevolking
gen hierbij hun diep medevoelen
en de eisen van de kulturele vereaan zijn achtbare familie.
nigingen opgeofferd aan het persoonlijk belang van enkele grootZULTE-OLSENE
grondbezitters.
BESTUURSVERKIEZING
Heeft plaats op vrijdag 24 noLANDEGEM
ember van 19 tot 22 u., in de geDIENSTBETOON
zellige « Leiehoeve », Veerstr. 9 te
Volksvert. Fr. Baert houdt zitdag
Zulte.
op iedere tweede zondag van de
maand. Dus nu 12 november ten
huize van G. Schaeck. Vosselarestr.
16, tussen 11 en 12 u.
LEDEBERG
NIEUW BESTUUR
Bij de bestuursvergadering van
woensdag 8 november II. werd het
bestuur als volgt samengesteld :
voorz.: Delange Hugo ; ondervoorz.:
mej. De Wulf Germaine : sekr. :
mer. J. De Caster-Buyl ; soc. dienstbetoon : mevr. J. De Caster-Buyl ;
penningm. : De Caster Julien ;
org. : dhr Merckx Werner ; prop. :
Thiempont Emiel ; Vujo ; Merckx
Erik ; afgev. arr. raad : mevr. J.
De Caster-Buyl.
SOC DIENSTBETOON
GEMEENTERAADSLID
MEVR. J. DE CASTER-BUYL
Café Brouwershuis, Kerkplein 7
iedere maandag van 19 u. 30 to'
21 u. 30.
Café De Nieuwen Anker, Brusselsesteenweg, iedere donderdag
van IJ u. 30 tot 21 u. 30.
Ten huize. Park 63, na schrifteii;
ke of telefonische afspraak (tel,
,52.99.89).
MELLE
SOC. DIENSTBETOON
Julien De Sutter (gemeenteraadslid), Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogelhoek : elke dinsdag van 20 tot
22 u.
Daniël Bernaerts, Driesstr. 87,
Melle-Centrum ; elke dinsdag van
19 tot 22 u.
Gratiën Leurquain, VU-voorzitter,
Gontrode Heirweg 171. Melle-Centrum.
Godelieve Van Loo, COO-zaken,
Driesstr. 61, Melle-Centrum.

west-vlaanderen

SOC. DIENSTBETOON
LUK VAN STEENKISTE
Zaterdag 25 nov. : 16-17 u. :
VICHTE, Harelbekestr. 35, tel. :
773.76 ;
17u30-18u30 ; WAREGEM : Café
Arend, Markt, tel. 621.39 ;
Maandag 27 nov. : 17u30-19u. :
KORTRIJK : 1302, A. Reynaertstr. 9
22-22U. : WEVELGEM : Vredestr. 10
BLANKENBERGE
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Raf Ponjaert ; sekr. :
Rika MIsson-Buyse ; penningm. :
Van Rijssel ; org. : Emiel Duysters ;
Georges Brilleman ; prop. : Hektor
Vujo : Erik Scherpereel. Wegens het
groot aantal leden dat we in de
laatste werfkampagne bijgewonnen
hebben werden nog 3 bestuursiedennog 3 bestuursleden bijgenomen : Magda Persijn, Hilaire Sabbe
en Jerome Roelof ; afgev. arr. raad:
E. Scherpereel en R. Misson-Buyse.
JUBELVIERING
Op 15 december houden wij ons
jubelfeest, wegens het 10-jarig bestaan van onze afdeling. In de St.
Rochuskerk gedenken wij drie afgestorven leden van 72 : Frans Popelier, Omer Vanhoutte en mevr.
Godelief Buyse-Van Iseghem alsook
de vele simpatisanten en alle Vlamingen die ons ontvielen. Wij houden daarom een h. misviering mat
offergang om 19 u. 30.
Het jubelfeestmaal vangt om 20
u. 30 aan in ons lokaal Hotel-café
Rodenbach, Onderwijsstr. 23. Sa-

men met eregenodigde partijvoorzitter Fr. Van der Eist kunt u ook
keniiis maken met al onze arr. gekozen mandatarissen.
Het plaatselijk bestuur houdt er
aan deze maaltijd gratis te verlenen aan alle leden en noeste werkers van het eerste uur.
ETTELGEM
LEDENVERGADERING
35 aanwezigen maakten van onze VU-samenkomst een gezellige
avond. De talrijk aanwezige vrouwen kwamen aan bod in een schersnijdende toespraak van ons bestuurslid Marie-José Vervaecke. Zij
vroeg de vergadering een motie
goed te keuren, met een striemende aanklacht tegen de diskriminatie van de vrouw in de politiek.
Gastspreker Jaak Vandemeulebroucke haakte seffens in, en maakte
de aanwezigen duidelijk dat de VU
het mogelijke doet om deze diskriminatie uit de wereld te helpen.
Hij beloofde mee te helpen deze
ideeën in arr. en partij algemeen
te verspreiden. Hij wist dan verder
met de geestdrift hém eigen, vooral de vele jongeren die aanwezig
waren, mee te slepen in zijn uiteenzetitng over het volksnationalisme. Het werd een topavond voor
deze dinamische afdeling.
11 NOVEMBERVIERING
Bij de hulde- aan de gesneuvelden aan ons monument, werd voor
het eerst in onze gemeente de
leeuwevlag gehesen, niet door het
gemeentebestuur, doch door onze
VU-afdeling. Proficiat voor Jan
Meyns. de vaandeldrager. Ons rood
schepenkollege kreeg een tip voor
volgend jaar aldus. Zij kunnen evengoed als onze buren Bekegem, Roksem, Westkerke en Stalhille op 11
november onze Vlaamse gesneuvelden huldigen door het hijsen van
onze Vlaams-nationale vlag.
KADERVORMING
Onze bestuursleden Roose, Vandenberghe, Deblauwe en Meijns
volgden met sukses een zeven weken durende kursus over spreken
in het openbaar in het Vormingsinstituut te Oostende. De opgedane
kennis zullen zij verder gebruiken
voor de suksesrijke uitbouw van
de afdeling in gemeente en in arrondissement.
LEDENSLAG
Samen met de afdeling Lo kwam
Ettelgem eerst klaar met de komplete ledenhernieuwing, en dit
zonder een enkele weigering. Waarschijnlijk zijn deze twee afdelingen
de eerste in heel het Vlaamse land.
GROOT-OOSTENDE
SINT-NIKLAASFEEST
De VU-afdelingen-van Oostende
organiseren gezamelijk het jaarlijkse Sinterklaasfeest op 3 december a.s. om 15u. in Hotel Guido,
Van Iseghemlaan 38-A. Kinderen tot
12 jaar, deelname in de kosten :
25 F. per kind.
Inschrijvingen tot 26 november :
bij Veerie Vansijnghel (Witte Nonnenstr. 5, tel. 749.31), Mevr. G. Depoorter (Epsomlaan 38, tel. 736.03)
Hedwig Laheye (Lijsterbesbaan 57,
tel. 770.80) A. Vanhoutte (Noordzeestraat 12, tel. 70.335), Trees Sarrazijn (Gelijkheidstraat 117, tel. :
775.16) Mevr. Meyers (Zonnebloemlaan, tel. 821.29).
HOUTHÜLST
NIEUW BESTUUR
Op 18 november werd volgend bestuur samengesteld : voorz. : P.
Simoens ; sekr. : Mart. Van eleven ; penningm. : Gh. Ver Eecke ;
prop. : J. Hoornaert ; org. : E.
Desnouck ; in de arr. raad : M. Vancleven.
KORTRIJK (Arr.)
ST-NIKLAAS OP BEZOEK
Vanaf deze week is de Sint op
bezoek bij de VU-leden die kleine
kinderen hebben. De bezoeken worden georganiseerd door de vrouwenafdeling. Wie nog een afspraak
wenst te maken en Sinterklaas
op bezoek wenst in het huisgezin,
kan bellen op het nr. 056/226.39.
DEMONSTRATIE-AVOND
Op dinsdag 28 november te 20 u.
wordt in het lokaal « 1302 » door
de vrouwenafdeling een demonstratie-avond georganiseerd over de
bereiding van een feestmenu. Zowel mannen als vrouwen zijn op
deze leerrijke avond hartelijk welkom. Deelname in de onkosten :
50 fr. Vooraf inschrijven : tel. nr.
056/226.39.
UITSLAG PRIJSKAARTING
1. Martin Gerard-Debels Ghislain ; 2. sen. Frans Blanquaert-Vroman Arseen ; 3. Teerlinck GuidoSurmont Daniel ; 4. Ketels AndréVanoosthuyse Pierre ; 5. Arthur
Delbaere-Walter Deboevere ; 6. Jozef Decock-Maertens Georges ; 7.
Teerlinck Lode-Vandenbulcke Norbert.
LEDEGEM-OADIZELE
SOC. DIENSTBETOON
Bij de heren : Raes Arnold, gemeenteraadslid, Stationsstr. 93 en

Dejonghe Gilbert, gemeenteraadslid, Papestr. 61 en Vandenberghe
Hendrik, lid KOO, Fabriekslaan 20,
allen te Ledegem.
LEFFINGE-SPERMALIE
NIEUW BESTUUR
Op 17 november kwam volgend
bestuur tot stand : voorz. : L. Vaneessen ; ondervoorz. : W. Dubois ;
sekr. : G. Devriendt ; penningm. :
Irene Vaneessen ; prop. : A. Coucke ; org. : J. Defurne ; Vujo : J,
Belligh ; arr. raad : G. Devriendt.
Dries Vanhercke, die niet meer in
het bestuur trad, blijft zijn medewerking verlenen als adviserend
raadslid.
MIDDELKERKE
AKTIVITEITEN
15 december : ledenvergadering
met sen. Lode Claes, om 20 u ,
Were-Di.
17 december : kinderf eest om
15 u. in Were-Di.
17 februari : jaarlijks afdelingsbal.
MOERKERKE
MOSSELSOUPER
De afdeling Moerkerke houdt op
zaterdag 2 december om 20u30 in
het spijshuis « De Gulden Kogge » te Damme (gelegen langs de
vaart bij de brug) een mosselsouper. De prijs bedraagt 100 fr zonder drank. De leden die met hun
vrienden wensen deel te nemen
aan het feestmaal gelieve hun
naam op te geven bij Reginald
Trypsteen, Sijseelsesteenv^g 1 te
Moerkerke, ten laatste op 27 november. De mensen van KnokkeHeist en West-Kapelle kunnen hun
naam opgeven bij Edgard Keereman. Natielaan.
NIEUWPOORT
BREÜGELFEEST
LEDENVERGADERING
Op zaterdag 25 november gaat
in de Beiaard een Hutsepot door
voor onze leden, gevolgd door gezellig samenzijn. Aanvang 20 uur.
Deelname in de kosten : 120 F.
Inkom na eetmaal (vanaf 22u.) 40 F.
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
(Arr.)
BESTUURSVERKIEZING
Het kanton Veurne is thans volledig klaargekomen met de hernieuwing van de besturen. Ziehier
de leden die namens de afdelingen
in de arr. raad zetelen. Alveringem : K. Demerre ; De Panne : J.
Meeus ; Koksijde : mevr. Van
Eecke ; Nieuwpoort : K. Theunynck
en L. Mertens ; Veurne : C. Vandoorne en G. Dewinne.
LEDENSLAG
Een eresaluut aan de afdelingen
Ettelgem en Lo die op dezelfde datum hun volledige afrekening binnenbrachten, en dit als eersten in
de reeks. In Lo verhuisde een lid
naar Kuurne en te Ettelgem werd
aan een lid de kaart niet meer
aangeboden. Voor het overige komplete hernieuwing. Proficiat.
KOOPTATIE ARR. RAAD
Afdelingsbesturen die wensen
iemand voor te stellen voor kooptatie in de raad zullen dit doen
bij het arr. sekretariaat tegen 10
december. Voor koöptatie komen
ook niet-bestuursleden in aanmerking.
ROESELARE
VLAAMSE VROUWEN
De Vlaamse vrouwen houden op
2 december te 14u in zaal Ter Walle
(Schiervelde) een St.-Niklaas-feest
ingericht. Dit gebeurt in samenwerking met de VU-afdeling en het
Ziekenfonds
West-Flandria.
inschrijvingen kunnen nog in extremis aanvaard worden bij mevr. F.
Allewaert, Ooststraat 46.
VUJO
Het arr. VUJO-komitee legt gratis
een bus in. Alle belangstellenden
(jongeren en volwassenen) nemen
best zo vlug mogelijk kontakt op
met het VUJO-sekretariaat, Beverensteenweg 50 (263.17).
RAVERSIJDE
GEBOORTE
Bij Georges Vanblaere en Maria
Boelaerts werd het gezin verrijkt
met een dochtertje Stefanie. Onze
hartelijkste gelukwensen.
WEVELGEM
SOCIAAL DIENSTBETOON
Luk Vansteenkiste : elke maar»dag 20-22 uur.
Van Reeth K. : elke zaterdagvoormiddag 10-12 uur.
Soenen F. elke zondagvoormiddag 10-12 uur.
ZARREN-WERKEN
VOLKSAVOND
Heden zaterdag 25 novemoer in
de zaal Riva, Stadenstr. (Zarren)
met als sprekers : Jaak Vandemeulebroucke, met een diamontage
over Brussel en de Voerstreek en
Toon Van Overstraeten, algemeen
direkteur van de partij die spreekt
over de politieke aktualitelt. Aanvang : 20 u. Iedereen hartelijk welkom.
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ALS VADERTJE STAAT HET VOOR HET ZEGGEN HAD
ZOUDEN WE DAN NOG DEZELFDE KOOPJES KUNNEN DOEN ?
KONTICH
DEINZE
KONTICH
BRASSCHAAT
MORTSEL
EDEGEM
OPOETEREN
EDEGEM
HALLE
BOUTERSEM
WILRIJK
MORTSEL
ST-STEVENS-WOLUWE
ST-MARTENS LEERNE KONTICH
MARIAKERKE-DRONGEN
ST-MARTENS LATEM

In dezelfde omgeving ?

bij

bü
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij

Wierookstuk
Poelsfraaf
Vijverlaan
Tol ba reel
Krefenburgsfraaf
jachfiaan
Wouterbossen
Oude Godstraat
Korenbioemstraat'
Vailaardreef
Ziiverbeeklaan
Bontenisselaan
DEURLE
De Reep
Beukendreef

6x28 m
12x34 m
11x42m
6x42 m
6x30 m
6x30 m
40x50 m
7x28 m
16x45 m
20x35 m
6x45 m
6x38 m
18x30 m
20x40 m
20x40 m
20x40 m
35x50 m

171.000 F
180.000 F
210.000 F
235.000 F
250.000 F
260.000 F
275.000 F
280.000 F
285.000 F
286.000 F
295.000 F
355.000 F
372.000 F
380.000 F
459.000 F
465.000 F
750.000 F

2E ZEGGEN DAT
ALLE AANNEMERS DEZELFDE ZIJN
KIJK HIER EEN ARGUMENT
DAT TOONT HOE ANDERS W l | ZIJN
DAN ONZE KOLLEGA'S
GRATIS en VOORAF
Yoor onze kliënten GRONDIGE STUDIE
ZWART OP W I T
KonkSusie : laat ze zeggen
KUNNEN BOUWT

ANDEREN NOEMEN HET MAAR ZO !

TROUWE SERVICE EN UITMUNTENDE KWALITEIT IS ONS DEVIES !

Zoek niet, ons grootste pluspunt vindt U niet op onze balans maar bij onze duizende
realisaties en
600 ARBEIDERS
1001 MOGELIJKHEDEN

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v.
MEIR 18
ANTWERPEN
03/31.78.20

0NDER6ER6EN 43
GENT
09/25.19i3

WINTERSLAGSTRAAT 22
GENK
011/54.442

BRUSSEISTRAAT 33
016/33.735
LEUVEN

24
'it

brasser ziet eerste - minister eysicens
m

——

Men herinnere zich het verhaal over de onverenigbaarheid van Sint-Maarten en Sint-Nicolaas.
Men herinnere zich ook de verbrodde Sint-Maartensdag
en het geklungel met de trappers van de fiets, het enige
geschenk dat er kwam.
Een jaar later, 11 november was weer in zicht. Het is
weliswaar nog maar 7 november, zei mijn vrouw, maar
desalniettemin heb ik gebeld naar Sint-Maarten dat hij
vanavond komt. Want, morgenavond heb jij oudervergadering in de school en voor de avond nadien heb je weerom een van je eindeloosdurende vergaderingen in de
beweging uitgedacht, terwijl wij de tiende november samen naar twee Sint-Maartensbals zullen gaan.
Wat blijft er tenslotte over voor de kinderen ? stelde
mijn vrouw verwijtend vast.
De geschenken, zei ik, en elf november en tenslotte
Sint-Maarten zelf, de heilige... Ik kreeg meteen de formele
opdracht de keuken te verduisteren en daar de geschertken te stapelen. Mijn vrouw ging in de woonkamer neerzitten bij de kindei en om hen voor te bereiden op de
vervroegde bedeling : het speelgoed en het beetje toegevoegde snoep.
Intussen stapelde ik het speelgoed, ik verdeelde het In
drie soorten : pedagogisch verantwoord speelgoed, gewaagder speelgoed dat nodig is om de jeugdfilms op de
televisie beter te kunnen meevolgen, tenslotte het speelgoed dat mijn vrouw hier en daar als een koopje op da
kop had kunnen tikken en dat pedagogisch verantwoord,
noch gevaarlijk kon genoemd worden. Bij het pedagogisch

wereldbol
verantwoorde speelgoed rangschikte ik een wereldbol,
een Artis-album over Griekenland, een zwartlederen boekentas en een vulpen. Tot het televisie-gerichte speelgoed
hoorde : een boog en pijlen met rubbertop, matchboxautootjes en een rijk geïllustreerd boek « Het zwaard van
Arduaan ». Tenslotte waren er de koopjes : een schaakbordje van 15 x '15 cm., de bril van een duikersuitrusting
en een electro-spel.
Mijn vrouw kwam even het hoofd opsteken, het speelgoed moest natuurlijk helemaal niet volgens de graad van
nuttigheid ingedeeld worden want aan die wetenschap
hebben de kinderen toch niets, het is alleen haarklieverij
van wereldvreemde opvoeders.
Het is alsof Sint-Maarten voor jou komt, zei mijn vrouw.
Toen mijn herverdeling klaar was. duwde ik de keukentafel luidruchtig de woonkamer In. Bovenop lagen de
twee stapels geschenken, overbodig lag tussen nuttig en
onnuttig, alleen in de plaatsing van de snoep zat enige
logica en systematiek, het was een laag muurtje van
chocoladerepen en marsepeinen appels, de scheidingslijn

tussen de stoffelijke bewijzen van Sint-Maartens onb»rel<enbare sciienl(dnft.
Sc/ia/ce/ de televisie nu maar uit, zei mijn vrouw plechtig. Het beeldverslag van het bezoel< van onze koning aan
Ethiopië liep net ten einde, de omroepster kondigde da
tweede helft aan van een zéér zéér belangrijke wedstrijd
voor de Europese voetbalbeker. Ik steunde het bevel van
mijn vrouw de televisie uit te schakelen. Een voetbalwedstrijd duurt anderhalf uur, filosofeerde ik. Daarenboven
kan Anderlecht die wedstrijd toch niet meer winnen.
Mijn jongens namen het speelgoed niet, zij grepen bet.
Behalve de marsepijn, bleef alleen de wereldbol overeind op de tafel. Het is een Franse wereldbol, stelde ilt
vast. Ik merkte dat Belgique niet meer op de wereld lag,
Bruxelles wel, vlak onder Pays B/Amst.
Mijn jongste graaide ook dit' aardrijkskundig
studieobject weg. Hoera, wij hebben de Europacup, juichte hij.
Hij gooide de beker in de armen van onze oudste, net
zoals Kruyf en Kijzer van Ajax dat zouden doen.
De oudste hield de wereldbol beheerst in de rechterhand, met een rechtervinger speurde hij blijkbaar naar
een bekend stuk grond op de aarde. Kijk hier I riep hi]
zielsgelukkig, hier in Addis Abeba verblijft onze koning
nu, op bezoek bij Haillé Selassie.
Inderdaad, beaamde ik verveeld.
Ik, die dacht dat kinderen al ouder wordend ook verstandiger worden.

frans-jos verdoodt

