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verschijnt maandelijks

En we ,.otzooien ve,.de,. ••••
Ze heten Persoons, Simonet, Van Audenhove, Vanden
Boeynants ... en tutti quanti. Ze zijn de advokaten
van een Brussels kastenstelsel. Zij willen versleten
worden voor mensen 'van beginselen'.
Van beginselen, hol naar inhoud, maar gluiperig naar
de vorm.
'Dubbelzinnigheid en schijnheiligheid' zijn de begrippen
die het best de beoordeling kunnen syntetiseren.

Nergens wordt door het soort iets konkreets voorgesteld
dat zou kunnen bijdragen tot verandering van innerlijke
denkwijze of van openbare praktijk in het onwaardig
Brussels bestel.
Voor menselijk aanvaardbaar leven of voor gezonde
sociale verhoudingen in de hoofdstad ten gerieve van
de Vlaamse meerderheid? Geen pink wordt er voor
verroerd! Geen akkuraat richtsnoer wordt er voor
gespannen! Men wil blijven bij de rotzooi, die sedert
1830 Brussel verpest.

De huidige regering zal Brussel voor Vlaanderen niet
aanvaardbaar maken.
De politiek van de Ronde-Tafelkonferentie heeft in haar
opzet van grondwetsherziening, vooraf de ONMOGE
LIJKHEID tot verandering diep en stevig ingeheid.
De herziene grondwet zal niet toelaten dat er BIJ WET
ook maar iets zou kunnen worden voorgeschreven
omtrent het taalgebruik voor winkelbenamingen of
reklame.
De Vlaming zal in Brussel verder worden g'enegeerd
en afgestoten als niet gegeerd individu.
Van nok tot kelder moet Brussel BRUXELLES zijn en
blijven.
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Wie het ànders wil, zal ONGRONDWETTELIJK moeten
optreden.

"Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij."
Zo luidt artikel 23 van de Grondwet.
Een afwijking van de vrijheidsnorm moet vooraf in de
Grondwet zijn voorzien. Welnu, de intermenselijke ver
houdingen tussen "verkoper" 'en "publiek" bv. worden
niet vermeld als een van de gebieden waarop wettelijk
het talengebruik kan worden geregeld.

Geen van de genoemde Brusselse politici heeft enige
suggestie geuit omtrent dat zéér nuttig normaliseren van
het publiek-kontakt te Brussel. "Nous pourrions y
perdre la face" is wel hun besluit.
Brabançonne-gekweel en trikoloor dundoek moeten het
verder opknappen.

Maar, gesteld dat de Grondwet zou toelaten het beeld
van Brussel aanminnelijk te maken, dan voorziet de
opzet van de Herziene Grondwet, dat dergelijke wet
(op het talengebruik in de hoofdstad) moet worden
goedgekeurd door VIER MINDERHEDEN:
ten 1ste, die van de Franstalige volksvertegenwoordi
gers;
ten 2de, die van de Nederlandstalige volksvertegen
woordigers;
ten 3de, die van de Franstalige senatoren;
ten 4de, die van de Nederlandstalige senatoren.
Voor wie even wil denken aan de 140-jarige partijen
politiek in de Belgische knoeiboel, is het duidelijk dat
er naar geheel andere middelen zal moeten uitgekeken
worden om Brussel enige waardigheid bij te brengen.

W.O.
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Enkele "ragen tnet het oog op
de probletnatiek Vlaanderen - België

Hebben we ooit al VOLKS-vertegenwoordigers gehad
in de zogenaamde STAATS-partijen?
Werd de PARTIJ-vertegenwoordiging ook niet hoe lan
ger hoe meer een 'job'?
Werd het in zwang houden van bepaalde PARTIJ
politieke inzichten ook niet de conditio sine qua non
om het 'baantje' te kunnen behouden?
Werden het persoonlijk profijt en het PARTIJ-belangook
niet verstrengeld in een onbehaaglijk kluwen?
Wat blijft er over van het juridisch-staatkundig basis
gegeven: de volksvertegenwoordiger is ertoe gehouden,
niet uitsluitend een streekbelang of het belang van één
volkslaag te behartigen (lees: de Partij), maar wel de
belangen van de gemeenschap, in haar geheel?
Wanneer in het zogenaamd demokratisch België een
volkse meerderheid er niet in slaagt haar volks-recht in
alle gezagskringen te doen eerbiedigen, zou er dan
geen tegenwerking bestaan, in het milieu zelf, van hen
die de opdracht kregen dat recht te doen eerbiedigen?
Wie heeft er, bondig en direkt, gedurende honderdveer
tig jaren verraad gepleegd tegenover de volkse zaak?
Waar vond men de politici die het systeem van de halve
oplossingen met een ziekelijke wedijver onderling heb
ben uitgespeeld gedurende meer dan honderd jaar?
Wanneer zullen we verlost zijn van wat we het K,K.K.K.
regime mogen noemen: de kleingeestige, konservatieve,
krenten-kakkerij?
Zull'en de politici van de STAATSPARTIJEN (!) niet uit
eindelijk gewaar worden, dat het VOLK het traditioneel
eng PARTIJTJE de bons gaat geven?
Gaan de baantjesjagers niet merken dat de ,job' ook
erbij verloren kan gaan?
Zouden we voortekens van Wijsheid mogen zien in
de struktuurbarsten in C.v.P. en in p.v.V.?
Geve het God!

Paasdag 1969.

Uit de Gouwen

Antwerpen:

6 mei: Prof. Dr. John van Waterschoot, hoogleraar in de Ekono
metrie K.U.L., voorzitter van de Bedrijfsraad Textiel en
Kleding: ,,35.000km. door Latijns-Amerika".

9 mei: Een avond te gast bij de NV. Gevaert-Agfa te Mortsel.
Te 20 uur 30 filmprojektie: "Schrijven met liebt" (45')
en "Lieven Gevaert, eerste arbeider" (80'). Nadien recep
tie.

13 mei: Prof. Dr. W. Opsomer, gewezen algemeen voorzitter
VV,A.: "Te hooi en te gras .. " (over vakantiemeto
dieken).

17 mei: Laatste ontmoeting en taptoe. Autotocht door het land
van Brueghel, het Payottenland. Vertrek aan de Cromwell
tank te 13 uur 15. Over Brussel naar Gaasbeek, geleid
bezoek aan het kasteel, tocht door het Payottenland, met
avondmaal in de historische afspanning "De Kroon" te
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (typische gerechten van de
streek). Elk betaalt eigen gelag, rijdt met eigen wagen
en kan zijn kinderen boven de tien jaar meenemen.

Limburg heeft voor de maand mei een uitstap naar Deurle voor
zien. In de voormiddag wordt een bezoek gebracht aan
de Servaestentoonstelling in de Jules Dhondt-zaal.

CAMPINIA ACADEMICA: vrijdag 2 mei:

Dr. jur. M. Croonenberghs, journalist en voorzitter van
De T.V.-rechtbank: .Bescbuldtçde, sta op!"

Huwelijk:

Walter Maes, Lic. toegep. ekon. wetenseh. (Kortrijk), met
Marie-Rose Andries, op 7 april in de basilica SS. Gio
vanni e Paoli te Rome.

Herman van Dormael, Lic. Gesch., voorzitter van de af
deling Halle, met Christiane Crugeon, op 1 april te Sint
Pieters-Leeuw,

Eyskens Robrecht, Lic. Gesch., en Greta van Hove op
22 maart 1969 te Wilrijk.

Overlijden:

Ir. Cyriel Jozef Pijcke, Temse - Antwerpen (71 jaar).
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