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ANCIAUX, JORISSEN EN SCHILTZ:

DE REGERING nNDEMMS IS
VOOR DE VUUflNGEN
EEN DNGELDKS
Op het einde van dit eerste regeringsjaar van
het kabinet-Tindemans en vóór de lange vakantiestilte helemaal over de Wetstraat neerdaalt,
gingen w i j even praten met drie vooraanstaande VU-politici. Hun appreciatie over het beleid
van de man met wie het allemaal' anders zou
worden ( I ) vinden onze lezers op deze en volgende bladzijden. De uitspraken van deze
Vlaams-nationale « professionals » in het politieke bedrijf geven elke bewuste Vlaming heel
wat stof tot nadenken...

« Een opportunistische regering, die een weinig konsekwente politiek
voert », zo luidt het weinig vleiende oordeel van Hugo Schlltz, voorzitter
van het VU-partijbestuur, over de regering-Tindemans.
« Deze regering is op een opportunistische manier tot stand gekomen
— Tindemans moest kost wat kost een meerderheid hebben — en ze
draagt daarvan de gevolgen. Haar bestaan tracht ze te rekken door
verder opportunisme. Konsekwent is haar beleid in elk geval niet.
Op sociaal-ekonomisch gebied is haar anti-inflatiepolitiek een komplete mislukking geworden. Hij was te aarzelend. Nooit werden alle inflatiefaktoren (overheidsuitgaven, prijzen, lonen) gezamenlijk aangepakt.
Het opportunisme van Tindemans steekt echter de ogen uit als je
zijn beleid even vanuit Vlaams standpunt bekijkt. In het regeringsprogramma werd geen enkele Vlaamse eis opgenomen. Om dezelfde reden
verzet hij zich tegen elk Vlaams parlementair initiatief.
Wèl legt Tindemans via de media voortdurend aan de mensen uit hoe
moeilijk alles is, maar hij doet er nauwelijks iets aan. Dit is misschien
het enige dat « veranderde » sinds hij aan het bewind kwam ...».
WIJ : De anti-inflatiepolitiek van de regering noemt u een komplete
mislukking ?
SCHILTZ : Alvast de eerste twee fazen. Wat betreft het in toom houden
van de begroting is het nu duidelijk dat de vermoedens van de VU,
naar voor gebracht bij de bespreking van de rijksmiddelenbegroting in
het najaar 1974, nog beneden de werkeljkheid liggen. De regering
beweerde toen een spaarsaldo te zullen realiseren op de lopende uitgaven. Geen sprake van, zo zei de VU, jullie onderschatten schromelijk
de te verwachten uitgaven voor indeksaanpassingen en werkloosheidsvergoedingen. En wat blijkt nu !
{vervolg op bIz 3)

« Inderdaad, de kwaliteit en de
verscheidenheid van de tussenkomsten van de VU-kamerleden
gaan er voortdurend op vooruit »
zo zegt ons Vik Anciaux, VU-fraktieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. « Dit is niet
alleen maar een indruk van U,
je kan dat met feiten staven. De
struktuur van de fraktie en een
adekwate
taakverdeling
liggen
aan de basis van die verbetering.
Wij hebben werkgroepen ingevoerd per kaiegorie van ministers
(sociale zaken, binnenlandse politiek, buitenlandse, onderwijs en
kuituur,
financieel-ekonomische
politiek, enzomeer), en die zullen
na deze vakantieperiode volledig
operationeel zijn. Per werkgroep

« Als je 't me vraagt, ik vind het
een biezonder zwakke regering.
Nochtans zou het land precies nü
een stevige, gezaghebbende regering best kunnen gebruiken.
Maar Leo Tindemans is geen
ploegleider, hij voelt bovendien
niet aan wanneer de juiste beslissingen moeten worden genomen. Hij is slechts een instrument in handen van Wilfried Martens en van de publiciteitsagenten van de CVP ».
Senator Wim Jorissen, VU-fraktieleider in de Senaat, is in zijn
beoordeling van een jaar Tindemansbewind echt niet mals voor
de eerste-minister.
« Hij weet het blijkbaar zelf genoeg dat hij door publiciteitsagenten wordt gemanipuleerd »
zegt hij « en daarom vlucht hij
weg in de buitenlandse politiek.
Wij zitten nu met twee ministers
van Buitenlandse Zaken, maar

hebben in feite geen eerste-minister die weet te regeren ».
WIJ : U lijkt wel erg geprikkeld
door de Barnum-reklame die gevoerd werd en wordt rond de figuur van Tindemans ?
JORISSEN : De publiciteit neemt
in het politieke leven steeds meer
de plaats in van de realiteit. De
kwaal wordt met de dag erger.
Wetend dat de meeste kiezers
geen juist doorzicht hebben in
de politiek, maken publiciteitsagenten daar misbruik van om
« produkten » van geringere waarde op te peppen tot kwaliteitsprodukten. Een politikus die kan
zorgen voor goede relaties met
pers en TV wordt al gauw opgeklopt tot « staatsman ». Of hij
degelijk politiek werk presteert
i'3 kennelijk minder van belang.
Een dergelijke mentaliteit moet
uiteindelijk grote schade toebren(vervolg op biz 3)

werden een aantal dossiers klaargemaakt, die het uitgangspunt
zullen worden van allerlei wetsvoorstellen, interpellaties, en andere parlementaire initiatieven.
Tijdens de wekelijkse fraktlevergadering wordt alles onderling
besproken, en wordt de zitting
van de komende dagen voorbereid. Kortom, team work ».

maatschappelijk leven. Invloed op
het beleid ? De regering waakt er
natuurlijk over dat de oppositie
niet teveel pluimen op haar hoed
kan steken. Een degelijke tussenkomst kan echter — vooral in de
kommissies — toch zomaar niet
weggewuifd worden. In de kommissies krijgen onze standpunten
soms wel een kans. Worden onze
argumenten daar niet aanvaard,
dan hoeft men zich verder geen
illusies te maken over de daaropvolgende openbare zitting die,
helaas, grotendeels show is. Politiek is vaak een werk van lange
adem. Wie zal meten welk effekt het vele en degelijke werk
van
onze
VU-parlementsleden
heeft op lange termijn ? In elk geval houdt men vandaag met het
VU-feit en de VU-standpunten
veel meer rekening dan vroeger,
(vervolg op bIz 2)

WIJ : Mooi zo, maar haalt al dat
degelijke oppositiewerk ook nog
iets uit ? Heeft het enige invloed
op het gevoerde beleid ?
ANCIAUX : Tja, de publieke opinie wordt e '
j s t door overtuigd
dat de VolKbunie heel wat meer
is dan de « taaipartij » waarvoor
de politieke tegenstrevers haar
graag verslijten. Ze krijgt er een
idee van wat de VU konkreet wil
op de diverse terreinen van het
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ANCIAUX :
" EEN ECHTE ONGELUKSREGERING VOOR DE BRUSSELSE VLAMINGEN "
met de Brusselse Vlamingen. In
de Brusselse gemeenten, in de
Brusselse aggïomeratieraad en
gewestraad zijn zij een minderheid waarmee de frankofonen
geen rekening wensen te houden.
Voor de Brusselse Vlamingen is
deze regering onder leiding van
Leo Tindemans werkelijk een
ongeluksregering !

(vervolg van biz 1)
En hoeveel van onze standpunten zijn er In de loop der jaren
niet gedeeltelijk of zelfs helemaal overgenomen door de anderen ?
WIJ : U bent een tiental jaren
lid van de Kamer en hebt verscheidene regeringen zien komen
en gaan. Well< is uw indruk —
na één jaar — van de regering
Tindemans ?
ANCIAUX : Een van de meest opvallende
negatieve
kenmerken
van deze regering is haar aarzelend beleid en haar opvallend gebrek aan moed. Zij draagt ook
duidelijk het kenmerk van de dubbelzinnigheid die ontstond door
de regeringsdeelname van het
Rassemblement Wallon. Het RW
zit in de kabinetsraad, maar zijn
partner, het FDF, voert verder oppositie. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers vormen die
twee politieke groepen één fraktie, en dit niet enkel op kommunautair gebied. In de Kamer is
dit van betekenis, want daar heeft
de regering geen meerderheid
zonder het RW.
Telkens wanneer hete hangijzers
aan de orde komen zie je dat gebrek aan besluitvaardigheid en
die dubbelzinnigheid zeer duidelijk. Zie maar de flauwe «strijd»
tegen de inflatie, de voorlopige
gewestvorming, de touwtrekkerij
rond de « koop van de eeuw ».
De Waalse mentaliteit
weegt
zwaar op deze regering. Vanuit
die mentaliteit krijg je dan de
openbare holding voorgeschoteld
als het geschikte middel ter bestrijding van de werkloosheid,
krijg je de keuze — tegen alle
redelijkheid in — van de Mirage.
(Dit was de keuze van de regering, de F-16 kwam er uiteindelijk
maar onder zware druk van onze
Europese partners I).
Het geval Schaarbeek is mijns inziens de duidelijkste illustratie
van wat ik daarnet een « opvallend gebrek aan moed » noemde In dit geval merk je ook duidelijk de invloed van het FDF
in deze regering, via zijn « vijfde kolonne » in de kabinetsraad.
Zou er in Vlaanderen nog iemand
aan twijfelen dat de Vlaamse
eisen geen enkele kans zullen
krijgen in deze regering ? Zij
worden systematisch afgevoerd
naar wat voorzitter Coene tijdens
de jongste
IJzerbedevaart de
« vluchtheuvel » noemde van het
nieuwe gesprek tussen de ge
meenschappen, waarop de rage
ring geregeld allusie maakt En
dat terwijl het bekende Vlaamse
urgentieprogramma zou moeten
uitgevoerd zijn vóór men aan een
dergelijk
gesprek
begint.
Je
vraagt je af welk voordeel er
voor Vlaanderen in zit dat de paritaire
regering
voorgezeten
wordt door een Vlaamse eersteminister als Leo Tindemans. .

WIJ : Einde 1976 zijn er opnieuw
gemeenteraadsverkiezingen.
In
Vlaamse kringen gaan steeds
meer stemmen op ten gunste
van Vlaamse eenheidslijsten, ten
einde de FDF-agressie het hoofd
te bieden. Wat denkt U over de
te volgen Vlaamse taktiek ?
ANCIAUX : in de Brusselse agglomeratie en de bedreigde randgemeenten moet het Vlaams belang absoluut primeren. Bij ons,
maar evenzeer bij de andere
Vlaamse politieke formaties. Omwille van dat principe is, met het
oog op die verkiezingen, een Intens Vlaams overleg noodzakelijk.
De te volgen taktiek moet bepaald worden vanuit Vlaams oogpunt. Er moet inderdaad een
Vlaamse
verstandhouding
tot
stand gebracht worden over de
partijgrenzen heen. De inzet is té
belangrijk. De VU is tenvolle bereid op te gaan in Vlaamse eenheidslijsten. Uit het overleg met
de andere Vlaamse formaties
moet blijken of dit voor elke be-

WIJ : U bent in de Kamer voor
de VU ook « onze man in Brussel ». U kent de situatie daar
grondig. Heeft de regering-Tindemans al iets ondernomen om er
het leven voor de Vlamingen wat
draaglijker te maken ?
ANCIAUX : Helemaal niets, en
a!s zij al iets ondernam gebeurde dit volledig ten nadele van de
Vlamingen. Het klinkt kras, maar
het is ook werkelijk zo. Tegen algemeen bekende wantoestanden,
waarvan zij zelf toegeeft dat het
wantoestanden zijn, onderneemt
deze regering niets. Denk aan de
toepassing van de taalwetten te
Schaarbeek en elders, aan het
schandaal van de Brusselse ziekenhuizen.
Over een goed jaar zijn er weer
agglomeratieverkiezingen. Die van
1971 werden door het FDF, dat
misbruik maakte van een gamme-

le wetgeving, in feite vervalst. De
regering weet en erkende dit.
Maar ze onderneemt niets om te
voorkomen dat zo'n bedriegerij
zich in 1976 herhaalt. Mijn wetsvoorstel over de eentalige kandidatenlijsten staat op het punt
verworpen te worden : de PSC is
ertegen . En zo kan je verder
gaan.
De regering voerde wél die noodlottige « voorlopige » gewestvorming door, waardoor Brussel niet
alleen een afzonderlijke macht
wordt onder Franstalige
heerschappij, maar waardoor Vlaanderen tevens juridisch het recht verliest om voor de Brusselse Vlamingen iets te doen tenzij op louter kultureel gebied en dan nog !
In het budget van het Vlaams
ministerkomitee is er niets voorzon worden, voor de Brusselse
Vlamigen. En in het Brusselse
ministerkomitee wordt er nagenoeg geen rekening gehouden

Het Partijbestuur van de Volksunie meent n.a.v. het 11 julifeest te moeten waarschuwen voor ieder voorbarig optimisme. Waar de Vlamingen hoofdzakelijk op eigen kracht merkwaardige vorderingen hebben gemaakt op sociaal, ekonomisch
en kultureel vlak dreigen zij op poHtiek vlak opnieuw in een
minderheidspositie gedrongen te worden. Tijdens het voorbije
jaar boekte de Vlaamse Beweging op politiek vlak geen enkel
winstpunt.
Geen enkel programmapunt van de betoging te Halle kon verwezenlijkt worden. Intussen wordt Brussel sistematisch verder uitgebouwd tot 3de partner in de Staat zonder dat de
Vlamingen lin Brussel ernstige waarborgen hebben onvangen.
Anderzijds wordt de broze Vlaamse welvaart ernstig bedreigd
door de inflatie en de recessie en bedreigt de werkloosheid
vooral een toenemend aantal Vlaamse jongeren. Dit belet de
f^anstaligen niet steeds opnieuw financiële kompensaties te
eisen grotendeels ten koste van de Vlaamse belastingbetaler.
Bij dit 11 juli-feest 1975 roept het Partijbestuur van de Volksunie dan ook de Vlamingen op tot hernieuwde strijdvaardigheid voor volwaardig politiek zelfbestuur in een tweeledige
federale Staat en voor de verdediging van de welvaart en de
tewerkstelling in Vlaanderen.

De vorige week donderdag op 77-jarige leeftijd overleden
gewezen eerste-minister en kamervoorzitter Achille Van Acker
was zeker geen bijzondere vriend van het Vlaams-nationalisme, ook al drukte hij zijn eerste politieke stappen precies
in het Vlaamsnaionale kamp (een « Jeugdzonde » van de overleden politikus die slechts weinigen kennen). Deze appreciatie belet ons niet te erkennen dat Achille Van Acker een bewindsman is geweest, die als het nodig was, tegen de stroming durfde varen en er zelfs niet voor terug deinsde, een
staking te breken (na zelf in zijn aanloopperiode stakingsleider te zijn geweest...).

t

ANCIAUX : Ik zou zeggen : voorwaardelijk optimistisch. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat er bij
de 80% nog niet bereikte Vlamingen in de agglomeratie, en zelfs
bij de gedeeltelijk of grotendeels
verfransten, velen voor onze gemeenschap te rekupereren zijn.
Via een goede organisatie van de
Vlaamse gemeenschap te Brussel
en een autonoom Vlaamse sociaal-kulturele infrastruktuur.
Daarom ook is mijn optimisme
voorwaardelijk.
Een
dergelijke
struktuur krijgen wij maar in een
werkelijk federale staat, waarbij
de Vlaamse instanties initiatiefrecht en medezeggenschap hebben te Brussel. Dus in een federalisme met twee.
Dit is precies het standpunt dat
de VU-afgevaardigden verdedigden en ook grotendeels wisten te
doen aanvaarden tijdens het zgn.
« konklaaf » van Steenokkerzeei.
Maar het werd ongedaan gemaakt
door
Tindemans'
regeringsvorming met het RW, na het veto
van Périn tegen de VU. Erger
nog : een tegenovergestelde ontwikkeling, in de richting van de
zo gevaarlijke drieledige gewestvorming,
kwam
daardoor op
gang
B.T.

VU-PARTIJBESTUUR
WAARSCHUWT TEGEN
VOORBfARIG OPTIMISME

ACHILLE VAN ACKER

WIJ

trokken gemeente de beste oplossing is ter vrijwaring van de
vitale Vlaamse belangen.
WIJ : Bent U optimistisch of pessimistisch
gestemd
over
de
Vlaamse toekomst te Brussel ?

De karrière van deze geboren Bruggeling vertoont ook nog
andere paradoksen. Een der hoofdfiguren van de koningskwestie, wiens partij het hoofd van Leopold III eiste en kreeg,
doch die persoonlijk een verzoenende rol wou spelen, maar
daarin niet slaagde, ook omdat de koning van bepaalde eisen
niet wou afzien. En onder Van Ackers bonhomie ging een
ijzeren wil en een zucht naar overheersing schuil. Hij ondernam als bewindsman ook niets om de anti-Vlaamse repressie
te milderen. Hier ontbeerde hij duidelijk inzicht en moed.
Achille Van Acker heeft het ook nooit onder stoelen of banken gestoken, dat hij niets voelde voor 'n federale hervorming
van de staat. Integendeel, te pas en te onpas pleitte hij voor
« de eenheid van het land » en beleed hij openlijk een —
voorbijgestreefd — Belgisch unitarisme (zoals hij ook op sociaal vlak steeds konservatiever dacht en handelde).
Niettemin : met Achille Van Acker wisten zijn tegenstrevers
ook de Vlaams-nationalisten, wat ze aan hem hadden. Dat is
een kwaliteit die in onze politieke jungle eerder zeldzaam is

(S.W.)
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JORISSEN :
" TINDEMANS HOEGENAAMD GEEN FLAMINGANT "
(vervolg van biz 1)
gen aan het land en zijn instellingen. Deze regering en de huidige eerste-nrinister zijn er een
illustratie van.
WIJ : Een biezonder zwakke regering, zegt u ? Met haar « prestaties » in het voorbije jaar loopt
u kennelijk niet hoog op.
JORISSEN : Ernstig werk werd
door haar nog niet geleverd. Niet
op sociaal gebied en evenmin op
ekonomisch gebied ; we zitten
met een omvangrijke inflatie en
een grote werkloosheid, en vooral
bij de jongeren dan nog. Op het
vlak van de gemeenschapsproblemen werd het een knoeierij van
je welste, maar toch wordt stap
voor stap de Vlaamse meerderheidspositie tot een minderheidspositie herleid. Zie eens wat een
modderfiguur deze regering en
haar « chef » sloegen in de zaak
van de gevechtsvliegtuigen. Ze
ontpopte zich als marchandeur
voor het minderwaardige Franse
vliegtuig. De gezamenlijke druk
van
onze
NAVO-bondgenoten
was er nodig om deze sotternie
te doen ophouden. Onze Europese
partners weten nu welk een eenzijdige « mister Europe » de heer
Tindemans is.
WIJ : Hoe verklaart u dat zelfs
minimale Vlaamse eisen blijkbaar
niet aan bod komen in deze regering die toch door een Vlaming
geleid wordt ?
JORISSEN : Omdat de eerste-minister de gijzelaar is van de Walen en Franstaiigen in zijn regering. U hebt het eens goed getipeerd in « Wij » : hij regeert met
het mes van Perin in zijn rug. Bovendien mag je niet uit het oog
verliezen dat Leo Tindemans nu
eenmaal geen flamingant is.
Hij bewees dit ten overvloede in
de zaak Schaarbeek : hij deed
niets anders dan uitvluchten zoe-

ken, hoewei hij de wet in zijn
hand heeft. Zelfs waar hij geen
enkele uitvlucht kan bedenken,
laat hij nog de wet niet toepassen waar het de Vlamingen voordelig is. In de Brusselse KOO-ziekenhuizen moet sinds 1973 minstens de helft van de artsen Nederiandstaligen zijn. Er zijn er nu
18%. En moet ik eraan herinneren dat ons wetsvoorstel tot splitsing van het kiesarrondissement
Brussel — een eis van alle Vlamingen — geen kans kreeg bij
hem ?
Wij moeten ons geen illussies
maken, deze regering zal niets
doen ten gunste van de Vlaamse
eisen. In haar regeringsprogramma staat daarover geen letter.
Wat hebben wij aan een dergelijke « Vlaamse » eerste-minister
en aan een dergelijke regering ?
De Walen doen het anders. Toen
Leburton
eerste-minister
was
dreef hij de totale verfransing via
de school in de Voerstreek koudweg door, regeringsprogramma
of niet...
Tindemans moet ook niet de verontschuldigingen inroepen dat de
sociaal-ekonomische vraagstukken
alle aandacht vergen. Ook op dat
terrein brengt hij er vrijwel niets
van terecht. Hij zou beter zijn
taak van eerste-minister wat ernstiger opnemen, en wat minder
in het buitenland verblijven om er
zijn minister van Buitenlandse Zaken overbodig te maken en er
zijn gedenkschriften en foto-albums voor te bereiden.
WIJ : Hoe vond u het voorbije
parlementaire jaar in de Senaat?
JORISSEN : De meerderheid (CVPPSC, PVV-PLP, RW) bleek weer
erg volgzaam te zijn, zoals het
gewoonte is geworden de jongste
jaren. Op de CVP-banken waren
meestal voldoende aanwezigen,
bij de PVV-PLP is er veel afwezigheid evenals bij het FDF en de
socialisten. Toch deden de socialisten in de Senaat enige in-

(vervolg van bIz. 1)
De openbare uitgaven zouden, volgens de regering, met 16% stijgen.
Dat wordt minstens 20%, zo repliceerde de VU. We zijn nu zover...
En dat op een ogenbik dat het bruto nationaal produkt niet meer stijgt.
De stijging van de overheidsuitgaven werkt met andere woorden de
inflatie rechtstreeks in de hand. Er staat immers geen produktieverhoging tegenover.
Deskundigen zullen u zeggen dat de aangroei van de overheidsuitgaven in een dergelijke situatie moet afgeremd worden en dat desgevallend de belastingen moeten worden verlaagd. Onze regering deed
noch het een, noch het andere. Het onlangs verschenen rapport van de
toch onverdachte Nationale Bank is gewoon vernietigend voor de regeringspolitiek. Daarin staat o.m. letterlijk : « Dat de uitwerkingen van
de buitenlandse inflatie zich binnen onze ekonomie verder en langer
konden verbreiden was ook een gevolg van een begrotingsbeleid dat
gestrengheid miste ».
WIJ : Vorige week besliste de regering de prijzenstop nog drie maanden te handhaven. Zal dit ons uit de inflatiepuree halen ?
SCHILTZ : Met haar prijsbeheersing kwam de regering in elk geval te
laat. Het kalf was al verdronken. Ze had die maatregel al in september
1974 moeten nemen. Trouwens een prijsbeheersing alleen — een
volledige prijzenstop is onmogelijk — komt onrechtvaardig over en is
ekonomisch niet veranwoord. Zonder inkomensbeheersing tast zij
het rendement van de ondernemingen aan, wat dan weer werkloosheid
voor gevolg heeft. De offers die moeten gebracht worden ter bestrijding van de inflatie worden op die manier ook eenzijdig op één groep
van de bevolking gelegd : op handelaars en nijveraars.
Op geen enkel ogenblik had de regering de moed om aan de hele bevolking te zeggen dat ze gedurende bijvoorbeeld één jaar van Inkomensverhoging zou moeten afzien.
Het psychologisch schokeffekt bij de inzet van de anti-inflatieveldtocht
had van bovenaf moeten komen. De regering had het startsein moeten
geven door gelijktijdig met de prijzenblokkering een indeksblokkering
voor ministers, parlementsleden, hogere ambtenaren en dies meer
af te kondigen. Dit is een politiek die ook in socialistische landen als
Zweden toegepast wordt, en waar de Engelsen nu aan toe zijn. Het is
eigenlijk beschamend dat het een oppositiepartij als de VU is die zoiets moet voorstellen, en dat dit dan nog weggewuifd wordt door de
regering.
Nee, de verlengde prijzenblokkering alléén zal het echt niet redden.
Er is een veel algemener en samenhangervder ingrijpen nodig.
WIJ : Laten wij nu even deze regering vanuit Vlaams standpunt wat
nader onder de loep nemen.
SCHILTZ : Dit is een noodlottige regering vanuit Vlaams standpunt gezien. Geen enkel konkreet Vlaams eisenpunt nam ze in haar programma op. Daarentegen heeft deze regering de ontwikkeling van Brussel
als derde gewest « op de wip » sterk bevorderd en als het ware gekonsakreerd door haar zogenaamde voorlopige gewestvorming. En dat
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spanning om hun oppositie op
gang te krijgen.
De VU-fraktie is steeds goed aanwezig en heeft in het voorbije
jaar haar faam van degelijke oppositiegroep, maar tevens van aktieve mede-opbouwer, opnieuw eer
aangedaan. Hierbij viel het op dat
de nieuwe VU-senatoren zich vrij
vlug hebben ingewerkt en bij het
vele parlementaire werk flink hun
mannetje stonden. Wie geregeld
de Beknopte Verslagen of de Parlementaire
Handelingen
doorneemt krijgt een goed idee van
de veelzijdige VU-aktiivteit in de
Senaat. De Nederlandstalge pers
brengt daarover slechts povertjes verslag uit. Zij heeft — in
tegenstelling met de Franstalige
pers — kennelijk minder belangstelling voor de werking van de
Senaat dan voor die van de Kamer. Die werking is trouwens, dat
moet worden gezegd, er niet
overzichterlijker
op
geworden
sinds de jongste hervorming.
WIJ : Daar wordt alom over geklaagd. Wat werd er hervormd en
waarin zit de mislukking, want
dat is het volgens velen ?
JORISSEN : Wat er gebeurd is
vormt een tipische illustratie van
het feit dat studiediensten enorm
de bal kunnen misslaan omdat ze
vaak al te los staan van de werkelijkheid. Men wiTde zo ongeveer 90% van het Senaatswerk
onttrekken aan de algemene vergadering om het af te voeren en
uit te spreiden over een viertal
« afdelingen », samengesteld tilt
telkens één vierde van de senatoren. Dit plan werd uitgedokterd
door de studiediensten van de
traditionele partijen. De Volksunie heeft er zich van meet af
aan tegen verzet. Daar ook de
vorige Senaatsvoorzitter, de h.
Struye, ertegen was bleef de
hervorming de afgelopen jaren
in de kartons steken. De nieuwe
Senaatsvoorzitter, Pierre Harmei,
gesteund door de fraktievoorzit-

ters van de CVP-PSC (Leynen) en
van de socialisten (Pierson) dreef
de hervorming echter door tegen
het verzet van de VU in. De nadelige gevolgen, die de VU voorspelde, zijn spoedig zichtbaar geworden. Samengevat komen ze
hierop neer.
Ten eerste doet het meer akademische karakter van de debatten
in de « afdelingen » de belangstelling voor het parlementaire werk
bij de doorsnee politiek geïnteresseerde dalen. Ten tweede beschikt de meerderheid van de senatoren, omdat ze bij drievierde
van het afdelingswerk niet betrokken zijn, over nog minder informatie dan vroeger om hun kiezers in te lichten. Ten derde is
het al even schadelijk voor hun
informatie dat het onderling kontakt tussen de parlementsleden
door die werkverdeling verminderd is. En ten slotte schaden de
langere tussenpauzen tussen de afdelingsvergaderingen de aktualiteitswaarde van de debatten.
De voorstanders van deze hervorming zwaaiden voorheen met het
voordeel dat zij ervan verwachtten, nl. een grotere specialisatie.
Welnu, daar kwam niet veel van
terecht : de afdelingsvergaderingen werden vaak een herhaling
van het kommissiewerk, en de leden uit andere kommissies bleven
vaak afwezig. Kortom, die hele
hervorming werd een miskleun
van belang.
WIJ : Was een van de bijbedoelingen van deze hervorming niet
het parlementaire absenteïsme
wat minder zichtbaar te maken ?
JORISSEN : Dit doel werd in elk
geval niet bereikt. Die hervorming
is trouwens niet het middel om
dit absenteïsme te bestrijden. De
voornaamste reden van dit hoge absenteïsme ligt hierin dat
de bevoegdheid van het parlement steeds meer wordt aangevreten door de regeringen, de
partijvoorzitters en de sociaal-

ekonomische partners.
Na gesprekken met deze partners
legt de regering haar beslissingen zondermeer op aan de parlementsfrakties van haar meerderheid. Soms worden de partijvoorzitters bij die beslissingen betrokken, maar dat is dan ook alles. Het parlement wordt zo een
registreermachine. Waarom zouden de leden van de meerderheid voor de debatten dan nog
naar het parlement komen ? Ze
blijven thuis en proberen op allerlei manieren stemmen te ronselen voor zichzelf.
WIJ : Terwijl de parlementsleden
van de oppositie hun normale
werk doen...
JORISSEN : Ja, voor zover zij
daar althans de kans toe krijgen.
Want ook op dat vlak draagt de
regering bij tot de verdere aftakeling van het parlement. De parlementaire traditie eist gelijke
kansen voor regering en oppositie, maar zo verstaat Tindemans
het niet. Zie maar hoe hij en zijn
ministers radio en TV misbruiken,
over de hoofden van de parlementsleden heen, en zonder dat
de oppositie een serieuze kans
op repliek krijgt.
De regering beschikt daarenboven over uitgebreide studiediensten met 250 universitairen en
1.000 man personeel, de studiediensten van het parlement —
waar ook de oppositie beroep kan
op doen — over amper een achttal universitairen en een twintig
man uitvoerend personeel. De
ministers omringen zich dan nog
— zelfs tegen de wet in — met
steeds omvagrijker kabinetten :
allemaal mensen die de publiciteit van de excellenties moeten
verzorgen, vanzelfsprekend
op
kosten van de gemeenschap.
Op die manier wordt onze parlementaire demokratie stelselmatig
verder ondermijnd, alle aanhankelijkheidsverklaringen van ministers ten spijt.

zonder dat de Vlamingen ook maar een schijn van waarborgen tegen
verdrukking bekwamen.
Zij heeft stelselmatig de laatste restjes van Vlaamse meerderheidsmacht en -mogelijkheden geneutraliseerd. De splitsing van het Brusselse kiesarrondissement bijvoorbeeld is niet in strijd met de regeringsverklaring, en er was een parlementaire meerderheid voor gewonnen, maar premier Tindemans legde zijn meerderheid aan banden en
er gebeurde niets.
Te Brussel laat hij, om zuiver opportunistische redenen, wantoestanden voortwoekeren die vele Vlamingen grondig ergeren.
Je komt bij dit alles tot de slotsom dat één eikel jaar Tindemans-bewind de Vlaamse onderhandelingspositie met het oog op een eventuele nieuwe dialoog tussen de gemeenschappen ernstig heeft verzwakt. We zitten als Vlamingen meer dan ooit in het defensief gedrongen.
WIJ : Wat bezielt de Vlamingen in de meerderheidspartijen om zo te
handelen ?
SCHILTZ : De Vlaamse eisen komen bij hen slechts op het tweede plan
De uitoefening van de regeringsmacht zonder meer is voor hen en hun
partij belangrijker dan de verdediging van de Vlaamse belangen. Voor
hen geldt het « Vlaanderen eerst » niet...
WIJ : Het roemruchte « konklaaf » van Steenokkerzeel ligt ook één jaar
achter ons. Hoe ziet U de politieke ontwikkeling sinds dat experiment ?
SCHILTZ : Het voorbije jaar leverde voor mij het bewijs dat het noodlottig is geworden voor de Vlaamse belangen dat men — ingaande op
het veto van Perin — de VU erbuiten heeft gehouden. Door de medeplichtigheid van CVP en PVV heeft Perin zijn doel bereikt. De huidige
situatie is een rechtstreeks gevolg van de verloochening van Steenokkerzeel. Daar had de VU een aantal zaken afgedwongen die door de
evolutie nadien teloor gingen. Het veto van Perin was véél meer dan
het veto van een partij tegen een andere. Dat CVP en PVV eraan toegaven betekende tevens dat zij de beginselen van een goede staatshervorming opgaven. Dat blijkt nu. Het virtuele akkoord van Steenokkerzeel kwam in feite neer op een tweeledige gewestvorming, met een
speciale regeling voor Brussel. Na Perins veto werd er stelselmatig
een drieledige gewestvorming op stapel gezet. Er kan niet genoeg op
gewezen worden hoe rampzalig die ontwikkeling is voor de levensbelangen van Vlaanderen !
WIJ : Ziet U een alternatieve regering mogelijk, die een werkelijke
kans biedt aan een federale staatshervorming op tweeledige basis ?
SCHILTZ : Zoals de kaarten nu liggen, zie ik die niet dadelijk. Zo'n
regering wordt maar mogelijk als de druk van de Vlaamse beweging
opnieuw sterker en agressiever wordt op de traditionele partijen. Had
de VU bij de vorige verkiezingen nog eens 4 of 5 zetels gewonnen, dan
zou de politieke situatie er voor Vlaanderen nu ongetwijfeld anders
uitzien. Een aantal Vlamingen dacht kennelijk dat wij er ongeveer waren. De kritische Vlaamse generatie was daar zo van overtuigd dat zij
al haar aandacht op andere terreinen is gaan richten... Er is nog werk
op de plank !
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(RSA) Op 25 juni jl. werd Mozamibque
onafhankelijk. Hierdoor verdwijnt niet
alleen een van de laatste kolonies in
zuidelijk Afrika maar tegelijk is onder
de impuls van een militante bevrijdingsbeweging een kompleet nieuwe staat ontstaan. Meteen is ook
Samora Machel in de openbaarheid
getreden en wapperen de vlaggen van
het Frelimo over het land : groen voor
de landbouw, goud voor de delfstoffen,
wit voor de vrede, zwart voor de
huidskleur van de bevolking en rood
voor het bloed. Van 't bloed dat daar
elf jaren lang zo kwistig vergoten
werd is vandaag nog weinig sprake. In
de roes van de Jonge onafhankelijkheid heeft Samora Machel zo pas 360
terdood veroordeelde « verraders »
begenadigd. Vandaag al zijn overal
dinamische komitees aan het werk om
de openbare
gezondheidszorg, de
emancipatie van de (zwarte) vrouw,
het sociaal hulpbetoon en het onderwijs grondig aan te pakken en de
openbare mening tot vruchtbare mede-
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FASCINERENDE
TOEKOMSTDROOM
Inmiddels rijst in zuidelijk Afrika de
fascinerende toekomstdroom van een
nieuwe Commonwealth waarbij dan
ook het multiraciale maar door blanken bestuurde Zuid-Afrika met zijn
ekonomisch-technische know how een
n'et onbelangrijke rol zou toebedeeld
krijgen. Afgezien van morele overwegingen over de verdeling van blanke
en zwarte macht lijkt die grootse vizie
op 't eerste gezicht niet onverwezenlijkbaar. De onafhankelijke staat Mozambique is toch uitgerekend het simboo! van de vervlechting waarop alle
(••artncrs van Zuidelijk Afrika met het
oog op hun veilig en duurzaam voortbestaan aangewezen zijn. Machel en
zijn kollega's zijn wat hun buitenlandse koers betreft vrij en niet-vrij tegelijk : vrij omdat ze morgen of overmorgen blank Rhodesië op de knieen kunnen dwingen ; niet-vrij omdat
zo door hun boykot tegen het regiem
van lan Smith zwarte broedersstaten
zoals Malawi en Zambia zware materiële schade toebrengen. Nog eens
niet-vrij omdat ze ahw zelf op leven
en dood met de rest van zuidelijk Afrika verbonden zijn. En toch weer vrij
omdat ook Pretoria op de goede wil
van Mozambique aangewezen is. Anderzijds profiteert de Zuidafrikaanse
republiek dan van Mozambique omdat
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uit gaan dat het nieuw onafhankelijk
bestuur voor zijn mijnwerkers betere
sociale voorwaarden zal bedingen. Samora Machel, wiens broer In een Zuidafrikaanse mijn om het leven kwam,
heeft zich hiervoor al Ingezet. Het
is dus vrijwel zeker dat Frelimo op
nieuwe harvdelsakkoorden zal aandringen zonder evenwel de betreikkingen
met Zuid-Afrika te verbreken. Maar
voor de voorstarnJers van de blanke
overheersing in Pretoria, en nog minder voor die in Salisbury, zal de klok
nog ooit teruggedraaid worden naar
de toestanden van vóór 25 juni I

werking te bewegen — waarbij men
-zich haast vertwijfeld gaat afvragen
hoe die openbare mening voor een
leeuwedeel samengesteld uit ongeletterde indigenas op de nieuwe poltieke
werkelijkheid reageert. Verder Is het
beslist lofwaardig dat de nieuwe staat
zich verbeten inspant om het rassenvraagstuk — het hete hangijzer van
alle kersverse Afrikaanse staten —
uit de wereld te schoppen maar de
Mozambikaanse
werkelijkheid
leert
dat de blanke Zuidafrikaanse toeristen die de hoofd- en havenstad Lourengo Marques voor een kortstondig bezoek aandoen alleen in de florissante
prostitutiewijk hun rassenvooroordelen
kwijt geraken. Ten slotte wonen ook na
25 juni nog altijd 800.000 zwarte Mohambikanen in de slums van de hoofdstedelijke periferie terwijl een vierde
van de blanke bevolking (totaal :
200.000) voorlopig naar Zuid-Afirka is
uitgeweken om vandaar uit het verloop der gebeurtenissen af te wachten.
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rond 125.000 gastarbeiders uit het
noordelijk buurland in de goudmijnen
i/an Johannesburg werkzaam zijn en
omdat de fameuze Cabora-Bassa-stuw
tot in de jaren tachtig meer dan 60
pet van de Zuidafrikaanse stroom moet
leveren. Alles bij elkaar gaat het om
een wisselwerking vap afhankelijkheden waar beide staten hun voordeel
aandoen en tegelijk de onvermijdelijke
nadelen moeten inkasseren. De leiders van het Frelimo (in 1962 ontstaan
uit samensmelten van drie verzetsbewegingen met de later vermoorde
Eduardo Modlane als eerste leider)
propageerden dan ook tijdens de UAEkonferentie een vrij nuchtere en pragmatische buitenlandse politiek
Als
ountje bij paaltje komt hangt het polil.ek verstand immers af van de ekonomische welvaart terwijl die ekononiische welvaart op haar beurt van politiek verstand afhankelijk is. Het mechanisme van die wisselwerking is
echter biezonder delikaat. Het kleinste
obstruktiemaneuver zou volstaan om
de lont te steken aan een nieuw internationaal kruitvat in Zuidelijk Afrika.

WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID
Nu Mozambique officieel onafhankelijk is (terwijl daar tot dusver slechts
koloniën bestonden en staten zoals
Lesotho en Botswana die van blanken
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afhankelijk zijn) staat het wel vast dat
de nieuwe Mozambikaanse status voor
heel zuidelijk Afrika fundamentele wijzigingen zal meebrengen. Ook voor
Rhodesië is de toekomstige ontwikkeling uitzonderlijk belangrijk want Mozambique betekent voor de blanke leiders van Salisbury zowat de enige verbinding met de buitenwereld. Rhodesië
heeft vernuftige inspanningen gedaan
om de schadelijke gevolgen van de
UNO-sankties tot een minimum te beperken. Het regiem bestaat al tien jaar
en lan Smith heeft de eerste ekonomische stormen zonder buitensporige
schade overleefd. In meer dan een opzicht hadden die sankties zelfs onverwacht nuttige gevolgen. Meer dan de
helft van de vierduizend tabaksplanters
zijn van de martkgebonden monokultuur naar graangewassen en groententeelt overgestapt waaruit dan weer
een verbetering van de levensmiddelenvoorziening is voortgevloeid. Het
is echter zo dat de onafhankelijkheid
van Mozambique en de erg dubbelzinnige ontspanningspolitiek van ZuidAfrika een nieuwe situatie hebben geschapen. Reeds werden de havens
van Beira en Lourengo-Marques geblokkeerd terwijl de andere Rhodesische verbindingsweg... over Zuid-Afrika loopt
Nadat de Britse « Beira-patrouille » de
toevoer van olie in de pipeline uit
Beira afgestopt heeft wordt ze in Lourengo-Marques geraffineerd en op
tankwagens overgeladen. Bovendien
zou de Frelimo-regering haar spoorwegverbindingen met Rhodesië kunnen onderbreken, ofwel rechtstreeks
of door middel van een beroep op de
UNO. Maar bovenal vreest Salisbury
het uitblijven van Zuidafrikaanse steun.
Als premier Vorster van Zuid-Afrika
het ernstig meent met zijn voornemen
om Rhodesië tot onderhandelingen te
dwingen kan hij meteen een hele
reeks spookfirma's afschaffen
die
ahw alleen gesticht werden om Rhodesische artikelen... valse certifikaten te kunnen meegeven.
Een ander probleem zijn dan weer de
Mozambikaanse arbeiders die in de
Zuid-Afrikaanse goudmijnen werken.
Voor het voormalige koloniaal regime
van Lissabon is de levering van Mozambikaanse Afiikanen altijd zeer
winstgevend geweest. De Portugese
staat ontving immers een premie per
geleverde arbeider en kon in het afgesloten kontrakt laten opnemen dat
omzeggens de helft van de invoer
naar de streek van de miljoenenstad
Johannesburg via Mozambique zou
lopen... Naar schatting verdiende het
Portugees bestuur aan deze schandelijke mensenhandel ongeveer 550 miljoen per jaar en aan de doorvoerhandel van goederen naar Zuid-Afrika
jaarlijks 2 miljard. Vandaag heeft
Zuid-Afrika die arbeiders nog altijd nodig en uiteraard zou Mozambique het
goud dat vroeger naar Lissabon afvloeide best voor eigen behoeften kunnen gebruiken. Men kan er echter van-

Al bij al blijft Mozambique een schoolvoorbeeld voor de politieke dimensie
van
de
ontwikkelingsproblematiek.
Sirrds 1964 woedde daar een moorddadige koloniale oorlog, die honderdduizenden Afrikaanse slachtoffers heeft
gemaakt en de uittocht van een half
miljoen
autochtonen _ veroorzaakte.
Voor de nieuwe machthebbers komt
het er nu op aan voor de nog overwegend analfabete bevolking een degelijk onderwijsnet uit te bouwen. Van
hieruit moet bij de jeugd de anti-racistische bewogenheid worden gevoed
waarvoor het bewind van Samora Machel zich heet in te spannen. Uit de
scholen moet ook de intellektugle bovenlaag groeien die binnen afzienbare
tijd moet zorgen voor de kontlnuTteit
en leefbaarheid van het onafhankelijk
regiem. De jeugd hoeft vandaag niet
langer te leren over de roemrijke Portugese ontdekkingsreizigers, het wonder van Fatima en de zegeningen van
het Portugees koloniaal bestuur. Onder Salazar (en later onder Gaetano)
moest men onderwijs hebben genoten
om assimilado te kunnen worden. Die
assismilado was de zogenaamde beschaafde Afrikaan, die de rechten van
de Portugese burgers had verworven.
Hij moest Portugees kunnen lezen,
schrijven en vloeiend spreken. Eigenlijk moest hij meer kennen en kunnen
dan de Portugees zelf want 40 pet van
de Portugese bevolking is ook na de
« revolutie » van 1974 analfabeet gebleven, i-loe gaat het nieuw regiem die
assimilados (die reeds verraad moesten plegen tegenover hun eigen kuituur en volk om de westerse levenswijze over te nemen) opvangen en
nuttig maken voor de nieuwe Afrikaanse gemeenschap ? Het hele assismilado-slsteem diende toch maar alleen
om de toekomstige leiders van het
volk te vervreemden. Op de wachtlijst voor degelijk onderwijs staan vandaag de analfabete indigenas, het
grootste bevolkingsdeel dat zijn heil
alleen kan verwachten van een waarachtige demokratie. Voor Machel zal
het hard werken worden voor de vervi/ezenlijking van idealen als sociale
rechtvaardigheid en rassengelijkheid
die in het programma van het Frelimo
zo beloftevol aanwezig zijn want met
het vertrek van de koloniale administratie zijn de neo-kolonialistische belangengroepen niet verdwenen, die
ook onder het nieuw regiem hun investeringen willen beschermen. De inzet is meer dan ooit « De Bevrijding
van de verdrukte mens ». Dit geldt
trouwens niet alleen voor Mozambique en Zuidelijk Afrika alleen.

president Samora Machel.
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Wanneer w i j een gebeurtenis
wilfen herdenken, die honderd
jaar in het verleden
terug ligt,
dan gebeurt dit niet alleen
om redenen van een zeker
respekt voor dit verleden en
voor de traditie of om de
blik naar achteren te richten.
Zoals Wies Moens het zei :
« Wij willen traditionalisten
zijn, niet aldus dat w i j met onze
rug tegen de berg der traditie
willen leunen en op die
wijze proberen de berg in
beweging te brengen, maar
wél' in deze zin : dat w i j
met de traditie achter ons,
de blik voorwaarts gericht,
onze eigen taak aanpakken
en vervullen ».
In die traditie ligt echter véél
wat ons nu nog tot les
kan zijn. En er ligt daarenboven
zéér veel, waaraan wij nu
de aanvaarde
vanzelfsprekendheid
van ons eigen Nederlands
kuituur- en volksleven te danken
hebben.
De'kennis van wat er gebeurde
om ons dit bestaan
te verzekeren, is een vorm
van erkentelijkheid.

Waarom dan juist het ontstaan
der Vlaamse studentenbeweging
in herinnering brengen ?
In de eerste pi'aats omwille van
de betekenis die zij in
die periode gehad heeft.
In de tweede plaats — en daar
willen w i j de klemtoon
op leggen — op de invloed
die zij later nog is blijven
uitoefenen.
Organisatorisch tot in de jaren
1930.
Daarna, na haar
ineenschrompeling en
verdwijnen onder druk van
klerikale jeugdbewegingen
zoals KSA, nog op het
individueel-vormende vlak
voortlevende in de Dietse
jeugdgroepen, zodanig dat zelfs
na de repressie jongeren en
volwassenen gevormd door de
studentenbeweging — denken
w i j aan Leo Wouters, aan
Walter Bouchery — het
neergeslagen nationalisme
konden mee oprichten.
De invloed van de Vlaamse
studentenbeweging was zó
dat er wellicht geen enkele
groepering of beweging zo
vér en zo lang heeft kunnen
nawerken, tot op de huidige
Vlaams-nationale partij zelf^ I

ALLES IE60H NET RODENIACN
Aan het begin der beweging staat Rodenbach Dit betekent geenszins dat er voordien in de studentenwereld en in het middelbaar onderwijs geen Vlaams verenigingsleven zou geweest zijn.
Maar Rodenbach heeft, om het met Verschaeve te zeggen, de vele stilstaande
wateren verenigd tot één bruisende
stroom. Dit betekent geen onderschatting
van wat er voordien gebeurde ; zonder
dit alles ware ook Rodenbachs werk ondenkbaar en onmogelijk geweest.
Wanneer wij spreken van 100 jaar Vlaamse studentenbewegmg, dan zullen sommigen terecht zéggen, dat de eerste bij-

eenkomst, de eerste landdag slechts
plaatsgreep in 1877 nadat interprovinciale kontaktvergaderingen pas rond Nieuwjaar 1875-1876 waren belegd. Anderen
daarentegen zien het ontstaan der Blauwvoeterie, als start der studentenbeweging, al veel vroeger. 1875 was echter
een beslissend jaar, en wel om verschillende redenen. Het is daarom dat wij dit
kort overzicht van het ontstaan der
Vlaamse studentenbeweging ook met gerust gemoed onder de titel « 100 jaar geleden » hebben durven plaatsen en de
eigenlijke aktiviteiten in 1875 laten beginnen.
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De eerste landdagen

Naar een nationale beweging

Hugo Verriest, de retorikaleraar
van de Blauwvoeten (1875-1876).
Op zijn beurt leerling van GezelIe.

In het Klein seminarie te Roeselare is het allemaal begonnen..

De poëzisklas (1875-1875) te
Roeselare. De klas van de
« Blauwvoeterie ». Op de tweede rij staande rechts : Rodenbach.

De jonge Vlaamse beweging was in de
zestiger jaren overgegaan tot het offensief op het gebied der taalwetgeving :
vanaf 1870 tot 1880 zouden de eerste taalwetten gestemd worden. De eerste flamingantische stemmen gingen op in de
partijen en in de politieke arena en de
partijen toonden zich flamingant waar dit
mogelijk was en waar het politiek profijt
kon brengen... Maar door deze oriëntatie naar de taalwetgeving werd het einddoel — de totale ontvoogding van het
Vlaamse volk en van de Vlaamse mens
— wel eens uit het oog verloren. Elias
stelt vast, dat de Vlaamse beweging van
een algemene nationale beweging tot
een taalwetbeweging dreigde te verschrompelen. De reaktie op deze verenging kwam juist uit de provincie, die
tot dan toe minder in de beweging had
vooraangestaan
uit Westvlaanderen.
Conscience had de romantische bezieling
gewekt. Gezelle schiep met zijn lyriek
een nieuw zelfbewustzijn. Consciences
Leeuw-van-Vlaanderen-romantiek en Gezelles Westvlaams partikularisme zouden
samengesteld worden en uitgebreid in
een nationale syntese door Gezelles leerling Verriest. Deze « praeseptor Flandriae » hield in 1872 zijn beroemde lezing voor de Vlaamse bond te Roeselare :
« Eertijds heeft er een volk bestaan, edel
en groot, de wereld door bekend... ».
In 1873 herhaalde Verriest deze lezing
voor de « Kring der jongelingen ». Van
surveillant leraar Nederlands geworden
in het Klein-Seminarie te Roeselare, kwam
Rodenbach bij hem als leerling in de
poësis en... als leerling in het flamingantisme, dat in het Klein Seminarie wortel
had geschoten.
In 1875 zouden twee gebeurtenissen
de Vlaamsgezindheid der Roeselaarse
« blauwvoeters » — zoals ze zich waren
gaan noemen, naar de strijdkreet der Kerels uit Consciences roman — stimuleren. In de eerste plaats waren er de bekende incidenten met de superior, die
voor gevolg hadden dat Julius De Vos
werd doorgezonden. Daarnaast was het
verschijnen van « De Vlaamsche Vlagge »,
met Pasen 1875, een mijlpaal in de Vlaamse
studentenbeweging-in-wording
Het
blad werd gesticht door Zeger Malfait
en Amaat Vyncke, en had aldra een keure van medewerkers : Gezelle, Verriest,
Lod. De Koninck, Van Hee, Flamen, nadien ook De Vos, Verhelst en Rodenbach.
Dit blad vormde een eerste brug tussen
de Vlaamsgezinde studenten en leerlingen, in West-Vlaanderen eerst, daarna in
heel het Vlaamse land.
De eerste reaktie van de schooldirektie
— verbod van liederen, lektuur, vergadering, enz... — kon het verzet slechts aanwakkeren en de aktie verscherpen.
Maar Roeselare stond niet alleen in Vlaanderen.

Wanneer Rodenbach in december 1875
zijn bekende Nieuwjaarsgroet dichtte
« O Broeders uit heel Vlaanderland, ons
bindt een trouwe Gildeband » — dan was
dat geen poëtische fraze meer. De eerste
kontakten waren gelegd en de « Vlagge »
speelde een grote rol in de versteviging
van de drang naar eenheid in organisatie
en aktie.

WIJ 2

In Mechelen had Pol De Mont « De ionge
Taaivrienden » opgericht en tijdens de
nieuwjaarsvakantie van 1876 vond een
eerste interprovinciale bijeenkomst plaats
waar Pol De Mont en Jan de Block de
noodzakelijkheid van een algemene bond
aantoonden. Het groeiend aantal bonden
maakte een overkoepelend organisme
noodzakelijk. De Mont stelde zich via Zeger Malfait in verbinding met Rodenbach.
in 1878, het jaar dat hij naar Leuven ging,
kreeg Rodenbach de leiding van de
« Vlagge » en men kwam overeen om een
eerste studentenlanddag te houden. Rodenbach stelde september voor, maar de
vurige Amaat Joos uit Sint-Niklaas drong
aan op spoed. In Westvlaanderen was dit
onmogelijk. Daar was een bisschoppelijk
verbod om tijdens de vakanties bijeen te
komen, want de Vlaamsgezinde toneelstukken die de jongstudenten tijdens de
vakantie overal gingen opvoeren, hadden
teveel sukses gekend I De eerste bijeenkomst greep dan ook plaats tijdens de
paasvakantie, te Gent op de Vrijdagmarkt,
in een lokaal waar nu de socialistische
burcht van « Vooruit » staat : historische
bodem dus voor de Vlaamse studentenbeweging I Er waren op die eerste landdag 300 jongstudenten aanwezig benevens een tiental hoogstudenten uit Leuven. Amaat Joos, Pol De Mont, Jan de
Block en Flor Heuvelmans zaten de landdag voor. Een tweede landdag, op 5 september 1877, eveneens te Gent, koos Rodenbach tot algemeen hoofdman en er
werd tevens besloten een eigen tijdschrift uit te geven : « Het Pennoen ».
Het eerste nummer verscheen in januari
1878. Rodenbach droeg op de eerste zitting van de centrale raad een uitgebreid
aktieplan voor : deze dichter en romantikus bleek een merkwaardig-realistisch
en nuchter organizator te zijn. De indeling
per gouw, de gouwinrichting zelf, het
hoofdbestuur te Leuven in handen van
van hogeschoolstudenten, was een organizatorisch koncept dat vijftig jaar later
in het AKVS nog efficiënt zou blijken.
Niet alleen de geest maar ook de metode
van Rodenbach bleken tegen de tijd bestand. De jaarlijkse landdagen betekenden echter een zware materiële en financiële inspanning. Daarom werd besloten
nog alleen gouwdagen te houden. Voor de
verbinding op nationaal vlak zou « Het
Pennoen » instaan. Aldra kreeg de studentenbeweging
vaste voet in
heel
Vlaanderen. Ook Limburg werd nu bewerkt.

Toen stierf Rodenbach, In 1880. Het was,
om het met Dosfel te zeggen, de genadeslag voor de eerste algemene studentenbond. Reeds voordien echter was er een
krisis ontstaan, ten gevolge van de meningsverschillen tussen Pol de Mont en
Rodenbach, die o.m. leidden tot de stichting door deze laatste van « Het Nieuw
Pennoen ».
Verriest kloeg : « Alles is stil en dood.
De spelersgilden zijn verboden. De lettergilden zijn versmacht. De studentenbonden en landdagen : weg en vergeten... »
— En dr. Van Steenkiste herinnerde zich :
« Waar is de goede tijd van de « Vlagge »
naartoe ? Waar de tijd van Rodenbach ? »
Maar de Blauwvoeterie had vruchten afgeworpen. De mannen van de « Swigende Ede », een klein groepje rond Hugo
Verriest — met o.a. Dr. Depla, notaris
Persijn, Bruwier, e.a. — had zich ertoe
verbonden de geest der Blauwvoeterie te
bewaren. Het waren zij die met woord en
daad (vooral financieel) hielpen om de
•• Vlagge » recht te houden en de studentenbonden later weer op de been te brengen.
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De tweede bond
Na Rodenbach ging dus de koördinatie
voor een groot deel verloren. Alleen « Het
Pennoen » bleef nog verblindend werken.
Een belangrijke gebeurtenis zou de stichting zijn van « De Student » in het groot
seminarie te IVIechelen, in 1880-1881, door
Gustaaf Janssens, De Ruysscher, Leo Van
IMol en Frans Drijvers. Wel hadden er
nog regionale verzamelingen plaats. Zo
te Antwerpen op 10 september 1883 en te
IVIechelen op 7 september 1885. Datzelfde
jaar werd ook het Vlagge-bestuur vernieuwd en werd aan de universiteit van
Gent de « Rodenbachsvrienden » gesticht
Robrecht De Smet zou bij de vernieuwing
van « De Vlagge » een belangrijk aandeel
hebben. In 1889 stichtte hij da « Klauwaertsgilde » te Oostende, die prompt
ontbonden werd. In 1892 stak hij opnieuw
van wal met de St. Pietersgilde. Zijn voorbeeld vond navolging, te Poperinge werd
« De Jonge Keikoppen » gesticht, met Hilaire Allaeys. Ook elders herrezen nu de
bonden, spijts de harde maatregelen van
de geestelijke overheid (zo werd bijvoorbeeld te Roeselare in 1890 aan de leerlingen van het kollege verboden te kommunie te gaan op het feest van St. Lutgardis).
Robrecht De Smet leidde van 1894 tot
1897 de « Vlaamsche Vlagge » en wist
er nieuw leven in te blazen. Hij schreef
erin onder de schuilnaam Herwig en haalde zijn vriend Verschaeve over tot medewerking.
Een eerste poging tot hergroepering greep
plaats in 1891. Het nieuwopgerichte verbond telde een 500-tal leden uit WestVlaanderen, Brabant en Antwerpen. ÜostVlaanderen en Limburg bleven nog afzijdig. Het zou vooral Reimond Speleers,
de « Oostvlaamse Rodenbach », zijn die
in zijn gouw de bonden zou organiseren.
In het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas had
hij in de jaren 1889 « De Keikop » gelezen : vier jaar later stichtte hij met Karel
Heynderickx, Frans en Arthur Standaert
de Oost-vlaamse Bond.
Dr Laportas poging om tot een algemene
studentenbond te komen slaagde echter
voorlopig nog niet : de tijd bleek nog niet
rijp te zijn, de hinderpalen te groot. Toch
was het het voorbereidend werk dat gepaard ging met deze tweede (mislukte)
poging tot bundeling, dat tenslotte zou
voeren tot de stichting van de derde bond
in 1903. In de eerste plaats had De Smet
en de strekking « Tielt » — die een zuiver-nationalistische houding voorstond —
het gehaald op de strekking « Roeselare »
die meer aanleuning zocht bij de geestelijke overheid en een gematigder koers
wou voeren. Dit betekende een doortrekken van de lijn van Rodenbach. In 1895
had De Smet in de « Vlagge » een oproep geschreven, en legde in dit blad een
programma vast voor de hele Vlaamse
studentenbeweging. West-Vlaanderen, met
de oudste traditie, had zich ook het snelst
hersteld met een « Westvlaams Verbond ». Hoofd der Westvlaamse gilden
waren A. Degroeve en Julius (de latere
pater) Callewaert. Op 25 augustus greep
een studentengouwdag plaats te Duffel.
Daar was J. Feskens aanwezig, de seminarist die in Mechelen wegens Vlaamse
aktie was doorgezonden, aan geen enkel
Belgisch seminarie meer toegelaten werd
en die in Engeland werd priester gewijd !
In 1896 stichtte een — zéér jonge — leerling aan het H. Maagdkollege te Dendermonde de bond « Jong maar moedig » :
Lodewijk Dosfel. Limburg had tot dan toe
een aparte plaats ingenomen. Daar ondervond men niet de moeilijkheden van
elders en was de geestelijke overheid
welwillend. Dit was wellicht ook de reden
waarom Limburg door de andere gouwen
niet als volwaardig beschouwd werd !
Na het ontstaan en de bloei van de Vlaam-
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se studentenbeweging tijdens Rodenbachs
leven, de tijdelijke teloorgang ,de herleving van de bonden en de — mislukte —
poging tot een tweede bundeling, zou het
tot na de eeuwwende duren eer, vooral
onder impuls van dr Laporta, de derde
bond, het herstichte AKVS, zou herrijzen.

Oos'f-Vlaaiuleren
Antwerpen
J a n D E BLOCK.
f 1904

A m a a t JOOS

D e s t i c h t e r s v a n den e e r s t e n

AIiGEMEENEN STUDENTENBOND
in 1877.

Kerkelijke bestrijding
In wat voorafgaat hebben wij reeds gewezen op de pogingen om, na het verval
der studentenbeweging na Rodenbachs
dood, tot een herleving te komen, een
hergroepering — waarbij dr. Laporta een
belangrijke rol zou spelen. Van Cauwelaert zei van hem dat « zonder Laporta
Rodenbachs werk onvolledig ware geweest ». Belangrijk voor kontakt en koördinatie was vooral « De Student »,
waarvan dr. Laporta de ziel was. Maar
reeds toen tekenden zich de opvattingen
af, die nadien met elkaar in botsing zouden komen, over de aard en de doelstellingen der studentenbeweging. Wij vermeldden reeds de strekkingen Roeselare
en Tielt in de Westvlaamse studentenbeweging. Callewaert e.a. verdedigden in
Roeselare een opvatting, die de studentenbeweging vooral zag als een opvoedende faktor en die kontakt zocht met de
geestelijke overheid, en die ook aan sociale
beweging
en
geheelonthouding
deed... Deze opvatting werd geruime tijd
door de « Vlagge » verdedigd. Daartegenover stond de strekking Tielt, met De
Smet, die de nationalistische basis der
Vlaamse studenbeweging — en van de
Vlaamse beweging in het algemeen —
verdedigde. Deze opvattingen zouden later nog met elkaar in botsing komen en
zelfs een malaise veroorzaken in de « derde » bond .Wij komen hierop nog terug
op het einde van ons overzicht over deze
fase in de geschiedenis van de Vlaamse
katolieke studentenbeweging. Het falen
van de <• tweede » bond was echter niet
zozeer aan deze diversiteit der opvattingen te wijten dan aan de heftige bestrijding door het episkopaat. Mgr Rutten
weigerde het erevoorzitterschap en suggereerde een onderwerping aan en afhankelijkheid van de kollege-direkteurs.
De studenten van het groot-seminarie van
Mechelen kregen verbod gouw- of landdagen bij te wonen. De leiders der studentenbeweging antwoordden met een
brochure « Recht door Zee ». Daarop ontstond een vervolging der studentenbeweging, die tot de ondergang van het AKVS
leidde. Alleen « De Student » zette de
strijd onverminderd voort. Maar de hierboven vermelde strekking, die van de opvattingen van het AKVS en van « De Stu
dent » afweek, kreeg reeds openlijk uitdrukking o.m. te Mechelen in september
1896, waar Emiel Vliebergh op een zitdag
van de Katolieke Vlaamse Landsbond vooral de « pedagogische » funktie der studentenbeweging beklemtoonde.
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Nieuwe start

Lodewijk Dosfel die te Dendermonde in 1890 als zeer jong
leerling
de
leerlingenbond
« Jong maar moedig » oprichtte.

Alfons Depla behoorde met o.a.
notaris Persijn tot de groep van
de « swigende ede ». Hij werd
later ter dood veroordeeld om
zijn Vlaamsgezindheid.

WIJ 4

In 1895 hadden de « vrijgevochten » studenten nog een gouwdag gehouden te
Duffel, waar de verbannen student en
latere priester Feskens sprak. In 1901
kreeg « De Student » een schaar medewerkers o.m. Emiel Vliebergh, Frans Van
Cauwelaert, Theodoor van Tichelen, Flens
Prims en Jan Bernaerts. Van Cauwelaert,
die van het Klein Seminarie van Hoogstraten kwam, waar ook o.m. Jef Goossenaerts en Floris van der IVleuren studeerden en waar de « Heidebloem » gesticht
werd — maakte in augustus 1902 een inventaris op. In een verslag uitgebracht
op de zitdag van de « Katoiieke Vlaamsche
Landsbond » wordt
vermeld :
« West-Vlaanderen 400 leden en ereleden. OostVlaanderen 600 leden en ereleden (de oudleerlingen vormden aan de
universiteit een bond met meer dan 100
leden). In Antwerpen had « Eigen Taal en
Zeden », gesticht in 1887, een 200-tal leden. Er waren vier gilden voor leerlingen van het M.O., 1 hoogstudentenkring
en 3 oudstudentenkringen. Ook in Geel,
Mol en Tongerio bestonden er bonden.
In Brab2knt waren er bonden in Aarschot,
Diest en Tienen, alsmede in het Pajottenland (gesticht in 1901).
Op 30 augustus 1903 werd de stichtingslanddag van het derde AKVS gehouden te
Sint-Niklaas : Van Cauwlaert en Van Puyvelde waren er de bezielers van.
Hoofdman van het nieuwe verbond werd
Leo van Puyvelde (O.-VI.), ondervoorzitter
werd Juul Franck (Antwerpen), eerste
schrijver Eugeen Bosteels (Brabant) en
2de schrijver Cyriel Louf (West-Vlaanderen) .Op deze stichtingslanddag spraken
eh Amaat Joos en Frans Van Cauwelaert.
Van Cauwelaerts opvattingen weken af
van de vroegere radikale koers van « De
Student » hoewel hij meende dat de gees
telijke overheid zich niet te zeer met de
organisatie mocht bemoeien.
Een tweede landdag werd gehouden te
Brugge op 11 en 12 april. Mgr Waffelaert
(die zich ook tussen de twee oorlogen
bizonder tegen het Vlaams-nationalisme
zou '< onderscheiden •> !) verbood mis en
sermoen in de Heilige-Bloedkapel en verbood eveneens de deelneming der Brugse
studentengilden aan de stoet. « Ons Leven » repiikeerde zeer scherp op deze
inmenging. Prof. Scharpé trad op als bemiddelaar in het konflikt met de geestelijke overheid. De twee strekkingen kwamen hierbij ook tot uiting. De radikale
stichters van « De Student » hielden vast
aan de onafhankelijkheid der studentenbeweging en haar nationale grondslag,
de jongere medewerkers wilden een meer
tegemoetkomende
houding
aannemen.
(Het is ook tipisch dat de meesten dezer
« jongeren » later in het Vlaams Belgicisme terechtkwamen en zelfs heftige bestrijders van het nationalisme werden).
Dank zij de medewerking van Vlaamsgezinde leiders vatten de bonden in vele
kolleges terug voet, en daarnaast was er
de solidariteit en de steun van de vele
ouderen : Laporta, Depla, Dosfel. Landdagen werden gehouden : te Aarschot
in 1906, te Tongeren in 1907, te Dendermonde in 1908 Ook aan de universiteit
nam de Vlaamsgezinde aktiviteit toe :
een in 1905 verschenen brochure :
« Vlaamsch Leven te Leuven » vermeldt
« Met Tijd en Vlijt » met 240 leden, de
sociale studiekring, de kring « Taal en

Kennis », de « Vlaamsche Landbouwkring », het « Vlaamsch Rechtsgenootschap » het St Thomasgenootschap, naast
het Algemeen Studentenverbond en het
centraal komitee van het AKVS.
Te Leuven zou echter ook aldra de dualiteit der opvattingen zichtbaar worden.
De Smet, die men tot de leidende WestVlaamse figuren te Leuven rekende, zou
zich resoluut van het Westvlaams partikularisme afkeren en er de term «Diets»
lanceren ,maar hij zou er ook de nationale
opvattingen der beweging verdedigen. Spe.
leers zou dit trouwens zeer duidelijk formuleren in een studie over de Vlaamse
Beweging, gehouden voor « Met Tijd en
Vlijt >..

Verdeeldheid
De algemene organisatie kende een wisselend sukses. Er was naast medewerking vaak tegenkanting op de scholen, in
de parochies. Er was verdachtmaking en
verbod van bijeenkomsten en bladen.
Toen in 1935 een der oudste bonden uit
het Antwerpse, de « Heidebloem », zijn
8e lustrum vierde, sprak Jef Goossenaerts
op de herdenking te Essen en haalde
herinneringen op aan het ontstaan van
de bond in het Klein Seminarie te Hoogstraten. Hij vertelde hoe hij zijn abonnement op « Keikop » liet zenden aan het
adres van de smid van zijn dorp (Achterbroek)... uit veiligheidsredenen. En eveneens uit veiligheidsredenen noemden zij
het oord van hun vakantie-bijeenkomsten,
namelijk het gehucht Nieuwmoer der gemeente Kalmthout (waar ze vergaderden
bij hun makker Flor Vervoort) « Vrijdorp »... Een groter bedreiging voor de
studentenbeweging lag echter in sommige
pogingen om haar radikalisme af te zwakken en zo haar nationale en revolutionaire stootkracht te breken.
De bisschoppelijke konferentie te Mechelen onder leiding van Mercier, gealarmeerd door de eis tot vernederlandsing
van het onderwijs, stelde een instruktie
op aan de direkteurs en leraars van het
vrij onderwijs. Daarin werd gezegd dat
het Frans de taal der hogere kuituur
moest blijven op de kolleges, en dat zij
in het hoger onderwijs als uiting van een
hogere beschaving, eveneens de voorrang
moest hebben... In feite was deze verklaring een politiek maneuver tegen het
wetsontwerp Coremans inzake de taal in
het vrij middelbaar onderwijs. Er kwam
felle reaktie op vanwege de Vlaamsgezinde katolieken, ook vanwege de katoiieke studenten. In <• De Student » kwam
het daardoor reeds tot een konflikt. De
jongeren die tot een gematigder houding
tegenover Mercier bereid waren, werden
nu gewantrouwd door de ouderen. De
stichter van •• De Student », Frans Drijvers, toen onderpastoor in St. Pauluskerk
te Antwerpen, zag in Merciers kleine toegevingen een poging om verdeeldheid te
zaaien. Van Cauwelaert ,Walgraeve, Muyldermans, hadden zich door hun houding
reeds van de radikalen gedistancieerd.
Drijvers zou in 1908 in « De Student »
waarschuwen tegen hen die het strijdend
karakter der beweging wilden afzwakken
en kritiek op de overheid afkeurden...
Toen <• De Student » nadien bijdragen van
hem weigerde, richtte Drijvers zich in
een brief tot Laporta om Merciers politiek
van verdeling (waarvan Van Cauwelaert
het gewillig instrument was) aan te klagen en te eisen dat Van Cauwelaert uit
het bestuur zou geweerd worden... Hij
wees Laporta op zijn verplichting, voor
de strijdartikels in te staan en dat « niet
aan de jongeren over te laten : die hebben geen goed gedacht van strijden... »
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« Ons Leven » uit 1901. Het studentenblad dat nu fier de ondertitel voert « het oudste studentenblad van de Nederlanden »
Het werd in 1888 door Adelfons
Henderickx opgericht.

Het jaar 1909...
Het jaar 1909 zou een bizonder dramatisch jaar worden,
De strijd om de vernederlandsing van
het middelbaar onderwijs vond ahw
een verlengstuk in de steeds schar
per en massaler gestelde eis to de
vernederlandsing
van de Gentse universiteit (en daarbij aansluitend, voor
een vernederlandsing
van Leuven)
Te Leuven leidde deze aktie tot een
konllikt met de akademische overheid
Toen in mei 1909 het vijfenzeventigjarig bestaan van de nieuwe Leuvense
universiteit werd gevierd, hielden oudhoogstudenten in de stad een kongres
waarop de Vlaamse eisen werden ge
formuleerd
Bij de optocht ter gele
genheid van deze viering, trokken de
studenten, de « Vlaamse Leeuw » zingend en onder het roepen van « WIJ
EISEN
EEN
VLAAMSE
HOGESCHOOL » voorbij de tribune, waar

•nïli^ 6

) o Cl

ook Mercier troonde
Er ontstonden
rellen en het Algemeen Studentenverbond werd ontbonden In « ALS 'T
PAST » verklaarden de studenten solidair te blijven met de aktie voor de
vervlaamsing, en ook * Ons Leven »
zette zijn aktie onverpoosd voort. Ernest
Claes,
hoofdredakteur,
werd
daarop uitgesloten
Nadien werd deze
maatregel
ingetrokken,
maar Claes
moest zijn ontslag aanbieden, zogezegd om zich te distancieren van ar
tikels gericht tegen de geestelijke
overheid
Claes weigerde
Daarop
werd aan de studenten verboden nog
aan « Ons Leven • mee te werken.
Dat belette nochtans met, dat het blad
bleef verschijnen
Deze gebeurtenissen werkten onvermijdelijk
een radikalisenng in de hand, naast een poging tot frontvorming met andersdenkenden (voordien reeds werden door
Jef Goossenaerts stappen in die richting gedaan, maar zonder sukses, tengevolge van tegenstand uit Leuven)

Ernest Claes : de vader van de
Witte, eens hoofdredakteur van
« Ons Leven » en om zijn
Vlaamsgezindheid van de Leuvense universiteit doorgestuurd
in 1909.

Julius Callewaert (de latere dominikaan) die in de studentenbeweging vooral een opvoedende beweging zag.
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titelpagina van «Als 't past»
1909, een nummer aan Rodenbach gewijd
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het gevaar aan van een klemtoonverlegging in de problematiek. Dosfel, die op
de derde sociale landdag te Hasselt sprak
samen met Van Puyvelde en Prims, wees
op dit gevaar in bewoordingen die niet
misverstaan konden worden : « IN VLAANDEREN DIENT VOORALSNOG DE VLAAMSE STUDENTENBEWEGING TE ZIJN EN
TE BLIJVEN : EEN NATIONALE BEWEGING ! ».

...

Nationalist'isch en sociaal

Tijdens het
kongres te
Kortestraat,
Rodenbach
1924).

9e Diets StudentenLeuven werd in de
waar hij woonde,
herdacht (12 april

In het AKVS zelf was de innerlijke bedreiging nu groter geworden dan die van buitenaf Wij citeerden reeds de stichter van
« De Student », Drijvers. Zijn waarschuwing stond niet alleen. De zogenaamde
« verruiming » der problematiek dreigde,
door een toesplitsing op deel-aspekten,
een afwijking teweeg te brengen van het
essentieel op het nationale gerichte streven der beweging. Wij vermelden reeds
het verschil in opvatting in de Westvlaamse bond . Roeselare met Callewaert
en Firmin Deprez beklemtoonden de opvoedingsfaktor, terwijl De Smet en de
strekking « Tielt » de nationale oriëntatie vooropstelden. Na de eeuwwende, en
met de opkomst der kristelijke sociale
beweging, werd de sociale faktor ook
meer en meer naar voren gehaald. De
« Vlagge » schreef reeds in 1909 : « Wij
hebben behoefte aan mannen die met
een ware liefde tot den werkman gaan... ».
Drie dagen na de Antwerpse gouwdag
van het AKVS te Hoboken, in 1909, werd
te Lokeren een eerste sociale landdag gehouden, onder leiding van Prosper Thuysbaert, Floris Prims en pater Rutten.
Dr. Carl Sonnenschein, de bekende Duitse
sociale voorman, was aanwezig. Zijn relaties met Dosfel wekten bij hem een levendige belangstelling voor de Vlaamse
studentenbeweging en voor het AKVS
Dosfel zou voor een van Sonnenschelns
medewerkers een brochure schrijven
over de Vlaamse studentenbeweging. Wij
mogen niet vergeten, dat het AKVS nog
vóór de Duitse jeugdbewegingen ontstond
zodat het dus in feite niet alleen op nationaal vlak maar ook op het gebied van
jeugdvormipg pionierswerk verrichtte.

Frans Van Cauwelaert op een
studentenbijeenkomst... het studententijdschrift « Ons Leven »
in de hand. IVlen zegde van hem
« een gewillig instrument van
Kardinaal Mercier » te zijn. Hij
zou een minimalist blijven..

WIJ 6

De landdag te Lokeren — en ook de volgende sociale dagen : te Boom In 1910
en te Hasselt in 1911 — toonden reeds

HIJ beklemtoonde het feit dat het sociale
niet in tegenspraak is met het nationale,
maar er integendeel deel van uitmaakt. In
zijn hogervermelde brochure zou hij
schrijven : « |n Flandern soil die flamische Studentenbewegung nach wie vor
eine völkische Bewegung sein und bleiben — alle Studenten haben jedoch die
Pflicht sich zu sozialen Manner emporzuarbeiten... ».
Dosfel was zeker geen « extremist » en
hij stond voorzeker niet tégen de andere
vormen van aktiviteit onder de jeugd :
geloofsverdediging, geheelonthoudersbonden, sociale beweging. Hij had zelfs voordien de algemeenvormende waarde van
de studentenbeweging beklemtoond. Maar
Dosfel wist ook dat de Vlaamse studentenbeweging stond of viel met het nationale doel, met de verbondenheid aan en
de traditie van Rodenbachs nationalisme.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de katolieke en de Vlaamse
overtuiging • de ene sluit de andere met
noodzakelijkerwijze in. Op het Davidsfondskongres in 1912 spreekt na dr. Laporta ook dr. Doussy. Hij zegt er o.m. :
« Dat wat ons allen bindt ons diep wezen
van Vlaming is niet te vereenzelvigen met
staatkundige vormen, met geloof en godsdienst, met de maatschappelijke gedaante van de tijd ».
Het nationale element stelt zich te weer
tegen de pogingen tot afleiding of afzwakking. De « Vlagge » die voordien tot
« verruimers » behoorde en die het parool
« Vlaamse beweging is sociale beweging » had vooropgesteld, trad tenslotte
terug in het « nationale » spoor. Er was
sterk protest gerezen tegen sommige uitlatingen van de « Vlagge » en ook tegen
zijn gebrek aan radikalisme. Wanneer in
1914 de « Vlagge » stelling nam voor bestuurlijke scheiding, had het tijdschrift
weer de geest van Rodenbach en De Smet
hervonden.
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100 JAAR VLAAMSE STUDENTENBEWEGIHG

Filip de Pillecijn schreef een verslag over de malaise
die de studentenbeweging
ingevolge de tegenstellingen doormaakte en waarbij de
doelstellingen en de traditie
der beweging zelf in het gedrang kwamen.
Dat de nationalistische strekking,
de opvatting van het nationale als hoofddoel,
de overhand kreeg
zou ook voor de toekomst der studentenbeweging
bepalend zijn.
K/laar de konfrontatie zelf was reeds de voorbode van de latere
fronten,
van de scheidingslijn die het nationalisme en het
Vlaams Belgicisme
tegenover elkaar zou plaatsen.
W a n t zij die in de vooroorlogse studentenbeweging stonden,
zouden tijdens en na de oorlog de leiders worden
in de Vlaamse Beweging.
In aktivisme, in frontbeweging, en frontpartij enerzijds ;
in het pacifisme en in het Vlaams Belgicisme anderzijds.
Tegenover de Dosfels, Deplas, Desmets, de Pillecijns,
zouden de Van Cauwelaerts, de Van Puyveldes,
de Muyldermans, de Prims, de Ruttens staan
En het zouden deze laatsten zijn,
en hun discipelen,
die tenslotte de Vlaamse studentenbeweging zouden
ten gronde richten in de dertiger jaren
Maar dat is een ander hoofdstuk

Jozef Goossenaerts die een
frontvorming met andersdenkenice studenten voorstond.
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Titelpagina van het studentenblad « De Vlaamsche Vlagge ».

Voor de geschiedenis der Vlaamse studentenbeweging vanaf Rodenbach tot
pleegden WIJ, naast weekblad- en tijdschriftartikels allerhande voornamelijk
Dr Elias

« Geschiedenis der Vlaamse Gedachte »

F Rodenbach
C Neutjens
L. Wils
ld

1914 raad-

Kardinaal Mercier die niet liever
wenste dan dat de Vlaamse katolieke studentenbeweging ten
gronde ging...

« Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterie »
« De ontwikkeling van Rodenbachs levensvisie » — KVHU-brochure

« De ontwikkeling van de gedachtenmfioud van de Vlaamse Beweging tot 1914 »
KVHU-broohure

' De politieke oriëntering van de Vlaamse beweging » — KVHU-brochure

Jos Vermeulen
Pol van Nyen
P.J. Salsmans

« Albrecht Rodenbach » — Uitgave AKVS-Leuven
« Albrecht Rodenbach » — Uitgeverij Regenboog, Borgerhout
« Prof Dr Emiel Vliebergh » — Davidsfonds, Leuven

Dr M. Gordemans
L. Picard

« Dr Laporte en « De Student »

« Evolutie van de Vlaamse beweging van 1975 tot 1950 ».

A De Bruyne

« Lodewijk Dosfel » — Oranje, Wilrijk

ld

« Gedenkboek Ernest Van der Hallen »

ld

« Het Vlagge-Boek »

WIJ danken bizonder het Studiecentrum voor Jeugdproblematiek, Leuven, en dhr L Vandenberghe, die ons bereidwillig hun dokumentatiemateriaal over de Vlaamse studentenbeweging ter beschikking stelden.
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100 JAAR
VLAAMSE
STUDENTENBEWEIIING

Haast honderd jaar na Rodenbach staan de studenten nqq
aan de spits van het Vlaams
verzet. Tijdens de marsen op
Brussel en de Vlaamse revolte
die tot de splitsing leidde van
de Leuvense universiteit en de
regering-VdB deed struikelen !
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DE
GROOTE STOORINGE
WIJ 8

De Oudleerlingenbond van het
Instituut Klein Seminarie te Roeselare en de IVlarnixkrjng Midden West-Vlaanderen
hebben
samen met het Instituut Klejn
Seminarie het plan opgevat om
in het najaar vgn 1975 op een
waardige wijze « De Groots
Stooringe » te herdenken, die
plaats greep in het Klein Seminarie in het jaar 1875 en die nu,
100 jaar geleden, de aanloop
was van de Vlaamse Studenten
Beweging, die zich over heel
het Vlaamse land zou uitbreiden
in haar strijd voor de rechtmatige ontvoogding van het eigen
Vlaamse volk, voor de erkenning
van onze eigen taal en voor de
bevestiging van onze eigen nationale waarden.
Deze voor ons volk belangrijke
historische gebeurtenis wordt
herdacht met een plechtige
eucharistieviering,
door
de
Vlaamse Televisie uitgezonden
op zondag 31 augustus 1975 om
10 uur vanuit de St-^Michielskerk te Roeselare ; met een jubileumuitgave, waarin bijzondere en unieke bijdragen van bevoegde personen zullen opgenomen worden ; met een uitgebreide tentoonstelling over de
Vlaamse Studenten Beweging en
met een evokatief stiowspel
«De Groote Stooringe» op tekst
van Anton van Wiiderode en in

t-

de regie van Remi Van Duyn.
Om deze betekenisvolle herdenking te kunnen verwezenlijken
richten wij meteen een beschermkomitee op, dat ons opzet financieel zal willen steunen. De leden van het beschermkomitee zullen, indien zij dat
wensen, in het programmaboek-je opgenomen worden. Alhoewel'
elke bijdrage met dankbaarheid
zal ontvangen worden, wensen
wij toch, gezien de omvangrijkheid van deze jubileumviering,
een minimumbedrag van 1.000
Fr. voorop te stellen.
Bankrekeningen « Komitee 100
jaar Vlaamse Studenten Beweging .. :
Bank van Roeselare en WestVlaanderen 712-0109029-84 .
Generale Bankmaatschappij
285-0360398-72
Kredietbank 467-5184631-68
Bank van Brussel 385-0510801-62
Bank van Parijs en de Nederlanden 551-1571501-73 (Met vermelding « lid beschermkomitee ..).
Sekretariaat « 100 jaar Vlaamse
Studenten Beweging », Zuidstr.
27, 8800 Roeselare.
(medegedeeld)

17 JULI 1975

KXKQi

UW lOODSE BUURMAN
Joden worden door Vlamingen meestal gezien als mensen die moeilijk
uit hun groep treden. Hun taal — het Yiddish — en voorkeur om als
groep samen te leven zullen daar wel wat mee hebben te maken. Maar
anderzijds is het toch ook zo, dat onbekend, onbemind maakt en waar
het inzicht achterwege blijft, vinden onbegrip en miskenning een makkelijke voedingsbodem.

We staan overigens niet enkel
afwijzend tegenover Joden : wie
onze kranten inkijkt heeft liet niet
moeilijk onze instelling af te lezen t.o.v. alles wat vreemd of anders is...
Iemand die zich dit wellicht ook
realiseert, maar die er tegelijk
van doordrongen is dat ergens
een aanzet moet komen die toenadering mogelijk maakt, is de in
Israël wonende Antwerpse journalist, Sylvain S. Brachfeld. Brachfeld had in « Volksgazet » en
« Het Laatste Nieuws » over Joden, hun leefgewoonten en gembruiken reeds heel wat bijeengeschreven, en tijdens lezingen
voor niet-Joden bijeengepraat...,
toen hij eraan ging denken deze
tema's verder uit te werken en
ze geïllustreerd te boek te stellen. Daar kwam uiteindelijk meer
bij kijken dan Brachfeld vermoed
had : niet enkel diende gekozen
uit een omvangrijke materie, het
kwam er ook op aan zo volledig
en zo duidelijk mogelijk over te
komen.
Geschikte
illustraties
vormden daarbij een belangrijke
schakel, maar het was zaak ze te
vinden. Brachfeld kon ook moeilijk
zonder uitgever op de markt komen, daar was het opzet : een
wetenschappelijk
verantwoord

lees- en kijkboek afleveren te belangrijk voor. Het werd dus een
lange zoektocht. Tot de Uitgeverij
Standaard bereid bleek de « Joodse Buur » in haar Wetenschappelijke Uitgaven op te nemen.
Sommige lezers zullen zich bij
het woord « wetenschappelijk •
wellicht afvragen of Brachfeld uiteindelijk toch een elitair werk
heeft geschreven. Niets is minder
waar, alles hangt namelijk af van
wat men onder wetenschappelijk
verstaat. In de optie van de uitgever betekent dit namelijk : een
geïnteresseerde lezer objektieve
gegevens toespelen, zodat hij zich
over het gestelde probleem een
verantwoord oordeel kan vormen.
Dit laatste nu is erg belangrijk In
de verhouding tussen Joden en
niet-Joden. Al te veel [ook verstandige ) mensen zitten
nog
steeds vast in cliché-opvattlngen
over Joden. Joden zijn vuil, of
stinkend rijk ; ze zijn rabiaat antikrlstelijk, of doodgewoon fanatieke franskiljons... Wie de « Joodse
Buur » leest zal reeds vlug merken dat er in het bos ook bomen
staan en dat de Joodse gemeenschap net zo goed klassen telt
als elke andere gemeenschap.
In een eerste deel peilt de auteur naar de oorsprong van het

« Want leven is het utopische loskomen
van de leugen ».

Jodendom, waarbij de Bijbel uiteraard centraal staat. Hieruit blijkt
ook dat de Joodse leer sociaal
erg vooruitstrevend is.
Tweede belangrijk punt is de Eredienst, waarbij de aandacht uitgaat naar Joodse simbolen en tekens, de kleding, de waardigheidsbekleders, het gebed en de Sinagoog.
Sabbat en feestdagen, werpt een
verhelderend licht op het religieus bewustzijn van de Joodse
mens. Ook « het Joodse gezinsleven » is erg belangrijk voor wie
de gedragingen van onze Joodse
buren beter wil begrijpen, in een
volgend hoofdstuk wordt overigens de verhouding tussen Joden
en Gojim (niet-Joden) behandeld.
Erg interessant voor ons, Vlaamsnationalisten, is het deel over de
Joodse aanwezigheid in Vlaanderen. Hierin komen tal van raakpunten voor die wij op het eerste
gezicht niet vermoed hadden. Een
pikant detail is bv dat Brachfeld
in Israël een stokoude Jood heeft
ontmoet die België na 1918 ontvlucht was .. omdat hij als aktivist bekend stond !
Wij zijn ervan overtuigd dat dit
« standaardwerk • (letterlijk en
figuurlijk I) kan bijdragen tot het
omverhalen van bouwvallige muren die al te lang zijn overeind
gebleven en bevelen het dan ook
aan in uw aandacht. W. Decoene.
Sylvain Salomon Brachfeld : « Uw
Joodse buurman », Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen-Amsterdam, 261 biz, 200
foto's, 395 fr.

DE BIOGRAAF VAN EEN IDOOL
We hebben het boek « Het zwart
uit de mond van Madame Bovary • van Walter Brakman niet gelezen zodat we geen vergelijking
kunen maken met zijn jongste
werk - De Biograaf », die men
de mémoires van een souffleur
zou kunnen noemen, in dit boek
staat dus de toneelwereld centraal, terwijl in het boek «Bovary»
de literatuur
als
achtergrond
diende via de wereldberoemde
roman van Gustave Flaubert.
Onderhavige « biografie » is het
bizarre verhaal van een teatersouffleur die letterlijk en figuurlijk opkijkt naar de grote, legendarische
toneelakteur
Dudok.
Wanneer dit idool overlijdt en
de souffleur in zijn nadagen terecht komt, rijst de gedachte bij
hem op, een biografie te schrijven
over zijn verdwenen idool. Behalve de herinneringen uit eerste
hand, in casu zijn eigen ervaringen verzamelt de biograaf van
Dudok ook elders gegevens over
zijn figuur, waarbij hij weira tot
de vaststelling komt, dat er ook 'n
keerzijde aan de medaille vastzit. Het is de bekende evolutie bij
het ontrafelen van elk groot leven
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en werk, de ontluistering en heel
vaak het omverwerpen van het
voetstuk, waarop de legende vele
groten heeft geplaatst (men denke terloops maar aan de ontluistering van Churchill, Roosevelt
e.a. een proces dat nog steeds
voortduurt). Het wordt een nogal
makabere optocht, die de biograaf
geleidelijk ook een scherper inzicht bezorgt, niet alleen in de
figuur van Dudok, doch ook in
zichzelf en in de relatie tot Dudok. De hevige vlam van bewondering voor Dudok blijkt uiteindelijk slechts een schijn-vlam geweest te zijn, een spiegeleffekt
van het ware voorwerp van bewondering, nl. het geloof in de
grootheid, ondanks de aftakeling.
In feite vat de auteur zelf treffend zijn roman samen op het
einde waar hij schrijft « Een berg
is niet beklommen voordat hij
weer is afgedaald ». De roman
eindigt met de vraag, wie er wel
waard is om bemind te worden,
of met andere woorden, iedereen
is het waard, een relativering die
gans deze roman kenmerkt, vaak
in een nogal lastig toegankelijke
sfeer en stijl maar als psichologi-

sche analyse de moeite waard,
vooral ook als knappe evokatie
van een wel zeer vreemde, inderdaad bizarre wereld, (r.c.)
Een treffend staaltje van Brakman's proza « Overdag heeft de
enciklopedie niet zoveel macht,
maar 's nachts in de doorwaakte
uren van mijn eeuwige slaaploosheid klapt hij open in mijn hoofd
en toont mij alle kleurrijke wegen
naar de dood, waarvan de alIe^
dreigendste alleen maar vanuit de
ooghoek zijn te zien. Een elegie
met tekeningen verlucht. De nacht
is mijn vijand. In ieder geval,
Dudok is er doorheen. Misschien
dat er daarom bij vlagen dat
vreemde gevoel van jaloersheid
is, wanneer ik aan hem denk in
zijn asbak ».
« DE BIOGRAAF » door Willem
Brakman - Em. Querido's Uitgeverij A'dam 1975 - 191 bIz. Ander
werk : Een winterreis (1961) —
Die ene mens (1962) — Debielen
en demonen (1969) — Kind in de
buur( (1972).
De purperen omslag is op de
voorfiap versierd met een zeer
passend ontwerp van Frits Stoep-

Er blijft een groot verschil in toon tussen de Nederlandse en
de Vlaamse roman. Dat ligt niet alleen aan de generatie
waartoe een schrijver behoort. In de vorige bijdragen besprak
ik een aantal jongere Noord-Nederlandse realistische verha
len, die meestal koel en technisch beheerst opgebouwd zijn.
Ze geven een beeld van bepaalde maatschappelijke kringen
in Nederland. In het algemeen kan men zeggen dat het er in
de beschreven middens niet rijk aan toe gaat. Het aantal
personages Is ook zeer beperkt, het zijn er hoogstens vier è
vijf, wat er blijkt op te wijzen dat het huidige maatschappelijke leven, althans in de privésfeer, ingedijkt wordt en tot
een grotere individualisering leidt. In de nieuwe roman van
Herman Vos, « Nathalie I Nathalie
», is de groep veel
groter, er wordt een bepaald milieu in afgeschilderd en gehekeld : dat van dokters, apotekers, psychiaters. Ze vormen
het kliënteel van Kor Bijl, een reiziger in allerlei medisch en
paramedisch materieel. Het gaat uiteraard om een zeer welstellende groep. Het verhaal speelt in een stedelijk midden.
Kortom, Vos schrijft over een welbepaalde kategorie van
burgers.
De romancier heeft een hele intrige opgebouwd, waarvan de
hoofdpersonen zijn : de reeds genoemde Kor Bijl, de ikpersoon, diens vrouw Jutta, haar vriend, de psychiater Philou,
Petra, de vrouw van Philou en diens minnares Nathalie. De
nevenfiguren zijn niet talrijk : Pascal, Petra' soudste zoon,
dokter Frank Thyseen en heel even nog Make Bijl, Kors moeder. Kort nadat zij ten tonele gevoerd wordt, sterft ze. Van
dan af worden de personnages zich bewust van het ethisch
aspekt van hun problemen.

VAN HERMAN VOS
Het verhaal opent met de mededelina dat Philou ervan doorgetrokken is met Nathalie. Kor Bijl die goed bevriend was
met Petra, begmt Philou en Nathalie, tot wie hij zich op een
geheimzinnige wijze aangetrokken voelt fel te haten. Hij
biecht haar heel zijn leven op. Vergeten we niet dat hij in
behandeling was bij zijn vriend Philou. In het verdere verloop van de roman gaat Herman Vos door middel van dialogen, ontmoetingen e a. de nieuwe verhoudingen tussen de
personages schetsen. Petra bij voorbeeld blijft tamelijk onverschillig en is niet erg bedroefd over de ontrouw van haar
man, ze vergenoegt zich met het ruime alimentatiegeld dat
ze elke maand uitbetaald krijgt. Voor Kor Bijl valt die reaktie
erg tegen. Hoe kan hij nu Philou en Nathalie blijven haten,
als Petra zelf zo nuchter reageert. Jutta staat zelfs zeer
positief tegenover Nathalie, zodat Kor Bijl met zijn gevoelens alleen staat. De verdere intrige (in zoverre je van een
echte intrige kan spreken) is toegespitst op een grandioos
tuinfeest dat Kor Bijl elk jaar aanbiedt aan zijn rijke kliënteel. De organisatie van het feest berust volledig bij Petra
en Jutta. Kor Bijl verschijnt er aan de zijde van de als een
koningin uitgedoste Petra. Bij de koffie doen ook Philou en
Nathalie hun intrede. Het boek eindigt met een korte passage waarin Kor Bijl aan Nathalie bekent hoezeer hij haar haat.
Op dat ogenblik blijkt ook dat Nathalie zelf een beroemde
psychiater is.
De verhoudingen tussen de personages hebben me tijdens
m'n lektuur nooit helemaal kunnen overtuigen. De gezwollen
toon waarin ze hun gevoelens uiten, lijkt me eveneens overdreven, niet zakelijk genoeg. Ik begrijp nog steeds niet wat
Kor Bijl bij Nathalie gaat zoeken. Je kan niet zeggen dat hij
voor haar een verborgen liefde koestert. Wat maakt hem dan
zo afhankelijk van haar ? « Zij was mijn klankbord en mijn
klaagmuur », zegt Kor Bijl ergens. Het is een man die zijn
eigen identiteit niet meer vindt en die bij Nathalie opnieuw
zichzelf tracht te worden : « Als ik iets moest doen, dan was
dat weer mezelf worden. En dat kon ik niet zonder Nathalie,
en zolang zij er was, kon ik mezelf niet zijn ». Jutto hoopt ook
dat Nathalie haar man zal genezen van zijn gespletenheid.
Vandaar dat ze geen enkele argwaan koestert jegens haar
man als die telkens naar Nathalie's flatje trekt.
Ik geloof niet dat het de bedoeling was van Herman Vos om
een echte psychologische roman te schrijven. De diepere
kern van zijn boek is ethisch. De schrijver wil laten zien hoe
Kor Bijl door zijn beroep gedwongen wordt zich anders te
gedragen dan hij is. Hij heeft geen universitaire studies gedaan en voelt zich bestendig geminoriseerd door zijn klanten. Hij beschouwt zich slechts als een pseudo-intellektueel,
hij noemt zich « een maatschappelijk geslaagd self-made
man ». Hij is echter intelligent genoeg om de schijn-kultuur
van zijn kliënteel te ontmaskeren. Kor Bijl ziet zich door zijn
beroep genoodzaakt alle basiselementen prijs te geven die
hem moeten in staat stellen zijn eigen identiteit te beveiligen en te handhaven. Deze man heeft zich in een hopeloze
doolhof gewaagd, waardoor hij voor zichzelf een nog grotere
doolhof wordt. Kor Bijl is zich van die toestand sterk bewust.
Dat blijkt uit zijn uitdrukkingen, hij spreekt van « een doolhof
van leugens, halve waarheden en huichelarij », van « het
slalomleven tussen leugen en waarheid ». Door het probleem
zo te stellen, relativeert Herman Vos de terapie van medici
en psychiaters. Het antwoord op de vraag « hoe je leven
moet » is in wezen etisch ,het is een « rukken aan de maskers die als drakenschubben op je gelaat groeien, altijd opnieuw, na elke poging oprecht te zijn ».
Eugene VAN ITTERBEEK

Herman Vos, « Nathalie ! Nathalie I », Leuven, De Clauwaert,
1974. 171 bIz.
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21.40 Salut en de kost. Vlaams
sociaal dokument van
Patrick Le Bon (1974).
23.15 Nieuws.
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15.35 Ronde van Frankrijk
17.00 Apollo-Sojoez
18.00 Ruimtevaart voor u en
mij.
19.15 Paulus de boskabouter.
19.20 Vic, de viking.
19 45 Nieuws.
20 15 Apollo-Sojoez.
20.40 Wachtwoord
21 10 Zomeragenda
21.20 Première
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22 25 Nieuws
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14.00 The Flintstones
14.25 De keizerswals. Amerikaanse komedie (1948)
18.25 Ronde van Frankrijk
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19.05 Wickie, de viking
19.25 De zebra met de rode
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20.00 Nieuws.
20.20 Ik dacht dat ik op tijd
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piantenleven op de Ne
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18.45
20 00
21 05
21 25
22.45

18.25
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21 55
22 30
22 55
23 25
23 30

Ronde van Frankrijk.
De minimolen.
Nieuws.
Europese ponyteamkampioenschappen '75
Nieuws.
Gehuil in het woud.
Ander nieuws.
Liedjes voor het slapengaan.
Geloven in de onvol.
tooid verleden tijd
Nieuws.
Ronde van Frankrijk

De minimolen.
Nieuws.
Avro's Toppop.
Nieuws.
Cannon.
De gebroeders Hammond.
22.00 Televizier magazine.
22.45 Avro's sportpanorama.
22.50 Nieuws.

18 JULI
BRT
16.15 Ronde van Frankrijk.
18.55 Paulus de boskabouter
19 00 Lief en leed in de dierenwereld.
19 10 Katoliek-godsdienstige
uitzending.
19 45 Nieuws.
20.15 Het nieuwe paradijs.
Met Walter De Buck.
20.50 De Pallisers.

WIJ 14

18.45
18.55
19.05
19.30

Ronde van Frankrijk.
Tenuto.
Nic en Pic.
Festivals.
Antenne-soir.
Nieuws.
Dokumentaire over de
kamelen.
20 50 Madame Curie. Amerikaanse speelfilm.
Aansluitend : Nieuws.

16.15
18.10
18 30
19.00
19.30
19.45
20.20

Ronde van Frankrijk.
1, 2, 3
j'ai vu.
Sept sur sept.
Omer Pacha.
Antenne-soir.
Nieuws
Monsieur B en Belgique.
Kanadees-Waals show.
programma.
21 15 Qui de droit.
22 05 De filmmolen
22 40 Nieuws.

13 45 Autorennen vanuit Silverstone.
15 35 Ronde van Frankrijk.
18.30 Paulus de boskabouter.
18 35 De familie Partridge.
19 00 Tienerklanken.
19.45 Nieuws.
20.15 Edgar Briggs, geheimagent.
20 45 Gouden zeezwaluw.
21 15 Terloops.
22 00 Christie Love.
22 50 Nieuws

14 15
15.00
15.02
15.35
18.25
18.45
18.55
19.05
20 00
20.20

Koppeling in de ruimte
Nieuws.
Zo hoor je nog eens wat.
Avro's sportpanorama
Ronde van Frankrijk.
De minimolen.
Nieuws.
Rally-cross 1975.
Nieuws
Ann-Margret Olsson Special.
21.10 De zomer in het hoofd.
21.20 Alle hens.
22.10 The New Dick van Dyke
Show.
22 35 Orgelklanken
uit
studio 1.
Aansluitend : Nieuws.
NED 2
18.45
18.55
19.05
19 25
20.00
20.20
21.10
21.45
22.05
22.30

De minimolen.
Nieuws.
The Flintstones,
Kareltjes kolderieke
avonturen.
Nieuws.
De wrekers.
De kleine kwis.
Brandpunt.
Orson Welles presen.
teert Great Mysteries.
Nieuws en Ronde van
Frankrijk.

BRT
11.30 Landing van de Sojoez.
15.10 Défilé n.a.v. 21 juli.
16.15 Taptoe op de Grote
Markt te leper.
17.00 Albert van België. Dok.
18.55 Paulus de Boskabouter.
19.00 Klein, klein kleutertje.
19.15 Sporttribune.
19.45 Nieuws.
2015 Hoe meer, hoe gekker.
Speelfilm.
22.00 De vijfde windstreek.
Aansluitend : Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.25
20.00
20.20
Edgard Briggs, de geheimagent
BRT, zaterdag 19 juli om 20u15.

20 JULI
BRT
10.00
15.05
17.05
18.20
18.25

BRT

21 JULI

NED 1

RTB

NED 1

Rij maar an, BRT, dinsdag 22
juli om 20u15.

15.35
17.40
18.30
19.00
19.15
19.45
20.15

18.45
18 55
19.05
20 00
20.20
21.10

19 JULI
Ronde van Frankrijk
Apollo-Sojoez.
1, 2, 3
j'ai vu
Loisirs a loisir
Space for men
Nieuws.
Jenny.
Apollo-Sojoez.
Nieuws.

NED 2

NED 2

Koppeling in de ruimte
De minimolen
Nieuws.
Ruimte voor de mens
Koppeling in de ruimte
Nieuws
Zo was het vroeger
Nieuws.

RTB
15.35
17 00
18 10
18 30
19 00
19 45
20 35
22 00
23.00

NED 1

RTB

Eucharistieviering.
Ronde van Frankrijk.
Music Unlimited.
Paulus de boskabouter.
Kleine Klaas en Grote
Klaas.
19.15 Het meisje van de TV.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.30 Een avondje uit
Drie
koningenavond.
21.45 Flandria extra muros :
late middeleeuwen en
gotiek.
Aansluitend : Nieuws
NED 1
11.00
13.00
14.30
15 30
16 00
16 02
16.25
18.55
18 45
17.00
19.05
19.55

Eucharistieviering.
Tennis.
Archeologie.
Ronde van Frankrijk.
Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Ronde van Frankrijk.
Nieuws.
De minimolen
Zingend geloven.
Born Free.
De wereld van Hedwig
Courths-Mahler.
21.50 Aktua special.
22 20 Nieuws.
NED 2
18 30 Woord voor woord.
18 35 De minimolen.
18 40 De kinderen van 47A.
19.05 Studio sport.
20.00 Amerika.
20.50 Panoramiek.
21.15 Nieuws.
21.20 De tijgerbrigade.
22.15 Shangai. Dokumentaire.
23.05 Suriname deze week.
23 10 Nieuws.
RTB
13.05 Concertissimo.
14.00 Le soleil blanc du desert. Speelfilm.
15.15 Ronde van Frankrijk.
17.25 Mens-vogel. Dok.
18.15 Variété.
18.40 Grangallo et Petitro.
19.00 Le Francophonissime.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.25 Salvator et les Mohicans de Paris.
21.15 Militaire taptoe.
22.00 Kabaret : la Guimbarde.
Aansluitend : Nieuws.

De minimolen.
Nieuws.
Wickie, de Viking.
Survival.
Nieuws.
Voor een briefkaart op
de eerste rang.
21 10 Heel mijn leven heb ik
me afgevraagd of ik een
kristen was...
21.45 Gunsmoke.
22 35 Nieuws.

De minimolen.
Nieuws.
Bonny.
Wild, wild world of animals.
20.00 Nieuws.
20.20 Thérèse Steinmetz in
Holland.
21.00 The savage report.
22.25 Eelco van Kleffens. Portret.
22.50 Vroomheid in hout en
steen.
Aansluitend : Nieuws.
RTB
18 10
18.30
19 00
19.30
19.45
20.15
21.05

1, 2, 3 .. j'ai vu.
Séniorama.
Omer Pacha.
Antenne-soir.
Nieuws.
Les secrets de la mer.
Le Triomphe de Tarzan.
Speelfilm.
Aansluitend : Nieuws.

23 JULI

NED 2

BRT

18 45
18.55
19.05
19.25
20 00
20 20

17.55
18 45
18.50
19.45
20.15
20 40
22 00

21.10
21.40
22.20
22.50

De minimolen.
Paulus de Boskabouter.
Arpad de zigeuner.
In Londen staat een huis
Nieuws.
Jongens van de grote
weg.
Maude.
Aktua TV.
Zomer 75.
Nieuws.

RTB
15.10 21 juli-defilé.
16.15 De kameraman. Speelfilm.
17.30 Folklore.
18.10 1, 2, 3. . j'ai vu.
18.30 Itinéraires artistiques.
19.00 Katoliek-godsdienstige
uitzending.
19.30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20 15 Oui est qui ? Toneel.
22.05 België in de tijd van koning Albert 1. Dok.
Aansluitend : Nieuws.

f^l^^i^f^mmi
22 JULI
BRT
18.55
19 00
19 45
20.15
21.05
21.50

Paulus de Boskabouter.
Tienerklanken.
Nieuws.
Rij maar aan.
De verstedelijking
Helen, een vrouw van
deze tijd.
Aansluitend : Nieuws.

Jevanjong.
Paulus de boskabouter.
Coronation Street.
Nieuws.
Chico.
De gouden leeuwen.
Portret van de Spaanse
schilder Jean Miro.
Aansluitend : Nieuws.
NED 1
15.30
16 15
17.45
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
20.40
21.30

Walt Disney.
Twee jaar vakantie.
WK-Zwemmen.
De minimolen.
Nieuws.
Jouw leven, mijn leven.
Kenmerk.
Nieuws.
Televizier.
Alle hens.
Love from A tot Z.
Speelfilm.
22.20 Twee dagen in juli. Dok.
23.10 Nieuws.
NED 2
18.45 De minimolen.
18.55 Nieuws.
19 05 Van gewest tot gewest.
20.00 Nieuws.
20.20 « Z ». Speelfilm.
22.20 Panoramiek.
Aansluitend : Nieuws.
RTB
16 45
18.25
18.55
19.00
19.30
19 45
20.20
21.10

Feu vert.
Allo les jeunes.
Pierrot.
Omer Pacha.
Antenne-soir.
Nieuws.
Cirques du monde.
Grote veldslagen uit het
verleden : Ouebec 1759.
Aansluitend . Nieuws.

NED 1
14.00 Ti-Ta-Tovenaar.
14.25 Supermuis.
14.30 Onder de ijskap van de
Noordpool. Dok.
15 20 Comedy Capers.
15.30 De jongen en de zeemeeuw.
18.45 De minimolen.
18.55 Nieuws.
19.05 Beertje Colargol.
20.00 Nieuws.
19.20 Rock-koncert.
20.20 Berichten uit de samenleving.
20.35 All in the family.
21.00 Twee soldaten. Propagandafilms WO II.
22.00 Zoals het was in de dagen van Noach.
22.45 Ars musica.
Aansluitend : Nieuws.

» IV-

i

Kapitein Zeppos in Jevanjong,
BRT, woensdag 23 juli om
17u55.
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OPTIEK
WALTER ROLAND

Taveerne

ANTWERPEN

P O
KERKSTRAAT
Tel. ( 0 3 1 ) 3 5 J 8 ^
WETTELUK ERKEND OPTICIEN

NATIONALE

LOTERIJ

-

« C H E C K POST »
De baas (echte Tunesische
Vlaamse vriend) aan het fornuis.
IJzerenkrulsstraat 84,1000 Brussel
Tel. (02)218.29.88
(weekeinde gesloten)

DE OUDE KRING

Café - vu-lokaal

27 ste TRANCHE

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen
vAU^vO^^^fMOfK.

Trekking op 30 juli
HET BILJET : 230 fr.
HET TIENDE : 25 fr.

DE LOIEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE
MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN

ADVERTEERT IN « W I J »

GEMEENTE EDEGEM
EEN PLAATS VAN ADJUNKT-POLITIECOMMISSARIS
BEGEVEN :

IS TE

Voorwaarden :
Leeftijd : 25 - 40 jaar (45 jaar prtoriteitsgerechtigden).
Diploma : a) ofwel bekwaamheidsgetuigschrift voorzien in
het K.B. van 12-4-65, of hiervan ontslagen zijn, en diploma
licenciaat in de criminologie ;
b) ofwel diploma middelbare studiën van de hogere graad of
gelijkgesteld diploma of getuigschrift, alsook bekwaamheidsgetuigschrift voorzien in het K.B. van 12-4-1965 of
hiervan ontslagen zijn.
Aanvragen : eigenhandig geschreven, uiterlijk op 18 AUGUSTUS 1975 op een postkantoor afgegeven, gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen, vergezeld van
volgende bewijsstukken :
geboorteakte, nationaliteitsbewijs, militiegetuigschrift, bewijsgoed gedrag en zeden, eensluidend verklaard afschrift diploma's en medisch getuigschrift afgeleverd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Nationalestraat 155, Antwerpen.
Voor verdere inlichtingen zich wenden tot het gemeentesecretariaat, tel. 57.01.18

baron ruz«1telaan 56<
astebroek brugg*
tel. (050)33.54.04

Restaurant

Dorpsplein, Heutden-Llmburg

HOGE LOTEN :

ALLE VERLICHTING
lustrerie mare de vries*

COMMISSIE
VAN OPENBARE
ONDERSTAND
VAN ANTWERPEN

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerlef.

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72-19 JO.29)
Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strljtem
Tel. (054)33.37.56

PLAATSEN VAN LABORANT(E)
De bediening van !aborant(e)
wordt openverklaard In de specialiteiten bacteriplogie/hematologle
en scheikunde.
Huidige bruto-aanvangswedde :
26.148 fr. of 26.496 fr. per maand,
naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding of op haardtoelage.
Een bijzondere reglemetering op
de standplaatsverpllchting is van
toepassing.
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur Inleveren, de mannelijke
kandidaten tevens een mllltleattest.
Leeftijdsvoorwaarden : de leeftijd van 18 jaar bereiken uiterlijk
op 31-12-1975 ; de leeftijd van 40
jaar niet overschreden hebben op
1-8-1975. Toepassing der wetten
van 3-8-1919, 27-5-1947 en 27-71961.
Diplomaverelsten
A l diploma
van laborant(e) ; voor de specialiteit scheikunde komt eveneens
het desbetreffend BI diploma in
aanmerking. De karMJIdaten in het
bezit van een diploma dat niet
In het Nederlands is opgesteld
zullen voorafgaandelijk dienen onderworpen aan een taalproef voor
het Vast Wervingssekretariaat.
De kandidaten zullen onderworpen worden aan een vergelijkend
examen. Een werfreserve zal aangelegd worden met een duurtijd
van 3 jaar.
De laboranten kunnen gehouden
zijn tot onregelmatige diensturen.
Inschrijvingsformulier,
volledige
voorwaarden en examenprogramma te bekomen op de 7e AfdelingPersoneelszaken van de Commissie van Openbare Onderstand,
IVIaarschalk Gerardstraat 2, Antwerpen (tel. 31.58.86).
insohrijvingsrecht : 120 fr.
De aanvragen dienen toegekomen
te zijn op het Sekretariaat uiterlijk op 1-8-1975.

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
TeL (02)268.14.02

KARAVANS
Verkoop - verfiuur . tfalltng
KARAVANCENTRA ANIWERPHI
teL (031)21.98.15
Frans Belrenslaan 278, BORSBEEK

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazaüaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

® e tKatieeme
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18
Open vanaf 18u - gesloten op zondag
Waardin : Julia van |v|ieghem-Van Cappellen.

VERSITAIR
NTRUM
Het LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUIM wenst een wervingsreserve aan te leggen voor volgende graad van het administratief en technisch kader

Adjunkt-technikus
diploma, getuigschrift of brevet van volledig secundair
technisch onderwijs.
Voor onmiddellijke dienstneming wordt, uitgaande van deze
wervingsreserve, een aanwerving voorzien In de funktie van
amanuensis tandheelkunde - geneeskunde, en een in de funktie van amanuensis geneeskunde.
Bijzondere voorwaarden :

— Belg zijn;
— voldaan hebben aan de militieverplichtingen;
— houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag ;
— de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiterlijk op 8 augustus 1975 op de post afgegeven, en geadresseerd worden aan de Vaste Sekretaris van het Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek,
en dienen aan de hand van een op dit adres aan te vragen
sollicitatieformulier en met toevoeging van een gelegaliseerd
afschrift van diploma en van een bewijs van goed zedelijk gedrag voorgedragen te worden. De kandidaten zullen worden
opgeroepen voor de selectie naargelang de behoeften.

OM MET U W REISPLANNEN TE RADE TE GAAN BIJ DE VTB-VAB-KANTOREN TE ANTWERPEN, AALST, BRUGGE. BRUSSEL, GENK, GENT, HASSELT, KORTRIJK. LEUVEN, MECHELEN, OOSTENDE. ROESELARE. SINT-NIKLAAS, TURNHOUT en VILVOORDE.
U krijgt daarvoor het halfmaandelijks tijdschrift « DE TOERIST » of « DE AUTO-TOERIST ».
U kunt ook lid worden van de VTB-VAB-pechbestrijdingsdienst (dag en nacht paraat !)
U steunt tevens het Vlaams kultuurleven !
Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of in onze kantoren
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ivlechelen, Oostende, Roesel^re, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers.
Vergunning Nr. 1185 - Kat. A
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VECOVEN Joxef

RESTAURANT

BAR

HET IS NOC NIET TE LAAT

U BENT ALTIJD WELKOM OOK OM
LID TE WORDEN NAAST DE 165.000
LEDEN DIE VTB-VAB REEDS TELLEN.

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 nfS

WEEKBLAD
WIJ
VLAAMS
NATIONAAL
WEEKBLAD
Hoofdredakteur: Paul Martens
Redaktie en publiciteit : Drukpersstraat, 20, 1000 Brussel.
Tel. 02/217.97.98 (liefst inde
voormiddag)
Abonnementendienst: Voldersstraat, 71, 1000 Brussel.
Tel. 02/512.51.60.
Jaarabonnement :
450 fr.
Halfjaarlijks
260 fr.
Driemaandelijks
135 fr.
Steunabonn.
1000 fr.
Losse nummers
14 fr.
Alle stortingen voor het blad
op prk. 000-0171139-31 van
« Wij », Voldersstraat, 71, 1000
Brussel.
Verantw. uitg. : F. Van der
Eist, Beizegemstraat, 20, 1180
Brussel.

WIJ IS

V|RIJ€ TIJD
Brouwerij

MOORTGAT
Plichtsgetrouw zijn wij ledere dag voor ons llchtbaksken gaan zitten
om ooggetuige te zijn van de ritaankomst van de dag.
ledere keer zonder uitzondering zijn wij erbij in slaap gevallen. Dit is
wellicht meer te wijten aan vermoeidheid en warmte dan aan gebrek
aan belangstelling voor wat Fred vertelt. Wat hij dit Jpar vertelt is
namelijk niet stommer dan wat hij verleden jaar of het jaar tevoren
vertelde. Het is nagenoeg hetzelfde.
Maar toch...
Wij willen nu een konsumentenbond oprichten, om meer waar voor
ons geld te eisen. Om de ronde zo spannend te maken dat wij, ondanks
vermoeidheid en warmte en Fred, wakker blijven. Om volgende eisen
kracht bij te zetten :
— koereurs die weer kinderkopdikke zweren op hun zitvlak fokken,
— en reporters die ons doen gruwelen bij het lezen van de beschrijving ervan,
— beklimming waarbij de koereurs tot aan hun knieën door de sneeuw
waden,
— en herstellingen in de dorpssmidse door de koereurs zelf,
— mannen aan wie ge gofv... nond... kunt horen vanwaar ze komen
— en reporters die dat kunnen vertalen,
— koereurs die schruwelend en huilend hun dwangarbeid verrichten
voor de stutte, veur 't wuf en de jung,
— en geen modepoppen en mannequins met alle soorten truien,
— joernalisten die van alle plezante dingen zien of uitvinden die wij
niet ontdekken kunnen,
— en die zo formidabel kunnen liiegen dat wij willens nillens moeten
geloven dat het geen verkochte boel Is.
Wie komt er mee op straat ? Wie wil dat het allemaal anders wordt ?

ROND
DE
RONDE

OLIMPISCHE SPELEN
% Het wordt tijd dat wij een beetje olimpisch gaan denken, want
volgend jaar zijn er alweer olimpische spelen. Deze keer in Kanada. Daarom alvast het verheugende bericht dat zowat 16.000
toegangskaarten — en misschien
wel 28.000 — gratis zullen uitgereikt worden aan een aantal prominenten van alle slag. Bericht
dat in Kanada niet door iedereen
even goed werd onthaald. Zijn die
mensen daar nog zo achterlijk dat
zij niet begrijpen dat het billijk
en rechtvaardig is dat de « simpele » overal entree betaalt, maar

(jjwglter
'mae<
VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS - H Y P O T H E K E N

LENINGEN
Drie Koningenstraat 12
2 6 0 0 BERCHEM - Tel. 3 9 . 2 5 . 8 2
M A A N D A G GESLOTEN
H u w e l i j k - Brand - Familiale
1 j . GRATIS

dat prominenten daar zoals elders profiteren, en dus voor niks
binnengaan. Kunt ge nu een koning, een prezident of een minister voorstellen, alia, die gelijk
Zjang en Sus in het rijtje aan het
loket gaat staan. Ze zouden toch
nog veel liever wegblijven, zeker.

peken moet gevallen zijn om
daaraan zoveel duizenden franken
te besteden. Tenzij ge er natuurlijk teveel hebt, maar dat kunnen
wij ons niet eens voorstellen,
hoewel levend in een welvaartsstaat. Zoals de Leo het pleegt te
zeggen. Met zijn pree.

# Altijd bij de zaak als het om
snelle berichtgeving gaat, hebben
wij de eer u te melden dat het al
te laat is plaatskens te reserveren voor de olimpiscye spelen,
volgend jaar in Montreal. Hier in
België werden de boeken al dichtgedaan op 15 juli. Als het moest
zijn dat alle kaarten dan niet uitverkocht waren, dan gaan die terug naar Kanada, waar men er
ongetwijfeld zit op te wachten.
Het zou ons wel eens interesseren te vernemen hoeveel kaarten
er in België werkelijk verkocht
werden, en hoeveel kopers werkelijk op eigen kosten naar de
olimpische spelen gaan zien vanuit België ; als werkende mens
hebben wij namelijk lichtekens de
indruk dat ge serieus op uw kop-

9 In Frankrijk (Saint-Etienne) werden de spelen voor lichamelijk
gehandikapten georganizeerd. Dit
voor de tweede keer. Veel aandacht werd daaraan niet besteed
In de pers, en misschien is dat
ook maar best. Het gaat hier om
aktieve sportbeoefening ten bate
van de beoefenaars, en niet om
een kommercieel spektakel. Toch
kijkt men verbaasd op wanneer
men even de rezultaten overloopt : gewichtheffen : 150 kg.
Hoogspringen : 1,85 m. 200 m
hardlopen in 30 sekonden. En dat
ondanks het feit dat hier de prestatie echt van ondergeschikt belang Is. In verband met de olimpische spelen wordt het gezegd,
maar hier is het waar : niet het
winnen is belangrijk, wel het meekampen. En wat een les in moed
en levensvreugde geven die kampioenen ons, zeg.

RIJKE OOGST
Omdat het te warm was om iets anders te doen, hebben wij met een
grote bokaal gerstenat bij de hand naar een van de vele kermiskoersen
zitten kijken die ons dierbaar land rijk is. Wij moeten er, zoals w i j daar
zaten, op ons achterste (hoe anders ?) op het trottoir, maar zielig
uitgezien hebben, want toen de koers gedaan was — en w i j niet wisten
wie gewonnen had — hadden w i j verzameld : drie zelfklevers, één
vlaggetje, één papieren muts, drie karamellen, twee strooibriefjes,
twee pakjes sigarettenpapier en één doosje lucifers. Plus een lege
bananeschil. Die hadden wij gekregen van één der koereurs die lusteloos langs pleegden te peddelen. Zeg nu zelf : kunt ge met werken
meer verdienen ?

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

P.V.B.A.
Lange Zoutjtr. 30, 29-33, 36-38
Tel. (053)240.60

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjei en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kamplngartikelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren
- poppen . poppenwagens en -wiegjes • burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinichommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

VAN DAG
# MAANDAG : wij peinsden bij
ons eigen : de Fred spreekt zo
vloeiend Italiaans. Maar hij was
verdorie Frans aan 't klappen #
DINSDAG : als zonnebaden ook
een sport is, dan moet België
een geweldig sportief land 2*ijn.
Zij het nogal lui • WOENSDAG :
naar het schijnt sluiten de Franse dorpsherbergiers, ronde of geen
ronde, al om tien uur hun kot.
Wij zijn blij dat w i j niet In de
ronde zitten •
DONDERDAG :
zitten altijd maar te denken aan
onze skikampioenen, al weken
aan het trainen. En die nooit een
pintje mogen drinken # VRIJDAG : in de gazetten verschijnen
de eerste stukken over de verwachtingen van de voetbalklubbesturen voor volgend seizoen,
't Zal goed zijn, deze keer # ZATERDAG : de madam die onze
kranten brengt, vergat « Les
Sports » mee te brengen. Hoe
krijgen wij deze dag door ? #
ZONDAG : dag verduldige lezer.
aDg lieve lezeres. Wij duiken
voor enkele dagen de schaduw
van het Ardennenwoud In #

—

TOT DAG

WIJ 16

BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades

•
Biihuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Anfwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (091)22.45.62

VOETBAL
• Wij zouden u doodgraag eksplikeren wat er allemaal aan de
hand is met de Brusselse voetbalklub Crossing, maar wij snappen
er zelf geen bal van. Emiel Michiels, die verleden jaar voorzitter werd op een ietwat rare algemene vergadering, die nadien verschillende beheerders aan de
deur zette, dan de hele santeboetik overhevelde naar de NV FomI,
en tenslotte de zetel van de klub
overhevelde naar Waterlo. Deze
Emiel Michiels dus werd door de
rechtbank op de vingers getikt.
De NV Fomi moet alles herstellen, en de klub wordt dus weer
een vzw zoals vroeger. De beslissingoT van de algemene vergadering die Michiels tot voorzitter
koos, werden ongeldig verklaard.
Michiels zelf vloog dus buiten.
Maar wie wordt nu de chef ? En
wie de beheerders ? Geef toe,
een soepeken van belang.
# Jo Havelange, de voorzitter
van de internationale voetbalfederatie, is vanuit Zuid-Amerika eens
rap over en weer naar Holland
gekomen, om op kosten van het
stadsbestuur van Amsterdam —
700 jaar oud (de stad, niet het
bestuur) — eens te komen dineren. Afgezien van het feit dat er
In Amsterdam zelf mensen genoeg rondlopen die men met zo'n
dinerken plezier zou kunnen doen,
zonder dat men daarvoor een
stinkend rijk heerschap van het
andere eind van de wereld moet
doen komen, zal de komst van
Havelange veel mensen maar matig bevallen zijn. Op een perskonferentie — krankzinnig, al die
perskonferenties — zei hij namelijk dat, zelfs als Argentinië de
wereldkampioenschappen '78 niet
zou kunnen organizeren (maar
het zal in orde komen), België en
Nederland toch nog niet in aanmerking zouden komen voor de
organizatie. Maar dat ze wel bedankt zijn voor het aanbod. En
voor het eten waarschijnlijk, maar
dat zei hij niet. Dat is maar normaal.

KONSEKWENT ZIJN
In * 't Belangske » schreef Hugo
Camps een machtig stuk proza,
waarin hij heel terecht stelt dat
het helemaal misloopt met onze
aanbidderij van sportvedetten en
dito Idolen, en dat w i j zover gekomen zijn dat de verdwazing zowel voor de aanbedenen (zolang
het goed gaat) als voor de « gelovigen » een gevaar wordt. Hugo
Camps heeft natuurlijk gelijk.
Wat wij wel een beetje dwaas
vinden is dat hij dat schrijft op
de eerste bladzijde van een krant
die voor de rest bijna voll staat
met de meest krankzinnige onzin
over vedette zus en idool zo. Een
beetje konsekwentie lijkt ons
hier wenselijk.

MARCEL
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HET ZONNESTELSEL 1
Onder « zonnestelsel » verstaan
w i j de ster die wij « zon » noemen, met haar planeten, waarvan sommige op hun beurt satellieten of manen hebben, en
allerlei kleinere objekten zoals
kometen en meteorieten.
Rondom de zon, waarvan al enkele kenmerken werden vermeld, cirkelen in ellipsvormige
banen de planeten. Vertrekkend
dichts bij de zon, en dan steeds
verder ervan verwijderd : Mercurius, Venus de aarde. Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Hun gemiddelde afstand tot de zon bedraagt
respektief 60, 100. 150, 230, 800,
1400, 2800, 4500 en 6000 miljoen
kilometer.
Is Pluto de verst van de zon verwijderde gekende planeet (sommigen blijven hardnekkig geloven dat er nog verder verwijderde planeten zouden zijn, zo o.m.
de reusachtige planeet Poseidon. Er bestaat daarvoor niet
de minste aanwijzing tot dusver),
het zonnestelsel breidt
zich, als men de kometen tot
het zonnestelsel rekent, nog
veel verder uit. Er zijn immers
kometen waarvan de baan zich
2 lichtjaar
(20.000.000.000.000
km) van de zon verwijdert.
Tussen Mars en Jupiter slingert
zich de massa kleine en grote
brokstukken om de zon, die de
naam Planetoïden of asteroïden
draagt. De grootte van de brokstukken varieert van enkele milimeters tot 600 km. De grootste
zijn zichtbaar vanop aarde, en
dragen mooie namen als Ceres,
Vesta, Eros, Amor, Pallas, Laetitia, enz. Meestal neemt men
aan dat het hier gaat om materie die nooit tot een planeet is
samengevoegd.
De opvatting
dat het de restanten zijn van
een uit elkaar gespatte planeet
verliest veld.
Sommige planeten hebben satellieten, d.w.z. hemellichamen
die om hen heen cirkelen. De
aarde heeft er één (de maan).
Mars twee, Jupiter twaalf (waarvan de grootste, Kallisto en Ganymedes een doormeter hebben
van bijna 6.000 km, en de kleinste van een twintigtal km), Saturnus tien, Uranus vijf en Neptunus twee.
Tot en met Saturnus waren de
planeten al gekend in de oudheid. Uranus werd in 1781 ontdekt door Herschel. Neptunus
werd ontdekt in 1846, toen Galle ging zoeken op de door Le
Verrier berekende jpiaats, en
daar inderdaad een nieuwe planeet ontdekte. Pluto tenslotte
werd gevonden in 1930, dank
zij fotografische opnamen van
een op voorhand berekende
plaats.
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