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^Russe^

opnieuw vooruit
Wij moeten het ons geen ogenblik ontveinzen : de vlaamse strijd is nog lang
Biet gestreden ! Elke beweging — ook de vlaamse beweging — kent haar perioden van ebbe en vloed. In de zestiger jaren waren wij duidelijk in het offensief,
en de volgehouden aktie van toen heeft ons zeker geen windeieren gelegd. Maar

federalisme reeds een werkelijkheid in
de geesten. Vlaanderen wil definitief
gedaan maken met de brusselse betutteling op elk terrein. De dag dat de
Vlamingen massaal de politieke konkluzie trekken die zich opdringt, is het

uit met de achterhoedegevechten van
de kleurpolitiekers.
Het is ons aller taak ons volk, onze
buren, dorps- en stadsgenoten daarvan
te overtuigen : dat de vlaamse bevrijding van de brussels-unitaire dwingelandij slechts door een sterke Volksunia
werkelijkheid kan worden.
Laat ons in dit voorverkiezingsjaar
1971 met dubbele energie deze grootse
taak aanvatten. Informatie, informatie,
voortdurend, stelselmatig, overal; op elk
moment. Organizatie, uitbouw van afdelingen en aktiegroepen, ledenwerving,
abonnementenwerving : een struktuur
smeden die op elk ogenblik klaar staat
voor de definitieve inname van de laatste vesting. Het doel • vlaamse politieke
macht, door de Volksunie.

het mag geen eindpunt zijn. Wij kunnen het ons niet veroorloven ook maar heel
even op onze lauweren te gaan rusten. Wij kunnen onszelf wijsmaken dat het
Vlaamse binnenland nu zowat bevrijd is van de ergste franskiljonse

dwinge-

landij. Het is slechts bedrieglijke schijn zolang het anti-vlaamse bastion Brussel
blijft wat het is : een levensgrote dreiging op onze vlaamse toekomst.
De zeventiger jaren mogen geen periode van ebbe worden, maar het decennium van de eindofverwinning. Te Brussel
Ügt nu de frontlinie. Daar wordt onze
vooruitgang, het rezultaat van generaties lang volgehouden inspanning van
de-'beste krachten uit ons volk, steeds
opnieuw op de helling gezet. Daar groeperen zich momenteel de meest virulente anti-vlaamse krachten voor een
nieuwe grootscheepse aanval op ons
volksbestaan. Het zou 'n onvergeeflijke
dwaasheid zijn beaat op defensieve stellingen te wachten op betere tijden. De
aanval blijft de beste verdediging. Wij
zijn de eisende partij. Wij hebben nog
rechten op te eisen, vooral te Brussel
dat nog zo kort geleden — vergeten wij
dat niet — onze stad was. Het tentakulaire monster dat nu als een loden gewicht op de toekomst van ons volk
drukt, is de prijs die wij aan het noodlottige unitarisme in deze staat hebben
betaald. Dat unitarisme dat als een onverzadigbare bloedzuiger blijft kleven
op het lichaam van onze natie. Het
Bruxelles van Vanden Boenants, van
Simonet, van van Rijn en andere De
Muyters leeft bij de genade van dit
unitarisme. Wij zullen Brussel slechts

tot rede brengen door dit unitarisme te
vernietigen. De strijd voor een eerlijk
federalisme gaat elke man, elke vrouw
van onze natie aan. Het is een bevrijdingsstrijd waarvan de inzet de ziel
van ons volk is. Te Brussel zullen wij
hem winnen of uiteindelijk verliezen.
En het is nu toch, voor al wie beseft
wat er gaande is, zo klaar als de dag
dat de vlaamse aanvalskracht staat of
valt met de macht van de vlaams-nationale bevrijdingspartij, de Volksunie.
Het is nu toch duidelijk dat de establishment-partijen, de CVP, de BSP
en de P W , als puntje bij paaltje komt
mekaar steeds opnieuw vinden in het
anti-federalistische front. De vlaamsgezinden in hun rangen dienen enkel om
de aandacht van het brede publiek af
te leiden van die barre werkelijkheid.
Het zijn alibi-mensen. De ware meesters
in hun partijen zijn de unitaristen, de
beroepsvissers in troebel water, de
machtige lieden die zich obstinaat blijven verzetten tegen een loyale erkenning van de volkse werkelijkheid in dit
land.
Alleen staat de Volksunie tegen hun
gekombineerde macht en invloed. David tegen Goliath. In Vlaanderen is het

lees in dit nummer
iJr hoe een « gauloise » voor IVlarc Galle een probleem kan zijn (p. 5)
•sV waarom het katoliek onderwijs in strijd was met de « openbare orde »
(p. 6)
•JV waarom 1971 een fataal jaar kan worden, indien. . (p. 8)
•k waarom de stafhouder van de brusselse balie, Jean van Ryn, een inciviek is (p. 5)
•ü waarom de « Libre Belgique » zo verontwaardigd deed om wat in St.
Genesius-Rode gebeurde (p. 7)
en nog zoveel meer. En denk er dan ook even aan uw vrienden en kennissen attent te maken op « Wij », de stem van het vrije Vlaandei-en.
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als hef- goed is zeggen we het ook
Vorige week hebben wij hier de lamentabele postbedeling op de korrel
genomen, waarvan ons blad reeds meermaals en vooral tijdens de eerste week
van 1971 het slachtoffer werd. Vandaag
kunnen wij met genoegen melden dat
« Wij » vorige zaterdag — op enkele
uitzonderingen na — wel degelijk op
tijd (de zaterdagmorgen) aan onze lezers werd bezorgd. Het kan dus ! Wij
hopen nu maar dat het voortaan elke
week even stipt mag geschieden Ter
attentie van alle plichtsgetrouwe postboden willen wij er dit nog aan toevoegen : onze verwijten waren niet tot hen
gericht, het is de verantwoordelijke minister die er moet voor zorgen dat het
gigantische postbedrijf naar behoren
kan werken.
Wij zijn overigens in een milde bui
vandaag, want de abonnementenslag
loopt goed. De laatste dagen kwamen de
nieuwe abonnees aan een tempo van
zo'n vijftig per dag binnenwaaien. Als
het zo kon doorgaan tot het einde van
de werfkampanje !
Topwervers van de week waren ditmaal : Piet De Pauw (Vurste), Hugo
Peeters (Machelen), Jef van Landu.yt
(Kortrijk), volksvertegenwoordiger Decommer (Grembergen). Paul Raskin
(Bilzen), Jan Versweyvelt (Herentals),
mevr. Op de Beeck (Koningshooikt),
Martin Vancleven (Houthulst), Gust
Borloo (St. Pieters-Leeuw). Frans van
den Broeck (Booischot). André Hendrick (Heldergem) en Roger Verhaeghe
(Waregem) Wij hebben aan het sekretariaat tegen volgende week het lijstje
gevragd van de 20 beste wervers van de
hele kampan.ie (tot nu toe) • er zijn
mensen bij met een indrukwekkende
palmares. Als het een toffe einduitslag
wordt, dan zal dit voornameliik hun
werk zijn. De prachtige orestatie'^ van
deze mannen (vrouwen) van de daad
moet een aansporing zijn voor die kaderleden die nog altijd niet de tijd vonden om hun steent.le bij te dragen. Spra
ken wij immers niet af dat elk van ons
minstens twee nieuwe abonnees voor
zijn rekening zou nemen ?
Wat de stand der arrondissementen
betreft : Brussel loopt steeds verder

voor de kopgroep uit, en ligt nu al met
een kleine honderd (nieuwe) abonnees
voor op het arrondissement van de Sinjoren (die Brussel nochthans niet zouden loslaten). Volgen dan : Gent-Eeklo,
Leuven, Mechelen, Turnhout, Hasselt,
St. Niklaas, Oostende-Veurne-Diksmuide en Kortrijk. En de « staart » ? Tja...
het wordt wat gênant voor « sterke »
arroni1io=pmenten zoals Aalst en Roeselare-Tielt.
En om het nou ook eens even over de
ledenslag te hebben (die loopt als een
trein) : de arrondissementen Antwerpen. Oostende-Veurne-Diksmuide IVIechelen en Gent-Eeklo geven hier de
toon aan. En met brio !

nationale
koiportage
In de meeste arrondissementen
is men druk bezig met het voorbereiden van de nationale koiportage van zondag 31 januari. Zoals
onze lezers weten, wordt die dag
in gans Vlaanderen gekolporteerd
met het speciale nummer van
« wij ». dat reeds gedeeltelijk afgedrukt werd in ons blad van 2
januari jl. Deze nationale kolportagedag is de inzet van een hernieuwde, geregelde werking met
kolportageploegen m alle arrondissementen. Vooral in dit preelektoraal jaar is dit een belangrijk initiatief. Inmiddels hebben
we reeds twee keer de oorspronkelijke geplande oplage van het
speciale « Wij »-nummer moeten
verhogen. Om een idee te geven :
alleen al uit het arrondissement
St. Niklaas kregen we een bestelling van 3 400 exemplaren. En de
afdeling Merelbeke nam er 300
voor haar rekening Wie doet het
beter '

wu
kingskosten van de VU. Onbegrijpelijk wordt dit echter wanneer men weet dat wij maandelijks honderden franken afdragen aan de sociale organizaties van de « traditionele partijen », geld dat door hen gretig gebruikt wordt om de VU
te bestrijden zodat wij eerst
geld uitgeven waarmede men
de politieke doorbraak van de
VU tracht te voorkomen en
daarna nog eens geld moeten
geven om de doorbraak van de
VU wel mogelijk te maken.
J.K. te Antwerpen

begrip
en verdraagzaamheid

Landsverdediging)
op
hun
beurt ontdubbeld worden en
respektievelijk verhuizen naar
Namur en Antwerpen.
Door deze vertikale verslankingspolitiek kunnen tientallen
treinen, welke toch men verlies
rijden, uitgerangeerd worden en
zijn er op slag duizenden pendelaars minder.
Voor het politieke federalisme moeten wij wachten op politiekers.
Het financiële
federalisme
kunnen we afdwingen door onmiddellijke financiële ongehoorzaamheid aan Brussel inzake
verzekeringen, spaar- en bankwezen.
De brusselse geldmuur is
steeds de hechtste stut geweest
voor FDF en andere frankofone vechtjassen — even terugdenken aan Messire Persoons
en zijn persoonlijke bindingen
met een brusselse bank. Daarom de wekroep : sloopt de
vlaamsvijandige geldmuur door
er doodgewoon de vlaamse
spaarstenen uit weg te nemen zo niet onmiddellijk aan
bovenvermelde
ontdubbelingseisen worde voldaan.

Naar aanleiding van de lezershrief van G.G. en de daarop volgende kritieken !
In Vlaanderen is het helaas
zo dat de meeste « progressief »denkende
bewegingen
altijd
dwepen met vreemde ideologieën (Marx, Lenin, Mao, Marcuse enz.). Wij Vlamingen zouden moeten de persoonlijkheid
kunnen opbrengen om zélf een
vernieuwende koers te bepalen,
die leidt tot meer sociale rechtvaardigheid en demokratische
verhoudingen. Wij mogen daarbij gerust het Marksisme als
levenshouding in pluralistische
zin aannemen. Nederland dat
intussen lichte voorsprong op
Vlaanderen
genomen
heeft
geeft ons het voorbeeld.
lic vind het jammer dat men
lezer G.G. onmiddellijk als een
kommunist bestempelt, omdat
ik er van overtuigd ben dat hij
het niet is. Ik ga niet akkoord
met de bewering van G.G. als
F.V. te Kampenhout
zou de VU een louter taaipartij
zijn. De brosjure « Federalisme, waarom en waartoe (<(Wijy>
tir 1) bewijst zeker het tegendeel. Ik vergeef het hem echter araag maar meteen wil ik stop de verengelsing
de Volksunie verwittigen : de
Vlaamse vleugel staat voortdur
rend onder druk van die « proHet komitee « voor vlaamse
gressieve » bewegingen die op liederen
op vlaamse
alle manieren pogen de Volks- zenders »enis muziek
van dit jaar
unie te kleineren, juist omdat gestart met begin
aktie die tot
de Volksunie hun enige kon- doel heeft een
mogelijk
kurrent is kwa vooruitstrevend- handtekeningenzoveel
te verzamelen
heid ! Hun invloed wordt te van radio- en tv-luisteraars
en
groot naar mijn zin, daarom -kijkers die eisen dat een einde
wordt het de hoogste tijd dat komt aan de sistematische verde VU het volledig vertrouwen engelsing en veramerikaansing
van de jeugd terugwint. Een van
volk. Zij wijzen evenbladzijde van « Wij » voorbe- eens ons
op de uiterst nadelige inhouden aan de jeugd is daarom vloeden
die de kulturele ontzo fT echt niet.
van ons volk reeds in
Tk ga zeker akkoord met G.G. voogding
het verleden heeft belet, nl. de
als hij tegen de sensuur is, ten vooroorlogse
verfransing (voor
eerste het is ondemokratisch, de oorlog waren
teaen de vrije menigsuiting en ziekdiensten totaalde in NIR-mudienst
ten tweede censuur onderm^nt van de franse
liedproduktie),
de kuHuur en aangezien het de verduitsing tijdens de bezetaktieve kultuurleven in Belaië ting en vanaf 1945 tot hiertoe
zich hoofdzakelijk in Vlaande- de verengelsing.
ren afspeelt is censuur dan ook
Het is inderdaad beschamend
or- de eerste plaats nadelig voor Vlaanderen
onwaardig hoe de
VT"anderen !
BRT-muziekdiensten
steeds
Tk zou zeggen : weg met alle ongestoord en praktisch tijdens
hehoudsgezindheid en meer be- gans de zendtijd
grip en verdraagzaamheid t.a.v. maken voor vreemde publiciteit
nieuwe
en
vooruitstrevende produkties waarvan de muzikale
artistieideeën.
ke waarde meestal dan nog een
E.P. te Brugge. bedenkelijk peil bereikt. Daar
waar de
BRT-muziekdiensten
overdreven kritisch en afwijzend staan tegenover werk van
vlaamse komponisten — zowel
een remedie
van het lichte als van het ernstige genre — aanvaarden ze
gelijk welke banaliteiten die
uit het buitenland worden
Wij kunnen Brussel heel wat van
slanker, dus heel wat gezonder, opaedrongen.
Enkele tienduizenden hebben
maken door in plaats van nog
verdere anneksatie toe te laten, reeds hun handtekening gegewoon de hertoginnedaalse fa- plaatst op de petitielijsten die
ciliteiten ongedaan te maken over gans het vlaamse landsgedeelte werden doorgegeven. Het
(bij gewone wet).
Door de vele vennootschaps- aktiekomitee wenst voor einde
zetels te doen .terugkeren naar december 100.000 handtekenin« de dorpen » waar ze thuisho- gen te verzamelen. Wie helpt
hier aan mee ?
ren
Petitielijsten en « open brief »
Door de drie overheidsgeldzuigers — vooral gericht op worden u toegezonden door het
Vlaanderen — ; ASLK, Ge- sekretariaat : Komitee « Voor
meentekrediet en Krediet aan meer Vlaamse Liederen op de
de Nijverheid, te ontdubbelen zenders » co. Domien Stevens,
in landszetels bv. te Namur en Kasteellei 113 Wijnegem. Tel.
te Antwerpen. Hierdoor -'OU 53.81.90.
nauwkeurig blijken hoeveel de
D.S. te Wijnegem.
rerpektieve landsdelen sparen,
en hoeveel er dan ook in elk
lajidsdeel kan besteed worden
aan bv. marginale mijnen, hellende vlakken enz. Teveel lan
spaartegoed in een landsdeel
kan dan, op aanvraag, oaarne eerst voer-postnummers
naar het andere landsdeel worden overgeheveld en niet ^anger gewoon gegrepen.
Een jaar geleden, op 15 dec.
Als dan in een min of meer 1969, werden in België de postnabije toekomst onze politieke nummers ingevoerd om de auSint-Niklazen ons zullen verras- tomatische sortering met besen m.et een aanvaardbaar -fe- hulp van computers mogelijk
deralisme kunnen alle ministe- te maken. Na een jaar hebben
ries (behalve wellicht Buiten- de 6 Voergemeenten nog altijd
landse Zaken, Geldwezen en geen postnummers
gekregen.

Waarom niet ? De regering wil
hun de limburgse postnummers
niet geven, hoewel ze die zouden moeten krijgen, omdat ze
wacht om hun luikse postnummers te geven, na de voorbereide overheveling naar Luik, of
brusselse postnummers, nadat
ze een speciaal brussels tweetalig statuut gekregen hebben.
Die postnummers kunnen immers niet om de haverklap veranderd worden in die computers. Dat is een veel te ingewikkelde operatie.
Er is slechts één middel om
de 6 Voergemeenten aan hun
rechtmatige postnummers
te
helpen, nl. als alle bewuste Vlamingen op al hun briefwisseling, zowel in het adres als in
hun tegenadres, in plaats van 't
postnummer te schrijven, een
zegeltje kleven waarop staat :
eerst Voer-postnummers.
Dat
zal minister van Posterijen, Anseele, verplichten op zeer korte
tijd de Voerstreek
postnummers te geven, omdat het postcentrum Brussel X, waar alles
onnodig gecentralizeerd is, in
de soep loopt. Geen zorgen, het
is een volkomen wettige aktie.
Die postnummers zijn immers
nog niet wettelijk
verplicht.
Het is een zeer vreedzame,
maar ook zeer effektieve aktie.
Het is een uiting van vlaamse
ontevredenheid, die in Brussel
zeer goed gevoeld zal worden.
Dit is vooral welkom na de
gemeenteraadsverkiezingen.
Welnu, deze zegeltjes zijn gedrukt en kunnen
verkregen
worden bij Rigo de Nolf, Talingstraat 16, Capelle a/d IJssel, Nederland.
Een blad van 140 kleefzegels
kost 7 fr. Stuur bv. een briefje
van 20 fr in een omslag aan
bovenstaand adres en u ontvangt 3 bladen, (voor 50 fr 8
bladen en voor 100 fr 17 bladen). Die kunt u dan aan vrienden en kennissen doorverkopen. Hoe massaler de zegels geplakt worden, hoe vlugger de
Voerstreek haar postnummers
krijgt. Voor grote bestellingen,
voor organizaties en boekhandels, kan men storten op P.R.
304636 van het Westvl. Beroepskrediet in Brugge op rek.
48.002.661 van R. de Nolf ; bij
afname van 100 bl. 20 % korting.
D.d.N. te Rotterdam

logika

comprends pas
Een reklame van een -brussels Thier Brau Hof in « Wij »
moet zeker vlaamse Brusselaars aantrekken.
Als inwoner van StrombeekBever wilde ik wel eens de eindejaarsfeesten in een plezante
vlaamse atmosfeer te Brussel
doorbrengen. Maar na een telefoontje van : « Je ne comprends pas Ie flamand » keek ik
toch raar op. Om mezelf te
overtuigen ging ik er een pint
drinken en 't was weer van :
« un Quoi, monsieur ? »
Hopelijk wordt uw reklame
toch wat meer gezuiverd. Of
krijgen we ook weldra te lezen
« lisez tous Ie " Pourquoi
Pas ? „ » .'
D.B. Strombeek-Bever

vreemdelingen
De maatregelen die men getroffen heeft voor de vreemde
studenten zijn een begin van
de drukking- die men wil zetten op diegenen die niet meer
akkoord gaan met de bestaande
•sturkturen zoals zij nu zijn. De
vreemde arbeiders worden in
periode van
hoogkonjunktuur
naar hier gebracht, zonder dat
het land er wel op voorzien is :
geen onthaal, dikwijls geen degelijke woning, veelal
het
minst interessante werk, en
slecht betaald. Zij moeten dienen als drukking op de lonen
van de belgische arbeiders en
worden in perioden van laagkonjunktuur afgedankt en teruggezonden. Het zijn dan ook
dikwijls zij die zich gaan verzetten tegen de huidige toestanden. Sommige
studenten,
belgische en vreemde arbeiders
die zich bewust gaan worden
van deze problematiek worden
« agitatoren » genoemd en « verstoren de openbare orde ». Maar
is het alleen de winst van een
land die de politiek van dat
land moet bepalen C« zolang het
geld opbrengt y>) en hebben
andere dingen dan geen belang ? Sociale rechtvaardigheid,
herwaardering van de arbeider,
sociale voorzieningen (huisvesting, onderwijs,
verzorging,
kultureel leven) enz. Waarom
moet de vreemde arbeider een
marktprodukt
zijn ? Waarom
mag hij geen vrije meningsuiting hebben?
Het is duidelijk dat niet de
administratieve
maatregelen
het probleem uitmaken, maar
dat zich hier een politieke problematiek stelt : men wil onze
«demokratie vrijwaren voor
diegenen die de ziektesymptomen _van onze maatschappij
willen aantonen en aan de situatie van de verdrukte groepen willen veranderen ».
Werkgoep «Informatie
Pedagogische Kring. Leuven

Het is onbegrijpelijk dat de
VU zich na al de jaren van opbouw nog steeds blijft voortbewegen in het politieke patroon van de vlaams-nationale
gedachte en zorgvuldig tracht
te voorkomen dat tot rekrutering en uitbreiding van kader,
leden en kiezers zou kunnen
overgegaan worden door de uitbouw van sindikale en andere
organizaties aanleunend bij de
VU. Door het gebrek aan dergelijke organizaties is de aantrekkingskracht
van de VU
voor velen te gering. Wanneer
de VU werkelijk anders dan de
anderen wil zijn hoeft dit niet
steeds door het stelselmatig af- leefbaar Vlaanderen
wijzen van sindikale en sociale
stromingen bewezen
worden.
Dit kan de VU wel bewijzen
Het is absoluut noodzakelijk
door met het organizeren van dat ons volk verdedigd wordt
sociaal en sindikaal verweer, tegen de slagen die het de laathet samenstellen,
propageren ste tijd in Brussel en in vlaams
en veroveren van een nieuwe Brabant te inkasseren
krijgt.
en rechtvaardiger sociale struk- Maar is de beveiliging van ons
tuur in de hand te werken.
vlaams leefmilieu niet even beWat baat het ons, werkne- langrijk, zoniet nog meer ? Wat
mers, aan te sluiten bij de VU, baten ons inderdaad federalishaar vlaams-nationale gedachte me en politieke en kulturele
aanvaarden, goed te keuren, te ontvoogding in een land dat toverspreiden en onze stem op taal verpest en onleefbaar is ?
de Vu uit te brengen bij verOok op dit gebied werken
kiezingen, terwijl wij ander- .geldhaaien en ondemokratische
zijds door de VU gedwongen krachten tegen ons en zij worworden voor alle sociale ver- den gesteund of geduld door
zuchtingen ons te wenden tot het profitariaat van de kleurpolitiekers. Iedereen die ogen
de tegenstanders.
Meermaals wordt ons ge- heeft ziet dat de toestand dra^
vraagd bij te dragen in de wer- maüsch aan het worden is.

In geweten mogen wij ons afvragen wat ons aandeel in de
strijd om het « leefbaar Vlaanderen » tot nu toe geweest is.
Slogans en papieren programma's volstaan niet. Wel parlementaire- en V oorlichting sdktie. Wij kunnen niet alles tegelijk, maar het is zo dat de tijd
tegen ons werkt. Senator van
HUegendoren heeft het vroeger
in zeer klare en vooruitziende
artikels in « Wij » nog uitgedrukt : van de ruimtelijke ordening hangt het af of Vlaan<.
deren een leefbare streek blijft
en ons volk een gezond volk.
Dat is de kern van de zaak.
Wie meent dat dit onbelangrijk
is of dat met het federalisme
alles vanzelf^ zal opgelost zijn
ontvlucht zijn
verantwoordelijkheid als Vlaming !
A.A. te Hasselt

gelijkberechtiging der
Vlamingen in het leger
Te Brussel
samengekomen
keurden beroepsmilitairen vari
alle rang, met eenparigheid van
stemmen onderstaande
motie
goed.
Met verbittering stellen de
vlaamse militairen vast dat, alle ministeriële
beloften
ten
spijt, de gezonde taalverhottdingen aan de legertop nog
steeds geen werkelijkheid geworden zijn.
Zij vestigen de aandacht van
de vlaamse
volksgemeenschap
op de wraakroepende
cijfers
welke minister Segers terzake
dit jaar nog in het parlement
gaf: voor ongeveer 60 % vlaamse miliciens telt het leger amper 35,5 % vlaamse majoors,
26,1 % vlaamse luitenant-kolonels en slechts 19 % vlaamse
kolonels.
Na een grondig onderzoek
stellen zij vast dat deze wraakroepende toestanden in hoofdzaak te wijten zijn aan het ontbreken van een wetgeving welke de rechten der Vlamingen
veilig stelt, het in stand hoiiden van de fiktie dat de officieren geen taairegime hebben
en allen tweetalig zijn, alsmede
de laksheid der opeenvolgende
ministers welke de anti-vlaamse legerleiding vrije teugel gelaten hebben en nog laten op
gebied der
personeelspolitiek,
zowel de bevorderings- als de
benoemingspolitiek voor kommandofunkties.
Zij stellen vast dat de overgrote meerderheid
van de
vlaamse militairen, hun behandeling van
tweederangsburger
grondig beu, steeds meer en
meer voor een gewetensprobleem geplaatst worden inzake
« loyauteit ».
Zij verzoeken daarom met
aandrang de wetgevende zowel
als de uitvoerende macht, alle
nodige maatregelen te treffen
welke moeten leiden tot een
gelijkberechtiging van Vlamingen en Walen.
Meer in het bijzonder eisen
zij onmiddellijk :
1. Vastleggen van het taairegime van alle militairen, alle eenheden en alle funkties in de
staven en eenheden ; 2. een bevorderingspolitiek
waardoor
voldoende Vlamingen benoemd
worden om in 1971 nog alle nederlandstalige funkties te kunnen voorzien van een vlaams Utularis ; 3 een reeks bijzondere
rnaatregelen om in 1972 de pariteit bereikt te hebben tussen
Vlamingen en Walen aan de
-legertop zoals minister Segers
beloofde in 1962 toen hij de
taalkaders afwees welke de pariteit voorzagen binnen de 8
jaar, met de verzekering dat
hij dezelfde pariteit
zonder
taalkaders zou realizeren op 10
jaar, dus in 1972 ; 4. ministeriële richtlijnen waardoor het de
generale staf onmogelijk gemaakt wordt nog Franstaligen
te benoemen als korpskommandant in nederlandstalige eenheden, en toe te laten voor deze
funkties desgevallend majoors
of luitenant-kolonels van andere wapens aan te duiden.
Zij vragen de steun van de
ganse vlaamse
volksgemeenschap.
Vlaams komitee
der Militairen
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.
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wordf prof. vandeputte goeverneur
van de nationale bank ?
(aco) Naar echte belgische traditie hebben de grote vlaamse
kranten gewacht tot « La Libre Belgique » begon te schrijven over
de opvolging van de goeverneur en van de vice-goeverneur vatt
de Nationale Bank, om te ontdekken dat er zulk vraagstuk bestond. In « Wij » werd hierover maanden geleden « in tempore
non suspecto » gehandeld. Toen gebaarde de vlaamse CVP van
niets. Ze deed alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Eerst moest
het sein op groen gezet worden door de onzichtbare touwtjestrekkers van 's lands (numeriek) grootste partij.
De door « La Libre Belgique » ingeleide polemiek heeft ons een
eerste idee gegeven van de manier waarop de opvolging van goeverneur Ansiaux en van vice-goeverneur De Voghel kan geregeld
wmrden.
De vlaamse pers heeft de eis gesteld dat de nieuwe goeverneur
een Vlaming moet zijn. Gebeurt dat niet, dan loopt de vlaamse
CVP een zo vernederende nederlaag op, dat haar elektoraal passief er nog aanzienlijk door aangroeit.
De grootste vlaamse kanshebber schijnt tot nog toe prof. dr.
Robert Vandeputte te zijn. Hij
is al sedert jaren een autoritair voorzitter van de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan
de Nijverheid. Van uit vlaamsnationaal standpunt is zijn kandidatuur niet verwerpelijk. We
kunnen er pozitieve kanten aan
ontdekken.
Een bezwaar lijkt ons echter
zijn leeftijd. Prof Vandeputte
is geboren in 1908. Vermits de
leetijdsgrens voor het goeverneurschap 67 jaar bedraagt, zou
Vandeputte, indien hij dit jaar
benoemd werd — het is niet
zeker dat baron Ansiaux reeds
dit jaar weggaat — slechts vijf
jaar goevernem- kunnen zijn.
Wordt Ansiaux's opvolging met
vertraging geregeld, dan is het
maar 4 jaar of nog minder. In
dat geval stelt de opvolging
van prof. dr Vandeputte zich
veel te rap, en vrezen we dat,
na een kort vlaams intermezzo van Vandeputte, het goeverneurschap opnieuw aan een
franstalige gegeven wordt —
wellicht aan een jonge kandidaat, wat meebrengt dat jarenlang de hoogste post bij de centrale bank onttrokken blijft aan
de Vlamingen.
Samenvattend zouden we
zeggen : Robert Vandeputte is
een goed kandidaat, op voorwaarde dat hij reeds in de volgende maanden
benoemd
wordt.

koehandel
met henrion
De voornaamste waalse kandidaat is ex-minister Henrion,
Men vertelt in financiële kringen dat Paul Vanden Boeynants, toen die nog eerste-minister was, hem het goeverneurschap beloofd heeft. Dat is
vanzelfsprekend een belofte die
we niet als bindend kunnen beschouwen. Maar men beweert
dat eerste-minister Eyskens

eveneens de kandidatuur van
Henrion genegen is, omdat de
premier aldus een onderhandelingselement heeft bij zijn gesprekken met de liberalen. Als
een feitelijke liberaal lijk Henrion goeverneur wordt, zijn de
P W - e r s misschien bereid om
in ruil hiervoor de huidige regering in het zadel te houden.
Het is een voorbeeld van een
wansmakelijk politiek koopje,
maar tijdens Eyskens' bewind
is er meer dan eens zonder gewetensbezwaren een politieke
koehandel bedreven.

de strycker tussen
t w e e stoelen
Kandidaat vice-goeverneurs
zijn er natuurlijk ook al. De
huidige direkteur van de Nationale Bank, Cecil de Strycker, voelt zich geroepen. Hij
is een typische franskiljon die
jarenlang zijn vlaamse afkomst
had vergeten, tot hij ontdekte
dat hij als Vlaming meer promotiekansen had dan als tussen twee stoelen zittende
vlaamse renegaat. De Strycker
is dan vlijtig Nederlands beginnen studeren. Hij spreekt en
schrijft het nu goed, en in zijn
dienstrelaties past hij de taalwet strikt toe.
Een Saulus die een Paulus
wordt, mag men niet op voorhand wantrouwen. Maar De
Strycker mag niet verwachten
dat hij zonder meer aanvaard
wordt door een vlaamse gemeenschap die van zijnentwege nooit enige blijk van belangstelling ondervond zolang hij
er geen persoonlijk belang bij
had. Vlaamsgezindheid uit opportunisme is misschien een
onvermijdelijk negatief verschijnsel naarmate de vlaamse
macht groeit. Maar wij zijn
niet van plan efficiënte windhanen in ons midden te onthalen alsof we er jarenlang hoopvol op hebben zitten wachten !

ds eed
van St. karelijne waver
Zoals op vele andere plaatsen in het land kwam
te St. Katelijne-Waver deze week de nieuwe gemeenteraad voor de eerste keer bijeen. Vóór zij
hun eed als gemeenteraadslid aflegden hechtten
de drie VU-verkozenen (Joos Somers, Luc van Gastel en Frans Rijmenants) eraan volgende federalistische geloofsbelijdenis af te leggen :
« Het is duidelijk dat mijn eed van gehoorzaamheid aan de grondwet, die zojuist in beide Kamers
werd herzien, in het nadeel van de vlaamse ge«
meenschap, mij niet zal beletten te ijveren voor de
wijziging van deze grondwet zodat de Vlamingen,
vrij van ondemokratische grendels, hun toekomst
zouden kunnen opbouwen in een onvervalste federale staatsgemeenschap ».

onze man in brussel
Deze wee\ \wain oo\ de nieuwe gemeenteraad van Brussel bijeen. Voor de eerste maal zetelt
daar — in een bijna volledig franstalig en fransgezind midden — een vertegenwoordiger van
de vlaams-nationale partij, de Volksunie. Onze man in Brussel, dr. Vic Anciaux maakte van
deze eerste zitdag al dadelij\ gebruil^^ om de zienswijze van onze partij uiteen te zetten. Uit
zijn opgemerkt betoog citeren wij een aantal van de biezonderste passages.
Zoals in elke gemeente willen wij dat ook in Brussel een
waarachtig en geloofwaardig
demokratisch
beleid gevoerd
wordt. Minder en minder wordt
deze stad leefbaar. De meer begoeden wijken uit en de minder-begoeden moeten
blijven
wonen in de onleefbaarheid.
Wij zullen daarom de totaal
ontoereikende sociale politiek
voortdurend en streng aanklagen, in verband met de sociale
woningbouw, de aanleg van
groen, rust- en speelplaatsen,
de organizatie van het verkeer
en het openbaar vervoer, de oprichting van de nodige infrastruktuur ten behoeve van de
jongeren en van de bejaarden,
de maatregelen tegen de verontreiniging van de lucht, enz.
Ook wat de fiskale politiek betreft, zullen wij sociaal progressieve krachtlijnen volgen.
Omwille van het demokratische beleid zullen wij sterke
kontrole uitoefenen op de vermenging van allerhande bevoegdheden en op de steeds
groter wordende machtpozities.
Omwille van het demokratir
sche beleid zullen wij ijveren
voor het beter betrekken van
de bevolking bij en in het hestuur van de stad door decentralizatie van de administratieve diensten en door oprichting
van advizerende en kontrolerende raden, zowel jeugd- en
gezinsraden en dergelijke als
wijkraden.

kuituurpolitiek
Zoals in elke gemeente willen wij dat ook in Brussel een
intens kultuurbeleid
gevoerd
wordt. Hierbij kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele
wijze een eigen orusselse kuituur, zelfs geen belgische kultuur worden erkend. In Brv.ssel is alleen de franse kuituur
aanwezig in de franstalige middens en de nederlandse kuituur
i de vlaamse.
Als vlaams-nationaal mandaris, zal ik mij nooit verzetten
tegen een initiatief of voorstel
dat de franse kuituur steunt of
bevordert, op voorwaarde dat
evenzeer
aandacht
besteed
wordt aan de bevordering en
ontwikkeling
van de nederlandse kuituur, van de voorschoolse instellingen af, over
onderwijs, kunsten, jeugd en
sport,
tot
maatschappelijk
werk. Sedert jaren werd de nederlandse kuituur in het brusselse gemeentebeleid verwaarloosd en achteruitgesteld.

bindteken, geen
splijtzwam
De kleine duitse kultuurgemeenschap niet te na gesproken,
is Brussel de hoofdstad van een
land, waarin twee kultuurgemeenschappen als zodanig meei
en meer zullen erkend worden,
meer en meer zelfstandigheid
zullen verwerven, meer en meer
zich als een natie zullen ontwikkelen met eigen autonome
beslissings- uitvoerings- en financiële machten en met een
wel afgebakend
territorium.
Die evolutie is onafwendbaar.
Vele brusselse politici wensen zich koppig en halsstarrig
tegen die evolutie te verzetten.
Anderen menen dat Brussel
zich alleen maar kan redden
door een wig te vormen tussen
de twee
kultuurgemeenschappen en zichzelf op te dringen
als een derde gelijkwaardige
entiteit.
Brussel wordt niet gediend
door de voortschrijdende verfransing. Indien de nederlandse
kuituur uit Brussel verdwijnt
kan deze stad gewoonweg niet
meer de hoofdstad van ons bikultureel land zijn.
Een gemeentebestuur dat de
«wily> niet opbrengt om daadwerkelijk op te treden om efficiënte maatregelen te treffen
tegen de voortschrijdende verfransing en tot steun van de
vllaamse inwoners en de nederlandse kuituur, is een gemeentebestuur waarvan da politiek
niet geleid wordt door een
hoofdstedelijk denken.
Wij wensen een aktieve nederlandse kuituurpolitiek in de
brede zin van het woord — fcorrekte en adekwate toepassing
van de taalwetgeving — een algemene houding en politielcc
wil om te komen tot een mentaliteitsverschuiving
zodat de
zo onsodale en nefaste socioekonomische en kulturele druk
op de vlaamse inwoner zou verdwijnen; — het is tenslotte hipokrisie te spreken van vrijheid in Brussel, wat de Vlamingen betreft.

twee naties
Brussel is het zenuwpunt van
het land, zowel op politiek als
op ekonomisch, internationaal,
sociaal en verkeersgebied. Een
politiek van blijvende overkoncentratie schept gevaar dat
Vlaanderen en Wallonië zich
zullen distantiëren en dat Brus-

sel uiteindelijk, met te veel te
willen, tussen twee stoelen zal
terecht komen. Het gevaar van
het verliezen van de hoofdstadsfunktie is het gevaar voor
de ondergang van Brussel.
Wie dus Brussel voorbestennt
öm administratief
overgekoncentreerd te zijn en de brusselse oppervlakte opvult met administratieve gebouwen, steelt
niet alleen ruimte ten nadele
van de bewoners maar maakt
van Brussel een opdringerige
tegenstander van de rest jvan
het land in plaats vün een getnteoreerd bindteken
Wie het brussels ekonomisch
aewest wil ui*brpid^v over heel
Brabant en het evenwaardig
met dezelfde bevoegdheden wil
bedelen als de vlaamse en
Waalse ekonomische gewesten,
bewijst aan Brussel geen goede
dienst.
De twee
kuituur a en eenschappen in het land hebben,
met hun erkenning, hun gebied
afgebakend gekregen. Meer en
meer groeien zij respektievelijk naar echte naties, federaal
met mekaar verbonden. Zoals
elke natie zullen ook zij hun
grondgebied verdedigen. Elke
aanspraak van Brussel op een
verovering van qrondgebie l zal
op tegenstand stuiten en zal de
pozitie van Brussel als hoofd'
stad in gevaar brengen.

de T9 carcans
De demokratische en sociale
politieJc, de kulturele politiek,
de hoofdstedelijke taken zullen
maar pas doeltreffend kunnen
behartigd worden als de volledige eenmaking van de agglomeratie, door de afschaffing
van de 19 afzonderllijke gemeenten doch met uitgebreide
administratieve inwendige decentralizering zal doorgevoeld
zijn.
Dat is de eerste noodzakelijke
stap, die moet gezet worden
voor een nieuw Brussel.
Wij wensen en zullen ervoor
ijveren in deze gemeenteraad
dat de stad Brussel de bezielende en drijvende kracht zal zijn
in die richting.
Een nieuw Brussel, een waarachtige hoofdstad, waar Vlamingen en Fransialigen volledig erkend en wederzijds gewaardeerd naast elkaar leven,
respektievelijk
organisch verbonden met hun volksgemeenschap. Een nieuw Brussel, dat
bindteken wordt in plaats van
eeuwigdurende
splijtzwam.
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werk voor
van mechelen
Het hoofdbestuur van de
Bond van Grote en Jonge
Gezinnen eist namens zijn
300.000 leden van de regering, dat deze onmiddellijk
op sociologisch vlak de vrijheid van het gezinshoofd in
de hoofdstad zou waarborgen. Daarom moet onverwijld een volwaardig net
van Vlaamse peuter- en kleuterklassen en scholen uitgebouwd worden, waarvan de
inrichting gelijktijdig met
de installatie van de agglomeratiekolle^es moet starten. De Bond acht de invoering van de vrijheid van het
gezinshoofd zonder deze infrastruktuur
onaanvaardbaar en zal de evolutie te
Brussel aandachtig volgen.
Desnoods zal de Bond de regering op haar verantwoordelijkheid wijzen.
Minister - bondsvoorzitter
van Mechelen kan alvast
zich zelf gadeslaan en zich
zelf terecht wijzen als hij in
de regering ter zake geen
haar op zijn tanden mocht
hebben. Gezien zijn slapheid
in de verdeling der kuituurkredieten zal dat zeker nodig zijn !

schudden vele Vlamingen
het hoofd wanneer zij die
twee demagogen aan het
werk zagen. En nu bekent
men het : « l'implantation
des Brasseries fut sans doute une hérésie économique »
(de inplanting van de brouwerij van Ghlin was een
ekonomische ketterij). Zo
zal men dat over 10 jaar
kunnen zeggen van Féluy,
Amay en de staalfuzie.
Naast dat aanvangskapitaal werden nog een half
miljard
infrastruktuurwerken uitgevoerd en « sociale
woningen » gebouwd, die
door het failjissement uiteraard zinloos zijn geworden,
omdat die brouwerij altijd
met veel verlies zal werken.
Maar nu komt de tweede
aanval van de demagogen.
Ghlin raag niet sluiten, want
het is een simbool ! En om
een paar vakbondsbazen of
politieke mandatarissen uit
de pekel te helpen, heeft de
regering besloten voor onbepaalde tijd de lonen die het
bedrijf moet uitbetalen voor
haar rekening te nemen.
Officieel kost dat 7 miljoen per maand, plus de
RMZ. Een slordige 125 miljoen per jaar, kom. Je moet
er wat voor over hebben om
het gezicht van de BSP niet
te schenden in de Borinage,
nietwaar ? Lebiirton zorgt
er wel voor dat dit niet gebeurt.

deze drie
franstaterende
« denkers », die misschien
vijf minuten geradbraakt
Nederland? in de zaal zullen stotteren.

twee
voorzitters
Uit heel de herrie nopens
het tweehoofdig voorzitterschap van de BSP na Colla rd — en waaraan het BSPbureau vasthoudt — blijkt
alvast dat de BSP het niet
waagt (en niet wenst) dat
een Vlaming de Waal Collard opvolgt en dat de zgn.
vlaamse BSP voor als na de
knecht van de rode Brusselaars en Walen is en blijft.
Het grote bakkes van kandidaat-tweede-voorzitter van
Eynde ten spijt !

nederlandstalige
financieel
dagblad — eventjes de les
wou lezen ?
Die krant brengt inderdaad de euvele moed op er
een eigen mening op na te
houden, óók over politieke
problemen. En in de loop
van het lange debat rond
de grondwetsherziening liet
zij geregeld een onafhankelijke stem horen, wat door
velen in Vlaanderen biezonder werd gewaardeerd. Heel
wat minder blijkbaar door
magister Leemans en zijn
establishment-genoten,
die
er overigens geen aanstoot
aan nemen dat bijvoorbeeld
« l'Echo de Ia Bourse » ook
al eens over politiek schrijft
op haar eerste bladzijde. Nu
tot daar. ook de h. Leemans
heeft recht op zijn mening.
Maar hij zou zich op zijn
leeftijd beter onthouden van
geniepigheidjes over « zogenaamde ekonomisten die
hun eigenlijke roeping gemist hebben ». Wij wensen
hem nog een lang en gelukkig leven, maar hij moet
toch niet denken dat op zijn
grafzerk zal worden geschreven : « hier ligt Vlaanderens ekonomist, de enige
die wil hadden. Hii las zelfs
buitenlandse tijdschriften ».

hun
het kan

de ekonomist

niet zijn...

Victor Leemans kan er
kennelijk moeilijk in berusten dat hij als « eminence
grise » van het sociaal-ekonomische en politieke leven
in Vlaanderen zo ongeveer
zijn tijd heeft gehad. Het
moet een frastrerend gevoel
zijn voor de overjaarse erudiet te merken dat een en
ander in dit landje ook wel
gaat zonder zijn niet-aflatende betutteling. Of dat in
het wereldje dat hij als het
zijne beschouwt niet iede-^
reen vol verering zijn opvattingen en denkbeelden
blijft delen.
Zo deed hij vorige zaterdag in « De Standaard »
nogal dunnetjes over financiële
dagbladen
wiens
« hoofdaandacht » beter
niet zou gaan, volgens hem,
naar het « roeren in de kommunautalre brei, een uitverkoren voer voor zg. ekonomisten die hun eigenlijke
roeping -gemist hebben ».
Zou het kunnen dat de
achtbare heer Leemans hiermee de « Financieel-Ekonomische Tijd » — het enige

(vrij naar will tura)
De met vele vlaamse miljarden gespijsde « rekonversie » van Henegouwen is nu
zowat tien jaar aan de gang,
en men is al aan het stadium
van de faillissementen toe :
Licco, Séfi, UPB en nu
Ghlin.
« Le Soir » publiceerde onlangs een uitgebreide reportage over de stilaan beruchte « brasserie de Ghlin » die
de « Borinage traumatisé »
tpt nieuw leven moest brengjen. Voor de Vlamingen is
er in dat werkstukje heel
wat levenswijsheid te rapen.
In 1960 werden 400 miljoen
staatsgelden
uitgetrokken
om nabij Bergen een waalse
modelbrouwerij te bouwen.
Promotoren waren de inmiddels vergeten Vervierse
Fiberaal Vanderschueren en
de waalse CVP-er Yves Urbain, de ghost-writer van
Vanden Boeynants gedurende vele jaren. Toen reeds

taal
der meesters
Dat de kleurvakbonden
geen vlaamse refleks hebben
blijkt voortdurend uit allerlei feiten. Wie zijn bvb. de
voornaamste verslaggevers
op het einde januari te houden doktrinair ABVV-kongres ? Hier zijn ze : oudrektor van de franstalige
brusselse universiteit en salon-socialist Janne ; de vaa
pretentie stinkende Brusselaar - met - amerikaanse •
manieren Guy Spitaels :
oud-renardist en Luikenaar
bij adoptie Willy Schugens.
Drie franstaligen, die hun
stempel zullen drukken op
dit kongres, zodat de Vlamingen er maar zullen bijzitten. Als vijfde wiel aan
de wagen en braaf luisterend naar het orakel van

kumultimatum ?
De kranten staan de jongste dagen nogal vol over
de brief die door het CVP-hoofdbestuur enkele dagen voor Kerstmis gestuurd werd naar de waarde
partijleden, die hun parlementair mandaat kumuleren met 'n mandaat van burgemeester o} schepen
in een gemeente van meer dan dertigduizend inwoners. We mogen de hele geschiedenis als algemeen
gekend veronderstellen ; er zijn nog altijd een zevental CVP-parlementairen, die — stilzwijgend of
rebellerend — weigeren om zich te buigen naar
deze richtlijn. Vandaar de schriftelijke heraanmaning En het zal de partijleiding beslist niet onwelgevallig zijn, dat de pers op het rondschrijve^i
inhaakte met headlines op pagina één en ruime
kommentaren achteraf. Zo immers wordt de goegemeente er aan herinnerd, dat de CVP een antikumulpartij zou zijn, een groepering van louter
politieke asceten die met een heel klein beetje
aandrang er zullen in slagen, om vlug hun allerlaatste kumultramontanen te bekeren tot het ware
geloof • dat van het éne mandaat.
Mogen we er volledigheidshalve eventjes aan
herinneren, dat een nog drastischer anti-kumulhepaling sinds jaar en dag in de Volksunie-statuten
staat en dat ze op de koop toe nog nageleefd wordt
ook ' Op het vlak van de (verheven) principes
kunnen we ons dus slechts verheugen in het feit,
dat de Volksunie met ruime vertraging nagelopen
werd door de CVP. En we willen zelfs niet blijven
stilstaan bij de vaststelling, dat de CVP-kumultimatum er uiteindelijk alleen maar gekomen is niet
omwille van de politieke zindelijkheid, maar onder
druk van de (niet eens zo jonge) CVP-jongeren die
in de onverenigbaarheid de beste kans zagen om zo

demokratie !
Het ziet er (nog) niet naar
uit dat er in de overheidsdiensten sindikale verkiezingen zullen gehouden worden, hoewel er wel in de privé-ondememingen doorgaan
en hoewel ze om de vier jaar
moeten gehouden worden.
In 1963 werd echter beslist,
de sindikale verkiezingen
uit te stellen « omdat aan
de hervorming van hei sindikaal statuut wordt gewerkt ». Bijna acht jaar later wordt nog steeds aan die
hervorming « gewerkt »,
thans in de Raad van State.
Het wetsvoorstel van de
Vü-senaatsfraktie, om in
1971 sindikale verkiezingen
te houden werd in december
jl. afgeketst door de CVP en
BSP op grond van dit onderzoek door de Raad van State. Minister van Openbaar
Ambt Pètre beloofde toen
« dat na onderzoek de regering eerstdaags zou beslissen ». We zijn nu ruim een
maand verder en er is nog
niets beslist. Alles wijst
zelfs op nieuw uitstel...

vlug mogelijk de door de kumulards ontruimde
plaatsen te bezetten. Een oeroud sprookjestevm : de
wolf in schapenvacht. De jonge politieke wolf met
lange tanden in het habijt van de zedenpredïker.
Na uiting gegeven te hebben aan onze voldoening
over de late bekering van de CVP, durven we toch
openlijk betwijfelen ten eerste of deze bekering
gemeend en ten tweede of ze volledig is. Vooral over
de volledigheid maken we ons zorgen. Want we
stellen vast dat weliswaar één enkele vorm (en dan
precies de vorm die de hongerige CVP-jongeren
ongelegen kwam) van kumul bestreden wordt,
maar dat de overige en zo mogelijk nog veel minder fraaie vormen van kumul zedig bedekt worden
met een doekje. Zoals wijlen vader Noë's geslachtsdeel na de ontdekking van de wijn.
We hebben ons destijds eens geamuzeerd om de
(uiteraard betaalde) mandaten, funkties en jobs
van de heer Renaat van Elslande op te tellen. Het
waren er zes. En ze volstonden ruim.schoots om van
de heer Renaat van Elslande op weinig jaren tijds
een kumultimiljonair
te maken. Het gelijktijdig
mandaat van volksvertegenwoordiger
én burgemeester of schepen in een gemeente van meer dan
dertigduizend zielen was er niet eens bij, want hot
is kleiner en zelfs onder de nieuwste anti-kumulmaatregél van de CVP mag Renaat nog altijd van
Lotje getikt blijven. Ach, en misschien is het wel
hoogst onrechtvaardig dat we hier alleen maar de
naam van de grote Loteling vermelden : hij is
allerminst de enige die, beginnend met de klassieke
nagel om zijn achterste te krabben, uit de politiek
gehaald heeft wat nog geen dozijn arbeiders samen
uit hun loonzakje kunnen beuren.
Mogen we even luidop aan hoofdrekenen doen ?
Een burgemeester van een gemeente van dertigduizend inwoners moet m,omenteel zo'n honderdvijfenzestig duizend frank per jaar verdienen. Niet
genoeg om van te leven, asjetmevraagt. Zo'n burgemeester drijft zijn inkomen dan ook vrij aardig
op door een aantal handigheidjes, waarvan de beheersmandaten in allerlei interkommunales
de
meest voor de hand liggende zijn. Of hij gaat het

De waarheid is dat de
twee grote kleurvakbonden
als de dood bang zijn voor
sindikale verkiezingen, omdat een grote vooruitgang
van de nietpartijgebonden
sindikaten vast staat in tal
van departementen. Ze hebben immers stelselmatig bij
sociale konflikten de zijde
van de regering gekozen,
tegen de belangen van hun
leden in, wier aantal dan
ook voortdurend slinkt. Zei
senator Jorissen niet : « Alle
middelen zijn voor de kleursindikaten goed om hun
sindikaal monopolie te handhaven ».

pluralist
vranckx
Verwijzend naar een artikel van de minister van Justitie in « Volksgazet » waarin deze o.a. schreef: «Ik heb
altijd de stelling verdedigd
dat in elke rechtbank en in
elk parket elke politieke
strekking aanwezig diende
te zijn » vroeg een verbaasde senator Jorissen welke
maatstaven
de
minister
daartoe aanlegt en of daarbij
o.m. het voorleggen van een
partijlidkaart aan te pas
komt. Derhalve vroeg de senator cijfers over het aantal
vlaamse benoemingen, onderverdeeld volgens politieke strekking : CVP, BSP.
VU. PVV en KP.
Minister Vranckx antwoordde dat hij geen preciese getallen kon opgeven,
daar hij niet op partijlidmaatschap doch op « de
steun en de simpatie die de
kandidaten genieten » voortgaat « om te vermoeden in
welke richting hun wijsgerige of politieke overtuiging
gaat ». Subtiele dikkerd, die
Vranckx. Blijkbaar gaat dit
« vermoeden » echter altijd
de richting van de drie
kleurpartijen uit, want nog
nooit hebben we Vranckx
een uitgesproken vlaamsgezinde tot zittend of staand
magistraat weten benoemen.
Er was nochtans keus genoeg, des te meer daar
Vranckx dank zij het nieuw
gerechtelijk wetboek meer
benoemingen heeft gedaan
dan al zijn voorgangers samen tijdens de jongste tien
jaar. Geen vlaamsgezinde
rechters dus, des te gepeperder vonnissen voor flamingantische pekelzondaars...

hogerop zoeken, in het parlement. In dit laatste
geval haalt hij minimaal zowat zeshonderdvijfenzestig duizend frank per jaar uit zijn politieke
machten.
Opdat men het kumultimatum van de CVP ernstig zou kunnen nemen en het als een zindelijke
maatregel beschouwen, zou het dus onontbeerlijk
zijn dat iedere politieke kumul die dat bedrag overtreft gewoonweg onmogelijk zou worden gemaakt.
De (politieke) zedelijkheid is immers, net als de
vrijheid, één en onverdeelbaar. De ene man kan
onmogelijk een kumulard genoemd worden omdat
hij bijna zevenhonderdduizend frank verdient, terwijl een knaap van driemaal zoveel verder zou mogen blijven pozeren voor een onbaatzuchtige, idealistische, alleen den volke en 's lands belangen toegewijde werker.
Hoe is het dan te verklaren dat de CVP wél vrede
neemt met de kumul van een ministerportefeuille
en een parlementszetel ? Hoe is het te verklaren
dat een parlementair mandaat voor een kleurpolitieker precies de springplank mag blijven naar een
aantal vetbetaalde benoemingen in funkties en betrekkingen die — fulltime, halftime of helemaal
zonder time — gezamenlijk een inkomen van ver
boven het miljoen, boven het anderhalf miljoen en
zelfs boven de twee miljoen per jaar waarborgen ?
Als de CVP zo fel op politieke zindelijkheid gesteld is als zij het voorwendt, dan kunnen we haar
een héél eenvoudig middeltje aan de hand doen om
een goede beurt te maken bij het publiek : dat zij
eenvoudigweg eens eventjes per parlementslid en
per burgemeester van laten we zeggen gemeenten
boven de dertigduizend de volledige lijst publiceert
van de openbare ambten, de politieke of semi-politiek funkties en de centjes die daaraan verdient
worden. Het zal ons een oprecht genoegen zijn, een
krek gelijkaardige Volksunie-lijst te publiceren en
Honoré Gepluimd te laten oordelen of het anti-kumullawijt van de CVP als gevolg heeft dat er geen
politieke kumultimiljonairs meer in die partij zitten. Afgesproken ?
dio genes

wu
Alle Vlamingen kennen beslist de zoetgevooisde radiostem van
hem, die haar (nooit) geweld aandoet • doctor m de germaanse
talen Mare Galle Deze brave huisvader — weliswaar « rode
leeuw » in zijn vrije uren — die te Evere het rimpelloze en gearrangeerde bestaan leidt van de man die het ver heeft gebracht,
wordt momenteel erg geplaagd door de duivel der ambitie
De zaak zit zó • toen wijlen Julien Kuypers destijds, onder de
htsterische kreten van de « Libre Belgique » ten slotte tóch werd
afgezet als sekretaris-generaal van het toenmalig ministerie van
Onderwijs omioille van zijn vermeende verantwoordelijkheid in
de tragische brand op het departement, maakte men voor hem
als troostprijs een super-sinekure naar maat • de funktie van reizend kultureel ambassadeur Aldus kon Julien zonder verdere
zorgen zijn levensavond slijten, en de Vlamingen misgunden hem
dat met De mensen komen en gaan, maar de funkties in het
belgisch bestuur blijven bestaan Ook de huidige kabinetschef van
Eyskens, de h Grauls, kreeg later een dergelijke troostprijs omdat hij, als « kaloot », geen sekretaris-generaal mocht worden op
het departement van Nationale Opvoeding.

gauloise
Wat er ook van zij, de funktie is nu vakant en ondanks zijn
jeugdige leeftijd postuleert Mare Galle naar het postje van reizende excellentie De heldhaftige strijd van de « rode leeuwen »
op de brusselse barrikaden of op het Martelai enplem wil hij
blijkbaar aan andere (en naieveie) rode broeders overlaten
Er IS echter een kleine moeilijkheid Men moet nl weten dat
mevrouw Galle aan de destijds nog unitaire « université libre
de Bruxelles » de taal van Franco doceert Nu heeft zij, helaas,
een taalrol moeten kiezen bij de afspitsing van de « vnje universiteit van Brussel » En vermits de toekomst van de « rode leeuwen » er niet zo heel erg rooskleurig uitzag, heeft zij zekerheidshalve toen maar voor de taal van Molière gekozen Driemaal
helaas, want dit wordt nu tegen (Marc)el uitgespeeld door de
kandidaten die bij Frans van Mechelen in 'n rijtje staan te hengelen naar een CD-nummerplaat Wie gaat het halen ' Wij weten
het (nog) met, maar het zal wel een oppot tunist zijn
In de BRT doet inmiddels al een mopje de ronde . wat is het
vrouwelijke van Galle ? Une gauloise I

inciviek
De vlamingenvreter Jean van Ryn, voorzitter van het brusselse
« comité du salut public », heeft de franstaligen dus opgeroepen
de volkstelling te saboteren omdat die niet toelaat een talentelImg te houden. Van Ryn is een hoge piet in de brusselse gerechtelijke middens, en hij roept op tot massale wetsovertreding.
Onze volksvertegenwoordiger Mik Babyion (Roeselare) wil nu
graag weten wat justitieminister Vranckx, die op wet en orde
IS gesteld, daar wel van denkt. Hij stuurde hem volgende parlementaire vraag :
« Op 8-1-1971 verscheen in de
franstalige brusselse krant « Le
Soir » m de rubriek « Vrije tribune » op blz 1 een artikel, geschreven door Mr. Jean van
Ryn, die zich noemt « Président du Rassemblement pour le
droit et la liberté ».
Onder een titel « non a un
pseudo-recensement » en ondertitels « un devoir patriotique » en « non a un recensement tronqué et par conséquent mensonger », richt mr.van Ryn tot alle burgers van
het land een oproep tot rechtstreekse wetsovertreding naar
aanleiding van de door de wet
opgelegde tienjaarlijkse volkstelling
Steller van het artikel, — dat
zal de heer minister beslist weten, — die tot voor kort lid was
van de tuchtraad van het belgisch Vei brekingshof (opperste

gerechtshof van ons land) durft
letterlijk schrijven « le devoir,
mals aussi le droit de chaque
citoyen est simple : refuser
de remplir, de signer et de renvoyer les formulaires du recensement.. » (« de plicht en ook
het recht van ieder staatsburber is eenvoudig : weigeren de
formulieren van de volkstelling in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen »).
Deze oproep is een duidelijke
aansporing tot burgerlijke ongehoorzaamheid en massale
wetsovertredmg.
Het lijkt me in dat verband
niet ongepast te herinneren aan
wat prof. Janssen, die gedizrende meer dan 40 jaar leraar was
in de moraalfilosofie aan de
leuvense hogeschool, opmerkte
over het voortdurend overtreden van de belgische wetten
door hooggeplaatsten, in de

sektor van de taalwetten.
In zijn boek « Staatsgezag,
gehoorzaamheid, verzet, revolutie » schrijft hij, dat het
schaamteloos overtreden van
deze wetten, zoals dit in Bel^
giè reeds zo lang gebeurt,
rampzalig is. Ik citeer: « De gevyone man houdt niet van di9>
tinkties en zal de redenen, w e t
ke de overtreders van de taalwetten meenden te kunnen inroepen, niet vatten, met het gevolg, dat het princiepe zelf van
de aan het gezag verschuldigde
eerbied en gehoorzaamheid
aangetast worden... Zij, die zo
gemakkelijk de Vlamingen beschuldigen van incivisme. mogen daar wel eens aan denken».
In het licht van wat voorgaat, gelieve de heer minister
mij langs het bulletin van vragen en antwoorden mee te delen, welke maatregelen hij
reeds heeft getroffen, of meent
te zullen treffen tegen deze opvallende daad van incivisme,
bedoeld, om de trouw van de
burgers jegens 's lands instellingen en wetten aan het wankelen te brengen... strafwetclausule, bij dewelke in het
verleden reeds zovele tienduizenden landgenoten zwaar werden gestraft ».

m memoriam

arthur faingnaert

Dtt zijn ze dan, de brusselse spitsbroeders van het « comité du salut public » • in het midden
atafhouder Jean van Rnn (die oproept tot sabotage van de volkstelling) linksboven PLP-senator
Bougardy, dic zich deze week nog deed opmerken m St Genesius-Rode (zie p. 7), daaronder BSPStmonet, rechtsboven FDF-man Lagasse en daaronder ex-PSC-er Persoons.

Te Amersfoort in Nederland overleed op 88-jarige
leeftijd de heer Arthur Leopold Faingnaert. Als oudaktivist leefde hij sinds 1919
in ballingschap in Nederland.
De heer Faingnaert, die
een zeer sociaal gericht
man was, behoorde tot de
kern van de aktivistische
propagandisten. Hij schreef
een groot aantal brosjuren
en artikels ; « Aanval of
zelfverdediging » is zijn
meest bekende werk gebleven.
De heer Faingnaert fa van
in den beginne abonnent op
ons blad geweest. Hij volgde
met grote belangstelling het
politiek gebeuren in Vlaanderen. Alhoewel zwaar beproefd door het overlijden
van zijn echtgenote en levend in omstandigheden die
hem strenge materiële beperkingen oplegden, steunde
hij ons geregeld ook financleel ; doorgaans aan de
vooravond van verkiezingen

cochons de flamands t

s p r e e k de t a a l v a n uw
( m v d b ) De meeste vlaamse bladen hebben het relaas
gebracht van het jongste avontuur van de kustgemeente
Klemskerke (De Haan) met een "brusselse frankofoon.
( « Bruxelles frangais — cochons de flamands — soyez
polis — parlez la langue de vos mattres i ( Brussel Frans —
vlaamse zwijnen — wees beleefd — spreek de taal van
uw meesters ! ) .

kordaat
Dat het
gemeentebestuur
van Klemskerke zich niet onbetuigd laat, en de zaak in de
handen van het gerecht heefï
gegeven, kan ons enkel tot
vreugde stemmen. Het is trouwens niet de eerste maal dat
het met frankofone pretentie te
maken heeft. Zijn kordaat optreden tegen die andere Don
9uichotte (een brusselse universiteitsprofessor
met
een
duitse naam, die ten slotte
Poemloos afdroop en in arren

moede zijn villa in De Haan
heeft verkocht), mag gerust
tot voorbeeld gesteld worden
voor andere gemeentebesturen
aan de kust. Wie weet hoe
voorkomend en taktvol het
Klemskerkse gemeentebestuur
zich weet te gedragen in alle
moeilijke
omstandigheden
waartoe de aanwezigheid van
duizenden franssprekende en
anderstalige badgasten aanleiding kan geven, zal best begrijpen dat het van anderen evenveel takt verwacht, en niet ongestraft met zich laat spotten.

meesters!

les voor kustwinkeliers
Er is ook een pozitieve kant
aan deze geschiedenis : menigmaal hebben wij ondervonden
hoe velen buiten Brussel zich
met goed rekenschap geven
van de ware brusselse frankofone mentaliteit tegenover al
wat Vlaams is. Het is goed dat
de Vlamingen nu eindelijk uit
onvervalste brusselse bron vernemen hoe het frankofone « herenvolk » over hen denkt : cochons de flamands! Het moet
wel een koud stortbad zijn
voor die talrijke winkeliers —
gelukkig niet allemaal — van
De Haan en alle kustgemeenten en badplaatsen, die de
helft van het jaar plat op hun
buik liggen voor de franssprekende
vakantiegangers
en
steeds bereid zijn hun tong in
een franse plooi te leggen om
des te beter de zolen te kunnen likken van die frans tate-

rende parvenu's en chichimadamekens, als er maar enkele
frankskens aan te verdienen
zijn Ze weten nu hoe misprijzend de «meesters» uit de
hoofdstad op hen neerzien. Zullen zij die belediging zo maar
gewoon mkasseren, of zullen
zij nu eindelijk voldoende fierheid en eergevoel opbrengen
om voortaan al wie over hun
drempel komt in het Nederlands aan te spreken, en pas
dan naar het Frans over te
schakelen wanneer zij ondervinden met frans ééntaligen te
doen te hebben ?

de taal van uw meesters
Ondertussen is het de Vlamingen vrijdagavond van de
vorige week via de tv dan
nog maar eens voor de zoveelste maal duidelijk gemaakt,
welke inderdaad de taal van
hun meesters is.

of belangrijke politieke gebeurtenissen ontvingen we
van hem een gewoonlijk vrij
lange brief met aanmoedigingen en met in de briefomslag een bankje van tien
gulden. Alhoewel sinds een
halve eeuw uit Vlaanderen
verwijderd en uit de aard
der zaak gericht op de ervaringen nit zijn eigen
strijdperiode, had hij volle
begrip en waardering voor
de huidige ontwikkeling van
het vlaams-nationalisme.
De heer Faingnaert, die
geboortig was van SintMartens-Llerde. werd verleden donderdag te Amersfoort begraven.
Alhoewel we hem niet
persoonlijk kenden, zuilen
we hem missen : zijn korrespondentie was voor ons
steeds een aanmoediging en
tevens een waardevol menselijk dokument, dat ons
ontroerde door de trouw en
het geloof die er tot uiting
in kwamen. Hij ruste in
vrede.

Een gesprek van minister
Leburton met tv-reporter Jan
Schodts over de uitwerking van
de BTW werd door de reporter
ingeluid met de verklaring
« dat de minister op ons verzoek» (dus van Jan Schodts)J
tn het Frans zal antwoorden.
En toen een weinig later
Walter Geerts de h. Wigny aam
het woord wilde laten over de
nieuwe marsrichting « honger
en dorst» van de PSC, begon
de ex-minister van Buitenlandse Zaken met te zeggen dat hij
waardeert dat de Vlamingen er
op staan dat men hun taal op
perfekte wijze spreekt... ofi
niet spreekt En hij heeft dan
maar doodgewoon in het Frans
voortgesproken.
Onze meesters spreken Frana.
Daarmede is dan alles dik in
orde. En de «cochons de flamands», «Ee moeten beleefd
zijn als het de heren belieft
zich in het Frans tot hen te
richten.
En zeggen dat wij niet eena
meer mogen zeggen of zelfs
durven denken : «Walen en
frankofonen, buiten! «Arm
Vlaanderen! Arme « chochons
de flamands »'
Ook daarom : meer dan ooit
federalisme!

mt
antwerpse werlcrechtersraad :

bepaling uit het algemeen
reglement van het katoliek
technisch onderwijs strijdig
met de openbare orde
en dus nietig
Een onderwijzeres uit het katoliek onderwijs werd begin januari 1968 afgedankt, zonder dat de wettelijke opzeggingstermijn
werd in acht genomen, omdat zij huwde met een katoliek priester
die zijn ambt neerlegde.
De inrichtende macht van het instituut waar zij les gal beriep
zich daarbij op een klausule uit het « Algemeen reglement van
het Onderwijzend en Administratief Personeel van het Katoliek
Technisch Onderwijs » (art. 30, paragraaf 4). Die klausule voorziet dat een aanwervingsovereenkomst van rechtswege en zonder
vergoeding als vervallen wordt beschouwd « zodra het personeelslid zich in een persoonlijke of gezinstoestand bevindt die onverenigbaar is met de wetten van de katolieke moraal of de wetten
van de Katolieke Kerk ernstig schendt of zodra het stellingen
verdedigt die in strijd zijn met de katolieke leer ».
De afgedankte onderwijzeres
nam dit niet en bekloeg zich
bij het Arbeidsgerecht van Antwerpen, dat bij vonnis van 24
oktober 1968 haar eis tot het
uitbetalen van een verbrekingsvergoeding (6 maanden loon en
vakantiegeld) weliswaar ontvankelijk maar ongegrond verklaarde. De antwerpse Werkrechtersraad van Beroep (bediendenkamer) gaf haar op 24
maart 1969 ten slotte voldoening
en veroordeelde het instituut
dat haar ontsloeg tot het betalen van een verbrekingsvergoeding van 137.325 fr, te verhogen
Riet de gerechtelijke intresten
en de kosten.
In de waterdichte motivering
ys$i die uitspraak is de volgen^ip'-passage biezor^der interessant : « Overwegende dat het
niet ter zake dienend is een
nader onderzoek te wijden aan
de vraag of beroepster al dan
niet haar volwaardige instem-

ming met voormelde bepaling
betuigde ; dat, inderdaad, zelfs
in de onderstehng dat partijen
door bedoelde bepaling zouden
blijken gebonden te zijn, de
beëindiging van de overeenkomst alsdan « van rechtswege » uit de objektieve aanwezigheid van de in art. 30, par.
1,4e bedoelde feiten zou voortspruiten en niet uit een eenzijdige wilsuiting van beroepene ;
dat in deze hipoteze het enkel
aan de rechter zou toebehoren
uit te maken of de ingeroepen
feiten daadwerkelijk aan de gestelde kriteria beantwoorden,
wijl de aangeklaagde feiten alsdan zouden dienen beoordeeld
in het licht van de evolutie welke « de wetten van de katolieke moraal of de wetten van de
Katolieke Kerk » in het jongste
verleden doormaakten ; dat het
aldus onloochenbaar voorkomt
dat, in een tijdsklimaat waarin
de Katolieke Kerkgemeenschap

De studenten technisch ingenieurs laten overal van zich horen. Te Antwerpen begonnen zij een
alleszins originele aktie. In het midden van de stad palmden zij twee voetpaden in en overhandigden aan alle voorbijgangers een appel en een kop warme koffie in ruil voor een handtekening
op hun petitielijst, tot steun van hun eisen. Dat deze aktie sukses kende, bewijst wel het grote
aantal handtekeningen dat werd opgehaald.
zich grondig bezint omtrent de
problemen van het celibaat van
het priesterschap de problemen
van het huwelijk van een
vrouw met een priester die zijn
ambt neerlegde, veel meer vanuit de beweegredenen van het
persoonlijk geweten, dan vanuit absolute gedragsregels benaderd worden ;
Overwegende dat de Raad
evenwel oordeelt dat de ingeroepen ontbindende voorwaarde in elk geval als nietig dient
beschouwd, daar zij de omzeiling beoogt van een bepaling
van openbare orde welke, door
naleving van de opzeggingsperiode bij de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst
op te leggen, aan de werkne-

wij in nederland

de duivel lochte
op de dog der schonde
(jeeveedee) De afgelopen week is weer eens duidelijk aan het licht
getreden dat de « verzuiling » van Nederland — alle progressieve of pseudo-progressieve verschijnselen ten spijt — een steenhard feit is waarmee
we ons waarschijnlijk nog generaties lang zullen moeten verzoenen. Die
verzuiling, de opdeling van de bevolking in drie grote groepen : katolieken,
protestanten en « de overigen », is zo'n vast gegeven dat het maatschappelijk leven zich steeds in drievoud vertoont : er zijn katolieke, protestantse
en « algemene » dagbladen, er zijn katolieke, enz. radio- en televizieomroepen, scholen, politieke partijen, vakbonden, sportverenigingen en
wat dies meer zij
Dat de « algemene » organizaties variëren van socialistisch in diverse
vormen, tot liberaal, ontgaat feitelijk de katolieken en protestanten. In
menig opzicht immers staan grote groepen protestanten (in Nederland
kristelijken geheten) scherper tegenover de katolieken dan de gezamenlijke gelovigen tegenover de niet-gelovigen. Over de bekrompenheid die
met name aan de dag wordt gelegd in de uitgesproken protestantse streken
van het land (de Veluwe, sommige eilanden en het platteland tussen de
grote rivieren) zouden boekdelen vol kunnen worden geschreven.
politieke staking ?

Vorige week nu heeft het
Chr.steliik Nationaal Vakverbond
'CNV), de vakbeweging dus voor
de protestantse arbeiders, een
boekje opengedaan over de reakties van haar leden naar aanleidin? van de éénuurs-staking van
15 december Zoals bekend legde
00 die bewuste datum het grootste
deel van de werkende bevolking
van Nederland het werk geduren'le een uur neer uit protest tegen

de loonmaatregelen die de regering voornemens was uit te voeren. De staking — uniek gebeuren
— uitgeroepen door de drie (!)
vakverbonden : het CVN, het
Nederlands Katoliek Vakverbond
(NKV) en het Nederlands Verbond
van
Vakverenigingen
(NVV). Het was een uitgesnroken
landelijke
protestdemonstratie,
maar tevens een staking met een
politiek doel, nameliik het onder
druk zetten van het parlement
dat zich op de middag van die
15de december over de regeringsnlannen moest uitspreken.

mer een betrekkelijke vastheid
van betrekking wil waarborgen ; dat indien het aan de
werkgever steeds vrijstaat de
bedoelde overeenkomst — zelfs
om subjektieve redenen — te
verbreken, zulks enkel kan geschieden mits naleving van de
wettelijke opzeggingsperiode of
de betaling van een vergoeding
welke met het over deze periode verschuldigde loon overeenstemt, tenzij de werkgever,
overeenkomstig de wettelijk
voorgeschreven
pleegvormen,
aantoont dat de onmiddellijke
verbreking door dringende redenen verantwoord is ; dat deze wettelijke bepalingen ertoe
strekken de werknemer en zijn
gezin tegen elk plots verlies

De katolieke en kristeliike vakverbonden weigerden echter de
éénuurs-aktie een « politieke staking » te noemen. Zij legden de
nadruk op de solidariteit tussen
vakbeweging en leden, en deden
het officieel voorkomen alsof de
stiHegging van het werk niet
méér was dan een betoning van
trouw der arbeiders aan hun vakbonden. Vooral het CNV beijverde
zich om aan te tonen dat men
niets wilde weten van een politieke staking daar zoiets in «trijd
is met de protestantse leer. « In
de politieke staking gaat het in
wezen om een revolutionaire aktiviteit », schreef het protestantse
vakbondsblad, « en voor het CNV
is zo'n staking in feite niets anders dan een illegale daad die tot
anarchie en chaos leidt ».

van inkomen te beschermen }
dat de beschouwde bepaling
van het Algemeen Reglement
kennelijk tot doel heeft deze
bescherming aan de werkneemster te ontnemen : dat zij derhalve in hoofde van beroepster
een verzaking zou inhouden
aan een bepaling van openbare
orde ; dat een dergelijke verzaking op het ogenblik van het
sluiten van de overeenkomst
als nietig dient beschouwd ».
De integrale tekst van dit
belangwekkende en verstrekkende vonnis staat te lezen in
het « Rechtskundig Weekblad »
van 10 januari 1971. In leraarskrmgen van het katoliek onderwijs zal deze zaak ongetwijfeld
druk worden besproken.

Uit deze'zinsneden die we nog
met tientallen kunnen aanvullen,
komt de verzuiling van werknemend Nederland wel heel sterk
naar voren. Het is trouwens hetzelfde CNV (met een kwart miljoen leden) dat zopas geweigerd
heeft een fuzie aan te gaan met
het NVV (600.000 leden). De protestanten zijn wél bereid één
vakverbond te vormen met het
NKV omdat dit laatste op « evangelische bazis » berust. Maar voor
een dergelijke fuzie voelen de
katolieken niets omdat men dan
weer helemaal zou terugvallen in
de « antithese » uit de twintiger
jaren, de tegenstelling namelijk
tussen gelovigen en niet-gelovigen. Het NKV mikt daarom eerder
op een soort federatie tussen de
drie vakverbonden, waarin elke
afzonderlijke
organizatie haar
eigen karakter zou kunnen bliiven behouden.

« dag der schande »
Maar datzelfde blad drukte vorige week een aantal reakties af
van haar leden waaruit overduidelijk bleek dat dezen wel degelijk overtuigd zijn van de politieke betekenis der staking. Het
waren verontwaardigde reakties
uit allerlei delen van het land,
brieven waarin politiek en godsdienst bij en door elkaar gehaald
werden. We geven een aantal citaten •
« Waar blijft de eerbiediging
van het gezag dat wij van Godswege over ons gesteld weten ? » ;
« Het is en was voor mij een
politieke staking, want de linkse
groepen dachten hiermee deze
regering uit het zadel te lichten,
wat Goddank niet is gebeurd » ;
« De dag der schande voor ons
CNV, een zwarte bladzij in haar
geschiedenis van ruim 60 jaar » :
« Het internationale kommunisme lacht in zijn vuistie. U speelt
een zeer gevaarlijk spel » ;
« De duivel die lacht ».

Dat intussen de verzuiling zeker zo sterk in stand wordt gehouden door de leiders (niet alleen van vakbonden overigens)
als door de leden, blijkt uit een
kortgeleden verschenen rapport
over het (ÏINV. Men kan daarin
lezen dat liefst twee derde van
alle leden lid zijn uit traditie en
niet vanwege de grondslagen der
organizatie. Tal van leden beweren ook géén relatie te zien tussen
geloof en arbeid. Het is eigenlijk
beschamend dat men in dit verband nog van een « ideologische »
vakcentrale spreekt. Maar van de
andere kant hebben de boze brieven aan het CNV-bestuur aangetoond dat men ook van onderop
het liefst « zuiver in de leer »
wenst te blijven. Daarom zal het
zeker nog vele jaren duren vooraleer het in Nederland tot een
werkelijke bundeling van de
werknemers komt. De korte staking van december was niet meer
dan de ene zwaluw... die geen
lente maakt !

WIJ
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de eendagsvlieg van st- genesius - rode
Tussen de zuidrand van de verfranste brusselse agglomeratie en
het Waalse land ligt nug' één vlaamse gemeente : St. GenesiusEode.
Er Iiebben altijd wel enkele Walen gewoond, de taalgrens is
ook vlakbij, maar in de laatste tientallen jaren deed zich een
nieuw fenomeen voor : de toenemende invazie van franstalige
Brusselaars. In 1930 waren er in Rode 15,66 % Franstaligen, terwijl bij de (vervalste) talentelltng van 1947 zich reeds een op de
Tier Rodenaren als franstalig opgaf. Sindsdien is de brusselse inWijking nog sterk toegenomen. Het zijn meestal gegoede lui die
^ c h de peperdure bouwgrond kunnen aanschaffen en er riante
Tllla's bouwen in het groen. De vlaamse jonge gezinnen uit het
dorp verlaten echter de gemeente : voor hen is Rode te duur geworden.
Om het de franstalige rijkelui nog meer naar de zin te maken
kreeg Rode in 1963 van de o zo demokratische CVP-BSP-regering
het « faciliteitenstelsel » opgedrongen. En vandaag zijn we dan
weer wat verder op de weg van de « onomkeerbare » verfransing:
Bode heeft sinds maandag een burgemeester die zijn ambtseed in
bet Frans aflegde, een FLF-er, verkozen op een fransgezinde eenheldslijst.

na 11 oktober
Hoe talrijk zijn de Franstaifeen nu te Rode ? Precieze
cijfers zijn nu eenmaal niet
beschikbaar, maar de uitslag
van de gemeenteraadsverkieasingen van 11 oktober jl. geeft
toch te denken. Er traden vier
partijen in het strijdperk : de
c
Gemeentebelangen-Intérêts
Communaux » (nr 1), een lijst
van « Vanden Boeynants »
UTB-type, het kartel « Liberté
et Democratie » met vertegenwoordigers van de PLP, het
PDF en de Democratie Bruxelioise van Persoons (nr 2) ; een

socialistische lijst, aangesloten
bij de franstalige brusselse federatie van Simonet (nr 3) en
ten slotte de lijst der vlaamsgezinden « Voor Rode » (nr 4).
De UTB-lijst (waarvan de h.^.
Algoet, de privé-sekretaris van
Vanden Boeynants, de grote
manitoe is) behaalde nipt zes
zetels. De frankofone
lijst
eveneens zes, bijna zeven. De
socialisten behaalden één zetel
en de lijst « Voor Rode » twee.
Onder de vijftien verkozenen
kunnen met veel goede wil een
zestal Vlamingen worden onderkend, waaronder de twee
van de lijst « Voor Rode »

uiteraard de meest betrouwbare zijn.
Zo lagen de kaarten na 11
oktober. De politieke onderhandelingen tot vorming van een
schepenkoUege konden beginnen.

njet
Van vlaams standpunt leek
het in deze mizerabele omstandigheden nog het best dat
« Voor Rode » een akkoord zou
trachten te bereiken met de
lijst « Gemeentebelangen ».
Dat wilden de Vlamingen ivan
die lijst ook wel — zo beweerden zij toch — maar zij hadden
af te rekenen met een onverbiddellijk njet van de twee
franstalige verkozenen van hun
lijst : baron Rolin en de h,
Popeleux. Maar ook de besprekingen tussen de UTB-lijst en
de frankofone lijst vlotten niet.
De struikelsteen was hier
steeds het burgemeesterschap.
Bleef ten slotte nog de derde —
onwaarschijnlijke — mogelijkheid : een koalitie tussen «Voor
Rode » en « Liberté et Democratie ». tussen « water en
vuur »...

woedende « libre »

Na maandenlang gehakketak
over en weer, en herhaalde pogingen van « Voor Rode » om
hoe dan ook tot een akkoord
te komen met de « Gemeentebelangen », is die koalitie er
dan toch gekomen in de nacht
van 7 op 8 januari. « Voor Rode » zou het burgemeesterschap
een schepenambt en 't voorzitterschap van de KOO verwerven, de anderen drie schepenambten. Er werd bovendien een
programma-akkoord uitgedokterd waarbij de beide partijen
overeen kwamen op taalgebied
vrede te nemen met de bestaande faciliteiten, noch min noch
meer. Bovendien — en dat was
een grote toegeving van de
Vlamingen — zou de bevolking
of de gemeenteraad geraadpleegd worden wanneer de vorming van de federaties van gemeenten ter sprake zou komen.
Wat echter nog het meest opzien baarde was de « federalistische » afspraak tussen de
twee partners : voor elke taalgemeenschap in de gemeente
zou een schepene instaan, men
zou zich in eikaars zaken niet
mengen en de kredieten zouden « billijk » verdeeld worden. Een kurieus soort « federalisme » op gemeentelijk vlak,
maar dan in een vlaamse gemeente... Het laatste woord
over dit « eksperiment » is nog
wel niet gesproken. Feit is dat
het « tegennatuurlijk bondgenootschap » van Rode dadelijk
nationale weerklank kreeg.

Al wat naam had in de unitaire partijen ging zich met de
zaak bemoeien, en « La Libre
Belgique » ging in ellenlange
kolommen woest te keer. Hün.
houding was duidelijk : dat akkoord mocht niet doorgaan, je
kan nooit weten, het mocht
eens slagen...!
Het was dan ook maar een
eendagsvlieg. PLP-senator Hougardy kelderde de overeenkomst van
donderdagnacht
reeds de vrijdagvoormiddag. De
overdonderde franstalige ondertekenaars verbraken hun
handtekening, er werd opnieuw
gepalaverd met de « Gemeentebelangen » en weldra heerste
weer de unitaire orde in Rode.
De vlaamse lijst zit nu als enige in de oppozitie en de franstaligen hebben de meerderheid
in het schepenkoUege.
Woordvoerders van « Voor
Rode » zegden ons : « Wij hadden gerekend op de mogelijkheden die het burgemeesterschap, een belangrijk schepenambt en het voorzitterschap
van de KOO ons konden bieden. Wij hadden reeds konkrete plannen voor sociale woningbouw op zak... Ach, ja, het was,
het is niet gemakkelijk. Kunnen de Vlamingen in het bin»
nenland die meehuilden tegea
het « tegennatuiu-lijk bondgenootschap » nu meer vertroi*»
wen hebben in de lieden die de
komende zes jaar de gemeente
zullen besturen ? Het gehuil
van de « Libre » moet hen tocH
wel iets zeggen ».

een trage btw-wals
(aco) Ook deze week werd de toepassing van de BTW in een
zeer matig tempo voortgezet. Nergens was er een sensationeel
krizismoment. Nergens voltrok de prijsvorming zich in een koortsachtige sfeer. We zijn eer volk van zeer omzichtige zakenlui geworden.
De eindejaarsinventarissen zijn opgemaakt, maar om er een
definitief cijfer op te zetten haasten de zakenmensen zich niet.
Ze wegen nog altijd af hoe groot hun voorraad officieel moet
zijn, om hen in het BTW-stelsel de grootst mogelijke voordelen te
verzekeren, en zo weinig mogelijk nadelige fiskale en financiële
gevolgen op korte en op lange termijn.
Van dezelfde gezichtshoek uit maken de zakenlui zich klaar
om hun prijzen aan te passen. Ze hebben hun prijzen tot nog toe
minder gewijzigd dan voorzien was, maar potentieel is het gevaar
van een prijzenrevolutie nog steeds aanwezig.
VSA : nationaal produkt
gedaald

Zo zag Alidor in « Pan » de ingreep van Hougardy te Rode.

« tegennatuurlijk »

Dit alles heeft geleid tot een
buitengewoon kalme start van
het bedrijfsleven in 1971. De
eerste dagen van een nieuw
jaar zijn nooit zeer dinamisch,
maar ditmaal is de stilte als
het ware hoorbaar, en het
tempo véél lager dan anders.
Dat is gedeeltelijk te wijten
aan de onzekerheden inzake
BTW. Maar het is ook een algemeen aspekt van de konjunktuur. We gaan een jaar met vele vraagtekens, en wellicht met
grote ekonomische spanningen
tegemoet. Te veel faktoren in-

eens wijzen op depressie en
konjunkturele verslapping. Het
is lang geleden dat het nationaal bruto-produkt van de VSA
daalde. In 1970 is het gedaald.
Dat is natuurlijk te wijten aan
een hele reeks faktoren, en
daarvan zijn er een aantal aksidenteel. De staking in de
automobielnijverheid bv. is een
enig gebeuren, dat zeker invloed heeft gehad op de algemene evolutie van het nationaal produkt. Maar ook in andere jaren waren er stakingen
in de VSA, en toch leidde dat
toen niet tot een algemene daling van het meest globale en
reprezentatieve gegeven van
de nationale ekonomie.

kan dit u helpen ?

In België viel de invoering
van de BTW samen met eea
algemene vertraging van da
ekonomische kringloop. E>e
reeds aanwezige remmende
krachten remden tengevolge
hiervan nog sterker dan anders. Dan kan men nu al gerust als een eerste konkluzie
vooropstellen.
De vakbeweging heeft zich
tot het publiek gewend om
klachten aan haar over te maken indien er prijsdelikten
worden begaan. De voorgelegde
klachten zijn echter tot nog
toe schaars, en vonden meestal
hun oorsprong in plaatselijke
misverstanden of plaatselijke
uitingen van negativisme bij
enkele handelaars. Van een
prijzenoorlog met deelname
van de klant is niets te bespeuren.
De Volksunie en haar mandatarissen volgen de evolutie
van uur tot uur, niet om aan
gemakkelijke demagogie te
doen, maar omdat we volstrekt
willen vermijden dat de strukturele expansie van de vlaamse
ekonomie, die reeds bedreigd
werd door de goevemementele
aarzelingen en door konjunkturele verslapping op wereldschaal, nu ook nog zou worden
verlamd door een in BTW»
sfeer ontstane prijzenchaos.

— Wie in een land, dat aan België grenst of op de
Britse Eilanden verblijft, kan 5 jaar uitstel bekomen.

uitstel ot vrijstelling van militaire dienst
Zij die behoren tot de lichting 1972, hetzij wegens
hun leeftijd (geboren m 1953) hetzij wegens uitstel, moeten tijdens de maand januari hun aanvraag tot uitstel of vrijstelling indienen of hernieuwen.
wie kan uitstel vragen ? en wie vrijstelling ?
•— Kostwinners van ouders, grootouders, verweesde broers of zusters of pleegouders, op voorwaarde dat het ingebrachte bedrijfsinkomen
van de aanvrager onmisbaar is voor het onderhoud van het gezin — dat de vader 60 jaar oud,
overleden of verloren voor het gezin kan worden
beschouwd — en dat het netto jaarinkomen van
de ouders of de daarmee gelijkgestelde personen
niet meer bedraagt dan 56.000 fr. verhoogd met
14.000 fr. per persoon ten laste of met het jaarbedrag van de kinderbijslag voor de kinderen
wanneer dit bedrag hoger ligt dan 14.000 fr.
Wie gedurende 5 opeenvolgende jaren de voorwaarden van het kostwinnerschap vervult, of
5 jaar uitstel om één of andere reden heeft verkregen en het jaar volgend op zijn laatste uitstel kostwinner is, kan de vrijlating vragen.
— Dienstplichtigen die weduwnaar worden met
één of meerdere kinderen, kunnen na 5 jaar

klachten niet zeer talrijk

uitstel de vrijlating aanvragen.
— Rijksmijningenieurs en het ondergronds mijnpersoneel, kunnen na 5 jaar uitstel, de vrijlating
aanvragen op voorwaarde dat zij bij de aanvraag minstens 2 jaar werkelijk rijksmijningenieur zijn of ondergronds in de mijn werken.
— Zeelieden kunnen na 7 jaar uitstel, vrijlating
vragen indien zij bij de aanvraag ten minste 2
jaar werkelijk zeeman zijn.
— Wie verblijft in een land dat niet aan België
grenst, noch op de Britse Eilanden, kan tot 12
jaar uitstel vragen.
Na 5 jaar uitstel kan hij, die na de leeftijd van
18 jaar, zijn werkelijke en gewone verblijfplaats
heeft in zulk land, vrijlating vragen.
— Wie een broer onder de wapens heeft, kan om
niet samen onder de wapens te zijn, één jaar
uitstel vragen.
— Studenten kunnen tot 5, 7 of 12 jaar uitstel bekomen, volgens de aard van hun studies, leerjongens met een erkend leerkontrakt, maximum
5 jaar.
— Wie onmisbaar is voor het landbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf, voor eigen rekening of
voor rekening van de ouders uitgebaat, kan 5
jaar uitstel vragen.

wie kan dus vrijlating vragen ?
— De kostwinners.
•— Do weduwnaar met één of meer kinderen tea
laste.
— Rijksmijningenieurs en ondergronds mijnpersoneei.
— Zeelieden.
— Wie verblijft in het buitenland verder dan een
aan België grenzend land of Britse Eilanden.
— Wie minstens 5 broers of zusters in leven heeft
op voorwaarde dat het netto-jaarinkomen van
de ouders niet meer bedraagt dan 168.000 fr.
verhoogd met 2000 fr. per persoon ten laste of
met het drievoud van het jaarbedrag van de
kinderbijslagen, voor wie meer dan 14.000 fr.
per jaar aan kinderbijslag wordt uitgekeerd.
— Wie drie broers heeft die hun werkelijke dienst
gedaan hebben.
— Wie Belg wordt na 31 december van het jaar
waarin hij 28 jaar wordt of na werkelijke dienst
te hebben volbracht in een ander land.
De vrijlatingsmogelijkheden van de eerste vijf
groepen zijn afhankelijk van de uitputting van de
uitstelmogelijkheden
wie kan vrijstelling of voorlopige afkeuring
op lichamelijke grond vragen ?
Hij die officieel-bepaalde ziekten of lichaamsgebreken heeft, kan vrijgesteld of voorlopig afgekeurd worden. Na de voorlopige afkeuring wordt
men met volgende lichting terug opgeroepen voor
definitieve vrijstelling of definitieve goedkeuring.

wu

parlementaire krabbels
in

de
kamer
I Bij de hervatting van de politieke ak
' tiviteit was het zoeklicht niet op het
kparlement gericht, maar op het gedokfter aan de ontwerp-uitvoeringswetten
I van de regering, betreffende de grondwetsherziening. Eyskens en Tindemans,
Bog lichtjes bedwelmd door de wierook,
jagen hun ambtenaren op, om tegen
eind januari klaar te komen met een
ontwerp dat hen moet toelaten gedwee
het « Diktat » van de waalse PLP uit
te voeren, nl. de invoering van de vrijheid van de familievader op 1 september. Eyskens heeft reeds met het hoofd
in de nek de wereld kond gedaan, dat
het ministerkomitee het zaakje heeft
besproken. Hoewel de franstalige Brusselaars nu Brussel volledig kunnen verbeulemansen, zijn deze geschikte dames
en heren nog niet voldaan. Zij willen
de brusselse olievlek ongehinderd en onverwijld over een groot gedeelte van
Vlaams Brabant uitsmeren. Dat het hun
wellicht zal mogelijk worden langs agglomeratie en gewest om, is nog niet
van aard om deze lui tot redelijke reakties te brengen. Zij willen hun slag onmiddellijk thuishalen. Hun initiatieven
weerspiegelen de graad van stompzinnigheid waarop deze voor redelijk geaehte wezens zijn gezakt. Zij gaan de
volkstelling saboteren, en zij zijn niet
in staat in te zien dat Brussel hiervan
alleen het slachtoffer zal zijn. Deze piramidale dwaasheid wordt niet gepropageerd door achterlijke ongeletterden
in gestencilleerde konfidentiële blaadjes, maar door een stafhouder van de
balie in een groot nieuwsblad van de
hoofdstad van dit land dat zich ook nog
de hoofdstad van Europa waant ! Als
er in het franse spreekwoord « het belachelijke is dodelijk» maar een infiera

greintje waarheid zit, dan hadden deze
dwazen zelfs de aankondiging van hun
voornemen niet eens overleefd.
Na het « historisch » wetgevend werk,
zoals de regeringspartijen hun geknoei
met de grondwet noemen, is het weer
het kleine parlementaire dagwerk in de
Kamer. Mundcleer de brusselse oudPVV-er die nu zijn eigen eenmans-partijtje vertegenwoordigt zorgt voor de
geestige noot in de oersaaie verveling.
Hij is een grapjas, die zo verstandig is
zichzelf niet ernstig te nemen. In een
interpellatie over het tekort bij de
spoorwegen prikt hij de logge verkeersminister Bertrand speels op de gevoelige plekken. De minister die niet opjrewassen is tegen de olijke interpellant
antwoordt met standaard-opmerkingen.
Mundeleer bij de repliek haalt een artikei uit een frans blad aan onder de titel « Giscard tegen Giscard » waarin
wordt aangetoond dat de franse minister een tegengestelde politiek voerde
dan deze die hij als volksvertegenwoordiger had verdedigd. Schalks zegt Mundeleer ooit eens een artikel te kunnen
lezen met als titel « Bertrand tegen
Bertrand ».
Bij de bespreking van de begroting
van Tewerkstelling en Arbeid hekelde
Evrard Raskin de monopoliepozitie van
de erkende syndikaten. Deze toestand
werkt de kloof tussen de arbeiders en
hun beroepsorganizaties in de hand. De
arbeiders nemen het niet alleen op tegen de werkgevers maar ook tegen hun
eigen organizaties. Door de uitschakeling van de konkurrentie ontstaan kontesterende groepen van arbeiders zelf,
die onverwachte konkurrenten worden.
De staking in Limburg van verleden
jaar was hiervoor illustratief. De arbeidersvertegenwoordiging moet anders
worden georganizeerd : niet unitaristisch en partikularistisch maar in een
geest van « integraal federalisme ».
Luc Vansteenkiste, de benjamin van
de Volksuniefraktie en van de Kamer
bleek niet erg onder zijn ontvoering te
hebben geleden. Dinsdag werd hij aan
het station in Kortrijk door vier man-

een fataal jaar?
De goedkeuring van de grondwetteksten samen met de plechtige regeringsbeloften die er mee gepaard gaan betekenen de grootste nederlaag die
de Vlaamse beweging ooit geleden heeft. Glashelder werd door de kleurpolitici uit Vlaanderen het bewijs geleverd dat er geen daadwerkelijke
vlaamsgezinden meer bestaan buiten de Volksunie.
Dat daarbij nog een poging wordt gedaan om komedie te spelen levert
een bijkomend bewijs van het gemis aan een vlaamse ingesteldheid bij de
kleurpolitici. Zij weten dat ze haast alles prijsgegeven hebben of door de
uitvoeringswetten willen prijsgeven maar ze houden hun vlaamsgezinde
kiezers nog voor onnozeler dan sommige wellicht zijn, door te hopen dat
die alles zullen slikken.

voer brussel kan alles
Wat een misbaar hebben de
kleurpolitici niet gemaakt over
de randgemeenten die grondwettelijk bij Vlaanderen zouden gevoegd zijn, maar men kan de
brusselse agglomeratie uitbreiden
bii gewone wet.
Dat is een.
Men kan de randgemeenten mèt
en die zonder faciliteiten aan de
proivincie onttrekken door ze een
bijzonder statuut te geven zoals
men dat wil doen met de Voerstreek Was de Voer in 1962 — het
is slechts 8 iaar geleden — niet de
« definitieve » ruil voor KomenMof>skroen ?
Dat is twee.
En vooral : men kan ze als e k o
nomisch gewest bij het imperialistisch franstalig Brussel voegen.
Wat baat dan een papieren taalwet, die altijd straffeloos mocht
en mag overtreden worden tegenover krachtige ekonomische druk
van het verfransende Brussel ?
Met kleurpolitici die zich nooit
bekommerd hebben en nog niet
bekommeren om taalwetovertredingen, die er een argument van
gemakt hebben zoals voor Edingen-Mark in 1962 of voor de Voerstreek thans of zoals Eyskens dat
doet voor de vlaamse scholen te
Brnssel ?
Dat is dan drie
Dat de nieuwe grondwet on-

danks alles in de federalistische
zin gaat ?
Wat zou het, als de regering in
verband met het ekonomisch gewest Brussel weigert dit tot
hoofdstad-Brussel te beperken en
dus een federalisme-met-drie op
weg helpt waarin de vlaamse
meerderheid politiek nog meer
zal geminorizeerd zijn dan ze sociologisch ooit was.
Het brussels statuut met de kultuurkolleges ?
de « nieuwe » instellingen
Welke macht zullen die méér
hebben dan de vlaamse minister
voor Nationale Opvoeding en de
vlaamse minister voor Kuituur
thans ? Geen enkele ! Met dit verschil dat de samenstelling van die
kultuurkoUeges een duistere zaak
blijft. Zullen ze niet volgepropt
worden met minimalistische partij kreaturen, of zelfs niet regelrechte franskiljons ? Zo kunnen
ze nog een rem worden voor de
vlaamse ministers van Nationale
Opvoeding en Kuituur Of een
alibi om niets te doen.
De minderheid Vlamingen in
het bi-ussels agglomeratiekollege ?
Een minderheid is een minderheid.
En voor het overige zijn de 3
grootste partijen te Brussel (FDF,
PSB,
PLP) eentalig Frans, en

nen gekidnapt, in een auto geduwd en
in de Broeltoren opgesloten. De Volksuniemandataris nam het hele geval niet
tragisch. Hij sympatizeerde sportief met
zijn ontvoerders, studenten van het hoger technisch onderwijs, die door deze
stunt de aandacht van de minister en
van het publiek op hun eisen wilden
vestigen. Hij deelde hun standpunt dat
geen diskriminatie tussen de diploma's
van de onderscheidene onderwijsinstellingen kan worden geduld.
Laloux de brusselse FDF-er die niet
opvalt door buitengewone scherpzinnigheid, nam de bespreking van de begro-

ting: van de rijkswacht te baat, om de
Kamer in te lichten over zijn waanvoorstellingen. Deze Brusselaar is in staat
om de achterstelling van de franstaligen
in de rijkswacht te zien. Had minister
Segers over een schilfertje humor beschikt dan had hij met Laloux een loopje kunnen nemen dat hem zijn leven
lang zou geheugen. Nu antwoordde Segers kurkdroog.
Vic Anciaux had maanden geleden
reeds een mondelinge vraag ingediend.
Van Acker had geoordeeld dat het een
interpellatie diende te worden. Zij
kwam dan met vertraging. De interpellant, die zelf arbeidsdokter is sprak met
de deskundigheid van een insider. Na
enkele algemene beschouwingen over
het doel en de organizatie van de arbeidsgeneeskundige dienst, kwam hij
tot de benoemingspolitiek van minister
Major. Spreker kloeg de personeelstoestand aan in het bestuur van de arbeidshygiëne waaruit twee uitstekende
Vlaamse ambtenaren werden gewipt zodat het nu tot een kransje van franstaligen is geworden. Hij vroeg ook de buitendiensten wat de getalsterkte van het
personeel betreft te normalizeren, waar
er nu een wanverhouding bestaat ten
nadele van de nederlandstalige personeelsleden.
. nik claes

motie van de vu-senaatsfraktie

Raskin : « ...monopoliepozitie van sindikaten bevorderen kloof tussen arbeiders en hun beroepsorganizaties I »

hebben een anti-vlaams programma. De Vlamingen die deze partijen zullen leveren zal een soort
zijn bij wie het slag Vlamingen
van de strekking Vanden Boeynants gevaarlijke ekstremisten
zullen heten. En dat laatste slag
ruggegraatlozen kennen we ook
al langer.

zonder illuzies
De vlaamsgezinden moeten het
zich niet ontveinzen. Ze hebben
nog nooit zo berooid gestaan.
Vroeger konden ze nog rekenen
op een vlaamse meerderheid in
de toekomst. Die begoocheling
heeft de superfantaizist en superijdele Eyskens stukgeslagen
Vroeger konden ze nog hopen
op een normaal federalisme-mettwee. Zo de vlaamsgezinden echter niet vlug en krachtig reageren
maken de kleurpolitici ook die
mogelijkheid kapot, zoals ze alles
vermorsen wat ze onder handen
kriigen.
De verstandigste onder de
kleurpolitici weten welke omvang
hun kapitulatie aangenomen heeft
en met alle middelen zullen ze
beletten dat de ware inhoud van
hun politiek aan het licht komt.
De vlaamsgezinden die rekenen
op de pers, op radio of tv zijn er
aan voor hun lichtgelovigheid.
De dagbladpers in ons land is
een kleurpartijenpers en zo er
hier en daar oprecht vlaamsgezinde joernalisten zijn zullen ze van
hun zetbazen niet mogen schrijven wat ze willen. Wie dit de
jongste weken niet ingezien heeft,
zal het nooit inzien.
Op radio en tv zi.jn de kreaturen van de kleurpolitici baas.
Vele krasse staaltjes van vlaamse achterstelling zoals ze in het
parlement tot uiting komen of in
onze moties verwoord worden,
worden in radio en tv verzwegen.
Zo hun berichtgeving al niet verdraaid wordt zoals ten tijde van
het incident van Laken, toen heel
de Volksunie 'haast een bende

De Senaatsfraktie van de Volksunie
onderzocht de regionaal ekonomische
politiek van de regering.
Ze stelt vast dat de regeringsverklaring spreekt over gelijke verdeling van
de kredieten zolang er geen objektieve
maatstaven ingevoerd werden en dat
anderzijds op een perskonferentie la
juli jl. minister Vlerick op grond van
die objektieve kriteria 60 % van de
staatsinterventies voor Vlaanderen opeiste.
Anderzijds moet de Senaatsfraktie
van de Volksunie vaststellen dat de
huidige rggering in het totaal circa 4
miljard uitgegeven heeft voor Wallonië
tegen goed 1 miljard 900 miljoen voor
Vlaanderen wat 66 % betekent voor
Wallonië. 34 % voor Vlaanderen, zodat
de regering ook op dit vlak Vlaanderen
zwaar benadeelt.

moordenaars was, terwijl het
belgisch brussels gerecht de 9
verdachten door al te gebrekkige
bewijzen al op vrije voet heeft
moeten stellen.
Men moet trouwens de BRTjoernalisten die wensen objektief
te blijven maar horen of hun brieven maar lezen om te weten wat
BRT-objektiviteit betekent.
Het enig voordeel dat de huidige toestand biedt dat is dat hij
klaar is. De vlaamsgezinden die
dachten dat de groeiende ekonomische macht van Vlaanderen
vanzelf politieke macht voor gevolg zou hebben, komen bedrogen
uit.
Sommige studentenleiders, die
meenden dat Vlaanderen niet
langer een half gekolonizeerd gebied is en die zich al te uitsluitend bezighouden met verre ontwikkelingslanden zullen weldra
weten welke fout ze gemaakt hebben in een land waar 60 % Vlamingen geen 40 % van de staatsuitgaven krijgen.. Voor zover ze
ten andere ongerust zijn voor een
behoorlii'ke toekomst in eigen
land is hun onrust nog niet groot
genoeg, want de betrekkingen
die hun toekomen zullen velen
niet krijgen Ze zullen naar franstaligen gaan.
Men krijgt in het leven wat
men verdient.
Zo de vlaamsgezinden apatisch
blijven of zich blijven vergenoegen met akademische diskussies
zal hun toekomst het verleden
zijn en zullen ze een blijvend
speeltuig zijn in de handen van
de politiek aktieve franstaligen
met hun vlaamse handlangers in
de kleurpartijen.
Slechts een konsekwent vlaams
radikalisme kan de belgische
koers omgooien.
En het zal een radikalisme van
de daad moeten zijn. niet van het
woord alleen.
De vlaamse massa zal moeten
bewerkt worden, onophoudeijk.
om ze aan de hand van de konkrete feiten tot het bewustzijn te
brengen van het bedrog dat in
dit land blijvend gepleegd wordt.
Onder de huidige regering meer
dan ooit voordien.
wim jorissen
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het geheugen van de mensheid (1)

het onderrichl in de geschiedenis niet afscliaffen!
Enkele maanden geleden werd bekendgemaakt dat het vak geschiedenis in een aantal middelbare scholen
van het leerprogramma zou voorden
afgevoerd ; te Brugge, Hasselt en Vilvoorde zal men voortaan maar heel
weinig geschiedenis meer in de betrokken scholen onderwijzen, dit ten voordele van een nieuw leervak : « maatschappelijke opvoeding ». De bedoeling is geleidelijk aan gans het middelbaar onderwijs in deze zin te hervormen.
Vanzelfsprekend heeft dit voornemen heel wat deining verwekt in de
betrokken kringen. Leraren uit de
betreffende onderwij ssektoren laten
niet na dag-in dag-uit hun verzet te
formuleren.
Ook de hoogleraren hebben zich in
het debat gemengd. O p 21 oktober jl.
werd een afvaardiging, die representatief was voor de universiteiten van
Brussel, Leuven, Gent en Antwerpen,
naar de minister gezonden, teneinde
het standpunt kenbaar te maken van
de akademische wereld.
H e t zijn evenwel niet alleen de betrokken kringen die kritiek uitoefenen.
Ook de buitenwereld reageert in dezelfde zin. De kranten besteedden uitzonderlijk veel aandacht aan het probleem en in de Kamer werd minister
Vermeylen door M. Coppieters en
door mijzelf ondervraagd.
Dit alles wijst er op dat het hier
niet gaat om een diskussie tussen pedagogen of vakspecialisten noch om een
ekskluzieve verdediging van de belangen van een aantal leraren en professoren. H e t gaat hier om het behoud
van een leervak, dat aan velen dierbaar
is en dat ook buiten de kringen van
onderwijsmensen en historici als uiterst
belangrijk wordt beschouwd.

waardevol
De beoefening van de geschiedenis
heeft een grote waarde. Deze waarde
mag zelfs, zonder enige overdrijving,
uniek worden genoemd.
« Het opzet van de geschiedeniswetenschap is » — en hier citeer ilc de
woorden van mijn pas overleden leermeester, prof. Strubbe — « rekenschap
te geven van het mechanisme van de
opvolging der gebeurtenissen en toestanden, die de menselijke beschouwing
in de loop der tijden heeft gekend ».
Deze aktiviteit beantwoordt aan een
fundamentele menselijke behoefte. Terecht schreef prof. Westerlinck ter zake
in « Dietsche Warande en Belfort » :
« Wie heeft op rijpere leeftijd in zich
nooit de laudator temporis acti betrapt?
Hij komt als van zelf in ons leven wanneer ons bestaan voor ons zelf geschiedenis krijgt, die wij gaan beschouwen
als ons bezit, onze verworven rijkdom
en hij daagt nog feller op wanneer wij
bij verlies van dinamisme onze eigen
persoonlijkheid te midden van het rondom ons steeds groeiende leven, willen
bevestigen en wellicht verdedigen ».
En prof. Westerlinck vervolgt : « De
beperktheid van ons leven in de tijd,
van onze kreatieve en andere mogelijkheden, de vele maatschappelijke beperkingen om ons heen, leiden er ons vanzelf toe de eigentijdse beleving aan te
vullen met of te kompenseren door de
historische ».
Nu is het mij wel bekend dat dit alles
in de ogen van een aantal mensen,
waartussen uiteraard heel wat jongeren
van nul en generwaarde is. De toekomst
en alléén de toekomst heeft voor hen
zin en betekenis.
Mijn inziens mogen wij evenwel
geenszins toegeven aan deze « progressieve » gesteltenis — ik plaats progressief tussen aanhalingstekens —. Een gerechtvaardigd verzet tegen traditionalisme en konservatisme hoeft immers niet
te betekenen, dat men het verleden verguist en hoogst onnuttig acht. Het kind
met het badwater weggooien is altijd
een slechte zaak geweest.

toekomstgericht
Overigens — en zo kom ik tot de
tweede waarde van de geschiedenis —
mag men niet uit het oog verliezen, dat
de geschiedenis ook naar de toekomst is
gericht. Henri Pirenne heeft eens te-

VAARWEL, TROUWE VRIEND
Dinsdagnamiddag werd onze betreurde
vriend en medestrijder dr. Kerel Delahaye ten
grave gedragen. Gedurende méér dan een
uur brachten honderden mensen een laatste
groet aan de aflijvige In de rouwkapel van
het Stuyvenbergziekenhuis ; zijn kollega's
van het medische korps, zijn viaamse vrienden en vele mensen uit de volksbuurt waar
de aflijvige woonde. Onder de aanwezige
personaliteiten noteerden w i j provinciegoeverneur Kinsbergen, provinciegriffier Picavet,
afgevaardigden van de verschillende partijen
die in de antwerpse provincieraad vertegenwoordigd zijn ( d r . Delahaye was VU-provincieraadslid). Onze nationale voorzitter mr.
Frans van der Eist leidde de delegatie van
alle antwerpse VU-senatoren en volksvertegenwoordigers. Ook vele VU-gemeenteraads1'eden waren aanwezig. Op het schotense
kerkhof, niet ver van het graf van wijlen
Etienne Slosse, werd de overledene bijgezet
in de familiekelder. Toespraken werden gehouden door partijvoorzitter van der Eist en
door mr, Herman Wagemans. Het strijdbare
Vlaanderen zal de gedachtenis van Karel Delahaye in ere houden.

recht gezegd : « Je suis historiën, done
j'aime la vie ».
Het lijkt mij hier nuttig de reeds eerder geciteerde woorden van prof. Strubbe nog eens aan te halen • « Het opzet
van de geschiedeniswetenschap is rekenschap te geven van het mechanisme
van de opvolging der gebeurtenissen en
toestanden die de menselijke beschaving
in de loop der tijden heeft gekend ».
Dit betekent dat de geschiedenis ons
een antwoord geeft op het waarom van
onze tijd, van onze instellingen, van onze kuituur, van onze zeden. Sterker
zelfs, meestal zal de historikus uitgaan
van het heden, hij zal zich, aangegrepen door een of ander probleem van zijn
eigen tijd, neerbuigen over het verleden
om vandaar uit de aktualiteit, die zijn
uitgansgpunt is, beter te begrijpen. « In
het verleden ligt het heden, in het nu
wat worden zal ».

verrijking van de ervaring
Mocht hetgeen ik tot hiertoe heb gezegd het enig waardevolle zijn in de
geschiedenis, dan nog meen ik dat dit
vak op het leerprogramma van het middelbaar onderwijs moet worden behouden. Het historisch onderricht is evenwel ook nog om andere redenen waardevol zo o.m. omdat het een verrijking
inhoudt voor de menselijke ervaring.
Ieder mens wordt voortdurend met
een groot aantal gebeurtenissen en toestanden gekonfronteerd, ten opzichte
van dewelke hij genoodzaakt is een bepaalde houding aan te nemen. Hoewel
terzake niet volledig vrij, beschikt hij
toch over een grote mate van autonomie en kan hij achteraf bepalen of hij
op de meest geschikte manier is opgetreden. Men mag terecht zeggen dat onze situatie, die eenmaal verleden is geworden, ons verrijkt voor hetgeen komen zal.
Elkeen, die als vakhistorikus of als
belangstellend lezer van historische
werken of als leerling in de geschiedenis het verleden bestudeert, breidt zijn
ervaringsgebied uit, zowel in de tijd als
in de ruimte. Het neemt niet alleen zijn
eigen verleden in ogenschouw, zijn kontakten gaan immers verder dan de mensen die hij werkelijk persoonlijk heeft
gekend.
Men zou kunnen opwerpen, dat deze
studie van de geschiedenis als uitbreiding van het menselijk ervaringsgebied

onnodig is, omdat de « oplossingen » die
in het verleden hun degelijkheid hebben bewezen tot op heden bewaard zijn
gebleven. Deze opwerping is evenwel
onjuist. Immers deze « oplossingen »
zijn voor een groot deel technieken, die
hoofdzakelijk de bevrediging der zintuigen of de bescherming van het menselijk geslacht beogen. Zonder hun betekenis te onderschatten, mag worden
gezegd, dat zij slechts in een bepaalde
mate bijdragen tot de oplossing van de
problemen, waarmede de mensen van
iedere tijd worden gekonfronteerd.

verstandelijke vorming
Een vierde en laatste reden waarom
het onderricht in geschiedenis moet
worden behouden, kan als volgt worden
geformuleerd : het historisch onderwrijs
vormt de verstandelijke vermogens der
leerlingen. Het leert het essentiële van
het bijkomstige onderscheiden, hetgeen
de conditio sine qua non is van elk
abstraherend denken. Het leert induktief redeneren en zo de leerstof wordt
opgebouwd aan de hand van konkreet
materiaal, dan kan de aanwending van
de historische kritiek worden ingeschakeld, dw.z. het voortdurend wikken en
wegen van de waarachtiheid van beweringen en argumenten.

fouten in het onderv/ijs
Ik meen aldus duidelijk te hebben
aangetoond, welke grote en zelfs unieke
waarde het onderwijs in de geschiedenis heeft. Ik begrijp dan ook niet, waarom men dit vak, dat sedert eeuwen op
het leerprogramma voorkomt zomaar
wil doen verdwijnen.
Beslist, de schoolpraktijk levert niet
altijd deze rezultaten. Doch kan dit de
zo juist vermelde beslissing verrechtvaardigen ? Veeleer zou men de wijze
waarop het onderricht wordt verschaft,
aan verbetering moeten onderwerpen.

e. raskin,
volksvertegenvi/oordiger
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de wereld
(Argos) Te New York werden vorige week donderdag de Jarring-besprekingen
hervat. Vooralsnog weten wij niet of ze een aanvaardbare oplossing zullen betekenen voor het konflikt tussen Israël en de arabische wereld. Voorlopig kunnen
wij alleen vaststellen dat het geruchtmakend geschil nu weer op de plaats trappelt waar het verleden zomer al stond. Met dit verschil nochthans dat de kaarten nu minder gunstig liggen daar de antagonisten sinds augustus 1970 van hun
bazen alsmaar betere en sterkere wapens hebben gekregen. Het is dan ook vrij
onwaarschijnlijk d a k , G u n n a r J a r r i n g tegen 5 februari (een paar weken dus) een
oplossing zal vinden voor een geschil dat sinds de zesdaagse oorlog van 1967 nog
altijd niet werd bijgelegd. De jongste, nog schaarse berichten uit Jordanië zijn
alarmerend genoeg. Daar worden opnieuw gevechten gemeld tussen Hoesseins leger en de Fedajin. Het zou hier gaan om een gewelddadige aktie van de Palestijnen tegen de monarchie en er zijn alweer geruchten over een arabische top. Unobemiddelaar J a r r i n g zal er die nieuwe narigheid maar moeten bijnemen. Slaagt
hij niet in zijn pogingen dan zou het j a a r 1971 wel eens een zeer bewogen internationale start kunnen kennen. De spanning in het Midden-Oosten raakt immers,
veel meer dan de oorlog in Vietnam, het hele arsenaal van russisch-amerikaanse
gevoeligheden, en 5 februari nadert onheilspellend. Op die dag immers verloopt het bestand dat in juli jl. rond het plan-Rogers tot stand kwam en dat begin november nog eens voor drie m a a n d e n werd verlengd. Wordt op die dag, bij
ontstentenis van een akkoord, de arabisch-israëlische strijdbijl weer opgegraven?

slaagt de vlotte turk vóór 5tebruari?
zes maanden wapenstilstand
Het
gedenkwaardige
plan-Rogers
ihield een staken van het vuren in en beoogde hierbij een tweevoudig doel : Israël zou de in 1967 bezette arabische
gebieden ontruimen en tegelijk werd
gedoeld op wederzijdse erkenning van
de soevereiniteit, rechtsgelijkheid en
onschendbaarheid van alle staten van
het nabije Oosten. Voor Egypte en Jordanië betekende het plan-Rogers, dat
de erkenning de facto van Israël impliceert, een zware dobber. Na het uitstallen van de gebruikelijke bezwaren
stemden ook de Russen met het voorstel in : op die manier konden ze immers ontsnappen aan het niet denkbeeldig konflikt met de VSA. Dat Israël
mede onderschreef hoeft niet eens te
verwonderen wanneer men weet dat
m e t het plan ook het status-quo bevestigd werd : Israels grenzen bleven imm e r s wat ze waren. Op 8 augustus werd
dan ook het staken van het vuren van
kracht... in weerwil van tussentijdse
verklar^'ngen van Golda Meir dat Israël

nooit tot de oude grenzen zou terugkeren. Andere Arabieren weigerden echter in de algemene euforie te delen :
Syrië, Irak, Algerië en de palestijnse
verzetsorganizaties toonden zich biezonder afkerig. Men herinnert zich in die
samenhang van reaktie van het volksfront onder leiding van George Habasj : in die dagen werden vier vliegtuigen gekaapt en een deel van de passagiers w e r d in het noordelijke, door
Palestijnen gekontroleerde gebied van
Jordanië geïnterneerd. Dit had dan
weer voor gevolg dat koning Hoessein
manu militari zijn gezag wilde herstellen. De tiendaagse burgeroorlog van
september 1970 eindigde met een voorlopige overwinning van het regiem. Na
het bloedbad was de wereld weer eens
getuige van een georkestreerde verzoening : over de duizenden doden heen
reikten Hoessein en de gematigde Jasser
Arafat elkaar de hand. Daar ook Nasser
het intussen had laten afweten, kon Israël tot een kompromis komen met feodaal Arabië : de pro-amerikaanse, antikommunistische petroleumproducenten
uit Libanon, Saoedi-Arabië, Tunesië,

collier's over belgië
Zo pas verscheen het jaarboek
1970 (dat natuurlijk handelt over
1969) de supplement-band voor de
« Collier's Encyclopedia and Merit Students Encyclopedia ». Daarin staat een interessant overzicht
over het belgisch politiek leven in
1969, en het is wellicht een goede
afwisseling eens te kijken hoe het
buitenland dit politieke leven
leert zien terwijl anders steeds
van hier uit naar het buitenland
wordt gekeken.
Om elke betwisting over vertaalrecht en dergelijke te vermijden (en een postzegel en een brief
naar de Verenigde Staten te sparen) geven we geen letterlijke
vertaling, maar wel hopelijk getrouw de inhoud van deze tekst
weer.
De schrijver van deze bijdrage,
Henri Schoup, heeft heel duidelijk de dominerende plaats van de
grondwetsherziening gezien, en
ook de betekenis er van. Het zijn
de pogingen om de grondwet te
herzien en tegelijk een meer autonoom statuut aan de beide nationale gemeenschappen, de nederlandstalige (ja zo staat het er!)
Vlammgen en de franstalige Walen te geven die het politieke leven hebben beheerst. Maar ondanks een ruime overeenstemming over de regionalizatie slaagde de « katoliek-socialistische »
koalitie onder leiding van eerste
minister Gaston Eyskens er niet
in de vereiste tweederde meerderheid in het parlement te verwerven. Ook de werkgroep van de
achtentwintig uit alle partijen
wordt niet vergeten.
Heel juist signaleert de auteur
dan dat ondanks een algemeen akkoord over de kulturele en ekonomische autonomie er geen overeenstemmmg bereikt was over de
vraag hoe de Walen in het parlenent zouden kunnen beschermd
worden « from being consistently

outvoted » door de vlaamse parlementsleden. Hier blijkt dan toch
m a a r weer eens duidelijk hoe een
uitleg die steunt op de loutere
cijfers-verhoudingen en de teoretische mogelijkheden mijlen ver
verwijderd kan zijn van de werkelijkheid. Maar kom, het moet
bijna overal ter wereld onmogelijk zijn uit te leggen hoe zogezegd
Vlaamse
parlementsleden
zich voortdurend gedragen !
Dat eigenlijk de voornaamste
struikelblok Brussel is, wordt dan
echter weer wel, zij het beknopt,
voldoende
duidelijk
gemaakt
Want hier wordt het verband tussen de toestand in Brussel (pariteits-eis) en In de regering en de
verhouding tot het bevolkingsaantal van Vlamingen en Walen (60
en 40 procent) klaar weergegeven
Ook het probleem van de begrenzing van de brusselse agglomeratie wordt niet vergeten.
Opmerkelijk is verder dat hier
aandacht besteed wordt aan de
wrijvingen in het leger Dat de
legerleiding een « self-perpeating
caste » is volgens de vlaamse officieren wordt duidelijk gezegd
evenzeer als de juiste feitelijke
verhoudingen in het 'eger zelf
De cijfers over de generaals ontbreken niet, evenmin natuurlijk
als de belofte (de hoeveelste belofte dat is, staat er wel niet bij)
van Paul-Willem Segers dat het
zal verbeteren.
Het grootste gebrek in dit informatieve artikeltje is wel dat
de gemeenschapsproblcmen helemaal niet schijnen te bestaan als
er verder gehandeld wordt over
de ekonomische ontwikkeling
Al met al : het zou heel wat
slechter kunnen zijn, en het is dat
vroeger natuurlijk ook geweest
Dergelijke inlichtingen in het buitenland zijn natuurlijk helemaal
niet beslissend : een heel klein
lichtpunt zijn ze echter wél.

Marokko. Later zou blijken dat Hoessein een praatje had gevoerd met de
erfvijand uit Tel-Aviv, terwijl de Fedajin en 's konings bedoeïnen mekaar om
zeep brachten.
bufferzone ?
In een geest van ontspanning werd
het staken van het vuren begin november 1970 dan weer met drie maanden
verlengd. Dit keer zou G u n n a r J a r r i n g
er niet bij zijn. De Israëli's weigerden
aan gesprekken onder J a r r i n g deel t e
nemen. Golda Meir argumenteerde dat
Egypte in de kanaalzone, en onder het
oogluikend toezien van UNO-bemiddelaars, zijn bases met r a k e t t e n tegen
vliegtuigen had uitgerust. Egypte beweerde dat Amerika aan Israël tanks,
vliegtuigen, raketten en radar-installaties had geleverd. In d'e omstandigheden kon, zo meenden de onderhandelaars, niet aan een vergelijk gedacht
worden. Wel vloog Israels minister van
Defensie, Mosje Dajan in december met
een nieuw voorstel naar de VSA : zowel
Israël als Egypte zouden hun troepen
over een bepaalde afstand t e r u g t r e k k e n
zodat de kanaalzone geneutralizeerd
kon worden, een soort internationale
bufferzone dus . die nog net door Israël bezet zou blijven. Tegenover zoveel . tegemoetkoming ging Arabië
weer steigeren. Achter het egyptisch
protest schaarden zich de b u u r s t a t e n
Soedan, Libië, en na een staatsgreep in
Damascus, ook Syrië. Daar n a m de legerleiding de macht over van de radikale Baath-partij. Syrië wil nu verder
samen met Egypte, Soedan en Libië de
verdere politiek tegen Israël helpen bepalen. Naar aanleiding van de iongste
moeiliikheden in Jordanië heeft dit
land te Amman al laten weten dat het
in .geen geval de Palestijnen in de steek
zal laten.
een man voor delikate
opdrachten
Dit is, zeer summier, de situatie
waarmee J a r r i n g te New York wordt
gekonfronteerd en dan gewagen we
uiteraard nog niet van de kopzorgen die
de jongste evolutie in Jordanië inmiddels al voor de UNO-bemiddelaar opgestapeld heeft. J a r r i n g is een man van
delikate opdrachten. Sinds 1967 is hij
onvermoeid op de bres om de toepassing
te verkrijgen van rezolutie 242 die de
veiligheidsraad had goedgekeurd
Ja.
zoals u weet : die rezolutie behel?t het
terugtrekken van de israëlische troepen
uit de bezette gebieden, het stopzetten
van alle vijandelükheden, erkenning
ook van de soevereiniteit, de onschendbaarheid en onafhankelijkheid van elk
betrokken land. Een peulschil als je
het me vraagt. En toch maar een dee'
van de problemen dat bij de besprekingen om het hoekje zal kijken Er is
.vooreerst het probleem van de palestijnse vluchtelingen dat onverwüld om
een humanitaire oplossing schreit Tot
een eige.iliik vredesplan zal het waarschijnliik te New York niet komen De
wereld zal al verademen als werkelijk
opbouwende besprekingen worden gevoerd. De anti-israëlischc verklavi'ngen
van Nassers opvolger, Anwar Sadat
zijn wat dit betreft niet zeer gerustellend. Sadat verwacht blijkbaar veel
van de 1500 stuks veldartillerie die hij
nu heeft in plaats van 400 in 1967 De
vraag blijft echter of sterven voor Sadat in Egypte zeer populair is Boven
dien zal Egypte ook na 5 februari, en

bijaldien de onderhandelingen van New
York met een sisser zouden aflopen,
moeten gaan denken over zijn ekonomische balans met permanent-faljiete
neigingen. J a r r i n g zelf ziet de komende
weken m e t optimisme tegemoet. Toch
zal « de vrolijke Turk » (zo wordt de
polyglot wegens zijn opgeruimd karakter en zijn voortreffelijke kennis v a n
het Turks in de diplomatieke omgang
genoemd) moeten öp zijn hoede zijn
voor het « delikate » russisch-amerikaans evenwicht dat nu weer in de
uiterst gevoelige weegschaal ligt. Met
5 februari zullen wij w e t e n of en in
hoeverre hij geslaagd is. Maar tegen die
uiterste datum kan nog veel gebeuren
wat aan de besprekingen een w e n d i n g
ten goede of ten kwade kan geven.

deze week
in de wereld
• Terwijl koning Hoessein te London
een medisch onderzoek ondergaat breken opnieuw gevechten los tussen h e t
Jordaanse leger en palestijnse verzetsgroepen, waarvan sommige eenheden
n a a r het grensgebied m e t Israël bleken
op te rukken, wat achteraf gelogenstraft werd. Ook de omvang der gevechten blijkt overdreven te zijn geweest.
Westerse w a a m e m r e s brengen deze gevechten In verband m e t de opening der
Jarring-besprekingen : de Palestijnen
wensen d r u k uit te oefenen op deze
vredesmissie, ten einde als gespreksp a r t n e r erkend te worden.
• Joods rabbijn roept te New York op
tot het « lastig vallen van Sovjet-diplom a t e n » ten einde druk uit te oefenen
op de Sovjet-Unie tot betere behandeling van de joodse sovjetburgers. Intussen laat Moskou enkele bejaarde Joden n a a r Israël emigreren.
• Na de aanslag op een sovjet-persburo
te Washington worden te IWoskou herhaaldelijk amerikaanse diplomaten en
zakenlieden door « protesterende burgers » lastig gevallen of worden hun
wagens beschadigd.
• Kaïro vraagt de oprichting van een
strijdmacht van de grote Vier, om de
rust in het Midden Oosten te waarborgen.
• Steeds meer amerikaanse militairen
weigeren te vechten in Vietnam. Verscheidene officieren werden bij dergelijke incidenten gewond, nadat ze « bij
vergissing » door eigen troepen waren
beschoten.
• Madrid laai bezoek van de heer Schuman, frans minister van Buitenlandse
Zaken afzeggen, als gevolg van de franse houding in de zaak Burgos. Te Leningrad wordt de joodse rezerve-officier
Zalmanson, twaalfde beschuldigde in de
zaak van de zgn. vliegtuigkaping tot
10 jaar gevangenis veroordeeld
Uit
verscheidene n a a r het Westen gesmokkelde gegevens moet blijken dat momenteel 1 miljoen sovjetburgers opgesloten zijn in koncentratiekampen (bij
Stalins dood bedroeg dit aantal 12 miljoen).
• De britse ambassadeur GPoffre> Holt
Sevmour .Tackson te Montevideo. Urugay. door leden van de klandestiene
Tuoamaros-ore-anizatif ontvoerd
• Te Belfast (Ulster) besmeurt de IRA
(Iers Republikeins Leger) in het openbaar 4 plunderaars met teer als straf
voor h u n tuchteloosheid.
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eriwan
Eriwan is niet alleen de naam van een radiostation dat, hoe dan ook, beroemd is geworden in een
lange reeks vraag- en antwoord-moppen. Eriwan
is ook een tastbaar beeld van wat met een volk gebeuren kan, als het zich enigszins vreedzaam kan
ontwikkelen. Armenië, waarvan Eriwan de hoofdstad is, is een sovjetrepubliek die eindelijk aan het
armeense volk enige rust heeft bezorgd. Armenië
is de oudste kristelijke staat, maar ook voortdurend
onderdrukt en uitgemoord. In 1915 nog werden door
de Turken zeshonderdduizend Armeniërs als gevaarlijke kristelijke minderheid uitgemoord.
In 1920 toen de sovjetrepubliek werd gesticht telde Eriwan dertigduizend inwoners die vrijwel uitsluitend in lemen hutten woonden. Vandaag is Eriwan een moderne stad met zevenhonderdvijftig
duizend inwoners : dat is vijftig duizend méér dan
het ganse gebied in 1920 telde ! De gehele bevolking verdrievoudigde : van 700.000 tot twee miljoen
vierhonderdduizend.

« "

herstelbetalingen...
West-Duitsland laboreert nog steeds aan herstelbetalingen aan tijdens de tweede wereldoorlog door
het Reich bezette landen. Herstelbetalingen zijn
steevast eisen die voor de dag komen wanneer Bonn
diplomatieke en handelsbetrekkingen met de oosteuropese staten wil aanknopen. Als het om een
volksrepubliek gaat wordt telkens weer de vraag
gesteld, aan wie deze betalingen ten goede komen,
omdat de regeringen van die landen meestal elke
betaling aan partikulieren afwijzen en zonder meer
de staat als begunstigde aanwijzen. Niet te verwonderen dat bvb. m verband met mogelijke herstelbetalingen aan Zuid-slavie de CDU-oppozitie te Bonn
bij de regering aandringt, slechts in te stemmen
wanneer een «betrouwbare lijst van gerechtigden
wordt voorgelegd ».
In de rand daarvan noteerde de oppozitie te Bonn
—met zeer veel onbehagen — de mogelijkheid van
een uitleveringsverdrag tussen Bonn en Belgrado,
wat o.m. de uitlevering aan Belgrado van .. vrijheidslievende Kroaten of Serviërs zou inhouden.
Tot aan de regering Brandt wees Bonn dit stelselmatig af. Zal de «liberaal» Scheel deze houding
wijzigen ?

Alhoewel door andere konflikten

in andere werelddelen In de hoek gedrongen duurt de ooi og iv v letnam
onverminderd
veider...
amerika ongerust

« SS 9 » 18 de naam van de sovjetrussische interkontmentale raketten die hun atoombomkop tienduizend kilometer verder dan hun vertrekpunt
kunnen laten neerkomen Hoeveel er van dergelijke
lieve dingetjes bestaan weten natuurlijk alleen de
Sovjetheersers, en ondanks al hun bezorgdheid voor
grondige informatie vertellen zij er mets over Misschien weet de amerikaanse spionage het, maar die
zegt ook met wat ze weet Wel drong het gerucht
door dat de amerikaanse regering meent dat de
produktie van SS9 vertraagd werd

De amerikaanse leiding is niet heel gerust in de
gevolgen van het non-agressie-pakt tussen Bonn ea
Moskou. Verscheidene senatoren hebben de vraag
naar de zin van een niet-aanvalsverdrag tussen beide landen gesteld, vermits West-Duitsland voor de
Sovjet-Unie geen militaire bedreiging kan zijn, terwijl deze laatste dat echter wel is voor gans WestEuropa. Senator Gurney zei in dit verband «De
heiligheid van verdragen is voor de Sovjet-Unie
nooit een beletsel geweest om zich aan agressie te
te buiten te gaan. Men moet de sovjetrussische
garantie zien in verband met het hulp- en vriendschapsverdrag met Tsjecho-Slovakije : beide verdragen beantwoorden aan Ruslands behoeften Beide verdragen zullen leiden tot de versterking van
de militaire kapaciteit van de Sovjet-Unie»
Het is niet omdat deze kritische bedenking uit
amerikaanse monden komt dat ze elke grond zou
missen.

Als het waar is, des te beter Maar tijdens de regering van Johnson « meende » men dat ook al
Achteraf bleek het met juist te zijn ' Wat we wel
weten is dat de Amerikanen hun eigen rakettensisteem niet vergroten, wel verbeteren zij het
(trefzekerheid, meerdere atoomkoppen op dezelfde
raket, enz ).

hughes

(Argos) Herinnert u zich Howard Hughes nog ? Hij is op Paul Getty na,
de rijkste miljardair van de VSA en staat nu weer centraal in de chronique
scandaleuse. Hughes leidde meer dan dertig jaar lang een soort ondergronds bestaan van waaruit hij zijn industrie-imperium als een tele-geleide boot tussen de klippen van het amerikaanse zakenleven loodste. Zijn
vermogen wordt geraamd op tachtig miljard dollar maar sinds enkele
weken is het de 65-jarige zakenwonder als bij toverslag uit Las Vegas,
Nevada verdwenen. Vermoedelijk de richting uit van de Bahamas vanwaar hij zijn financiële magie wel zal voorzetten. Voorafgaandelijk heeft
hij zijn vertrouwensmannen ontslagen en die hebben nu narigheid met
de 250 miljoen dollar die ze in opdracht van Hughes in Nevada's hotels
en speelholen hebben geïnvesteerd. Er is nl. twijfel gerezen omtrent de
echtheid van de handtekening die woordkarige Howard in een verstrooid
ogenblik onder de opzeggingstermijnen had geplaatst. Reeds klimmen
rechters in warrige juridische teksten en er liepen bovendien al geruchten
dat Hughes werd ontvoerd. Biezonder verwarrend is het verhaal van Paul
Lascat, goevemeur van Nevada. Die man beweert dat Hughes hem via de
telefoon van zijn aanstaande verdwijning op de hoogte heeft gebracht.
Het zakenwonder aldus de beëdigde gouwheer, had scherpe woorden voor
zijn naaste medewerkers die hun eisen alsmaar opschroefden. Met die medewerkers is het nu ook gebeurd. Zij staan hoog op de lijst van Hughes'
misprijzen, als een af te schrijven groep. In het telefoongesprek met de
goeverneur werd ook het thema van een extra-belasting aangesneden die
Huffhes weigert te storten boven op de miljoenen dollar die de staat hem
jaarlijks afhandig maakt. Om al die redenen heeft de koning van Las
Vegas het laten afweten : voor verder overleg kun je me bereiken op de
Bahamas.
Hughes was nooit erg scheutig
met verklaringen en plannen voor
de toekomst Om een hiaat met
zijn gesprekspartner op te vullen
hoestte hij dwarsdoor, veinsde
buikkolieken en vliegende koortsen en als een geestdriftige padvinder ging hij dan weer plannetjes beramen Hij kon nu eenmaal niet voorzien wat het besturen van een industrieel imperium
met zich brengt Toch heeft hij
weinig fouten gemaakt, al kan
niet gesproken worden van een
grote besluitkracht Aan zijn sekretaresse dikteerde hij ooit twee
zinnen
in een tijdspanne van
zeven uur, maar toen liet hij die
weer uitvegen In ieder geval verdiende Hughes zoveel dat er daar
in Las Vegas door zijn vertrouwensmannen goede sier kon gemaakt worden met indrukwekkende gebouwen en snelle zwarte
limoesines met geüniformeerde
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SS 9

Uit het kastje van Amerika's « doorluchtige personagiën » :

Howard

I » «« i«» i*i

chauffeurs Maar de anti-Hughes
stemming stond ook voor zijn vertrek al hoog De Maffia kreeg regenboogkleuren van afgunst Hughes had toch alle hotels en speelhuizen voor hun neus weggegraaid en de gangsters van het
gokbedrijf had hij op de koop toe
door een legertje persoonlijke lijfwachten meestal oud-gedienden
van het FBI, eruit laten gooien.
Dit betekende een gevoelige teruggang in de zo al beperkte produktiecijfers van de onderwereld
die begon te morren, zij het nog
maar binnenskamers Maar nu er
met de dag minder « brood » op
de plank kwam is het niet uitgesloten dat de heren van het milieu
aan Howard Hughes een wenk
hebben doorgegeven dat het nu
stilaan welletjes was Die maffia
was onlangs gestart met een geleidelijke
samenvoegmg
van
krachten om tegen het Hughes-

imperium op te tornen. Het begin
was er al maar er was gebrek aan
specialisten voor de finishing
touch Er zijn te veel amateurs
die voor een peulschil gewetensbezwaren laten gelden Tot overmaat van ramp dook ook nog een
« staatsgreep » op die snel en
krachtig werd onderdrukt, twee
doden en eentje met gekraakte
wervelkolom in het ziekenhuis,
maar intussen weet de politie het
toch maar Frank Sinatra is ook
in de buurt Hij heeft daar een
stuk grond aangekocht van een
hektare Hierop staat een ruïne
van een oud kasteel dat uitziet
op de speelhuizen van Howard
Hughes een beetje uitdagend voor
Old Frank die nog maar pas het
maagzuur overwonnen heeft.

van alle markten thuis
Voor Hughes was Las Vegas het
laatste avontuur uit een erg onkonventionele carrière Toen hij
vijfentwintig was erfde hij een
« kleine » machienenfabriek die
in temoore non suspecto toch zijn
half miljoen dollar waard was.
Howard maakte er de « Hughes
Tool and Co » van, produceerde
satellieten en later helikopters
voor de oorlog in Vietnam Mijn
zorg. zegt Howard Hij zou ook
wel de gouden kiezen van Auschwitz hersmelten tot een nieuwe
legering waarmee hij dan preventoria en sanatoria voor kinderen
van joodse oorlogsslachtoffers zou
oprichten De waarde van die
« Hughes Tool and Co » schijnt
boven grijobare raming te ligffen.
Maar dit is toch maar een zijde
van zijn « rijke » persoonlijkheid.
Veertig jaar geleden was hij ook
een koene testpiloot Heeft er uit
de dagen van de niet ongevaarlijke twee-dekkers een oceaanvlucht
op zitten Tijdens WO II wilde hij
dan voor de amerikaanse regering
een reuzentransportvliegtuig bouwen maar de mastodont wilde niet
van de grond Howard kreeg toen
bezoek van speurders, moest voor
een onderzoekskommissie verschijnen, maar ging vrij uit Om
te ontspannen werd hij nu film-

producer Produceerde « 3c^rface » en « The Outlaw » en leefde
op vertrouwelijke voet met nu
onschadelijk gemaakte seksbommen, met Jane Russell en Ginger
Rogers, met Lana Turner, Ava
Gardner en Loretta Young. Sinds
twaalf jaar is hij met filmaktrice
Jean Peters getrouwd, in gescheiden opstelling weliswaar.
Maar toch had het zakenwonder
nu definitief de vrouw ontdekt.

zonderlinge eenzaat
Een onrustige tijd begon. Howard
geraakte verlegen om gezondheid
en fizieke konditie. Tot vandaag
toe heeft hij een ziekelijke schrik
van de baciel. Wie hem wil benaderen moet rubberhandschoenen
aantrekken, eerst in een gekompliceerd cellofaanpak klimmen.
Zijn laatste foto dateert van 1954
Hij was toen nog niet met Jean
Peters getrouwd Het is een long
distant shot • Howard telefoneert
vanuit een afgelegen publiek telefooncelletje • bevelen aan managers van een gokbedrijf richtlijnen voor vliegtuigbouwers wenken voor accountanten en publiciteit Hij telefoneert dit alles ook
wel eens vanuit de beste kamer
van een anoniem hotelletje Maar
ook dat zal niets afdoen aan de
kurieuze omstandigheid dat Hughes i=' opgesteld in het kastje van
de « doorluchtige personagiën »
waar hij bliikbaar tegen alle
kleerscheuren
gevrijwaard
is
Men weet echt niet hoe sommige
lieden het in hun leven allemaal
gedaan krijgen Zonder universitaire scholing Een magiër die ergens tegen aantikt en het werkt
Hughes in een loslippig ogenblik
« Ik neem nooit klakkeloos redeneringen van anderen aan » Misschien was dit wel ziin kracht
Hoe dan ook het zou wel aardia
zijn als Hughes die er binnenkort
moet mee ophouden eens zijn mémoires schreef de gedenkschriften van een geniaal maar overzadigd « geldwezen » hoog op de rug
van Amerika's produktie- en konsumptiebestel.
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mevrouw dosfel 80

Onlangs

werd

mevrouw

Dosfel

tach-

tig. In een speciaal aan haar gewijd nummer
van

het

maandblad « Dietsland-Europa

»

noemt Oskar van der Hallen haar « onze
landsvrouwe » : de first lady van Vlaanderen. En terecht. Want er is geen vrouw In
gans Vlaanderen die deze benaming méér
verdient dan zij. Het past daarom ook dat
w i j eresaluut brengen aan haar, die sedert
haar jeugd onverpoosd in de bres gestaan
heeft — en nog staat ! — voor de zuiverheid
van de vlaams-nationale gedachte en voor
haar verspreiding, en in wier leerschool zovelen gevormd werden die, zoals in
bondslied

der

vlaamse

meisjes

het

gezongen

wordt « naar Vlaanderen weerom » keerden.
Tussen al de figuren die w i j in de kijker gesteld hebben zijn er slechts enkele vrouwen
geweest. Het is daarom met nog méér reden,
dat w i j het als onze plicht beschouwen in de
figuur van mevrouw Dosfel zowel haar persoonlijke inzet te eren, als die van alle meisjes en vrouwen in Vlaanderen die in goede
en zeer dikwijls kwade dagen hun onwrikbare trouw bewezen aan het ideaal waarvoor
« koel de mannen strijden ».
bij de opening van het dosfelinstituul j

De naam Dosfel heeft in Vlaanderen een grotP
klank en die naam te dragen betekende reeds een
verplichting. Wanneer wij het leven en het werk
van de nu tachtigjarige weduwe van de grote Dosfel overschouwen, dan kunnen wij vaststellen hoe
zi] niet alleen tijdens zijn leven en na zijn dood
een trouw medestrijdster en een dierbare hulp is
geweest, maar dan zien wij ook hoe zij de lijn die
Dosfel heeft aangeduid, heeft doorgetrokken tot in
zijn radikale konsekwenties, dat zij de weg die Dosfel had betreden is voortgegaan tot het einde « Dosfel stierf, het leven staat niet stil Onze weg loopt
verder dan de zijne Het stuk dat hij gmg verloochenen wij niet » schreef Wies Moens en mevrouw Dosfel voegde daar m « Gudrun » m 1955 aan
toe : « Dat is de juiste opvatting .»

de vlaamse meisjesbond
Angela Tysmans kwam uit een streng-katoliek
vlaamsgezmd milieu, uit de halflandelijke, halfmdustriele gemeente Hemiksem, aan de rand van de
antwerpse agglomeratie Een vlaamsgezinde familie, maai die nochtans afkerig stond tegenover het
aktivisme Het zou kort na de eerste wereldoorlog
aan de pas gestichte Katolieke Hogeschool voor
Vrouwen in Antwerpen zijn, dat Angela Tysmans'
vlaamsgezmdheid zou uitgroeien tot een nooit meer
verloochend nationalisme Vooral de dood van Herman van den Reeck zou op haar een diepe indruk
nalaten
Zeer vroeg reeds aktief in de herstichte meisjesbonden richtte ze in Hemiksem zelf een bond op,
Werd daarna leidster der antwerpse gouw en zou m

1925 Julia Putman opvolgen als algemeen voorzit^ster van de « Katolieke Vlaamse Landsbond voor
'Meisjes», Zij werd voorzitster op een kritisch
ogenblik, maar zij zou ondanks moeilijkheden en
tegenkantingen de vlaamse meisjesbond in radikaal-nationalistische richting leiden en verbeten de
zelfstandigheid van de bond tegenover de politieke
partijen verdedigen .. Als voorzitster van deze
bond heeft zij een werk volbracht waarvan de betekenis veel verder reikt dan de « organizatorische»
draagwijdte, dan het numerieke aantal van zoveel
en zoveel duizenden leden, die via hun vereniging
met de vlaams-nationale gedachte in kontakt kwamen ..
Om de betekenis en de waarde van dit werk te
kennen, geven wij daarom hierna een kort historisch overzicht van de vlaamse meisjesbeweging.
De eerste vlaamse meisjesbonden werden gesticht
kort voor de eerste wereldoorlog Menigeen — zo
o m Verschaeve — had reeds gewezen op de noodzaak om. de meisies een vlaamse opvoeding te geven
als tegengif tegen de verfransende nonnenpensionaten In 1913 stichtte mej Gabrielle van Caeneghem
de bond «Bloeiende Bloemen» te Lokeren Hetzelfde jaar werd te Antwerpen de bond «Klimop»
gesticht In Lier stichtte mej Laporta een vlaamse
meisjesbond en andere bonden ontstonden in SmtNiklaas, m Temse, in Zottegem, in Ardooie Tengevolge van een verslag in « Hooger Leven » over de
bond van Lokeren, ontstond er kontakt tussen de
leidsters der verschillende bonden Bij dit eerste
kontakt — op 3 april 1913 — werd een voorlopig
bestuur aangesteld De beweging bestond toen uit
9 bonden Bij die eerste kontaktname spraken o m.
mevrouw Stefanie Claes-Vetter en e p Clabrecht.
Men besloot een oproep te richten tot de katolieke
vlaamse meisies voor een grote landdag in Oostakker Vexschaeve had toegezegd er het woord te voeren. De landdag werd een sukses, en meteen het

startsein voor de oprichting van verscheidene nieuwe bonden. In februari werd de « Antwerpse Gouwbond der Katolieke Vlaamse Meisjeskringen» gesticht Mevrouw Dosfel zou van deze bond leidster
worden. De gouwdag die gepland was voor september 1914 kon niet doorgaan wegens de oorlogsom»
standigheden In juli 1914 was mej Gabrielle van
Caeneghem, eerste landelijke voorzitster, naar het
klooster gegaan en was opgevolgd door mej. Laporta
De oorlog beperkte de uitbreidingsmogelijkheden, maar dit belette niet dat er nog hier en daar
een nieuwe bond opgericht werd.

herleving
Na de oorlog zou het belgisch patriottisme zijn
triomfen vieren • de aktivistenvervolgmg was daar
een uitvloeisel van Toch organizeerde zich het
vlaams-nationaal verzet De scheiding met het
Vlaams belgicisme, tijdens de oorlog radikaal aan
het licht gekomen, zou nu duidelijk worden : het
vlaams-nationali«;me was voorlopig nog ideologisch
zeer verscheiden maar m essentiële opvatting over
de primauteit van het bestaansrecht van het volk
boven de staat verenigde het aktivisten en leden
der frontbewor ng Daarnaast verrees ook opnieuw
het AKVS en zou ook de meisjesbeweging herrijzen Op 15 april 1919 verscheen in «Ons Vaderland » een oproep van mei Laporta om opnieuw
een landsbond te stichten Een eerste bestuursvergadering verd gehouden Ti-n 27 anril 191°
Op de eerste naoorlogse landdag spraken naast
Cyriel Verschaeve en pater Callewaert ook dr. Gra-
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Hun huwelijksgeluk zou van korte duur zijii
Begin 1925 werd een dochtertje, Lutgart, geboren.
Einde van dat jaar — op 27 december 1925 — stierf
Dosfel, vierenveertig jaar oud : een der meestgezaghebbende figuren uit het aktivisme en het toenmalige nationalisme, zelfs door een kardinaal Mercier hooggeacht omwille van zijn integriteit. .

rez, nog in uniform van legerdokter,en de gewezen
«houthakker» Pol Davidts. Nog in hetzelfde jaar
verscheen het eerste nummer van «Gudrun». De
landdag te Gent was het startsein voor het ontstaan van vele nieuwe bonden. Hij luidde tevens
een aktie in van de meisjesbonden voor amnestie,
en het strekt de vlaamse meisjesbeweging tot eer
dat zij het was die het eerst de amnestie-gedachte
uitdroeg, nog vóór de politici dit deden.

Mevrouw Dosfel zou nadien naar Gent verhuizen, waar zij een boekhandel opende. Toen «Jong
Dietschland» in de plaats van «Het Vlaamsche
Land » kwam, met een keure van medewerkers uit
binnen- en buitenland, en met Victor Leemans (inderdaad, de huidige CVP-senator') als stuwende
kracht, werd mevrouw Dosfel sekretaresse van het
blad dat het « geesteskind van Dosfel » wilde zijn,
zoals uit een eerste artikel bleek.

In 1921 kende de landsbond reeds honderdtien
aangesloten bonden, met ca. 5000 leden. Op de landdag te Brugge in 1921 waren er 2000 aanwezigen, en
te Leuven in 1922 evenveel. De meisjesbeweging
voerde propaganda ^ o o r de gentse hogeschool en
voor de Katolieke Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen. Toen op 23 augustus 1925 het onstaan der
Vlaamse jeugdbeweging herdacht werd. namen de
meisjes evenals de studenten deel aan de Vlaggefeesten.
In 1925 volgde mevrouw Dosfel Julia Putman op
als voorzitster der beweging.

In de meisjesbeweging zelf waren de moeilijkheS'
den, waarover wij het hierboven hadden nog aangegroeid, •^eeds in het begin had een « Standaard #
— die ook het AKVS fel zou bekampen — de meisjesbeweging aangevallen omdat zij zogezegd aan
«politiek» deed. Deze beschuldiging werd juist
daarom geuit, omdat men de beweging niet de gewenste eigen politieke richting kon doen inslaan!
Tegenover de druk van die zijde hield de meisjesbeweging stand, dank zij de — nationalistische —*
leiding bestaande uit mevrouw Dosfel, mevrouw
Devroe en mevrouw Gravez. In een artikel in
«Jong Dietschland» zou mevrouw Dosfel op het
verwijt dat zij aan politiek deden, antwoorden : wij
staan buiten de politiek, maar ons gezond verstahd
leert ons, dat om volledig Vlaams te worden ons
volk ook politieke zelfstandigheid nodig heeft En
wat de sociale aktie betreft : die werkt in de
breedte, wij echter verkiezen in de diepte te werken, wij arbeiden voor de toekomst

mevrouw dosfel voorzitster
In de eerste jaren na haar herstichting kende de
meisjesbeweging een grote bloei, maar nadien namen werking en organizatie geleidelijk af. Op het
zevende kongres van de Katolieke Vlaamse Landsbond in 1926 bracht Jeanne De Bruyn (de_ latere
joernaliste van «Volk en Staat») verslag uit over
de meisjesbeweging. Zij stelde vast dat na de eerste bloei een inzinking was ingetreden en dat de
beweging aan simnatie verloren had Er was inderdaad een achteruitgang in het ledental, die echter
te wijten was aan een kombinatie van verscheidene faktoren. In de eerste plaats was er de konkurrentie met andere — vooral sociale — organizaties.
In de tweede plaats was het een feit dat de nationalistische pozitie steeds sterker geaksentueerd was
geworden, zodat dit een wegvloeien van de belgicistische elementen, naast een bestrijding door
geesteliikheid enz. ten gevolge had.
D vlaamse meisjesbeweging stelde zich op
vlaams-nationaal standpunt. Werking en taak van
de beweging werden duidelijk omschreven in een
artikel van Mevrouw Dosfel in «Jong Dietschland».
Zij beklemtoont er de opvoedende taak der meisjesbeweging in. Voordien waren de bonden meer
studiekringen : de leden waren vlaamsgezind maar
niet «Vlaams» in de volle betekenis, naar geest en
opvoeding. Om daaraan te verhelpen besloot de
Landsbond tot een vorming op specifiek vlaamsnationaal terein. De historische, de aktueel-politiek_ en de kulturele vorming zijn steeds de drie zuilen geweest van de nationalistische pedagogiek.
Kennis van het verleden is mede voorwaade tot
in/icht in het heden, en de kulturele vorming geeft
de nodige diepte. Daarom werd aandacht besteed
aan kennis van de geschiedenis der vlaamse beweging en van het nationalisme elders, werd de aktualiteit besproken in vergaderingen en diskussiegroepen en werd tenslotte een vlaamse muzikale en
artistieke opleiding gegeven.

Standvastig is gebleven..;

Op die wijze werden opvoedingssisteem en gedachte aan elkaar aangepast, en werd alle oppervlakkigheid vermeden De moeilijkhede
waren
echter hiermee niet van de baan, integendeel Over
die moeilijkheden waarmee de meisjesbeweging (al
zeer vroeg) te kampen had, dadelijk meer...

huwelijk en beproeving
Op 6 september 1922 was Angela Tysmans te
Hemiksem gehuwd met Lodewijk Dosfel. Zij was
tien jaar jonger dan de einde 1920 wegens ziekte
vrijgelaten oud-aktivist, die haar langs Persyn om
had leren kennen.

...mijn hart in tegenspoed... Dit vers n'.t het Wilhelmus mag wel toegepast worden op mevrouw
Dosfel. De meisjesbond evolueerde van een katoliek tot een algemeen-kristelijk standpunt (met
goedkeuring van pater Van Opdenbosch), en veranderde eerst zijn naam in «Vlaamsche Landsbond
voor R.K. vrouwen en meisjes» en daarna in 1937,
in « Dietsche Bond voor vrouwen en meisjes » Mededinding van andere vlaams-nationale vrouwenen meisjesgroepen — het Vlaams-Nationaal Vrouwenverbond en de vrouwenafdeling van het Verdrnaso — enerzijds en kritiek op de algemeen-kristelijke en grootnederlandse oriëntatie door sommige
groepen anderzijds veroorzaakten ledenverlies De
houding van de geestelijkheid tegenover de rneis»
jesbeweging kan vergeleken worden met die tegenover het AKVS : het is een allesbehalve mooie
bladzijde in de kerkelijke geschiedenis van dit land.
Dat de nu postkonciliaire hardlopers van « De Standaard » en de kristendemokratie tóén de felste ketterjagers waren, mag wel eens in herinnering gebracht worden .. Het AKVS ging ten onder : wat er
van overbleef ging via AKDS en Diets Jeugdverbond over in de oorlogsorganizatie der Blauwvoetvendels. De meisjesbeweging zou haar zelfstandigheid behouden : tenslotte zou «Gudrun» in 1942
verdwijnen «wegens papierschaarste»...
Wanneer wij de geschiedenis der vlaamse meisjesbeweging overschouwen, dan zien wij in heel
deze geschiedenis déze lijn — die met strakke hand
door mevrouw Dosfel getrokken werd : zelfstandigheid tegenover allen naast de breedst-mogelijke
samenwerking waar nodig ; en onbuigzaamheid in
het essentiële, in de princioes van het volkse nationalisme. In het vasthouden aan beide ligt de grote
verdienste van mevrouw Dosfel : zodoende werd
immers de meisjesbeweging een weergaloze onvolprezen leerschool in volksverbondenheid en nationalisme. Men hoeft er slechts de jaargangen van
«Gudrun» op na te slaan — waarvan elk nummer
zoniet een artikel dan toch de stempel van mevrouw Dosfels inspirerende aanwezigheid draagt —
om de degeliikheid van dit tijdschrift, zijn openheid, zijn alzijdige belangstelling en zijn nationaalpedagogische waarde te kunnen vaststellen
Ook
de grote verscheidenheid der medewerkers
^'an
Streuvels tot Tollenaere. van prof Burgei tot
Maria Rosseels — getuigt voor het niveau van dit
tijdschrift.

na de oorlog...
De repressie spaarde ook mevrouw Dosfel niet :
hoewel niets haar kon ten laste gelegd worden,
werd de weduwe van « die beruchte aktivist Dosfel» zoals de auditeur zei, opgesloten in de Woliestraat te Gent — maar reeds begin 1945 vrijgelaten.
Zij heeft zich sedertdien niet teruggetrokken, maar
is toen anderen nog belemmerd werden door repressiegevolgen reeds zeer vroeg in de bres gesprongen.
Artikels in tijdschriften, stichting -van komitees
voor viering van verdienstelijke Vlamingen, spreekbeurten op herdenkingsdagen of vieringen (voor
Wies Moens te Neerbeek, voor Gantois te Antwerpen... enz.) getuigen voor haar onverminderde
naoorlogse aktivjteit.
Bij de opening van het Dosfelinstituut zegde zij
doelend op Dosfel : « Mensen vormen was voor hem
het schoonste en voornaamste werk dat men kan
doen » Daarmee legde zij tevens getuigenis af over
haar zelf, over het vormingswerk dat zij volbracht
en lis opdracht nalaat aan allen die de naam van
haar man én haar naam tot simbool kozen, opdracht
die Hl nog in l^^fiS in «Gudrun» formuleerde als
volgt trouw aan de zuiver-nation-^Mstische principes, moed om door te zetten, en onafhankelijkheidszin.

met pater stracke
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Voor ons Rggen dr\e wecken van de uitgeverij « De
Roerdomp » uit Bracht. Een
aangename verrassing is
w e l , dat ze alle drie geschreven zijn door vrouwen.

3 boeken
In de eerste plaats vermelden wij Godelieve Moenssens
met haar verzenbundel « Uit
mijn witte stad ». Er is reeds
heel wat geschreven over deze
meer dan bewonderenswaardige vrouw, gestorven op 29 jaar.
Haar geval is zo uniek dat men
er niet over zwijgen kan. Het
gaat zelfs alle verbeelding te
boven. Getroffen door een extreme vorm van myastenie, ten
gevolge van de geboorte van
haar zoontje Leo, verbleef zij
acht lange jaren in een stalen
long. Zelfs haar spraakvermogen was verlamd. Dat men er
in dergelijke omstandigheden
in gelukt is haar schrijftalent
te ontdekken is al een mirakel
op zichzelf. Wie als eerste op
die geniale gedachte gekomen
is altijd weer opnieuw het alfabet te herhalen, en bij elk
ooggeknipper de juist vermelde
letter neer te schrijven, heeft
onbetwistbaar de hoofdverdienste m het verwezenlijken van
het kreatieve werk van Godelieve Moenssens. Dichter en
romancier Frans De Peuter
schrijft in zijn voorwoord :
« Hier telt enkel de mens die
bij alle literatoren de woorden
en teoriefen in de keel doet stollen. Hier telt enkel het medevoelen (wat niet hetzelfde is
als medelijden). . en al de rest
is zwijgen. Ik bewonder nog
altijd de'.moed, die zij opbracht
om uit de fiktie van een geprojekteerde
geluksdroom
een
landschap te kreëren met bloemen en gouden zwanen en
sneeuwklokjes, hoe simpel de
versjes ook mogen zijn. Deze
dichteres had het niet nodig te
flirten met de dood en de ellende (zoals vele van onze dichters-met-naam) of artificiële
emoties op te wekken om poëzie te schrijven : voor haar

WH

haar ei
was het schrijven, veel meer
dan voor de meest luciede
geesten, een fyzische en psychische noodzaak om in leven te
blijven ».
In deze tweede verzenbundel
is Godelieve Moenssens begaan
met anderen. En om in haar
toestand begrip te hebben voor
anderen moet je inderdaad
heldin voor zijn, zoals Fr. De
Peuter met nadruk schrijft.
In de verzenbundels van Godelieve Moenssens kan men de
nodige kracht putten voor zijn
eigen mizerie, want geen lot
kan erger zijn dan dat van deze fijnzinnige begaafde vrouw.
Deze eenvoudige verzen zouden in geen enkele biblioteek
mogen ontbreken.

nissen en alle gedragingen in
een ander daglicht kwamen te
staan. Dit zeer vlot geschreven
verhaal boeit van het begin tot
het emde en zal velen, die er
« middenin » gestaan hebben,
ten zeerste aanspreken.
Jet Jorssen eindigt deze roman met het wrange besluit,
dat de mens, en in de eerste
plaats het kind, steeds het grote slachtoffer is van elke oorlog, of hij gewonnen wordt of
verloren.
op zoek naar antwoord
De derde in de reeks is Els
van Mulken. Zij werd geboren
m nederlands-Limburg, doch

woont ruim acht jaar in
vlaams-Limburg te Neerharen.
Zij heeft niet minder dan 6
kinderen tussen 9 en 23 jaar.
Dat Els van Mulken nog de
tijdt vindt om zoveel te schrijven kan alleen onze grote bewondering afdwingen. Van in
haar prille jeugd schreef zij
toneelstukjes
en
verhalen
waarvan vele
gepubliceerd
werden in periodieken. Haar
novelle « Zovelen zijn eenzaam » werd bekroond. Zij vertaalde boeken uit het Duits en
Engels zoals « De muur van
Berlijn » van Harald Grau en
« Roeping en geweten » van
André Carol! In 1964 vertaalde
zij voor de uitgeverij Castrum

te Gent niet minder dan
twaalf romans uit het Duits.
« Je moet nooit huilen » is
haar eerste roman in boekvorm
(een vorige verscheen als
feuilleton). Het is het verhaal
van een nog jonge vrouw met
een groot gezin. Op een bepaalde dag stelt zij vast aangetast te zijn door de « vreselijke
ziekte», die niemand graag met
name noemt. In verband met
haar gezin stelt zij zich een
heleboel vragen waarop zij
tracht een antwoord te vinden.
Ook dit verhaal is vlot en aangenaam geschreven en eindigt
ondanks alles op een kreet van
levensvreugde.
hilda u.

een tijd voor wolven
Als tweede schrijfster vermelden wij Jet Jorssen. Wij
schamen ons wel een beetje
haar niet eerder ondekt te hebben. «Een tijd voor wolven ».
de roman die wij nu bespreken,
is reeds haar zesde, benevens
twee jeugdboeken. Zij werd
geboren te Antwerpen in 1919
waar zij voor onderwijzeres
studeerde. Het is duidelijk dat
heel wat feiten in « Een tijd
voor wolven » ware gebeurtenissen zijn en dat Jet Jorssen
de tweede wereldoorlog aan de
lijve gevoeld heeft zoals zovelen van onze mensen. Haar
broer werd vermist aan het
oostfront. « Vermist » is trouwens de titel van haar eerste
roman uit 1953. In haar boek
ontmoeten wij figuren, die zowel aan de ene als aan de andere « zijde » gestaan hebben.
Deze mensen worden tot en uit
elkaar gebracht door het meisje Inge, onwettig kind van een
Vlaams oostfronter. Dit meisje
wordt gekweld door haar afkomst en stelt alles in het
werk om haar ware vader te
vinden. Zij zal er nooit in gelukken, want niemand wenst
graag herinnerd te worden aan
de tijd, waarin alle gebeurte-

teevee
« Ze zaten met z'n allen gedachteloos, avond na avond
naar het teeveescherm te staren » .. Hoogst waarschijnlijk zal dit de inleiding zijn tot een geschiedkundige
studie over de twintigste eeuw.
— « Eigenlijk is de teevee een schitterende uitvinding .. »
zucht de geplaagde echtgenote tevreden : de uithuizige
toogklever van weleer zit nu als een aardappelzak in de
zetel en kijkt zich dom.
— « Wat een plaag ! » denkt de huisgenote van de voetbalfan, als het « seizoen » niet alleen op het grasveld
maar ook op het huisscherm losbarst.
— « Een zegen ! » beweren naïeve leerkrachten over de
huisbiosköop en zij hopen dat de voor-kultuur-vatbare
tieners naar « Hamlet » zullen kijken ; de geestelijke erfgenamen van onze europese beschaving houden echter
meer van « please, sir »...
— « Sedert die teevee er is .. » zuchten de kioskoopeigenaars. De bomvolle kinemazalen behoren haast definitief
tot het verleden. Er is wel publiek als even een ouwertje
van Walt Disney wordt hernomen. Tja, op teevee krijg
je nooit « Sneeuwwitje » volledig te zien... Alhoewel dat
rare autostradebeest enigszins ons kinderzieltje met
vreugde vervult.
Onze kinderhandjes zijn niet zo gauw gevuld. We moeten duur speelgoed hebben. Vijftien jaar geleden wilden
we allemaal een teeveetoestel : het was een statussimbool .. nu een banaal huismeubel .. tenzij je de gewone
wit-zwartdame op je scherm omtovert in een rozeblond
wezentje. Want : hoera ! De kleurenteevee wandelt (op
een bed van bankbriefjes) onze huiskamers binnen.
We hebben weer iets om hoogmoedig onze beschavingsgraad te bewijzen (al vergeten we dat de Japanners nu
al met kleurenteeveetjes een paar jaren in huiskleuren
baden). Ook kunnen we elkaar weer lekker afgunstig
bekijl.cn cu we zullen ons, nog eens. ter ere van de konsi!ni)jii<>maatschappij, tot over de oren in de schulden
steken.
huguette d.b.

de echte adel
Ze zijn aan de deur gekomen, de drie koningen : Baltazar, Melchior en Gaspar. Ze hadden
oude piama's aan en een tulband van gordijn en
een. ik heb hem maar Gaspar genoemd, droeg
de beurs.
Het was al laat op de avond zoals dat echte
driekoningen past en toen mijn vrouio hen een
tas kakao aanbood weigerden zi] rezoluut zoals
op de affiche « Neen ik stuur ! ». Ze weigerden
want ze hadden het noorden nog te doen, de
andere windstreken waren niet slecht geweest,
maar thuis had men gezegd dat ze het noorden
maar links m,oesten laten liggen want de gevaarlijke grote baan naar de hoofdstad liep daar.
Ze vroegen wel of ze even het geld mochten
tellen want aan vijfhonderd frank keerden ze
naar het oosten terug Ze beten hun wanten uit
en Gaspar, zal ik hem noemen, haalde de centen
boven Een hele tafel vol, er kwamen nog wat
papiertjes kauwgom mee en nog van die restjes,
en mijn vrouw dacht ongetwijfeld aan haar
nieuiü paarse tafelkleed, een kadeau van Nieuwjaar...
Een briefje van twintig werd met eerbied op
zij gelegd en de stukken van tien werden waardige muntstukken betoonden, die van vijf kregen al wat minder aandacht en de frankjes
werden stapeltjes van tien en deden enkel dienst
om de tientallen af te ronden, de half-frankjes
werden voorlopig niet geteld ..
Ja, ze zouden nog naar het noorden moeten,
de driekoningen, want de vijfhonderd waren
nog niet gehaald.
« Nog twaalf huizen van vijf frank » was de
vlugge redenering en dan was de volle pot binnen.
Hadden onze edele bezoekers aanvankelijk geweigerd de maskers af te leggen nu werden deze
in de hitte van de telling spontaan naar achter
geschoven en zo kwamen drie gezichten van
meisjes te voorschijn. Zo van rond de twaalf.
naar de dertien jaar toe. zo van die meisjes volop
in de sprong naar de lente, een leuk stel dat
giechelde om onze opmerkingen. Eén van hen

was zelfs onder de mom gesminkt, met veel
zwart rond de ogen, was zo thuis vertrokken
maar met het eerste geld werd onderweg een
mombakkes gekocht want zelf kun je je toch
met zo zwart maken als een echte negerkoning.
Drie zusjes ? Neen drie vriendinnetjes, maar het
geld lüordt juist in drie verdeeld. « We willen,
om te beginnen, alle drie een jo-jo, dan kunnen
we wedstrijden inrichten en de rest moet naar
de schatkist, die houdt mijn broer, die zingt
vanavond met de jongens in een andere gemeente, die hebben zich verkleed als astronauten en
hebben zelf een liedje gemaakt en mijn broer
speelt blokfluit . Dan houden we weer feest deze zomer met roze champanje, sjampieter zegt
mijn vader ».
Ik heb ze nog eens doen zingen met hun mombakkes af en mijn vrouw zei « iVee, ga maar
vlug verder ». Maar ze deden het graag want
ik hielp hen meteen aan vier huizen van vijf en
daarvoor hadden ze wel een liedje over (dat van
« geef mij 'n nieuwe 'n hoed. . »).
Ze stoven dan de gang in en duwden hun
maskers op hun plaats.
En toen mijn vrouw en ik weer zwijgend voor
de tv zaten zei ze ineens : « Het is toch gevaarlijk in het noorden, en voor die vijftig frank
en 't is zo koud ». Ik heb haar dan maar gerustgesteld, hoe vaak hebben wij niet de gemeente
afgedweild met sterren die draaiden en die licht
gaven en ooit eens met echte schapen, verkleed
als herders. Een jaartje zelfs met een zelfgemaakte kameel en eens met een ezeltje dat niet
meer van bij ons weg wou toen het naar zijn
baas terug moest...
Laat ze maar, dacht ik. Wie zou er anders
hun jo-jo betalen ? En vanwaar moet het geld
voor hun roze sjampieter komen als ze deze
zomer in het klubhuis feest houden ? Ik zie
het al gebeuren, ergens in een zonovergoten tuin,
in hun zwembroek ..
Proost, koningen en koninginnen van mijn
hart ' Tot uw adelstand wil ik wél graag verheven worden !
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de molly moguires
Ongeveer tegelijkertijd is in de boekhandel het boek van James O'Neil « De Molly
Maguires » verschenen en is in de filmzalen de kleurprent van Martin Ritt « Verrader
op bevel » te zien. Het gaat hem om een hard stuk amerikaanse geschiedenis in en rond
de koolmijnen van Pensylvanië. Deze geschiedenis steekt een beetje schril af tegen de
beweringen als hadden enkel de stoere knapen van de Far-West de VS gemaakt

De

harde « vakbeweging » van de ondergronders in deze industriestaat is een even belangrijke stap in de wording van de « Stars and stripes ».

Het is het verhaal van een
kolonie uitgeweken Ieren in de
omgeving van Pittsburg, het
amerikaanse Zwartberg, waar
mannen, kinderen en zeHs
vrouwen tot 18 uur per dag in
de mijn afdaalden, er haast
niets verdienden en onder de
voortdurende schrik leefden
aan het hek te worden gezet.
Het was om tegen deze mistoestanden te ageren dat de
Ieren naar het oude, stevige en
doeltreffende middel grepen
dat hen in het moederland de
uiteindelijke overwinning had
gebracht in hun strijd tegen
het imperialistische Engeland.
Een soort traditie haast : het
vormen van geheime organizaties met als zwaarste wapen de
sabotage.
Een figuur die weinig ter
sprake komt in ket boek en die
nochtans de aanleiding is van
alles, is een zekere Franklin
Benjamin Gowen, een rijkerd
uit Philadelfia. Zijn klan was
van ierse afkomst en niet katoliek. De Gowens waren reeds
sinds 1790 in Amerika en werden rijk met een grootwarenhuis. De zoon van de ouwe Gowen was een fanatieke aanhanger van de Kerk-van-Engeland.
Hij kocht een koolmijn en toen
zijn zoon de zaken overnam bezat de familie reeds twee putten. Hij maakte van de inwijking van de doodarme Ieren gebruik, na de mislukte aardappeloogst van 1840, om zich nog
rijker te maken en nog meer
mijnen te verwerven. Met handige truukjes wist hij duizende
hektaren van de zogenaamde
« gordel van antraciet» te veroveren en verwierf de totale
kolenindustrie van de VS. En
dat wil wat zeggen op een
ogenblik dat de zware industrie
in volle expansie was...
Gowen hoorde de klachten
van de Ieren niet. Hij richtte
zelfs het gehate Kolen- en
staal-politiekorps op en plaatste verklikkers tussen de mijnwerkers.
Menige
geheime
groep werd zo opgerold en de
straffen waren er niet naast.
Eén geheime organizatie kreeg
Gowens politie niet : de Molly
Maguires. Die naam hadden de
leden ontleend aan de legenda-

rische Molly Maguire, een ierse
vrouw die het voor de boeren
opnam toen die onrechtvaardige belastingen moesten betalen
aan de baljuws die in naam
van de britse grootgrondbezitters het land afschuimden.
De Molly Maguires waren
onkreukbaar, ze groepeerden
hun leden per mijn en zetten
aan het hoofd van een ploeg
een « bodymaster », een leider.
Zij schreven de beruchte
« doodkistbrieven » die, eens ergens op een deur gespijkerd, de
dood betekenden voor de bewoner van het huis. Ploegbazen,
werkleiders,
politiemannen,
mijneigenaars kwamen op die
wijze aan hun einde. De geheime organizatie eigende zich dit
recht toe omdat de houding van
de bazen tegenover tientallen
arbeiders even
onmenselijk
was.
Doch Gowen was vastbesloten ook deze bende uit te
roeien om de alleenheerser te
worden van de «gordel van
antraciet.»
Om z'n droom te verwezenlijken gebruikte Gowen een verklikker.
Een zekere Mac Parian van
het beruchte detektivebureau
Pinkerton wordt ingezet om
zich te laten opnemen bij de
Molly's. De man gaat inwonen
bij een ongetrouwde vrouw
met een oude vader, een oudmijnwerker, die met de Molly's
simpatizeert. Mac Parian was
ook een ierse katoliek (uit Ulster) voor wie rijk worden nog
steeds het grootste ideaal was.
Het agentschap liet hem verstaan dat wanneer zijn opdracht slaagde, hij tot algemeen inspekteur van het gehele westen zou aangesteld worden. James Mac Parian zou zijn
oude droom in vervulling zien
gaan.
Hij baande zich een weg
naar het lidmaatschap al drinkend en vechtend en zich kronkelend tussen de harde regels
van de Molly's en de geheime
kontakten met de chef van de
politie. Naarmate hij zich meer
en meer in de bende thuisvoelde was het vaak niet gemakkelijk deze valse dubbele rol te
spelen. Meer dan een keer

raadde hij sommige sabotageakties af omdat hij toch wist
dat de politie loerde, hij had
hen trouwens zelf verwittigd.
Uiteindelijk primeerde toch het
vooruitzicht... en daar was ook
nog de binding met de dochter
van de oude mijnwerker waar
hii logeerde.
Hij vreesde echter de konfrontatie met de leiders niet
want hij zou aan de kant van
't « recht » staan en zijn «vrienden » de gevangenen.
Op de dag van de vier juliparade zou het gebeuren, de
mijn moest de lucht in. De politie stond langs de straat waar
de stoet zou passeren. Het was
een uniek ogenblik. Met vier
man zou het werk vlot gaan,
dachten de Molly Maguires.
Maar binnen de hekken van de
mijn wachtten de verwittigde
politiemannen de saboteurs op.
Drie van hen stonden op de afgesproken plaatsen, één man
was er niet!
Hij was er wel toen het proces begon : als grote en eerste
getuige. De Molly's werden tot
de doodstraf veroordeeld.
Na het proces had de verrader-op-bevel twee ontmoetingen : één met de vrouw die
hem wou trouwen, een tweede
met de leider van de Molly Maguires in de cel.
«Heb je alles wat je wenst ?»
vraagt de verrader. Het antwoord is. «Ik zou wat dinamiet kunnen gebruiken ».
Wij sparen u het overschrijven van de laatste woorden van
het hoofd van de Molly Maguires tot zijn verrader. Hopelijk
leest u ze zelf in het boek of
hoort u ze uit de mond van
Sean Connery in de film. Het
zou niet goed zijn ze uit hun
verband te rukken. Ze zijn
hard, maar mooi.
Een boek dat u moet lezen,
er zitten heelwat herkenningspunten in met de geschiedenis
van ons volk
«De Molly Maguiresy» door
fames O'Neill, vertaald door A.
van Hageland-DAF
Reinaertuitgaven, Brussel. Geïllustreerd
met foto's uit de film met Sean
Connery en Richard Harris en
Samaniha Eggar) — 60 ft.

• De Schuur, Zandkuil-N oor derwijk te Herentdis nodigt uit elke vrijdag vanaf 19 u.,
elke zaterdag vanaf 14 u. en elke zondag vanaf 11 u. tot volgende manifestaties : Zjef
van Uytsel en Werner Boons (16 januari),
Gents Mimeteater
Frederik van Melle
(23 januari) en de Vaganten en Leen
Toeien (30 jan.). Voor februari is het optreden voorzien van Peter Blanker, Delia Bossiers en Eddy De Wit, Vivace, Miei Cools en
Dirk Lambrechts-Allan Teler. Tentoonstellingen : research group. Jan Flameng, Gents Mimeteater en Gijs Allreghts •
• Het laatste nummer voor 1970 van het
« Vlaams Muziektijdschrift» — nr. 10 december — wordt ingeleid met een artikel van
Frits Celis over Julius J.B. Schrey (1870-1936)
gezaghebbend dirigent aan de KVO te Antwerpen, die door een sindikaal konflïkt een
sindikaal konflikt een voortijdig einde aan
zijn loopbaan zag gesteld. Luc Leytens
schrijft over de loreinse komponist Florent
Schmitt. honderd jaar geleden te Blamont geboren. Beschouwingen over de interpretatie
van oude muziek (vergelijkende
interpretatie van Sioeelincks « Mein junges Leben hat
ein End ») schrijft Jos Van Immerseel, terwijl
Kamiel Cooremans handelt over « der glorreiche Augenblick » van Beethoven. Verder bijdragen van Camille Swinnen, Pieter Andriessen Muziekbiblioteek. de rubriek K Quodlibet », verenigings- en koorleven. Per nr. 20 f.
Jaarabt. 125 fr. prk 936.36 van het ANZ. 2000
Antwerpen. Oudaan 22-24 •
• Het komitee samengesteld voor de viering
van het honderdjarig bestaan van het heroepstoneel te Gent richt naast de reeds uitgeschreven prijsvraag voor een nederlands
avondvullend toneelstuk een tweede toneelprijsvraag in, nl. voor een eenakter of een
toneelwerk van max. 60 minuten speetduur,
geschreven in de volkstaal. Alleen vlaamse
toneelauteurs komen in aanmerking. Inzending tegen uiterlijk 30 april a.s., getypt in zes
exemplaren en aangetekend aan de heer A.C.
Metdepenningen,
Sassevaartstraat 8„ 9000
Gent. Aldaar is ook het reglement voor beide
prijsvragen te bekomen •

k o r t
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• De kunstenaar, die zich als Cesar (zonder
meer) aanmeldt, stelt van 30 januari ten toon
in de galerij «rive gauche fred lanzenberg T),
Grote Zavel 32 te Brussel. Van hem is ook
werk te zien in het paleis voor schone kunten tot 11 februari •
• Vorige week werden in het brusselse
paleis voor schone kunsten vijf tentoonstellingen tegelijk geopend : verzameling Janis
(Van Mondriaan tot Warhol) uit New York;
hedendaagse Japanse kunst; César Baldaanni
(eorpansions of experimenten met polistireen;
Japanse kalligrafieën door Shiryu Morita uit
Tokio, en dertig slovaakse ïkonen. De voorziene tentoonstelling van tekeningen van Georg
Grosz werd met een maand verdaagd 9
• Het Brussels Kamertoneel voert van 21 januari tot en met 13 februari a.s. telkens donderdags, vrijdags en zaterdags, (behalve op 22
jan.) telkens te 20u30 in de studiozaal van het
paleis voor schone kunsten te Brussel « Mazelen » van Walter vanden Broeck op, in de regie van 'Johan vanderBracht. Plaatsbespreking (50, 75, 100 en 150 fr.) tel. 12.50.45 (pvsk),
informatiecentrum
Brussel, de Brouckerelein, tel. 18.05.29 en alle agentschappen Bank
ambert. Kredietbank en Bank van Parijs en
der Nederlanden. Organizatie : Vereniging
voor artistieke en kulturele verspreiding en
het Kunst- en Kultuurverbond •

E

• Heden zaterdag 16 jan tweede en laatste
voorstelling van « Met een muze op de
schoot 1), vijfde editie, van 20u30 af in het
Kursaal te Oostende. Inrichting
Vlaamse
Klub Kust. Met Louis Verbeeck, Gerard Vermeersch, Piet Theys, Herman Elegast Willem
Vermandere, Hugo Raspoet, Mick Clinckspoor, Julien van Remoortere en Raf Deckers •
• Tot zondag 24 januari in de Herten Aas
Galerie, Haverwerk 13 te Mechelen : tentoonstelling « Naschools Werk » met werken van
Karl Van Roy, Erik Verbeeck, Guido Van
Causbroeck. Dagelijks van 12 u af. zaterdags
en zondags van 14 u. ai ©

Jos Ghysen en Bert Decorte

het geweer op een andere schouder

De straks 45-jarige Jos Ghysen publiceerde kort
geleden zijn (tweede) roman « De reizigers voor
gisteren ». De flap van het hoek kondigt het werk
aan als een triller, waarin echter geen rnisdaad
gebeurd. Laat ik vooraf aanmerken dat ik die klassifikatie ongelukkig vind : Ghysens hoek mist het
hizarre, het haast ononderhroken van effekt naar
effekt voorthollen van de thriller, waarin de personages met overdonderend ritme komen en verdwijnen en eikaars handelingen kruisen. Die aanmerking sluit echter geen degradatie in t.a.v,
«De reizigers voor gisteren». Alleen, de iden.
tifikatie lezer-personage is er sterker, de waarachtigheid van het verhaal hechter, de personages worden eikaars tegenspelers via de omstandigheden
door eikaars verleden gedreven.

autentieke roman
Dit zijn zoveel ingrediënten die thuishoren in de
autentieke roman. Daarom durf ik stellen : « De
reizigers voor gisteren » is een roman, de mentale
kn materiële omstandigheid — een reis — maakt
geen thriller ervan.
Na reisleider mister Cornflake hetreden heer en
mevrouw Rhuyslinck, Juffrouwen Hoorrt en Lebrun, de heren Staels en Redaëlli en herr Schneider
het vliegtuig dat hen naar Afrika zal overvliegeth.
Cornflake is een tipische Ghysen-figuur, een dkkuraat man die méér is dan de vertegenwoordiger
van het reisbureau, iemand die als leider tegelijk
kan luisteren en hevelen met zachte dwang. Hiermee is meteen zijn aandeel in het verhaal bepaald.
Nergens ontgoochelt die man door buiten dit patroon te akteren.
De heer Rhuyslinck is een met-de-ellehogen-gearriveerd ^ehooldirekteur. Een man die weggevlucht
is uit een Weverberg-dossier. Weggevlucht omdat
hij te zeer het slachtoffer van zichzelf en van zijn
vrouw is om als écht korrupt wezen tegen de muur
geplaatst te kunnen worden.
Juffrouw Lebrun is een dame van wie noch haar
tegenspelers noch de lezer kunnen vermoeden welk
beroep het hare is, en erger nog : welke ervaringen
en omstandigheden haar gevoelsleven zozeer hebben ontredderd. Haar tragiek beheerst in feite het
hele verhaal. Onbewust zal zij de twee Duitsers,
joernalist Dr. Schneider en informatiehediende
Sommer — Sommer reisde afzonderlijk en vervoegde pas in Afrika het gezelschap — oog in oog
met eikaars verleden brengen.
Onderwijzeres Juffrouw Hoorn maakt de reis
mee, ongeveer uitsluitend « om notities te kunnen
nemen », Notities waarmee zij de eerste klasdag
van het aanstaande nieuwe schooljaar haar leerlingen aangenaam zal verrassen. Ook van Hoorn
zeg je op het eerste gezicht dat zij tipisch Ghysen
is. Toch ridikulizeert Ghysen haar heel voorzichtig,
dit is met werkelijk milde humor. Niet al haar
belevenissen zullen geschikt zijn voor haar notities:
de klassieke voedingsperikelen van een afrikaanse
reis treffen vooral haar en de liefde veroorzaakt
in haar hart een kleine storm. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat in Ghysens pen al schrijvende de spijt moet gegroeid zijn omdat Hoorn
het vliegtuig en het verhaal is ingestapt als een
kurkdroge onderwijzeres. Die karakteriële beperktheid remt nog al eens de dramatische spanning
van het verhaal af.

der de onverwachte inkwiziteur — dr. Schneider
was getuige van een door Sommer in het door
Duitsland bezette deel van Afrika gepleegde moord
op kinderen —. Omwille van Diane Lebrun zal de
konfrontatie tussen Sommer en Schneider zich ook
na de reis herhalen.
Ik heb vrij uitvoerig de personages van « De reizigers voor gisteren » beschreven. Ten eerste omdat
de roman het verhaal is van de konfrontatie tussen
personages en tegelijk tussen de personages en hun
individueel verleden. Ten tweede omdat het ten
tonele voeren van uitgerekend die personages een
niet te onderschatten waarde van Ghysens roman
uitmaakt.
Is « De reizigers voor gisteren » dus een waardevolle roman ? Naar mijn gevoel ja. Ja omwille
van de redenen die ik daarnet aanhaalde. Ja ook
omwille van een hele reeks grootse momenten in
dit hoek.
Er is ook de briljante monoloog van de overigens
eenzelvige heer Staels van wie eenieder zegt « Hoe
heet hij nu ook weer ? » En er is de subtiele
referentie naar de vlaamse kollaboratie, via de figuur van Redaëlli. Tenslotte is de tegenstelling
treffend tussen de kinderloze Rhuyslincks die leven
van de opgehouden schijn dat zij in-het-leven-geslaagde kinderen hebben en Schneider die aan Diane Lubrun zegt dat kinderen man en vrouw van
elkaar vervreemden.
Als besluit moet ik toch ook wijzen op vrij talrijke zwakke punten in Ghysens roman. De roman
krijgt even moeizaam vaart als het vliegtuig waarin de reizigers naar Afrika worden overvlogen. En
dan die vele beschrijvingen en tiperingen die de
taal zijn van radioman Jos Ghysen, maar niet thuishoren in de kontekst van het verhaal. Vaak ook
rondt Ghysen zijn beschrijvingen af met een pionte, een procédé dat te sterk herinnert aan het klassieke kursiefjespatroon. Soms duikt de stukjesschrijver Ghysen op ongelukkige wijze op waar dit
helemaal niet mag.
Ik eindig hewv.st met de schaduwzijde van Ghysens hoek. Uitgerekend om te kunnen beklemtonen
dat de great old van het vlaamse kursiefje dringend
dient afgelost in de kursieverij. Want, wat we
thans wekelijks kunnen lezen in « TV-eocpres » is
Ghysen onwaardig en deze vaststelling komt precies op het ogenblik dat wij « De reizigers voor
gisteren » in handen krijgen. Een boek waarin Jos
Ghysen bewijst een heel degelijk romancier te
zullen worden. Als hij het krantenstukje nu maar
gauw gaat (en dus kan) vergeten. Als hij het geweer vast op de andere schouder houdt.
kort geding
Wie met minder brio 't geweer op z'n andere schouder heeft gebracht is de dichter Bert Decorte (Retie 1915). Decorte is met de publikatie van « Kort
geding » in de proza-arena terechtgekomen. Wetend
dat hij zelf in « Kort geding » nogal eens met een
zware bijl de scheve boompjes in het literaire bos
weghakt, zal Decorte het me niet kwalijk nemen
als ik eens even (en heel voorzichtig) die bijl van
hem gebruik om zijn « Kort geding » op zijn minst
een literaire vergissing te noemen. Het is de vergissing vanwege de vitalist Decorte die wij
een der grootste levende dichters in Vlaanderen

mogen noemen. Zelfs uit de wetenschap dat hij
met « Aards gebedenboek » in 1949 een wellicht
definitief einde aan de eigen poëzie-produktie heeft
gesteld, blijft hij als dichter ergens op een zeer
hoog niveau verder bestaan. En om zijn poëtisch
oeuvre zelf én om zijn vertalingen van vreemde
dichters én om zijn genietbare bezorgingen van
onze vlaanise poëzie blijft hij belangrijk.
Wat biedt Decorte ons in « Kort geding » ? Hijzelf noemt het een keuze van korte kritische en
polemische stukjes die ik sedert het jaar nul (?,
vraagteken van mij) tot op heden heb geschreven...
(De Standaard 6-11-70).
Ik moet onmiddellijk opmerken dat in « Kort geding » weinig echt kritische en polemische stukjes
voorkomen. Het bevat vooral herinneringen en beschrijvingen van faits divers van het erkend personage Decorte en van de letterkundige
Decorte.
Een en ander zijn alleszins belangrijk voor de auteur zélf, maar de lezer heeft er ongeveer niets
aan. Daarenboven leest het geheel weinig vlot:
Verkortingen, franse en latijnse teksten, inlassirugen van eigen verzen verminderen nog eens extra
de leesbaarheid.
scherpe inhoud
Is « Kort geding » dan helemaal negatief te
beoordelen ? Neen want ik ontdekte heel zinnige
stukjes erin. Zinnig meestal door de scherpte van
hun inhoud. Over een literair forum in het buitenland noteert Decorte bijvoorbeeld flegmatisch }
De volgende dag verliep alles op zijn best, dat wil
zeggen: veel gepraat om niets. Of zinnig ook
omwille van hun inhoud zelf. Hierbij reken ik dan
« Notities, Brief aan Garmt Stuiveling, Tweemaal
Walschap » en « Manager te Affligem ».
Bert Decorte beschikt niet over de pen waarmee
stukjes geschreven worden, d.i. de speelse en tegelijk snedige zegging die schijnbaar onbenullige
feitjes van alledag uitspint en ridikulizeert. Wel
beschikt hij over de hiervoor nodige eruditie. Wat
hem dan plots dicht bij de polemist Marnix CHjsen
brengt. Maar hij heeft noch de stijl van Gijsen,
noch diens uithoudingsvermogen om dtles au sérieux te nemen. Laten wij niet vergeten dat Decorte ooit « De ballade van kus mijn voeten »
heeft kunnen en durven schrijven... Hij is de
non-konformist die als een gezonde boer op zijn
holleblokken door het literaire veld stapt, de hinderlijke insekten wegmeppend met zijn klak. Hij
is iemand wiens non-konformisme
vrij is van
scheldwoorden en zwaartillende (en dus gewild
moeilijke) woordenvloed. En dat betekent voor onr
ze tijd dan toch ook weer veel, heel veel l
frans-ios verdoodt

Jos Ghysen : «t De reizigers voor gisteren »,
Vlaamse Pockets nr. 248, 138 blz. Heideland-Orbis
n.v., Hasselt 1970
Bert Decorte : « Kort geding », Vlaamse Pockets
nr. 249, 116 blz, Heideland-Orbis n.v., Hasselt 1970.

Icursief belast
En waarom kurkdroog + onderwijzeres ? In
kursiefjes lijkt deze associatie meestal vanzelfsprekend onschuldig. Maar in een roman liggen de
kaarten van de personages helemaal anders. Wie
er enige rol speelt, moet te voeten uit getekend
zijn. Het is uitgesloten dat Ghysen dat niet heeft
ingezien. Maar de romancier in hem heeft zich als
het ware nooit durven distanciëren van de radioman in hem. Hierdoor falen ook de Rhuyslincks,
Sommer en zelfs Schneider als echte romanpersonages (Cornflake staat eigenlijk buiten de roman
en kon in dat opzicht dus niet falen). Dit falen
wordt echter vrij goed opgevangen door de « ongrijpare » Diane Lebrun en door Staels en Redaëlli. Staels moet er de gehele duur van de reis als
een priester uitzien... om het uiteindelijk te kunnen
worden. Redaëlli is de nogal ongewone naam van
éen Vlaming die tijdens de repressie naar Argentinië uitweek, ginds een min of meer fortuinlijk
leven leidt en steeds bezig is zichzelf te overtuigen
dat hij zijn verleden achter zich heeft gelaten.
Meteen zijn wij in het verhaal zelf heiand : behalve Cornflake en Hoorn herbeleven al de reizigers hun verleden. Voor de heer Rhuyslinck wordt
de hele duur van de reis een afmattend gevecht
raet de schimmen van de personen die hij uitschakelde of liet uitschakelen om zijn carrière te verzekeren. Voortdurend erkent hij geïrriteerd de rol,
die zijn vrouw in dit brutale spel heeft gespeeld.
Hij tracht haar erom te haten. Voor Staels en Redaëlli is een flinke drinkpartij nodig om een oorlogsgebeurtenis of liever de herinnering eraan aaneen
te kunnen rijgen. In die gebeurtenis raakte Redaëlli vervnkkeld terwijl alleen Staels de ontknoping
ervan bliikt te kennen. Voor Sommer is dr. Schnei-

pieter van der meer de Walcheren
Deze onlangs overleden benediktijner
monnik was een zeer merkwaardig man.
Zijn leven lang stond hij in de kontestatie : van adellijke afkomst werd
hij strijdend socialist, van protestant
werd hij katoliek, na het overlijden van
zijn vrouw — een vlaamse — trad hij
in het klooster en werd priester.
Als schrijver zal hij vooral bekend
blijven om zijn dagboeken, waarin
Vlaanderen een grote rol speelt kernland van dit zwervend leven tussen Utrecht en Parijs. Hij telde er vele vrienden, waarvan het grootste dee) in 1945
« in het pensionaat zat ».
Bij Pieter van der Meer de Walcheren stond de mens centraal, in ernst en
humor, in trouw aan zijn godsdienstig
ideaal en aan zijn heelnederlandse opvattingen.
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radio
brt-nos-wedstrijd
voor science-fictionverhalen
Een science fictionverhaal in Nederlands geschreven dat nog niet in druk
verschenen en niet door een radio-omroep uitgezonden is. Het mag ook geen
vertaling of bewerking van een bestaand verhaal zijn, of bewerking van
een roman toneel-, luister- of televiziespel.
Duur • maximum 20 minuten (ongeveer 8 met anderhalve spatie getipte
bladzijden).

De verhalen, voorzien van een schuilnaam of motto, en getipt in vier exemplaren, aan de Nederlandse Omroepstichting, ter attentie van B. van der
Zouw, Postbus 10, Hilversum.
Uiterste datum van inzending : 30
juni 1971.
Onder een afzonderlijke en gesloten
omslag waarop de schuilnaam of het
niotto herhaald wordt, maakt de mededingende auteur zijn naam en adres bekend.
Drie prijzen : 15.000 fr. ; 12.500 fr. I
10.000 fr.
Jury : Jo Smit, Marcel Coole, Jos de
Haes Jan Geysen, Erik Lankester, Bert
van der Zouw.

de heren van zichem
in derde uitgave
De verwoede liefhebbers van onvervalst volksvermaak kunnen vanaf het
einde van deze maand weer duchtig
hun hart ophalen aan een nieuwe (en
laatste) reeks afleveringen van het populaire feuilleton «Wij, Heren van
Zichem ».
Werd, om praktische redenen, als bijvoorbeeld het ouder worden der personages, het tijdsverloop van de kroniek
fiktief herleid tot de jaren 1925 tot 1928,
effektief was het van bij de aanvang de
bedoeling een veel breder beeld op te
roepen van de materiële en de geestelijke toestand, waarin ons volk in het begin van de eeuw leefde. Deden de eerste afleveringen door het kalme, gemoelijke, trage verloop der gebeurtenissen
denken aan de jaren 1910, het tempo en
de hevigheid van de snel opeenvolgende evenementen in de laatste 6 episodes staan in het teken van de in aantocht zijnde jaren '30.

onrustige verlangens
Verre echo's van sociale onrust, ekonomisch debacle, financiële ontreddering en politiek fanatisme in de wereld en verhevigde strijd voor vervlaamsing van onderwijs en openbaar
leven in Vlaanderen dringen eindelijk
door tot in Zichem om daar onrustige
verlangens in de harten te doen rijzen.
Onze Wittekop wil losbreken uit de
knel van de dorpsmentaliteit en schrijver worden ; zijn simbolisch evenbeeld
van 19, 20 jaar, Herman Coene wil een
leider van zijn volk worden. Allebei
willen ze studeren en allebei hebben ze
met financiële moeilijkheden af te rekenen. Lewie is te arm en de zoon van
de rijke boer Coene wordt, sinds hij
besloten heeft
et voor priester te studeren, het studiegeld geweigerd.
Toch zullen de 2 helden van onze kroniek doorzetten, de Witte dank zij de
liefdadigheid van de abdij van Averbode, Herman dank zij het geven van
lessen en de stiekeme steun van zijn
moeder. De onrust in het gemoed van
Herman wordt nog aanzienlijk verhoogd door zijn ongelukkige, hopeloze
liefde voor de dochter van de baron
Deze edelman behoort tot een geslacht
dat voor vader Coene onvoorwaardelijk
gehaat wordt

op zijn Belgisch

West-Vlaanderen is ontstemd omdat
men er de kleurenuitzendmgen van de
brt niet kan ontvangen Officiële verklaring : de relaiszender voor kleuren
tv is nog niet klaar.
Telkens als de BRT met iets nieuws
uitpakt is de relais voor de « buitengewesten » niet klaar. Dat was vroeger
zo voor de radio — de ontvangst laat

De jonge geliefden worden lange tijd
van elkaar vewijderd. Elza gaat muziek
studeren in Salzburg, Herman zet zijn
studies verder te Leuven. Maar weldra
wordt hij weer de prooi der vertwijfeling : Elza's brieven zijn te koel en met
al die studenten ginder... Het woelige
studentenleven om hem heen geeft duchtig voedsel aan die vertwijfeling en Herman zoekt compensatie in talrijke
vluchtige liefdesavontuurtjes, die zijn
onrust nog vermeerderen en zijn studie in gevaar bengen. Toch blijft als een
verre, vaste ster zijn baronesje aan de
einder schitteren als een wenkend, onvergankelijk ideaal.

oude helden
Pastoor Munte, wiens benen stilaan
alle dienst beginnen te weigeren, wordt
ook overstelpt door al die «vooruitgang ». Hij denkt er ernstig over zich
terug te trekken in een rustoord om
eindelijk met zijn «grote Baas» over
dat alles eens te kunnen praten.
Jef de Smid is al evenmin de spuiter
van vroeger gebleven. De verminking
van zijn arm door die brand, de dood
van zijn Melanie en de heerschappij
van zijn fatsoenlijke steedse schoondochter in huis en in de herberg komt
hij niet te boven. Hij zou al net zo goed
met die goede Munte willen gaan rusten.
Op zijn beurt moet de onaantastbare
boer Coene het beleven dat ook zijn
macht en gezag aangevreten worden,
moet hij inzien dat al zijn zwoegen en\
strijden hem weinig baat hebben gebracht en dat voor hem zo goed als voor
ieder ander mens de tijd van tegenspoed
en verval komt : zijn geliefde zoon Fons
verongelukt, hij zelf wordt als een
boom geveld.
Ook Liza blijkt plots aangetast door
de jacht naar het ongeoorloofde geluk,
Zij wordt een tijd lang het schandaal
van het dorp.
Wie zal zich sterk noemen en staande
blijven in de wervelwind ? Vrouw Coene, de zwakke hoevevrouw Zij zal de
taak van haar man overnemen, zij zal
het rustpunt blijven, waar Herman zijn
evenwicht zal kunnen terugvinden en,
wie weat, zijn weg naar de geliefde
Elza van Berckelaer.

trouwens tot op vandaag te wensen
over — dat was zo voor de zwart-wit-tv,
dat is nu weer zo voor de kleuren-tv,
vooral de Westhoek heeft redenen tot
klagen.
Meer dan de helft van het miljoen
Westvlamingen moet het stellen met
slechte ontvangst en met « in opbouw
zijnde relaiszenders ». Is het trouwens
in Limburg beter ? Niet te verwonderen
dat onze grensprovincies vaak meer
tv-kijken over de grens dan er binnen
Trouwens : met die BRT-programmas...
Intussen betalen de Vlamingen bijna
60 t.h. van de totale tv- en radiotaksen.
Om voor 40 t.h. of nog minder « bediend te worden » !
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Hirosnma wordt een opvoering in het kader van het festival van Vlaanderen en
gedanst door het ballet uit Praag. De opvoering had plaats in de opera van Gent
Het hoofdtema is de hopeloze strijd van de vliegenier die de eerste a-hom heeft
gedropt. Het ballet wil meteen ook een krachtig protest zijn tegen de oorlog in
het algemeen maar tegen de atoomverwoesting in het hiezonder. Dinsdag 19 jan..
BRT om 22 u. 05.

moetjezïen

zaterdag 16 jan., BRT • 13 u. 15 :
trefpunt, aktualiteit.
20 u 35 :
saterdag, eerste uitzending van eea
grillig woord- en kijkspel,
zondag 17 jan., BRT : 18 u. 45 :
Indonesië zonder soekarno (2).
maandag 18 jan., BRT : 20 u. 10 :
schildknaap en vechtjas, toneelspel
van tone brulin
dinsdag 19 jan., BRT : 20 u .10 :
van de bergen tot de zee, dierenr^
portage.
woensdag 20 jan. BRT : 20 o. 10 :
Indonesië zonder Soekarno <3).
21 a 50 :
debat over een aktueel onderwerp.
donderdag 21 .jan.. BRT . 20 u. 55 .
hirosjima, vijfentwintig jaar na de
ontploffing.
RTB : 20 o. 10
week-end a zuydcoote, speelfilm met
ca. belmondo.
Vrijdag 22 jan., BRT : 20 u. 55 .
oorlog en vrede, speelfilm naar het
werk van tolstoL

\
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Over de belgische deelname aan de olimpische spelen, in 1972
In Munchen, weten wij nu al dit : het zal slechts een kleine elite
zijn die ons land zal mogen vertegenwoordigen, de Icreem van
onze officiële vedetten. Wij vinden dat verkeerd. Primo omdat
wij, nu de spelen dicht bij huis plaatsgrijpen, de kans hebben
eens een serieuze groep te laten deelnemen. Secundo omdat wij,
als wij enkel de mannen sturen die kunnen winnen, niemand moeten sturen. Nu ligt het natuurlijk wel een beetje in de lijn van de
belgische sportopvatting, denken wij, van alleen de vedetjes te
begunstigen, in dit geval met een reisje naar Beieren, en zo gezien
wordt de beslissing wel een beetje begrijpelijker. Wat ons echter
wel verbaast is dat Frans van Mechelen, apostel van de massasportbeoefening als uiting van totaal-kultuur, nu ineens zijn zegen (en centen ?) geeft aan dit plannetje van alles-voor-de-officiele-vedetten-allèèn.

en de kreem van het belgische
sportpark. Vermits wij er toch
niks van geloven, laat het ons
koud hoe de sport joernalisten
hun rekening maken. Als zij
echter peinzen dat hun onderscheiding meer waarde heeft
dat de stamineepraatstof die ze
levert, dan hadden zij volgens
ons ook eens moeten denken
aan een Michel Bottu bij voorbeeld, die, naar onze bescheiden mening, een heel stukske
meer heeft gedaan voor de
sport en lichaamskultuur in ons
land dan een Merekx, die eigenlijk alleen het simbool is
van een archi-slecht begrepen
sportopvatting.

natuurlijk

slordige cent

Het belgisch olimpisch komitee heeft ook een soort trofee uit
te reiken voor de sportman of sportvereniging die in de loop van
het jaar... Ja, die wat eigenlijk ? In ieder geval, dit jaar werd del e prijs toegekend aan de belgische hockeyfederatie, omdat zij in
1970 op zo voortreffelijke wijze de europese kampioenschappen
heeft georganizeerd. Misschien is u er niet blijven bij stilstaan
(nee, wij ook niet), maar de BOK uiteraard wel. Chief Mollet
was dus zeer gelukkig toen hij zijn « bèbbes » hun lekstok kon
geven. Daarenboven staat het al vrijwel vast dat onze hockeyploeg andermaal naar de olimpische spelen zal gaan. Er zal wel
hier en daar wat protest rijzen, omdat men pinneken-dun zal spelen voor wat betreft het aantal mensen die naar Munchen mogen.
en toch een hele ploeg stokslagers, vergezeld van een heel bataljon offisjellen, stuurt, maar dat protest zal men rustig naast zich
neerleggen, 't Zal toch maar van vlaamse zijde komen.

Als ge een kleine bijverdienste moest zoeken, dan hebben
wij voor u een goede en goedkope tip : richt een wereldkampioenschap-voetbal in. Sukses
gewaarborgd, zoals blijkt uit de
cijfers die na Meksiko 70 bekend zijn gemaakt Inkomsten :
473 miljoen frank Onkosten :
179 miljoen. Winst : 294 mil-

elite

aan wie de beurt ?
Wij hebben de laatste tijd
uwe algemene vorming zo een
beetje uit het oog verloren, in
die zin dat wij u niet voldoende op de hoogte hielden van
de memoires die de besten onzer broeders, de sportvedetten,
regelmatig in « Sport 71 » plegen te plegen. Na « ik, Fred »,
« ik, Ickx », « Nous, Merekx »,
« ik, Jef » en « Ik, Jempi », is
het nu de beurt aan «Ik, Poep».
Het gaat natuurlijk, voor de
allerstrafsten uit ons geëerd
lezerskliënteel, over Pierre Hanon, oud-speler van Anderlecht
en speler van onze ouwe kameraad Urbain Braems, trainer
van Brugge. Wat er in die memoires allemaal te lezen staat,
mogen wij hier niet onthullen
(wij kunnen het even goed zo
zeggen, als bekennen dat wij
ze ook niet lezen), maar wij
kunnen als ons straf vermoeden kenbaar maken dat voor
degenen, die op hun beurt hun
memoires willen schrijven, het
ogenblik zal aanbreken. De vedetten zijn bijna « gepasseerd »,
en wij peinzen dat dan de
« sumpele » mensen aan de
beurt zullen komen. Voor zover
ze natuurlijk tegen een blaas
getrapt of aan een koersguidon
gesleurd hebben. Maar wie
deed dat niet ?

kuitu ur
« Men » schijnt hier eens een
onderzoek te hebben ingesteld
naar de kulturele bagage van
de jonge mannen die de kazernepoort binnenstappen om, zo-

als het heet, een jaar lang hun
land te komen dienen. Bij dat
onderzoek zou gebleken zijn —
zo lezen wij in « Les Sports »
— dat het hoofdbestanddeel van
de lektuur die deze jonge mannen tot zich nemen, bestaat uit
« Het Laatste Nieuws » voor
de Vlamingen, en « Les Sports »
voor de Walen. Wij zullen
maar dadelijk zeggen dat wij
er geen snars van geloven.
Maar als dat nu tóch waar
moest zijn, dan ziet het er maar
triestig uit. Als « Les Sports »
de « plat de resistance » uitmaakt van wat de jonge Waal
in ons gezegend land aan kultuurvoedsel krijgt, hoe gaat er
dan ooit enige wijziging komen
in de situatie dat de belgische
volwassene gemiddeld slechts
het intellektuele peil bereikt
van een normale twaalfjarige ?
Of is dat niet meer het geval
sedert Merekx regeert ?

slechte keuze
De sportjoernalisten hebben
naar jaarlijkse gewoonte hun
sportman van het jaar aangeduid, en naar even jaarlijkse
gewoonte zijn ze hem gaan zoeken in het mini-kringetje van
officiële vedetten. Dus daar
waar geen sprake is van sport.
En wie konden zij daar beter
kiezen dan De Ongeëvenaarde,
De Man Die De Wereld Ons
Benijdt, De Unieke Eddy
Merekx ? Den Bels is dus andermaal het lichtend en tweetalig voorbeeld voor onze
jeugd, de man wiens spoor wij
allen zullen treden, de verpersoonlijking van de échte, de
edele, de zaligmakende sport.

Theo Verschueren derny-kani'
pioen op giootse wi]ze.

joen. Deze winst wordt als
volgt verdeeld • 30 miljoen voor
de internationale voetbalfederatie (voor haar toelating ?),
73 miljoen voor de meksikaanse
federatie (voor de organizatie),
191 miljoen te verdelen onder
de 16 landen die deelnamen aan
de eindronde (voor de show).
België paart dus ook mee, maar
zal desondanks nog een verlies
lijden van een slordige vijf miljoen. Dit maar om te zeggen
dat naar Meksiko gaan, duur is.
En de Meksikaan die alles betaald heeft ? Wel, hij moet nu
nog rekenen op een kindersterfte van 65 p.d. (België 23),
op een levensduur van iets
meer dan 55 jaar (71), op een
inkomen (bruto nationaal) van
25.000 fr per jaar (100 000) en
op 2500 calorieën per dag,
waarvan 11 th. dierhjk (3200,
38 t h.) Met andere woorden,
hij blijft dezelfde arme sloeber
van voorheen.

k.o.

Wij zullen maar direkt zeggen dat wij graag
aannemen dat de sport er weer voor niks tussenzit dat « Sonny » Listen dood is. Hij was, in leven, letterlijk en figuurlijk, een tamelijke zware
jongen. Letterlijk, omdat hij een tijdje wereldkampioen boksen zwaargewichten was. Figuurlijk, omdat hij, naar men beweert, nogal straffe
relaties had met het « milieu ». Het verloopt
toch vaak eigenaardig met al die grrrote kampioenen. Liston was nauwelijks 38 jaar. Tot voor
een paar jaren gold hij nog als een toonbeeld
van kracht en gezondheid. Nu sterft hij, juist als
zijn vrouw een paar weken van huis is. Zij vindt
hem pas als hij al een dag of tien dood is. Direkt
werd er geschreeuwd over een natuurlijke dood.
En een paar dagen later vernemen wij dat zijn
armen net zeven waren, van de vele, vele inspuitingen met verdovende middelen, en dat
zijn huis volgepropt zat met opwekkende middelen allerhande, bekende en onbekende. Zodat
wij, ondanks onze geruststellende aanhef, toch
nog even gewrongen zitten met het vraagje of
4e snort tooVi helemaal onschuldig is.

'^W!v!^&Bl^

Er bestaan vele teorieën over de vraag
waarom de wielersport,
dat spel van om het
hardst op een fiets te
rijden, zo populair geworden is. En ze houden
allemaal rekening met
veel verschillende faktoren. Onbegonnen werk
dus dat hier allemaal te
willen samenvatten.
Persoonlijk -^ en wij
kunnen ons daarbij vergissen — steunt de populariteit van de wielersport voornamelijk hierop dat de eenvoudige arbeider, met zijn beperkt
begrip voor andere waarden dan spierkracht, die
ook zijn waarde bepaalde, en met weinig belangstelling voor andere
dingen en andere prestaties dan fizieke krachttoeren destijds in de renner een zekere verpersoonlijking zag van zijn
diepe verzuchting om te
ontsnappen
aan
de
grauwheid van zijn bestaan. De « koureur »
was voor hem wat Tarzan
is voor de bleke kostschooljongen, en de filmster voor het fabrieksmeisje.
Dit verklaart meteen
waarom de wielersport
bij uitstek de sport was
van de kleine man, van
de arbeider vooral, veel
meer, en nu nog, dan van
de boer, de intellektueel,
de zakenman.
Het zou, tussen haakjes, de moeite lonen eens
te onderzoeken of het zo
is, en zo ja waarom, dat
de wielersport vooral populair is in de landen
die, zoals de westeuropese, een lange en moeizame overgang hebben gekend van landbouwekonomie naar industriële
ekonomie, en minder populair in de landen die
deze stap nog niet hebben gezet, of die hem
hebben kunnen zetten
zonder de pijnlijke en
trage ontgroeiïng van de
arbeider aan het zg ouvrièrisme.
Handig heeft de pers
al vroeg die sublimatieidee begrepen en aangewakkerd, o.m. door het
verspreiden van de ro
mantische vizie op de
wielersport, en zij heeft
aldus de populariteit van
deze sporttak vergroot.
Met de sociale ontwik
keling daalde de belangstelling voor de oude
wielersport. Dan heeft de
publiciteit de zaak in
handen genomen Het romantisme werd vervangen door de business. Het
sprookje van de arme
iongen, die door aan zijn
« guidon » te sleuren,
zichzelf optrok uit de fa
brieksellende, werd vervangen door het sprookje
van de publicitaire schit
tering en het illusoire geloof in de schijnweelde
van de reklame

De renner is voor ons
niet meer de dwangarbeider van de weg, duizend
keer belangrijker nochthans dan de dwangarbeider uit de fabriek anno
1900, want op zijn fiets
schipper naast God, en in
zijn povere gloriol ergens
op een podium torenhoog
verheven en ontstegen
aan de naamloosheid aan
de fabrieksketting.
De renner is voor ons
nu de
tamboermajoor
van de opstappende welvaartsfanfare, de drapoodrager in de processie
naar een rooskleurig rijkemansbestaan, de eksponent van ons verlangen
naar ongebreidelde konsumptie en konsumptiemogelijkheden. In die
zin spelen de sterke —
en vaak juiste — verhalen over de rijkdom der
vedetten en hun rol. In
èlk sprookje is de prins
rijk of hij wordt het.
Zeker, wij weten allemal dat veel overwinningen of nederlagen het rezultaat zijn van een zorgvuldig wikken en wegen
(door andere mensen dan
de renners) van publicitaire voor- en nadelen.
Wij weten allemaal dat
de renner geen superwezen is, dat hij in het
niets verzinkt, vergeleken bij de firmanaam die
hij op zijn buik draagt.
Wij weten allemaal dat
in de wielersport de fiets
en de renner en de koers
bijzaak zijn geworden,
en dat niet de vraag is
wie gaat winnen, maar in
welke mate produktie,
verkoop en winst van een
of ander produkt zullen
stijgen.
Wij weten allemaal dat
het sportspektakeltje dat
men ons prezenteert, een
pover geval is, dat met
sport, met lichaamskultuur,
geen
uitstaans
heeft. Dat het slechts het
dekor is waarin via de
publiciteit de konsumptiegoederen aan de man
worden gebracht.
En toch staan wij er
met miljoenen tegelijk
tegenaan te gapen.
Zou het soms niet zijn
omdat wij. in de wielen
der fietsen, de aanlokkelijke schijnwereld van
rijkdom en welvaart zien
draaien en draaien en
draaien, op het ritme
aangegeven door handige
en machtige reklame
meesters ?
Zou het soms niet zijn
dat wij, voorbij de wielersport, de illuzie volgen van een volmaakte konsumptiennntschappij ?
Een illuzie natuurlijk
des te sterker naarmate
wij minder kritisch zi.1n
(en daarvoor doen Fred
Debruyne en zijn tv en
hun reklame hun best)
maar des te schoner ook
Wie wil de kinderen hun
sprookje ontnemen ?
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Groepen en maafschappijen

allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht
-><< meester
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kleermaker
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Hovenierstraat 9 Aalst
STEENHOUWERSVEST 5 8
.ANTWERPEN
Tel. 31.35.83
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INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten

12-a
13-E
14-B
15«
16^
17-a
18fl
19^

zo'VEEL BETER
:•«

kan U op ieder ogenblik van
de dag van liet jaar middagen avondmalen aanbieden.

6-fi
7*
8-B
9-s

l l l l l llllllll

BRILLEN
KONTAKTLENZEN
INTEROPTIEK

.

VERNaNDEHING VOOB
VU LEDEN

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

Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialiteiten zl|n : Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goelas] •
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan hel
tpit • Krachtvleesschotel beter dan In
Duitsland

?n^

Volledige terugbetaling
van alle ziekenfondsen.
LEDEN 2 0 % KORTING
Telefoon :

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11
Tel. 016/268.69
Mooiste kelder van Europa
BRUSSEL, Nieuwbrugstraal 28
Tel. 02/18.74.89 • mooiste van Brussel

HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenweg 1
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen)
KONTICH, Mechelsesteenweg
(2.400 plaatsen)

(open)

TORHOUT, steenweg Torhout-Llchtervelde
(open) 2.000 plaatsen

LEUVEN, Tervuursevesl 60
Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 . 1.500 plaatsen
ANTWERPEN, Groenplein 33
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal van de $tad

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende
(open)

(02)18.78.44
(052)288.70

NATIONALE
Aanbevolen
Huizen

LOTERIJ

Voor kulturele
en andere a v o n d e n ;

Alle prezentatles of one-manshow

2<i« TRANCHE

IT

Henrl

Kontaktadres : Smidsestraat 158
9000 Gent - Tel. 09/22.05.48

TV-prezentator
« ziet u er wat In >

EEN S'JPERPO'^-

(Hammond-orgel

Stevens).

Walter De Meyere

VAN

WALTER ROLAND

BOYCOT
ALLE FRANSKILJONS
steun enkel
radikaal-vlaamse firma's
Gij en w i j , eerlijk en radikaal I
1 kg nettoprijs 164 F thuis best.
of 2 kg — 1 0 % 295 F spoorw.
of 5 kg — 2 0 % 656 F terugb.
TOPKOFFIE kraakvers gebrand.
Schr. of tel. : KOFFIE H A W A I I

TIEN MILJOEN
^c

Gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
,
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
j
(Let op het huisnummer !) i=>i'f"™ ^O
.
T e l e f e i n 35.86.62
' - ' '^rfr.mf^t.^

ALLE GLAZEN - ALLE MONTUREN
Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting
Trekking op 2 5 januari

Gr.-Bijgaarden • T. 02.52.60.55
jan. '71

H. PELEMAN.MARCKX
Van den Nestlei 16, Antwerpen
Tel. 39.19.27
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN - HERSTELLINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
13.500 fr. i.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
jan. '71

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand • Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen !
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel. 0 5 1 / 6 1 2 . 8 4

VOOR ONZE BURELEN EN MAGAZIJNEN

HET BILJET : 200 tr.
HET TIENDE: 22 fr.

vragen we een
77.1 25 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN

7 2

M I L J O E N

GEZIN-HUISBEWAARDER(STER)
DE BROUWERIJ M O O R T G A T
2659 BREENDONK

man eventueel te werk te stellen

TEL. (03)78.71.21

is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADEN
Breendonk ligt in Vlaanderen

Adres :
N.V. E M E R G O
Terbekehofstraat 5 0 / 5 2
2610 Wilrijk

dus U W streek, U W volksgenoten I

Depot Cent

Tel. 09/22.45.62

Gelieve te schrijven naar bovenvermeld adres

« PIET POT »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
(bij Suikerrui)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

Wist U daf het lidmaatschap van de
Bezoek « Casthof
DE VEERMAN »
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde

Tel. (053)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans
jan. '71

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

Bezoek

CASTHOF LINDENHOVE
Koud en warm buffet
Lauwereys - De Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 - Hekelgem
Tel. 053/687.40

Hoofdsekretariaat : ST-IAKOBSMARKT 45-47 - ANTWERPEN

-

Tel. 03/31.0OOS HO «"-«-i)

Onze kantoren in gans het vlaamse land blijven 's vrijdags open tot 20 uur.
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het land in de volslagen
stuttrloosheid doen terecht komen. »

ons verbond

spiegel
« Aux armes citoyens, formez
vos bataillons» zong voor het
eerst Rouget de Lisle zijn
Marseillaise toen hij het franse
Rijnleger
ging
versterken.
« A u x armes citoyens, brisez
vos crayons» zong het deze
week maitre Van Ryn in zijn
Stormloop tegen de volkstelling. Hij wfil de talentelling terug mgevoerd waarschijnlijk
om te zien wie van de frankofone kaaskruipers zich op de
nederlandse taalrol nog kan
vetmesten zoals" Van Ryn dat
voor zichzelf al geregeld heeft
bij vroegere gelegenheden. Met
deze oproep tot onwettelijkheid
heeft deze ex-stafhouder de Rubicon — van het incivisme
overschreden en de rechtsstaf
voor de veldmaarschalkstaf van
het brusselse maquis ingeruild.

Ie soir
En hier is dan de oorlogsverklaring van
veldmaarschalk
Van Ryn, «Ie premier des neo^
inciviques». Sneuvelen zal hij
nog niet te gauw want «Ie ridicule ne tue p a s » — om het in
de taal van onze meesters te
zeggen.
«Vermits de regering
weigert te vragen aan de Belgen
welke taal zij spreken, is het de
strikte plicht van de Belgen
geen medewerking
te verlenen
aan deze
pseudo-telling.
»De plicht, maar ook het
recht van elke burger is eenvoudig : weigeren de formulieren van de telling in te vullen,
te tekenen en terug te zenden
Indien wij ons nu buigen zal de
regering
morgen
verklaren,
zonder enige statistiek of bazisgegeven dat Brussel voor de
helft Vlaams is en dat de randgemeenten Vlaams zijn.
» G a a t men een burger durven durven straffen die weigert
zich te onderwerpen aan het in
praktijk brengen van het recht
van de bodem ? »

belang van limburg
«Incivisme» titelt dit blad bij
de houding van Van Ryn en beticht hem de grondslagen van
de samenleving te ondermijnen.
In een parlementaire vraag
aan minister Vranckx vroeg
kamerlid Babyion reeds welke
maatregelen zullen genomen
worden tegen een dergelijk
iemand die « d e trouw van de
burgers jegens 's lands instellingen
aan
het
wankelen
brengt » — om het in de repressieterminologie van 1945 te
zeggen.
«Te Brussel heeft de op hol
geslagen stafhouder
Van Ryn
tevens voorzitter van het « Comité du salut public », 'n kampagne ingezet om de volkstelling in de brusselse agglorneratie te boycotten; doch terzelfdertijd ook zijn in het hele land
anarchistische
groepjes
bezig
een kampagne te voeren om de
volkstelling
te doen
ontsporen.
» De motiveringen
van de diverse boycottende groepen zijn
natuurlijk
zeer
uiteenlopend.
» Maar het gaat ons niet om
de motivering. Het gaat ons, om
het naakte feit van de boycot,
om welke reden dan ook.
»De volkstelling
is een bij
uitstek
«sociaal»
instrument;
de volkstelling boycotten,
komt
derhalve neer op een anti-demokratische en reaktionaire gedraging, welke motivering
ook
moge aangevoerd
worden
om
een schijn van
rechtvaardiging
te vinden.
»Het enig rezultaat dat de
ene, zowel als de anderen beogen is, de zaken in het honderd
te jagen, de organizatie van de
samenleving
ondermijnen
en

Het gentse KVHV bekijkt de
zaken eens van uit een andere
gezichtshoek dan maitre Van
Ryn. Nu de «liberteit van de
peerdefamiUe» terug uit haar
graf komt « a p r è s des siècles
d'esclavage » maken de studenten de volle rekening op van
wat die belgische « onafhankelijkheid » in feite betekend
heeft voor de Vlamingen, en
wie in feite de slaven waren.
«Het zijn weer de vlaamse
knechten
die de
bazisbeginselen van de ganse Vlaamse Beweging verloochenen om nu zo
diep te kruipen dat ze het laatste vlaams verweer te Brussel
opgeven, door « De vrijheid tot
verfransing uit vrees voor druk
van zijn omgeving»
aan de
vlaamse huisvader op te dringen. Want dat is de genuanceerde vertaling van hiin «liberie ».
» Nog 5 % brusselse
kinderen
zullen overblijven
in vlaamse
klassen»
schreef Manu
Ruys
het nog veertien dagen geleden.
Nu ligt hij ook al op zijn buik
voor zijn broodheren De Smaele en Piers en voor de zachte
druk van het hof jonkerschap
van Saksen-Coburg.
Dat kan
geschreven worden, zonder veel
reaktie
bij
dat
lamlendige
vlaamse volk, domgehouden
-^
tot in zijn
studentengemeenschap — door zijn kranten en
partijen!

Aan alle kaderleden en
bestuursleden van de VU.

hoe goed vergaderen
en besturen

Ter attentie van alle
bestuursleden
weze
er
vermeld dat een interessante vormingsciclus in
de BRT-Volksuniversiteit
wordt
gegeven
over
groepsgesprek en vergadertechniek.
Het gebeurt telkens zaterdag met een herhaling
in de week.
Het is mogeli,1k een
map te bestellen bi.i de
BRT om alzo de uitzendingen in optimale omstandigheden te k u n n e n
volgen.
Warm aanbevolen aan
alle bestuursleden.

die hele belgische staat een
zware blok aan het been wordt
voor de vlaamse gemeenschap
in haar europese opgang. Het
wordt inderdaad tijd dat wij —
in het licht van grendels en
liberté te Brussel — aan deze
staat terug de voorwaardelijkheidsloyauteit van F r a n s Van
Cauwelaert durven stellen «Als
wij ooit moeten kiezen tussen
Vlaanderen en België zowaar
ik leef, ik zal Vlaanderen kiezen » zegde het ooit F r a n s Van
Cauwelaert.
« Het doorvoeren van het federaal stelsel stelt in België op
ekonomisch
gebied geen
onoverkomelijke
technische
problemen.
»Het staat evenmin in konflikt Tnet de opgang naar de
europese
eenmaking;
integendeel, het past zeer goed in het
streven naar grotere
regionale
decentralizatie.
Zij loopt
immers parallel met de vorming
van de
eenheidsmarkt.
» E v e n m i n zal het
federalisme nadelig zijn voor
Vlaanderen. Integendeel, wij zijn ervan
overtuigd dat door de grotere
demokratizering
en de grotere
efficiëntie
die hierdoor
mogelijk wordt, het vlaams
ekonomisch potentieel
volledig
zal
kunnen worden
aangeboord.
»De
ekspansiekracht
van
Vlaanderen wordt nog veel te
veel gehinderd door het belgische unitaire keurslijf. In potentie is Vlaanderen
immers
een niet-onbelangrijk
ekonomisch gebied, goed gelegen op
het kruispunt
van de voornaamste
handelswegen,
met
een grote gekwalificeerde
en
werkzame
bevolking.
» N u reeds, gehinderd
zoals
het nog is. zou Vlaanderen
niet
misstaan in de rij der staten;
met zijn jaarlijks bruto nationaal produkt van ongeveer 400
miljard (1966) zou het de 29e
plaats bekleden in de rij der
wereldstaten
en nog een 120 andere üno-leden achter zich laten.
»Inzake handel zou Vlaandevan de bijdrage tot het nationaal produkt per inwoner zouden maken, dan zou
Vlaanderen uiteraard
direkt
bij het
kleinste
groepje
der
twintig
rijkste landen ter wereld
opklimmen.
»Inzake hande zou Vlaanderen met een uitvoer van ongeveer
5.500
miljoen
dollar
(— 275 miljard frank) in 1967
de negende plaats bekleden
in
de handelvoerende
naties, vóór
Zweden en
Zwitserland.
»In het koncert der naties
zou Vlaanderen alleen dus hoegenaamd niet beschaamd
moeten zijn: het komt er op aan dit
rijke
en beloftevolle
ekonomisch potentieel
in het kader
van het federallisme
te gebruiken ten voordele van de vlaamse mens.»

doorbraak
Jonge ekonomisten als een
De Sayere op ons VU-kongres,
een Monteyne op het VVBkongres hebben het niet meer
moeilijk om aan te tonen dat

de vlaamse oudstrijder
En om nog even het Baskenkapittel te behandelen. Wie
kan dit vanuit ons land beter
dan de grote Baskenvriend
(Denk aan zijn prachtboek
« Opdracht in Guernica ») Valeer Depauw ? Hij kent de Basken reeds, toen het nog geen
mode was en vraagt nu ze niet
te vergeten wanneer ze morgen
aan hun jarenlange gevangenisstraf moeten beginnen.
« Maar wij zagen ook, in een
flits, de zes jonge
veroordeelden en wij hoorden dat zij zouden volhouden.
Nochtans
maken zij zich geen illuzies over
wat er hen te wachten
staat!
De «beschaafde» wereld
kan
zich nog illuzies maken of weigeren de barre werkelijkheid
te
zien — de veroordeelden
ondergaan die
werkelijkheid.
» D e moed van die zes bestaat erin dat zij die dertig jaar
gevangenis
aanvaarden
boven
de dood, en dat zij willen blijven leven. Want in de gevangenis van Carabanchel (of in een
van de andere spaanse
geolen)
zal elke dag zijn beproeving en
zijn pijn brengen, zijn honger
en zijn
mishandeling.
•» Dertig jaar! Wij kunnen ons
geweten sussen met de redenering dat de jonge
veroordeelden niet tot de vooravond
van
het jaar 2001 opgesloten
zullen
blijven. Franco is oud en zijn
opvolger
zal « i e t s »
moeten
doen. Maar spreek de mensen
van Euzkadi
en ze zullen
u
zeggen : dat elk spaans regime
geen genade kent wanneer
het
tegen Basken gaat en dat het
elke vrijheid weigert, die maar
geweigerd kan
worden!
»Onze taak ? Altijd
weer
herinneren
aan de
veroordeelden van Burgos. Aan al de veroordeelden.
En ijveren
voor
hun bevrijding!
Denk niet dat
dit weinig is!
^ »Men zal het ginder
horen,
óók in de
gevangenis.»

telegraaf
gazet van antwerpen

»Wij zullen het eens hard
samenvatten
: Op 100 jaar is
dat belgische regime erin geslaagd van Brussel, dat in het
koninkrijk
der herenigde
Nederlanden een tweede
Amsterdam had kunnen worden, een
afkooksel van Parijs te maken
en dit door de volkskracht
van
de verfranste
Vlamingen.
»Dit zal de grote
schande
blijven van deze zogezegde belgische
« onafhankelijkheid
».
Hef wordt hoog tijd dat wij ons
gaan bezinnen of wij niet te
lankmoedig
zijn
tegen
deze
staat en zijn renegaten
van
vlaamse
slippendragers.
» W a n t moeten
wij
geen
nieuwe
formulering
vinden
voor het oude
aktivistenlied
van de baardige provo dichter
René de Clercq ?
»Wij Vlamingen
wij
haten
de slechtste aller staten,
Die 't schoonste volk
geschonden heeft
En honderd jaar van
leugen
leeft.»

ook aan een
demokratische
staat.
Nationalizaties.
Misschien ja, waar dat
werkelijk
nodig en rechtvaardig
is.
» De demokratie en de sociale
rechtvaardigheid
zijn voor ons
volk altijd heilige loaarden geweest. Misschien
is het
juist
daarom, dat we ons met al de
mensen die hier in de baskische provincies wonen,
kunnen
blijven
verzetten
tegen
het
Franco-regime
en ons nationalisten noemen... »

En het mag blijkbaar terug.
Wat ? Nationalist zijn. Nu de
Basken de ganse wereldpers artikels kunnen ontlokken als
deze. Sterker : dezelfde tekst
stond tegelijkertijd in het Belang van Limburg, het blad
van vlaams-nationalistenvreter
Leynen.
« Voor ons zijn de begrippen
« nationalisme » en « demokra
t i e » zo hecht rnet elkaar vervlochten, dat de noodzaak niet
bestaat, ze afzonderlijk
te beklemtonen.
» De stichter van onze partij,
Sabin Arana Goiri, was in Europa trouwens de eerste die een
moderne demokratische
partij
voor ogen had. Zijn
beweging
ontstond als reaktie tegen het
eerste verlies van de baskische
fueros. Dat is gebeurd in 1839,
ongeveer de tijd dus, dat jullie
de stichting van de
belgische
staat moeten vermelden in jullie eigen nationale
geschiedenis.
» Maar zelfs de geweren
van
de Guardia Civil kunnen
ons
niet van de weg afhouden die
we vastbesloten
zijn te gaan :
de lange, harde weg van het
baskisch
zelfbestuur.
»Dat is ons
nationalisme.
Maar dan onverbreekbaar
verbonden met de zin voor sociale
rechtvaardigheid,
die de Basken sinds altijd al eigen is geweest. Wij werken niet alleen
aan een vrij Baskenland,
maar

• De hipokrizie boven de Moerdijk bij de « gévestigden » kenden we allang tegenover de
Vlamingen. Maar dat ze tegenover de Zuidmolukkers, die
hun trouw tegenover Nederland en hun strijd tegen het indonezisch centralisme zo d u u r
moesten betalen, een dergelijke cinische taal dierven verkopen, wisten we niet.
Lees dan even w a t de officier van justitie tegen de 35
Molukkers in Den Haag voor
de rechtbank uitkraamde.
« Maar veel minder begrijpclijfc is, dat mr. Van 't Veer bepaald laatdunkend
over het po-
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litieke doel van de
Zuidmolukkers spreekt. Hij noemt dit een
« hersenschiin » en neemt meermalen een loopje met de idealen van de zuidmolukse
patriotten.
» Wil hij naar een vrij en oivafhankelijk
Ambon terug,
nu
dat zou in de volgende
eeuw
misschien nog wel eens kunnen
gebeuren », zegt de officier ironisch over het heimwee
van
een der
verdachten.
» Over de jarenlange
vergeefse
onderhandelingspogingen
van de prezident der
zuidmolukse
regering-in-ballingschap,
ir. Manusama, zegt mr. Van 't
Veer sarkastisch
: «hij
heeft
niets bereikt. De
zuidmolukse
vertegenwoordiger
in
New
York heeft iets meer dan niets
bereikt. Samen hebben zij dus
niets
bereikt».
» E n verder : « de
republiek
der
Zuid-Molukken
(RMS)
bestaat
volkenrechtelijk
niet.
De afscheiding in 1950 door de
zuidmolukse
leiders van Indonesië, was onjuist. De nederlandse regering heeft
tegenover
de Zuidmolukkers
geen politieke, maar alleen
maatschappelijke verplichtingen.
De Zuidmolukkers vallen uitsluitend
onder het departement
van Kuituur, Rekreatie
en
Maatschappelijk werk. »

de nieuwe gids
En hier nog een andere hipokriet. Herinnert u zich wat er
er al niet aan propagandakreten door de CVP w e r d e n gelost
in 1968 ? « Zij w a r e n nu een
onafhankelijke vlaamse partij,
los van de P S C » . Cinische
Houben formuleerde het deze
dagen letterlijk zo :
« Na 7 jaar vruchteloze
pogingen, na 2 jaar
doordrukken
door de regering en allerlei parlementaire
perikelen,
ging de
herziening van de Grondwet er
plots door, blijkbaar
gemakkelijk. Wij stonden
ervan
verbaasd, konden onze ogen niet
geloven en moesten tot eigen
overtuiging
nog maar eens nagaan of het wel waar was.
»Het loont de moeite na te
gaan welke de oorzaken
zijn
van dit
welslagen.
»Vooreerst : de
kristen-demokraten
hebben
de
schrik
overwonnen
die de
federalistische oppozitiepartijen
hen op
het lijf hadden gejaagd
met
bestendig (let wel t.o.v. dezelfde oplossing) achter hun rug te
schreeuwen
«verraders
van
Vlaanderen»,
«traitres d la
Wallonië»,
«verraders
van
Brussel (erger nog) valets du,
CVP ».
» De kristen-demokraten
werden bij al dat geschreeuw
dikwijls ongerust, aarzelend,
afgeremd
in hun
kloekmoedige
voornemens.
» E n dan plots, voor
enkele
maanden (of waren het weken)
zijn ze het geschreeuw beu geworden — ze werden het tergen moe — en zijn beslist vooruitgetrokken
: die van Vlaanderen, die van Wallonië en die
van Brussel, verbaasd zij aan
zij te lopen, dezelfde weg op te
gaan en blok te vormen.
Verbaasd en zelfs verlegen,
als
echtgenoten
die « e n
distancement» van tafel en bed leven
en toch op een
zondagvoormiddag arm aan arm door de
dorpsstraat
gaan
(kennelijk
omwille van de ijzel).'»

waiter luyten
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bewegingslVlJJ^r
Antwerpen
antwerpen (stad)
kwisavond
Een ontspannende, gezellige
avond op dinsdag 19 januari
om 20 u. 30 in het Scheldehof,
Oude Koommarkt 28, Antwerpen belegt onze afdeling een
eerste
kwisavond
waaraan
iedereen kan deelnemen. Er
worden twee tegenstrevende
groepen gevormd. De ene onder de 25 jaar (Vujo) en de
anderen, oudere leden en simpatizanten boven de 25 jaar.
De beide groepen denken altijd dat zij het allemaal beter
weten. Wel, we zullen zien.
Mooie prijzen voor de winnende groep. Elk aanwezige dame
op voorhand een verrassingsgeschenk.
Vlaamse aktie en
kultuurgemeenschap
Galabal op 13 februari. Zaal
Harmonie. Plaatsen 200 fr. Te
storten op pr. Bergers 61.75.11,
Antwerpen. Inlichtingen : sekretariaat. Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 36.84.65.
dienstbetoon
Dagelijks op het sekretariaat : geopend van 9 tot 16 u. 30,
donderdags tot 19 u. Speciale
gevallen liefst op donderdag
van 18 tot 19 u. In verband met
COO-aangelegenheden op afspraak met dr. De Boel, tel. :
33.97.90.
ouderenzorg
Aansluitingen Vlaams Verbond voor Gepensioneerden
bij Goossens, Lg. Winkelstraat
42, Antwerpen, tel. 33.52.83.
lidmaatschap 1971
Onze bestuursleden of propagandisten zijn op ronde. Laat
hen niet nutteloos tweemaal
komen. Laat het lidgeld klaarleggen en verwittig de thuisblijvende familieleden van de
mogelijke komst der propagandisten. Dank bij voorbaat,

abonnementenslag

Het gaat goed met de abonnementenslag in onze afdeling ;
we staan namelijk aan de leiding van de afdelingen-rangschikking. Dat in de vermelding van de wervers nooit een
naam voorkomt van onze verdienstelijke bestuursleden of
propagandisten is het gevolg
van een afspraak tussen onze
abonnenmenten - jagers.
Als
abonnement-aanbrenger wordt
op de fameuze oranje kaarten
steeds VU-Antwerpen
Stad
vermeld. Van «equipe-geest »
gesproken.
balen
nieuw bestuur
Voorz. : J. Peeters ; ondervoorz. : A. Mangelschots (Olmen) ; sekr. : E. Adriaens ;
penningm. : J. Aubroeck ; prop.
M . Brepoels ; org : P. van
Outsel ; jeugdverantwoordelijken : V. Merten en R. Janssen;
gemeentepolitiek : A. Geuens
en V. Vandecraen ; afgevaardigde vrouwenklub : Maria Bogaerts.
borgerhout
vu-schepenen aangesteld
Maandag 4 januari had de
eerste zitting plaats van de
nieuwe
gemeenteraad.
De
Volksunie-fraktie
(7
man)
vormde een impozante groep.
Onze vrienden Juul Dillen en
Bert Verbeelen werden tot
schepen verkozen respektievelijk
van
Gemeentebouwen,
O.R.D. en van Kuituur en Leefmilieu. Onze schepenen en onze raadsleden zullen zich inspannen om de ganse bevolking van Borgerhout ten dienste te zijn.
sociaal dienstbetoon
Juul Dillen, Lode van Berckenlei, 184, tel. 21.30.90 ; Bert
Verbeelen, Jos. Posenaertsstr.,
37, tel. 35.37.08 ; Frans Dirks,
K. van den Oeverstraat, 26, tel.
36.38.94 ; Dirk Stappaerts, Bikschotelei, 246, tel. 21.39.97 ; Hugo Andries, Turnhoutsebaan,
98. tel. 36.59.67 ; dr. Jacobs. Te

Boelaerlei, 29, tel. 21.21.36 en
Karel Eyskens, Weversfabriekstraat, 40, tel. 36.56.10.
Voor de C.O.O. : mevr. Raetsvan den Driessche, Vingottestraat, 55 tel. 36.79.97.
gelukwensen
Wij feliciteren van ganser
harte onze leden : Dietvorstvan den Langenbergh, René
Carelsstraat, 7, met de geboorte
van hun vijfde kindje, Ellen en
Gurny-Luyckx, Spillemansstr,,
6, met de geboorte van hun
vierde kindje ; Jeroen.
broechem
kerstfeest
In de mooie versierde turnzaal van de meisjesschool ging
het kerstfeest van de plaatselijke VU-afdeling door. De poppenkastvoorstelling boeide ten
zeerste onze vele kinderen, de
films over de wandeling in de
bloeiende boomgaarden, de uitstap naar de kalmthoutse heide
en onze verkiezingsfilm trokken de volle aandacht evenals
de kindervertelling met bandopname. Na een smakelijke
koffietafel volgde de uitdeling
van geschenken aan onze kinderen, 's Avonds werd een
kaartprijskamp
boomke-wies
gehouden en mochten wij
vrienden uit Ranst en Herenthout welkom heten. De meer
dan 100 prijzen dienen nog afgehaald tot uiterlijk 15/1/'71 ;
Nrs : 081 - 831 - 640 - 410 - 770 570 - 918 - 346.
Hartelijk dank aan alle medewerkers en aan de schenkers
van de prachtige prijzen,

leden- en

abonnementen werving
Nieuwe lezers die niet regelmatig hun blad ontvangen
worden verzocht hiervan kennis te geven aan de bestuursleden. Nieuwe leden worden
nog steeds aangenomen en ingeschreven : 1971 moet de broechemse afdeling brengen tot
100 leden. Wij zijn daar niet
ver meer af. Kandidaat-leden :
geef naam en adres aan een van
de bestuursleden, wij doen de
rest.
Aan alle vrienden een gelukkig nieuwjaar.
heist-op-den-berg
vierde viaamse nacht der
zuiderkempen
Vierde VU-bal op zaterdag
30 januari 1971 vanaf 20 u in de
zaal Eden, Bergstraat 144 te
Heist-op-den-Berg, met het orkest Ewald Froh, de zangeres
Jeanine Callebout, gastvedette
Mary Porcelijn, de antwerpse
beatformatie The Bats en Hamondorgelmuziek. Inkom : 50
fr.
lier
nieuw bestuur
Dillen Louis, Mechelsesteenweg 311, tel. 03/702200 ; o/voorzitter Boogaerts Frank, Zuid
Australiëlaan 69 ; Peeters Antoon, Mechelsesteenweg 80, tel.
03/703929 ; Alaerts Maurits,
Berlaarsesteenweg 80 tel. 03/
702491 ; Lachi Frans, Kromme
Ham 14 ; Nijlemans Jan, Hazenstraat 34, tel. 03/703133 ;
Omroeper : Schoenmakers F.,
Hertog Jansstraat 16 en Mortelmans Karel, Oudstrijderslaan 6
Gemeentepolitiek : Vercauwen
Sylvain, Eeuwfeestlaan 84 en
VUJO : Duys Hilde, Sterrenstraat 65, allen te Lier.
merksem
lidkaarten 1971
Onze bestuursleden en wijkleiders zijn volop bezig met het
innen der lidgelden voor het
jaar 1971. Onthaal hen goed.
Afwezigen kunen terecht iedere woensdagavond van 20 uur
af in Tijl.
sociaal dienstbetoon
ledere woensdagavond, van
20 tot 21 uur, zitdag van een '
onzer mandatarissen in Tijl.
!
Zorgvuldige en diskrete behandeling van uw problemen ;
is verzekerd. Men kan ook te- i
lefonisch afspreken • Lieven '
Kalingart. 45.85.19 ; Toon De- !
wachter, 45.65.59 of 45.24.38 ; '

Luc Droogmans, 45.51.81. Telefoon van onze organizatieleider
Omer Stevens 45,25.17.

aanbevolen

Toneelvoorstelling door de
merksemse toneelkring « Pantarei » in de Bartschouwburg,
op 2Ï februari e.k, om 8 uur
met « Gelukkige dagen ». Kaarten a 30 fr bij onze bestuursleden, in Tijl of K. van Bockel,
tel. 45,57.77.
mortsel
rouw
Afdeling Mortsel was met
een afvaardiging aanwezig op
de begrafenis van onze diep
betreurde dr. Karel Delahaye.
Afdeling Mortsel wil hierbij
zijn diep medevoelen betuigen
aan mevrouw Delahaye en kinderen.
nijlen
nieuw bestuur
Cools Herman, J.E. Claeslaan
45; o/voorzitter Lenaerts Louis.
Albertkanaalstraat 28 ; Vercammen Noël, Broechemsteenweg 94 ; Caethoven Walter, Katerstraat 150 ; Buellens Frans,
Goorkant 64 ; ; Gui René, Gemeentestraat 41 ; Vekemans
Boni, Heibloemstraat 30.
Leden : Haverhals Louis, Katerstraat 134 ; Busschots Frans,
Van Raemdonckstraat 6 ; van
Dessel Lode, Zandevekenvelden 8 allen te Nijlen.
Gemeenteraadsleden: van Dessel Lode, burgemeester en onderwijs ; Kegelaers Louis, Legebaan 5, Nijlen, schepen O.W.;
Caethoven Walter en van Tenderloo Achilles, Statieplein 2E,
Nijlen.
schoten
bestuur
Op donderdag 7 januari vergaderde het nieuwe bestuur. De
leden zullen een uitvoerig verslag, samen met een agenda
der geplande aktiviteiten thuis
bezorgd krijgen,

hulde

Het bestuur brengt hulde
aan ons bestuurslid Ludo Verswyvel en zijn echtgenote terwille van hun bijzondere inspanning voor amnestie te
Diksmuide, waar zij hongerstaker Aloïs Verbist 12 dagen
gezelschap hielden.
malpertuusvrienden
Morgen zondag 17 januari
wandeltocht door de Voorkempen. Vertrek te 11 uur. Knapzak en stevig schoeisel gewenst.
Aan de wandeling is een wedstrijd verbonden van heemkundige aard. Inschrijvingen bij
Jos De Borger, Anjerstraat 25,
Walter Verduyn, Arthur Verhoevenlaan 6 of vanaf 10.30 uur
aan het lokaal. Deelneming 10
fr.
werkvergadering
ledere vrijdag vanaf 20.30 u
werkvergadering in de Braamstraat 121 bij Ludo Verswyvel.
Iedereen welkom.
vorst-kempen
bal
We behaalden bij de vorige
verkiezingen 17 % der stemmen en menen dat dit mag gevierd worden. Daarom VU-bal
in Vorst op zaterdag 20 februari. Nadere inlichtingen volgen,

feest

In maart organizeren we een.
« VU-teerfeest » voor al onze
leden.
ledenaktie
We bereikten reeds 1,8 %
van de bevolking. Op het bal
hopen we de 2 % te overschrijd'en.
bestuur
Rog Geeraerts doet als gemeenteraadslid afstand van
het voorzitterschap van de afdeling. Octaaf Janssens volgt
hem op. Door de voortdurende
stijging van ons ledenaantal
mag een achtste bestuurslid
aangeduid worden,

vu-bal

Zaterdag 20 februari : bal
van de VU-afdeling Vorst in
het clubhuis van FC Exelsior
(op het voetbalterrein van
Klein-Vorst). Inkom ; 25 fr.
Westmalle
kempisch volksuniebal
Op 6 februari 1971 om 20 uur.
Orkest : « The Teilstars » in de
feestzaal « Modern », Antwerpse steenweg 134 Westmalle,
Gratis reuze-tombola.

Brabant
anderlecht
nieuw bestuur
Voorzitter : dr. Jan Pirijns,
Graindorlaan 11; sekretaris :
Daniel Deconynck, Lenniksebaan 1057; penningmeester : R.
Rongé; propaganda : Michel
Van Neste en Leo Ebraert; organizatie : A. Van Riet; lid de
h. Steven Van Haelst, gemeenteraadslid Vlaamse Belangen,
Dezelfde avond werd ook een
uitgebreidde redaktieraad samengesteld.
vujo anderlecht
In aanwezigheid van de arr.
sekretaris F. Adang werd in
samenwerking met het plaatselijk VU-bestuur een Vujo-kei-n
opgericht. Voorzitter is : Jan
Piet Jakobs, V. Olivierlaan 14:
sekretaris : Egide Plovy, F. Depauwstraat 55 en penningmeester : F. Tratsaert. Veel sukses!
bertem
openbare vergadering
Openbare vergadering op
maandag 18 januaii om 20u30
in zaal «Bij Gaston Frederickx», Dottermansstraat 2,
Bertem, Bart Cardijn geeft
«randbemerkingen
over de
vrijheid om in een vreemde
taal school te lopen». Senator
Van Haegendoren geeft «bespreking van de politieke implikaties en gevolgen van de
Grondwetsherziening >K Iedereen is van harte uitgenodigd.
brussei (arr.)
bijzondere arr. raad
De bijzondere Arr. Raad
waarop een nieuw arrondissementeel bestuur moet verkozen
worden, heeft plaats op zaterdag 30 januari 1971 om 15 uur
stipt in het lokaal Waltra, Arduinkaai te Brussel. Kandidaturen kunnen gezonden worden naar het arr. sekretariaat,,
of kunnen vlak vóór het beginnen
der
kiesverrichtingen
schriftelijk
gesteld worden.
Eveneens zullen op deze vergaring zes nieuwe raadsleden gekoöpteerd worden. Hiervoor
dienen de kandidaturen voorafgaandelijk in het bezit van
het arr. bestuur te zijn, uiterlijk op woensdag, 27 januari
e.k. Enkel leden van de arrondissementele raad kunnen hun
kandidatuur voor het nieuwe
bestuur stellen, de te koöpteren
raadsleden kunnen slechts door
een lid van de arr. raad voorgesteld worden.
Provinciaal voorzitter Bob
Maes. in aanwezigheid van
een afvaardiging van het partijbestuur, zal de vergadering
leiden.
agglomeratieraad brussei
Volgende vergadering op
donderdag 28 januari e.k. om
20 uur in het arrond. sekretariaat, Dupontstraat
27 te
Schaarbeek.
molenstede
erevoorzitter
Het afd. bestuur besloot eenparig het erevoorzlitterschap
toe te kennen aan de heren
Wellens Sebastiaan en Van
Meeuwen Eduard, enige nog in
leven viaamse
oudstrijders
van Molenstede.
amnestiemars
De VU-afdeling van onze gemeente zond een delegatie naar
de amnestiemars op 26 en 27
december 1970. Onze oprechte
gelukwensen aan Karel Celis
en André Beutels.
schepen van de weyer
aangesteld
Op donderdag 7 januari 1971
werd onze medewerker Dirk
van de Weyer aangesteld als
schepen van onderwijs en kuituur. Raymond van Compel
zal samen met bovengenoemde,
de 2 zetels bezetten dear onze
afdeling veroverd op i r oktober 1970.
wensen
Aan ons steeds groeiend aantal leden wensen wij al het j
beste voor 71, de blik gericht
naar een steeds dichterbij komend federalisme.
I

laken
kermis
Op 6 februari 1971 richt onze
afdeling een pensenkermis 'n
met een tom_bola. Het moet een
sukses worden. Hou dus deze
avond vrij. _
leden en abonnementen
Een onzer bestuursleden zal
zich eerstdaags aanbieden voor
de hernieuwing van het lidmaatschap 1971. Maak van
deze gelegenheid gebruik een
abonnement te nemen op ons
weekblad « WIJ ».
leuven (arr.)
arr. bal
Ons jaarlijks arr. bal gaat
door op zaterdag 30 januari in
de salo»s Georges, Hogeschoolplein. Leuven.
Miei Cools zingt. Orkest Bert
Minten.

Dame 40 jaar - d i p l o m a technisch
handelsonderwijs - steno-dal<tylo zoel<t passende betrel<king in h^t
Mechelse of hef A n t w e r p s e Schr.
senator Jorissen, Louisastr 31 l^lechelen. Tel 015/435.96
R1
Bediende, 15 jaar ervaring stock •
expeditie - fal<turatie - zoekt passende betrekking als b e d i e n d e - m a gazijnier Schrijven senator Jonssen,
Mechelen. Tel. 0 1 5 / 4 3 5 96
R2
Ervaren b o u w k u n d i g tekenaar 32 j . ,
zoekt betrekking b o u w f i r m a of b e tonkonstruktie : Brussel - Mechelen
A n t w e r p e n Schrijven of opbellen :
senator Jorissen, Mechelen,
R3
Jonge bediende, 25 jaar, zoekt passende b e t r e k k i n g , zelfs interim, in
Mechelen, Brussel of A n t w e r p e n .
Kontakt met sen. Jorissen, Louisastraat 3 1 , Mechelen, tel. 015/435,96
R4
.Bureelhoofd zakenkantoor, evenals
redakteurs en d a k t y l o g r a f e n g e zocht voor Brussel, Gent en A n t w e r p e n . Kontakt via senator van
Haegendoren, G u i d o
Gezellelaan
63 - 3030 Heverlee, tel, 016/245.45
R 5
Fizisch licht gehandikapte
(geen
zwaar w e r k ) 35 jaar, zoekt betrekking als magazijnier o f in d r u k k e r i j b e d r i j f Brussel, Mechelen of A n N
w e r p e n . Schr. senator Jorissen, M e chelen, Louizastraat 3 1 , t e l . 0 1 5 /
435.96
R 6
Bediende, 49 ] . , zkt b e t r e k k i n g i n
het A n t w e r p s e . Schr. o f t e l . sen.
Jorissen, M e c h e l e n , t e l . 0 1 5 / 4 3 5 . 9 6
R7
Voor de antwerpse agglomeratie
w o r d t gezocht vr. of mann. m e d e w e r k e r voor het w e r v e n v a n a d vertenties (part-time op k o m m i s sie).
Schr. bur. blad onder letters
RD - R8
Dinam. firma Laken (Brussel 2) v r .
mannel. o f v r o u w e l . bed. v o o r g e varieerd b u r e e l w e r k - Vereisten ;
w e r k l u s t i g , met d i p l o m a A 6 - A 2 of
gelijkwaardig
getuigschrift.
Schr.
blad met curr. vitae an g e w e n s t
loon.
fi 9

T. van Ovarstraelen
Hoofdredakfeur
Alle briefwisseling voor
redaktl* naar
Rotatyp, Sylvatn Dupufslaan
110
1070 Brussel
TeL
23.11.98
Beheer
Volderssfr. 71 Brussel 1000
Tel.
(02)12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dli adres
Jaarabonnement 300 fr.
Halfjaarlilks
170 fr.
Driemaandelliks 95 fr.
Abonnement buitenland
480 ft.
Sfeunabonnemen)
320 fr.
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Losse nummers 8 fr.
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rummen . geetbets
openbare vergadering
Vrijdag, 29 januari om 20 u.
in caie Droogmans, Dorpstraat
Rummen, met als spreker senator van Haegendoren. Tegelijk
bestuursverkiezing voor de
nieuwe afdeling tussen 20 en
22 u. Kandidatuur melden vóór
23 januari bij Roel Baets,
Steenweg naar Kortenaken, 30,
Geetbets.
St. Joris weert - neerijse

nieuw bestuur

' Tijdens een zeer druk bijgewoonde volksvergadering, waar
volksvertegenwoordiger
Vic
fS^ciaux de brusselse toestanÏÏen uiteenzette, werd volgend
; afdelingsbestuur verkozen :
t yoorzitter : Gaston Hendrickx,
Stwg op St Joris-Weert, 1,
-Neerijse; sekretaris : Erik Marï^ens, Huldenbergstraat 12, St
Agatha-Rode; penningmeester :
Guy De Vos, Oude Waverse
baan 58, St Agatha-Rode; propaganda : Willy Van Laere,
Hazeveld, St Joris-Weert; orgahizatie : Hubert Verbist, Langestraat 7, Neerijsse. Verantwoordelijken voor de nieuw te
stichten afdeling Oud-Heverlee,
Elanden, Vaalbeek : Frans Binon, Grezstraat 14, Vaalbeek en
Liliane Vanhoof,, Elandenstraat 16, Vaalbeek.
vossem • leefdaal - duisburg
bestu u rsverkiezi ng
Bestuursverkiezing voor onze
^ e u w e afdeling op vrijdag 29
januari tussen 20 en 22 u in
cafe wwe Crabs, Vossemroot,
ï2, Vossem (root). Kandidaturen kunnen binnengestuurd
worden voor 23 januari bij
Frans Trappeniers, Treuveld,
24 Vossem.
wemmei - hamme - relegem
dank
Wij danken onze leden en
belangstellenden die bewerkt
hebben dat onze 2 kandidaten
verkozen werden voor de gemeenteraad Wemmei.

Oost-Vlaanderen
denderleeuw
herverkiezing
De VU-afdeling van
Denderleeuw doet een oproep aan de afdelingen
die nog materiaal in voorraad hebben van « 11 oktober 1970 ». Ook financiële steun is van harte
welkom. In beide gevallen zich wenden tot Wilfried
De
Metsenaere,
Sportstraat 2, Denderleeuw, prk. 25.19.74,

ertveide
nieuwe afdelingen
Volgende nieuwe VU-afdelingen werden door toedoen van
VU-Ertvelde deze maand reeds
opgericht : Assenede, Kaprijke,
Oosteeklo en Evergem.
vu-bal meetjesland
Heden zaterdag 16 januari,
met het orkest « De Bartels »
in zaal Centraal te Ertveide ;
tevens tombola.
gavere
sociale zitdag
Zowel te Gavere als te Vurste werd onze eerste zitdag met
sakses ingezet : aan alles bestVursleden is nu de taak toebedeeld ons dienstbetoon te
helpen uitbouwen.
kol portage
In akkoord met de afdeling
Merelbeke zullen kantonnale
kolportages worden gehouden,
iedere laatste zondag der
maand. Op 31.1.71 te Merelbeke.
volksvergadering
Vrijdag 5 februari, 20 u.,
spreekt Bob Maes te Asper, in
feestzaal « Kiekeskot », Koonkeveld 17, over « Brussel » en
de « zaak Laken ». Daarna gezellig samenzijn. Een speciale
editie van de « Weergalm »
verschijnt als uitnodiging op
4000 exemplaren. Financiële

steun is welkom op postrekening 857368 van Willy De Rijcke. Schel destraat 17, Gavere.
weergalm
Teksten voor de februarieditie moeten ten laatste op 23
januari binnen zijn bij dr. R.
Meysman, Kasteelstraat 22,
Melsen. Nieuwe adressen dringend bezorgen aan sekretaris
Mark De Langhe, Scheldestraat
9, Gavere,

propaganda

Onze afdeling stelt ter beschikking van alle andere afdelingen het boek « Federalisme,
utopie OU possibilité ? », van
Ludo van Wauwe, vertaald en
omgewerkt uit zijn nederlands
werk, uitgegeven in Parijs in
1971, en een fantastisch propagandamiddel voor onze medewerkers ! Prijs : 180 fr., te
storten op rekeningnummer
68405 van Piet De Pauw bij de
Kredietbank, Kouter te Gent.
gent - eekio (arr.)
arr. bestuur vujo
Voorz. : Koen van Meenen,
Nederbroekstraat 1, Heusden ;
ondervoorz. : Paul van Grembergen. Prilkouter 9, Ertveide ;
sekr.: Rita Haudenhuyse, Tuinwijk Jan Verhaeghe 5, Merelbeke ; afg. arr. VU-bestuur :
Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, Gent ; penningm. : Rita Bruggeman, Prins Albertstraat 24, Mariakerke ; prop. :
Mark Rummens, Kon. Albertlaan 128, Gent ; org. : Ludwig
Wauters, Schaverdijnstraat 44,
Gent ; public-relations en sociaal jeugddienstbetoon : Willy
Claes, Anjelierenlaan 32, Gent.
aan alle vu-afdelingen
Het arr. Vujo-bestuur vraagt
dringend aan alle VU-afdelingen van het arr. Gent-Eeklo,
de namen, adressen en leeftijd
van alle VU-leden beneden de
35 jaar toe te sturen aan onze
propagandaleider Mark Rummens, Kon. Albertlaan 128,
Gent. Bij voorbaat hartelijk
dank.
vandaag, vergeet het niet!
Vujo-Gent verwacht je op
haar 2e Tee Dansant heden zaterdag 16 januari vanaf 20 u.
in « Open Hof » Reinaartstraat
26, Brugse Poort, Gent. Ingang :
15 fr.

heusden
sociaal dienstbetoon
Gemeenteraadslid Koen van
Meenen : iedere maandag van
19 u. tot 21 u. in de Nederbroekstraat 1. Of na afspraak :
tel. 52.73.88.
jeugdhobbyklub
ledere zondag vanaf 14 u. in
ateljee « de dikke linde ». Gezonde lektuur, schaakspel, fotografie,
muziekbeluistering
enz. Leiding : jeugdafgevaardigde Joris Delporte. Iedereen
is welkom.
redaktieraad : horen, zien
en spreken
De redaktieraad van dinsdag
12 januari is verschoven naar
maandag 18 januari om 20 u.
stipt.
impe - oordegem vlierzele • erondegem
gewestelijk bestuur
Zaterdag 9 januari 1971 werd
te Impe volgend gewestelijk
bestuur verkozen voor de afdelingen Impe, Oordegem (Bavegem, Smetlede), Vlierzele en
Erondegem (Vlekkem, Ottergem) : voorz. ; van der Gucht
Robert, Oordegem ; sekr. : Godefroit Frans, Impe; penningm.:
Haustrate Jozef, Oordegem ;
org. : van de Velde Aloïs, Vlierzele ; prop. : Henderickx Jules,
Vlierzele ; De Bruyne Julien,
Erondegem ; Vereecken Roger,
Vlekkem ; ondervoorz. : van
den Steen Philemon, Impe ;
soc. dienstbetoon : De Pauw
Denis, Impe ; studie en dokumentatie : Hermie Herman,
Vlierzele ; redaktie : Henderickx Ghislain, Vlekkem ; public relations : van den Broeck
Remi, Lede ; gekoöpleerde leden : De Neve Pierre, Impe ;
Lievens Marcel, Lede ; Rosschaert Roger, Impe ; Verstraete Désiré, Lede.
kallo
nieuw bestuur
Voorz. : Honoré Hermans ;
sekr.-penningm. : Emmanuel

D'hamers ; prop. : Hugo de
Keulenaer ; org. : Kristiaan
D'hamers ; koördinatie : mej.
Marcella vaa Puyvelde.
merelbeke
telegram
De afdeling stuurde tijdens
zijn hongerstaking aan dhr
Verbist volgend telegram :
« Verbeten vecht Verbist voor
vrede door verzoening, onze
dankbare hulde ».
drie-koningenfeest
Voorbij ons traditioneel jaarlijks drie koningsfeest. Voorbij
de vreugde van de 350 aanwezige kinderen. Vergeten echter
niet de vreugde die zij beleefden aan de lotgevallen van
Pierke en Assepoes door het
poppenspel « Magie ». Vergeten ook niet de gloednieuwe
drie koningen voor 1971, evenmin als de smakelijke boterkoeken en de chokolade-melk,
gratis bezorgd door de melkerij Concordia van Lemberge.
De afdeling vergeet ook de
daad niet van de merelbeekse
geestelijken die de parochiezaal spijts uitgeoefende druk
voor de Volksunie openstelde.
st. niklaas
nacht van europa
Ga je ook naar de « Nacht
van Europa » op 23 januari '71
in het hotel K Serwir » te SintNiklaas ? Twee dansorkesten,
een jazzkelder en de vlaamse
vedetten Ann Christie en John
Terra verwachten er U. Kaarten bij Jan Pieter Maes, Verdurmenstraat 6, St-Niklaas, tel.
76.51.30.
welle
vu-bal
Op 27 februari in de zaal
Eendracht, Dorp. Orkest :
Actif Club met de zangeres
Christly.

West-Vlaanderen
Dringend gevraagd voor
herkiezing te Harelbeke
op 24 januari 1971 :
— Propagandamateriaal ;
— Affichen en affichetten met lijst nummer
2 ;
— Wie bezit nog affichen : «Mijn frank is
gevallen, nu stem ik
VU » ?
Voor afhalen : R. Stodi,
Vlaanderenlaan 46, Harelbeke. tel. 701.61.
bredene
gemeenteraad
Op 4 januari werden onze
twee
VU-gemeenteraadsleden
(gekozen op de lijst van de
burgemeester)
ingezworen :
Raymond Lagast en Fernand
Annys. Raymond Lagast werd
verkozen tot eerste schepen
van Bredene. Van harte profisiat en veel sukses.
ettelgem
bsp-orde
Op de installatievergadering
van de nieuwe gemeenteraad
ging het er eigenaardig aan
toe. Trots aandringen van ons
lid M. Meijns werd hem herhaaldelijk het woord geweigerd. Om verder aandringen te
voorkomen, besliste de sekretaris (niet de voorzitter) dat
de vergadering geheven was.
Dat belooft.
handzame
schepen
Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, werd ons lid Albert
Braem tot schepen verkozen
van Handzame. Van harte proficiat.
leper
geboorten
Hartelijke gelukwensen aan
de heer en mevr. Titeca-Devos,
Rijselstraat 32 bij de geboortevan een flinke zoon, Kris, die
zijn broertje Kurt kwam ver-

voegen op 2 januari '71. Tevens
wensen wij onze uittredende
voorzitter, dhr Devos Jerom
(thans penningmeester) en zijn
dame, van harte geluk met de
geboorte van hun 13e kleinkind
Op 1 januari 1971 werd Lieven geboren te leper als eerstgeborene van 1971. Hartelijk
proficiat aan de gelukkige ouders, dhr en mevr Guido Merlevede (Brielen).
klemskerke
gemeenteraad
Onze verkozene Gentiel Borny heeft duchtig van zich doen
spreken toen bleek dat iemand
een schepen uit de minderheid
hielp verkiezen. Proficiat en
doe zo verder.
koekelare
overlijden
Op 11 januari werd ten grave gedragen de heer Alfons
Landuyt, betreurde vader van
onze afdelingsvoorzitter en ondervoorzitter van het arr. bestuur Antoon Landuyt. Onze
innige deelneming.
nieuw bestuur
10 januari werd voor de VU
van Koekelare een belangrijke
dag. Talrijke leden brachten
hun stem uit bij de verkiezing
van het nieuwe bestuur. Het
werd een triomfantelijke dag
voor kamerlid Lootens, en een
duidelijk antwoord aan de zonderlinge koalitievormers vooral
uit het kristelijk kamp, die
liever scheepgaan met geuzen
als ze maar niet van de VU
zijn.
leffinge
geboorte
Op 28 december kwam een
eerste kindje bij onze leden
Willy Vanhee en Monique Vanhercke, waardoor Dries meteen
grootvader werd. Onze hartelijke gelukwensen.
ledenvergadering
Op 22 januari a.s. in café
Vanoverschelde,
Dorpsstraat,
belangrijke algemene ledenvergadering met voorstelling van
het nieuw bestuur.
middelkerke
gemeenteraad
In afwachting dat hij benoemd zal worden tot burgemeester werd André Inghelram
tot eerste schepen van Middelkerke gekozen, en Lieve Clarysse-Laleman, tot 3e schepen,
waarschijnlijk de jongste schepen van ons land. Aan beiden
van harte proficiat en veel
sukses.
ooigem
bestuursverkiezing
Na het sukses van de gemeenteverkiezingen met vier
verkozenen op elf (nl. dr R.
Debucquoy, mevr. Dewitte-Dewulf, W. Thys en J. Verfaille)
waardoor we deel uitmaken
van het schepenkoUege werd
een nieuw bestuur verkozen :
Raf Berton, voorz. ; H. Lagast,
ondervoorz. ; D. Vandemeulebroucke, penningm. ; L. Teerlinck, sekr. ; R. Mervillie, org. ;
G. Lerouge, prop. ; C. Decorte
en L. Cooman, jongerenwerking.
Oostende
nieuw bestuur
Op 8 januari kwamen meer
dan 160 leden samen om het
nieuwe bestuur van onze afdeling te verkiezen. Er waren 27
kandidaten voor 19 bestuursfunkties.
in memoriam
Te Antwerpen overleed een
goed West-Vlaming, dr. Jozef
Quaghebeur, broeder van onze
leden Felix Qughebeur, en familie, aan wie wij langs deze
weg onze innige deelneming
betuigen.

huwelijk

In plaats van ons afdelingsbestuur te helpen verkiezen
stapte Erik Ghysel op 8 januari
in het huwelijksbootje met
mej.
van Eenoo. Aan beiden
onze meest hartelijke gelukwensen.
oudenburg - ettelgem
nieuw bestuur
Voorz. : Jeroen Storme ;
sekr. : Jaak Vereecke ; pen-

ningm. : Roger Laveijne ;
prop. : Gerard Thijs ; org. :
Lucien Decleer. Ons gemeenteraadslid van Ettelgem, Maurits Meijns zetelt in die funktie ook in het bestuur.
roesela re
vlaamse vrouwen
Alle leden met echtgenoot
of verloofde worden uitgenodigd op 27 januari om deel te
nemen aan een pannekoekavond in de Blauwvoet.
roeselare - tielt (arr.)
arr. raad
De nieuwe arr. raad zal samenkomen op zaterdag 23 januari om 16 uur in het «Vlaams
Huis» te Izegem. Alle raadsleden met stemrecht en de afdelingsvoorzitters mte hun sekretarissen worden verwacht,

verkiezing nieuw
arr. bestuur

In aansluiting met arr. raad
van 23 januari komt de Raad
opnieuw samen op 30 januari
in het lokal Vlaams Huis te
Izegem om over te gaan tot de
verkiezing van het nieuwe arr.
bestuur.
ruddervoorde
mossel-friet avond
Voor alle leden, simpatizanten van de afdeling Ruddervoorde, Hertsberge, Waardamme op 21 januari a.s.

steun

Tijdens de nieuwjaarsdagen
werd 500 fr. steun overhandigd,
vanwege de VU-afdeling, aan
de plaatselijke « Moto-Sport »
te Ruddervoorde, gevestigd in
safe « 't Haantje ».

sportbevordering

Volksimielid Joel Hoste,
Stationsstraat
59,
Ruddervoorde werd tot voorzitter gekozen van de plaatselijke sportvereniging (wielrennen) «Riddersport ».

bestuursverkiezing

Het huidig bestuur blijft in
funktie. Een aanvulling zal geschieden wegens fuzie van gemeentelijke afdelingen
van
Ruddervoorde, Waardamme en
Hertsberge.
westende - lombardzijde
eigen afdeling
Op 4 januari werd overgegaan tot de installatie van ons
eigen afdelingsbestuur in aanwezigheid van arr. voorzitter
en sekretaris en van onze beide
schepenen.
Voorz. : Herwig van Eecke ;
sekr. : Hugo Verstraete ; penningm. : Theo Dezayer ; prop. :
Lon Dewulf ; org. : Herman
Maesen, welke laatste onze afdeling in de arr. raad zal vertegenwoordigen.
zarren - werken
nieuw bestuur
Voorz. : Roger Dehoorne
(Werken, tevens gemeenteraadslid) ; sekr. : Willy Serpieters ; penningm. : Antoon
Callebert (tevens gemeenteraadslid) ; prop. : Urbaan Denblijden ; org. : Erik Vanthuyne;
Vujo : Johnny Devoldere.
Eenparig en met hulde van
bestuur, arrondissement en leden werd onze goede vriend
Silveer Lanckriet, uittredend
voorzitter, benoemd tot erevoorzitter van Zarren-Werkeru

MEDEGEDEELD
dodenherdenking te gent
Jaarlijkse dodenhulde ingericht
door
Vriendenkring
Sneyssens in samenwerking
met St. Maartensfonds en VOS
Gent op zondag 24 januari a.s.
10.30 u. Gent-Roeland : vertrek
naar Laarne ; 11 u. LaarneKerkhof : korte simbolische
plechtigheid ; 12 u. LoiirdesBasiliek : H. Mis met kanselrede door E.P. Godefroy ; 16 u.
Gent-Roeland : dodenhulde met
gelegenheidstoespraak door Piet
Vermeir, « Reimond Toilenaere » door Oswald van Ooteghem en optreden van de Jagerskapel.
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^

Meer dan één tevreden klant is met slechts 100.000 F met ons begon- op één van zijn vele keuze-gronden. Graag tonenwijUeen greep uit
nen. U krijg van meet af aan een grondige studie van uw woning en onze verscheidene reaiizaties, die stuk voor stuk juweeltjes zijn. En
de juiste prijs. Voordeiiger dan wie ook, omdat ABK alies zelf doet. werken graag voor U weer iets totaal nieuws uit. Vrije keuze van
Daarom ook is de kwaliteit zoveel hoger. ABK bouwt op uw grond of architekt. Begin alvast met ons vrijblijvend Inlichtingen te vragen.
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Coco Chanel was tegen mini
Niet coconvenabel genoeg

« Oude » kerk in Nederland...
...gesimonizeerd

Vrouwelijke schepen te Roosdaal
O, roosje van den Dale

Machtsstrijd in Spanje
Obus Dei
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Gemenebest krijgt...
...Heath-lines

Twee gendarmes voor de
rechtbank
Omdat hun liefjes rijkswachteruitkrabbelden

Kompensatie voor kernversneller
Focantidotum

Ondergrondse strijd in
Brazilië
Riool de Janeiro

Aanslag op minister Carr
Carrambol !

Apotekers verdedigen hun...
...magistraalmoes

Russisch cellist mag niet naar
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En echt waar, lang nadien ontde\t
kursief schuilgingen.
zij haar misslag, maar de politie-boefeontvanger

politieburo

I\ zit weer eens tegenover 'de agent-van-dienst
tn het politieburo van mijn dorp (dorp bij wijze van spreken, want het ts de grootste en bestbestuurde gemeente van het arrondissement).
Wordt dus een saai verhaal. Intriges zijn ons hier
vreemd. Stmenon laat ons helemaal lin\s liggen.
Nochtans hebben wij een politieapparaat dat be{waam is twee hold-ups per dag onder de \nie
te houden. Tenminste als het voor 8 uur 's avonds
gebeurt, na \antoortijd moet de burger zelf voor
zijn veiligheid instaan.
Het politieburo dus. l\ heb de pie\ van het
dertigste proces-verbaal m mijn automoielverleden veroverd. Was een mooi streefgetal. Uitgever
Walter Bec\ers bereidt dat wellicht nooit. Hoe-

r

wel hij het misschien zou wensen, want hij \an
zich best veroorloven hierover dertig peperdure
gedichtenbundels uit te geven. En i\ mocht hier.
op dit politieburo oo\ reeds een stapeltje minnelijke schihXingen \omen afhalen. ]e \ent dat :
minnelijke groene bulletijns van storting, betaal
ons ^oo fr. en zand erover.
Mijn vrouw legt die groene betaaldingetjes bovenop de verzameling van andere groene verzoef{jes om betaling. Op een onvoorspelbare dag
ontbrandt in haar de betaalwoede. Eerst loo fran\
voor Bond zonder naam, loo fr. voor nog eens
een tijdschrift dat i\ wil hebben, lOO fr.-aan 'de
gemeenteontvanger voor zijn vuilnis\ar (en 'het
moest i^o fr. zijn), loo fr. voor de minnelijke

ontde\t het niet en wij zeggen oo\ zand erover.
Maar wat i\ óó\ ontde\ : sinds mijn vrouw
mijn wagen nagenoeg ingepalmd heeft, nemen
mijn bezoe\en aan het politieburo onrustwekkend toe. En i\ zeg nog eens zand erover. Dat
i\ intussen oo\ al eens mocht \omen luisteren
naar het verslag van het onderzoe\ naar de diefstal van mijn wagen te Orleans, vertel i\ hier
maar terloops. Want dat was een boeiende kluif
en dit verhaal moet een saai verhaal worden.
De agent-van-dienst houdt mijn paspoort in de
hand en bereidt zich voor op het notuleren van
mijn verklaring. I\ lees de schri\ in zijn ogen
om de stadhuiswoorden die i\ hem weeral eens
zal laten verteren. Intussen zit i\ lusteloos naar
de schouwmantel in het huro te }{ij\en. Helemaal
bovenaan hangt een gekruisigde Kristus van vóór
de oorlog. Ernaast en onder glas een vergeelde
foto van Boudewijn toen hij als knaap in een rekordtijd van twee minuten Koning werd en Opperbevelhebber van het belgisch leger. Onderaan
de afbeeldingen werden twee bordjes van Bond
zonder naam gespijkerd ; « Kritikasters dragen
zelden verantwoordelijkheid » en « Wat zijt gij
lelijk itls gij ^«'««c/ zijt ».
Ik onderteken in blind vertrouwen mijn verklaring en verdwijn onmiddellijk- Tegen zoveel
manifeste zelfkennis in een politiebureau ben ik
niet opgewassen.
frans-jos verdoodt

