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Wie zei daar ook weer dat
Eyskens'
grondwetsherziening de gemeenschapsproblematiek voorgoed naar de politieke achtergrond zou doen
verhuiz i ? Het is in elk ge
val zijn wensen voor werkelijkheid nemen. Wij schreven het al in december : een
dergelijk voos kompromis
lost helemaal niets op, de
definitieve krachtmeting begint pas.
De logge machmerie is
nog niet eens op gang gekomen en daar kriept en krast
het al langs alle kanten. De
diskussie over de inhoud van
de allereerste uitvoerings
wet stelt de ministers armenzwaaiend tegenover elkaar. Straks krijgen wij de
zoveelste lappendeken van
teksten die niemand voldoening schenken. En terwijl de
mandatenverzamelaars uit
de regeringspartijen — vooral die van de kumulardspar-

heilzame werking (in de toekomst) van de nog op te
richten nieuwe instellingen
wordt dik in de verf gezet.
Morgen, zo wordt ons dagelijks voorgehouden, zal men
gratis scheren. Morgen...
Maar ondertussen blijkt
steeds weer dat — ondanks
de beloofde « definitieve »
afgrendeling van de brusselse moloch — het fransdolle Brussel méér dan ooit aan
expansie denkt, nu het de
algehele verfransing van de
« hoofdstad » binnen handbereik weet. Dat de « kommunicerende vaten » van
het unitarisme méér dan ooit
Wallonië ten goede komen,
en dat nergens de werkelijke wil aanwezig is om
Vlaanderen in deze staat te
geven waar het recht op
heeft.
Eyskens' nieuwe grondwet heeft naiiwelijks iets
veranderd aan het gevestig-

vechten
tegen de bierkaai
tij bij uitstek, de BSP —
druk in de weer zijn voor
hun plaatsje in de vette
kaas van de nieuw op te
richten instellingen, zijn de
franstalige imperialisten alweer in het offensief in het
Vlaamse randgebied rond
Brussel. Hun « vijfde kolon
ne » zorgt voor herrie op de
frontlinie, terwijl waalse mi
nisters logistieke steun aan
voeren vanuit de regering.
't Zijn harde tijden voor
de Vlaamse gijzelaars in de
meerderheidspartijen.
Zij
dachten er vanaf te zijn, van
die kommunautaire rotzooi,
zij hadden er itlles voor over.
zij hebben er hun ziel voor
verkocht en toch worden zij
er altijd opnieuw mee gekonfronteerd. En het helpt
nauwelijks dat de regerings
gezinde pers haar best doet
om het stekelige nieuws van
het gemeenschapsfront zo
veel mogelijk te verdonkere
manen. Het is al vechten te
gen de bierkaai. Nochtans,
die pers doet haar best om
de regering ter wille te zijn:
het indringende memorandum van het Davidsfonds tégen het
grondwettelijke
brouwsel van Eyskens kreeg
nauwelijks enige aandacht
de veelbetekenende «flater»
van Oescamps werd afgedaan als een fait divers, de

de uitbuitingsstelsel ten nadele van de Vlamingen. Het
blijkt met de dag duidelijker dat weer eens het oude
spelletje werd gespeeld dat
erop neerkomt ons mooie vizioenen van gelijkberechtiging voor te spiegelen in
ruil voor zeer tastbare toegevingen. Reeds lossen de recent opgeroepen fata morgana's zich op aan de horizon, maar onze demokratische meerderheid werd
grondig aan banden gelegd
en op 1 september 1971, over
zeven maanden, wordt de
« liberté du père de familie » een tragische werkelijkheid.
Wanneer zullen de eeuwig
toegeeflijke Vlamingen in
de traditionele partijen eindelijk beseffen dat enkel
een werkelijke autonomie
Vlaanderen kan bevrijden
van de stelselmatige kolonizatie vanuit Brussel ? Hoe
vaak moeten zij nog bedrogen en vernederd worden '/
Wordt het niet de allerhoogste tijd dat wij onder
Vlamingen van ^Ue partijen
eens ernstig gaan overleggen hoe wij dit spoedig kunnen afdwingen : de volle
kulturele, administratieve én
ekonomische autonomie in
een eerlijk gefederaliseerd
België ?

Eyskens en Segers, twee grote leiders van de doenerspartij die CVP heet. De eerste danken wij
een waalse grondwetsherziening en de « liberté du père de familie ». De tweede zorgt ervoor dat
het in het leger « pour les Flamands la même chose » blijft.

toaikoders afgewezen

koloniale loeslonden in iiel leger
Er heerst de laatste jaren een sterke beroering bij de vlaamse
beroepsmilitairen en vooral bij de vlaamse officieren. Enkele jaren geleden dreigden vlaamse officieren openlijk met rebellie,
en verklaarden zich van hun eed ontheven als een franstalig
generaal, met onvoldoende kennis van het Nederlands, tot bevelhebber van de belgische troepen in Duitsland zou worden benoemd. De minister zwichtte voor deze krachtdadige houding en
de benoeming ging niet door. Diezelfde generaal werd echter
enige tijd later tot chef van de generale staf, de hoogste funktie
in het leger, benoemd ! In de vlaamse bladen verschijnen regelmatig scherpe brieven van vlaamse militairen waarin deze er
tegen protesteren door franstalige chefs bevolen te worden, en
er zich over beklagen dat het sociale verkeer buiten de dienst
veelal in het Frans gebeurt. Enige tijd geleden schreef een vader
in een vlaamse krant dat hij zijn zoon had ontraden officier te
worden, in een leger, waar hem als Vlaming bittere ontgoochelingen te wachten staan. Een oud-officier gaf in een andere brief
deze vader gelijk.

onaanvaardbaar
In een leger met 58 è 59 %
vlaamse miliciens, en 51 %
vlaamse officieren zijn er
slechts 33 % vlaamse majoors,
25 % luitenant-kolonels, 20 %
kolonels en 23 % generaals
(cijfers van de minister bij de
begroting van 1970). Na 32 jaar
taalwet is deze toestand vlakweg onaanvaardbaar. Dat vond
zelfs deze regering en zij verbond er zich toe, in haar programma de gelijkheid (50/50)
tussen de franstalige en de nederlandstalige
generaals te
verwezenlijken. En zij kreeg
hiervoor de steun van het parlement. Toen deze regering in
1968 aan het bewind kwam waren er 36 franstalige generaals
en 10 nederlandstaligen, er was
dus een overwicht van 26
franstaligen. Op 24 november
1970 waren er 43 franstalige
generaals en 14 nederlandstalige (antwoord op mijn parlementaire vraag) dus een overwicht van 29 franstalige. De
regering had na twee en een
half jaar de gelijkheid niet bereikt maar de ongelijkheid
vergroot. Bovendien heeft minister Segers het aantal generaals vermeerderd tegen zijn
eigen toezegging in, en het
aantal militairen verminderd,
blijkbaar volgens de logica,
hoe minder ongeschikten hoe
meer chefs ! De minister krijgt
twee keren nul op het rekwest.

machteloze regering
De regering is niet in staat
haar eigen programma te verwezenlijken. Bovendiea is een
50/50 gelijkheid een onrechtvaardigheid in een leger met
58 a 59 % Vlamingen. Het is
duidelijk dat er een wet nodig
is waar de regering machteloos
is. Ook snippermaatregelen, zoals het toekennen van verlof
van lange duur kunnen geen
normale verhoudingen brengen
in het personeelskader van het
leger. Oud CVP-minister De
Boodt heeft destijds een voorstel tot inrichten van taalkaders in het leger ingediend.
Het botste op het verzet van de
toenmalige en huidige minister
van
landsverdediging,
het
werd in een lade begraven en
werd nooit in de kommissie
behandeld. Wij hebben het
voorstel, op de noodzakelijke
wijziging van enkele jaartallen na, onveranderr ingediend,
om de CVP-ers in de mogelijkheid te plaatsen hun eigen
voorstel goed te keuren.

taalkaders
Het voorstel beoogt de groep
van de franstalige officieren en
onderofficieren en de groep
van de nederlandstalige officieren en onderofficierer onfierscheidelijk in 'n frans en in
een nederlands kader onder te

brengen. De getalsterkte van
deze kaders wordt bepaald
naar het globaal aantal franstalige en nederlandstalige militairen. De officieren en onderofficieren kunnen alleen
maar funkties vervullen 'vat
eenheden van de taal van hun
eigen kader. Dus gedaan met
franstalige chefs in nederlandstalige eenheden. In gemengde eenheden, die tot een
minimum moeten beperkt blijven, is er volstrekte gelijkheid
tussen het aantal franstalige en
nederlandstalige officieren en
onderofficieren, tussen het aantal evenwaardige funkties en
evenwaardige rangen. Het ia
de eerlijkheid en de logica zelf.
Op deze manier zal een 140-jarige wantoestand eindelijk worden opgeruimd. Het is een demokratische maatregel want
het ruimt een half-koloniale
toestand op, waarin de ene gemeenschap hoofdzakelijk de
leiders en de andere hoofdzakelijk de ondergeschikten levert. Het zal het leger openstellen voor de intellektuele
jeugd uit Vlaanderen, die tot
de legertop zal kunnen opklimmen zonder zichzelf of de
eigen gemeenschap te moeten
verloochenen. De taalkaders
komen tegemoet aan de wens
van de overgrote meercjerheid
der vlaamse officieren en worden gesteund door de toonaangevende vlaamse bladen.
Na tal van verdagingen
kwam ons voorstel in bespreking in de Kamerkommissie.
Onder allerlei smoesjes en
drogredenen werd het afgewezen, alléén de twee Volksunieleden stemden voor. De CVPteden kelderden hiermee een
/oorstel dat destijds door CVPsenatoren
werd
ingediend.
Hiermee liggen de verantwoordelijkheden vast . zowel de
vlaamse CVP-ers als de vlaamse socialisten en PW-ers zijn
verantwoordelijk
voor
het
voortkankeren van de wantoestanden in het leger die krenkend zijn voor de vlaamse gemeenschap en een bron van
ergernis en achterstelling voor
de vlaamse officieren en onderofficieren.
r. mattheyssens,
volksvertegenwoordiger^

/
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iets doen voor ms-patienten
Tijdens de maand oktober 1970 werd in het weekblad « Wij »
gevraagd om een woordje van vriendschap te sturen naar Frans
Kempenaers,
een MS- (multiple sklerose) patient. Frans laat de
1.334 mensen die hem zo spontaan overspoelden met brieven, heel
hartelijk danken. Frans vertelde mij teleionisch dat hij postzegels
en sigarenbandjes
verzamelt.
Wie ruilt met hem enkele
mooie
eksemplaren
? (Adres : Fr. Kempenaers,
Gillis de Pilicijnlei 18,
2232 's
Gravenwezel).
Frans drukte echter zijn diepe teleurstelling
uit in verband
met de grote stilte die gevallen is na de suksesvolle
Boemerang
Aktie in 1969, ingericht door de BRT. « Voor mij kan het oprichten van deze MS-klinieken
niet zoveel meer baten maar
kinderen
en jonge mensen kunnen belangrijke verbeteringen
berei'cen in
hun toestand, ieder jaar uitstel betekent voor hen een kostbaar
jaar dat verloren gaat ! ».
En inderdaad wat is er geworden van de 59,5 miljoen BF die
Boemerang opbracht + de 49 miljoen die de telefoonaktie
leverde •>
Welke som schonk de Nationale Loterij en hoe werd die verdeeld ? Kreeg Dorp II in Deurne zijn 25 miljoen ? Kreeg Tienen
zijn 25 miljoen om een huis aan te kopen ? Hoeveel kreeg het
instituut
Gentspoel te Huldenberg,
hoeveel Overpelt en Meisbroek ?
In de « Standaard
» van 7.12.70. verscheen
een heel klein
tekstje waarin vermeld wordt dat twee
ziekenhuiskompleksen
gepland zijn : één in Fraiture en één in Overpelt. Voor Fraiture
liggen de plannen op het ministerie klaar, voor Overpelt zijn de
plannen ook haast klaar.
Werd bekend gemaakt wat de opbrengst was van de aktie in
Vlaanderen, Wallonië en het rijke Brussel ?
Zou het niet prettig zijn en hoopgevend voor al deze
multiple
sklerose-patienten
om over deze geldverdelingen
en reeds ondernomen bouwplannen
een gedetailleerd
verslag te krijgen
over
radio en tv ?
Is het ook niet meer dan vanzelfsprekend
tegenover de talrijke
mensen, die pozitief op de Boemerang Aktie reageerden, een verantwoording te geven van het te besteden geld ?
Deze moderne, sociale oproep is een vorm van
samenwerking
die de laatste jaren meerdere malen suksessen had.
Het zou spijtig zijn indien deze spontaan gegroeide sociale inzet
voor extra verwezenlijkingen
met de tijd zou verslappen
alleen
maar omdat er nadien geen voldoende informatie zou zijn.
Lieve
Aelvoet,
VU-gemeenteraadslid
Leuven.

taktvolle brt
Als late nieuwjaarsecho
volgende short story.
Op oudejaarsavond waren wij
met vrienden aan het
vieren.
Vit nieuwsgierigheid
werd de
kijkkast
aangezet. De nieuwjaarszoenen
waren nog maar
pas uitgedeeld,
of er
klonk
reeds een lied in de taal van
Molière.
Bravo BRT, gij volhardt
in
de boosheid : laat ons maar een
slordige 200 miljoen meer betalen aan radio- en
tv-taksen,
dan onze franstalige kollega's :
gij zijt zeer taktvol en houdt
er in de uitbouw van uw programma's ten allen tijde rekening mee.
F.V.C, te

Zaventem

«c cochons de flamands
en vlakok »
In « Wij » nr 3 van 16 januari
II. lees ik een artikel over het
taalincident te Klemskerke
met
de pretentieuze
hrv^selse
dame.
Het artikel eindigt met de bedenking
dat de ogen van de
neringsdoeners
aan onze mooie
Vlaamse ku^t «met haar blonde
duinen » na dit koud stortbad
nu waarschijnlijk
wel
zullen
Bf-pend
worden en ze zullen
ophouden
met gedurende
het
zomerseizoen
plat op hun buik
te gaan liggen om de zolen van
de frankofonen
te likken.
Zal dat wel gebeuren ' Hun
ogen zijn immers open en ze
liggen helemaal niet op hun
huik om de zolen van de frankofonen
te likken, ze achten
zich integendeel
op een verhoog gezeten om die cochons
van Vlamingen voor de kop te
stoten. Het is aan de kust zoiets als een soor-t
status-simhool een mondjevol
Frans te
kunnen hroebelen. De vlaamse
klant lappen ze feestelijk
aan

hun hielen, hij kan hen gestolen worden (zolang hij braafjes
in het Frans koopt wel te verstaan). Bonjour monsieur. Madame desire ? Voila déja votre
bière
monsieur.
Tegen dergelijke
handelwijze
bestaat er maar één echt afdoend middel en dat is het zeer
scherp snijdend
zwaard
van
VLAKOK
te hanteren.
Moesten er enkele duizenden
bewuste Vlamingen er een soort sport
van maken om 's zomers aan
onze kust zwijgend
handelszaken binnen te gaan en waar
men Messieurs-Dames,
of een
andere groet in Frans-met-haarop, uitkraamt, kalm maar waardig de zaak verlaten, met de
woorden « VLAamse Klant Ook
Koning ». Wij verteren
onze
vlaamse
franken
in
vlaamse
zaken. De winkels
of andere
zaken waar men in het Nederlands aangesproken wordt zouden
dan
ook
echter
door
vlaamsvoelende
klanten
uitgezocht worden en de
vlaamse
penning
gejond worden.
Als
een anderstalige aan onze kust
in het Nederlands
aangesproken wordt en dan verder
in
zijn taal tewoordgestaan
wordt,
dient hij zich gevleid te voelen. Dit en dit alleen is logisch.
Doch de handelaar aan dé kust
begrijpt dit niet of wil het niet
begrijpen. Klant is echter koning. Ook de vlaamse klant. Als
die vlaamse klant zijn
recht
opeist krijgt hij het !
Ü.V. te

Roeselare

twee maten en twee
gewichten

de wettelijkheid,
die er in bestaat, dat alles moet
geschieden
in de taal van het eentalig gewest, dus hier Nederlands.
Terecht wees de heer Soens hierop...
De volkstelling
is ook verplichtend
volgens de wet en
daar reageerde Gelders dan op.
Wat nu te denken van de publieke verklaring vanwege
een
minister van de koning der unitairen, de heer Harmegnies,
die
én in Strombeek én in Vilvoorde de onwettelijkheid
wil doen
toepassen door de
respektievelijke
burgemeesters..
Hier wordt het publiek
verklaard dat de incivieke
houding
van de franskiljons
« in orde
is met de wet », die juist het
tegenovergestelde
beweert !
Ik wil dan ook een suggestie
doen. Waarom
die
tergende
houding tegenover
Vlaanderen
niet bestrijden
met
dezelfde
wapens
als de
franskiljonse
bourgeoisie...
door zoals zij te
weigeren mee te doen met de
volkstelling
indien
de
twee
burgemeesters
in het
ongelijk
gesteld
worden.
Ik zie dan het volgende gebeuren : de franskiljons
worden
niet gestraft omdat ze de volkstelling saboteerden, en de Vlamingen worden er wel
voor
gestraft...
maar meteen
wordt
het dan nog maar eens duidelijk voor velen, dat we zoals
steeds altijd onrechtvaardig
behandeld
worden.
G.d.S. te

« geen woorden,
maar daden »
Om de vlaamse zaak « metterdaad » te dienen moeten wij_
de VU meer macht geven. Wij
kunnen dit o.a. door
dezelfde
wapens te gebruiken
waarmee
men ons nu bekampt, ook met
onze centen. Enkele
voorbeelden : 1. Beste vlaamse
voorlichting komt van Gazet van
Antwerpen,
dus
overschakelen
van abonnement
; 2. Vlaamse
ziekenkas : niet te vergeten dat
ieder lid dat overgaat er twee
zijn in de kering. Volgende verkiezing zal de
mutualiteitssekretaris wel eens nadenken of
hij nog_ meerijdt
in de CVPverkiezingskaravaan
; 3. Schrijven van protestbrieven
(door
afdelingen
en enkelingen)
om
bepaalde zaken aan te klagen
die er tijdens de voorbije verkiezingskampanje
op
talrijke
plaatsen
gebeurden.
Gewoonlijk was dat
machtsoverschrijding en misbruiken inzake personen en gebouwen van CVPnevenorganizaties
om de VU te
bekampen,
alhoewel vele VUkandidaten
eveneens
tot deze
nevenorganizaties
behoren. Zulke protesten moeten
regelmatig
gebeuren,
en niet tien
dagen
voor de volgende
verkiezingen!:
4. Sociaal dienstbetoon
inrichten of uitbreiden. Is onmisbaar
voor opmars. ledere
afdeling
zoekt gespecializeerde
mensen
op uit eigen afdeling
(pensioenen, belastingen enz.) neemt ze
met advizerende
stem op in
het bestuur. In het
(eveneensonmisbare)
afdelingsblad
worden namen, adressen en tel.nrs
van deze mensen openbaar gemaakt en aanbevolen ; 5. Om
de VU-leden meer bewust, en
bijgevolg meer aktief te maken,
dat ieder VU-lid ook ook een
abonnement
heeft op « Wij ».
M.C. te

In dit land van twee
maten
en gewichten, steeds in 't voordeel van de franskiljonse
kaste,
hebben wij nog de laatste zotternijen niet
meegemaakt.
Nu beleven we dat Soens, de
konsekwente
vlaamse
burgemeester van Strombeek en Gelders, die somwijlen een vlaamsgezinde rêfleks heeft,
terecht
gewezen worden omwille
van

Erembodegem

Tessenderlo

willekeur van
het gezinshoofd
Het taalminnend
studentengenootschap « 't zal wel gaan »,
vereniging
van
progressieve,
vlaamse, vrijzinnige
studenten

van het hoger onderwijs
te
Gent, verzet zich met klem tegen de voorgenomen
regeringsbeslissing om van 1 september
1971 het principe van de « willekeur van het gezinshoofd
»
door te voeren in de scholen
van de brusselse
agglomeratie.
Het « 't zal wel gaan » wijst
er op dat deze beslissing
een
aanfluiting is van al onze principes over demokratie. Noch op
politiek,
socio-ekonomisch
of
pedagogisch vlak kan deze beslissing verantwoord
worden.
Zolang Brussel de
pretentie
heeft, zich de hoofdstad
van
een meertalig land te noemen,
moet
het
eerbied
opbrengen voor de integriteit
van de
diverse
kultuurgemeenschappen. Door de invoering van de
« liberté du père de familie »
zullen de rechten van de Vlamingen op hun hoofdstad
nog
meer worden
beknot.
Op
socio-ekonomisch
vlak
lijkt het ons eveneens niet verantwoord
dat zwakkeren
in
Brussel
worden
overgeleverd
aan de willekeur van
(franstalige) ekonomisch
sterkere
machtsgroepen.
Op pedagogisch vlak
tenslotte, hoeft het geen betoog dat
een kind zich ten volste harmonieus
ontplooien
zal door
het onderwijs in de moedertaal.
Het « 't zal wel gaan » houdt
zich het recht voor
eveneens
te wijzen op het feit dat er
geen voordeel
gezocht
moet
worden in het verder
uitbouwen van een katoliek « nevenonderwijs ». Het is de staat die
verplicht moet worden een degelijk onderwijsnet
op te zetten.
D.G. te

Gent

onwettige eedaflegging
Het taalminnend
studentengenootschap
wijst op het onwettelijk
feit van de
franse
eedafleggingen
van
schepenen
en gemeenteraadsleden
in eentalige vlaamse gemeenten
rond
de brusselse agglomeratie
(St.
Genesius-Rode,
Strombeek-Bever, Beersel). Alhoewel
diverse
wetten het
regionaliteitsprincipe huldigen, waardoor de ééntaligheid van vlaamse en waalse gewesten bekrachtigd
wordt,
meent
minister
Harmegnies
zich te moeten beroepen op een
wet van 30 juli 1894, die echter
ondervangen
wordt door voorhavig principe.
Gemeenteraadsleden, die in eentalig
vlaamse
gemeenten
de eed afleggen in
het Frans, geven daardoor duidelijk te kennen dat ze de vigerende taalwetgeving
reeds van
in den beginne niet wensen te
eerbiedigen.
D.G. te

Gent

vlaams nationaal besef
Naar het woord van Dosfel
« is het vlaams nationalisme
de
enige macht die ons volk kan
redden ». Inderdaad
een volk
dat geen aktief nationaal gevoel
kan opbrengen
is een prooi
voor overheersing
en opslorping.
Maar het is niet genoeg het
« hulpmiddel
» aan te
wijzen,
men moet het ook weten te gebruiken. Het baat niet
voortdurend te kankeren
over de
schandalige
achter uitstelling,
uitbuiting
en verdrukking
van
ons volk. maar de
stootkracht,
de aktie moet echter
spontaan
voorspruiten
uit de massa zelf.
Het zou ndief zijn zich voor te
houden dat onze openbare aanklachten voor het geweten
van
de natie, voldoende zijn om de
ijzeren greep van onze unitaire
machthebbers
te breken of ze
te verminderen.
Internationaal
leven we politiek-rechtelijk
in
een jungle, waar de
miskende
volkeren
geen beroep
kunnen
doen op een centraal
supra-nationaal scheidsgerecht.
De nationale
konflikten
worden
daardoor
beheerst
door
het
recht van de « sterkste » zonder de minste
scrupules.
Zouden de Ieren, de Algerijnen, de... Kongolezen e.a. hun
recht op eigen
lotsbeschikking
(zelfs in een federaal
verband)
verworven
hebben
zonder
•machtsontwikkeling
? « Onderhandelen » blijkt inderdaad de
noodlottige
taktiek
van
de
zwakkere, die de speelbal
blijft
van zijn overheerser. Dit weten
onze belagers al te goed en spe-

len cinvsch hun
imperialistisch
opzet voort, zolang zij
kunnen.
K.P. «nationaal besef» («Wijy>)
2 jan. II.) heeft wellicht
gelijk
waar hij op zijn eigen
wijze
een lans breekt voor het opwekken van het nationaal gevoel : hij schrijft een
fundamentele kracht toe aan de verbale beschaafde
omgangstaal.
Anderzijds
moeten
wij
hier
doen opmerken dat de taalwetten van '32 op hun wijze toch
bewezen hebben welke
kentering een gezonde
taalregeling
op school heeft
teweeggebracht
in de mentaliteit
van de jongere generatie. De
wetgevende
verkiezingen
van '65 en '68 zijn
daar de onbetwistbare
bewijzen
van.
A.M. te Lede.

volkstelling
Het spijt ons u te
moeten
melden dat de volkstelling,
zoals zij door het Ministerie
van
Ekonomische
Zaken is voorgeschreven, te Moelingen met een
sisser moet
aflopen.
Vooreerst vestigen wij er uw
aandacht op dat de aan de bevolking verstrekte
formulieren
onwettig zijn. In de Voerdorpen
schrijft de taalwet immers voor
dat de voertaal Nederlands
is
en dat franstalige
faciliteiten
kunnen
worden verleend
aan
personen die erom
vragen.
Gezien de formulieren aan de
bevolking
bezorgd
tweetalig
zijn, ligt het voor de hand dat
het Ministerie van
Ekonomische
Zaken geen rekening heeft gehouden met de vigerende
taalwetten
en het sisteem
van
de brusselse agglomeratie
heeft
toegepast. Wij kunnen
talrijke
voorbeelden
aanhalen van personen die de franse taal niet
machtig zijn, maar onder sociale druk geplaatst zijnde, de
nederlandse
tekst als
vertaalmateriaal bezigen en de franse
libellering
invullen.
Zodoende
zal het voor de
fransgezinde
gemeentebesturen
een
kleinigheid zijn de volkstelling,
die in
principe
geen talentelling
is,
toch als zodanig uit te buiten.
Bij de aanstelling van de officiële teller is het
gemeentebestuur van Moelingen
deerlijk
in gebreke gebleven. Zij heeft
veronachtzaamd
personen
aan
te spreken, die beide
landstalen
voortreffelijk
kunnen
spreken
en schrijven en die daarenboven het volle vertrouwen
van
de bevolking genieten. Het ligt
toch voor de hand dat inwoners
van eender
welke
gemeente
konfidentiële
gegevens
niet
wensen te verstrekken
als personen met minder goede aangeschreven
reputatie
daar irvzage kunnen van nemen
vermits de verstrekte
inlichtingen
onder open omslag dienen ingeleverd.
Technisch
is het voor onze
bevolking
onmogelijk
dat zij
de formulieren
in de voorgeschreven
termijn
inlevert
bij
de overheid. De
onderrichtingen luiden dat de
formulieren
tussen 3 en 16 januari 1971 door
de officiële teller worden opgehaald. Stel u dan even voor dat
meer dan de helft van de bevolking op nu (13 januari)
niet
in het bezit is gesteld van de
vereiste dokumenten.
De aanstellerigheid van de nederlandsonkundige teller is van die aard
dat velen zijn mondeling
verstrekte inlichtingen
slaafs volgen, waar strikt genomen
de
teller slechts raad mag
verstrekken.
Wij verlangen
dat het gemeentebestuur
onverwijld
zal
overaaan tot instruktie,
waarbij de aangehaalde
feiten
ongedaan worden gemaakt en de
bevolking
van Moelingen
zich
van de opgelegde taak zal kunnen
kwijten.
De
Herens

gemeenteraadsleden:
J., Theunissen
Walpot.

G.,
E.

De redaktie draagrt geen verantwoordelijkhefd voor de Inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en Inkorting
voor Over de lezersbrleven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

wu

shell-raffinaderij mag geen tweede progil worden

Over enkele dagen zal de regering van de « trouwe
V l a m i n g » Gaston Eyskens aan PVV-voorzitter Descamps het « essentiële » schenken : de door frankofoon Brussel zo begeerde «liberté du père de familie».
Descamps en zijn vriendjes verwachten er veel van,
zoals hij zelf schreef (cfr zijn brief, « W i j » van 2 3 . 1 .
71) : «De franstalige olievlek zal zich blijven uitbreiden. H e t demografische en ekonomische « carcan »
(rond Brussel) zal dan vanzelf springen ». Vlaanderen
dankt u voor dit « geschenk », mijnheer Eyskens !

doorzetten!
Met de regelmaat van een klok komen op het sekretariaat nog
altijd de oranje-werfkaarten van nieuwe « Wij «-abonnees toe.
Het tempo is 'n ietsje vertraagd, maar het waren er deze week toch
weer zo'n honderd vijftig. Wij nemen grif aan dat het in de afdelingen die van meet af aan in de bres stonden nu wat moeilijker
wordt, maar er zijn nog heel wat afdelingen die nog ruime mogelijkheden hebben. Het komt er alleen op aan de werving grondig
te organizeren.
De erelijst van de afdelingen die tot hiertoe reeds voorbeeldig
hun mannetje stonden ziet er vandaag zo uit : 1. Antwerpen, 2.
Leuven, 3. Merelbeke, 4. Mechelen, 5. Koningshooikt, 6. BeverenWaas, 7. Dilbeek, 8. Beersel, 9. Niel en Herentals, 11. Wemmei, 12.
Heusden-VL, 13. Erps-Kwerps en St. Truiden, 15. Lier, Gavere en
Temat, 18. Grimbergen en Bilzen, 20. Kortrijk en Oudenaarde.
Woorden wekken, voorbeelden trekken !
Op het gebied van de ledenslag wordt momenteel een gigantische strijd om de eerste plaats geleverd tussen de arrondissementen Mechelen en Oostende-Veurne-Diksmuide. Maar er is een
snel oprukkende derde : het arr. Gent-Eeklo, dank zij de fantastische aktiviteit die in het Meetjesland wordt ontplooid. Onder
impuls van de afdeling Ertvelde werden daar verscheidene nieuwe afdelingen in het leven geroepen. Een ervan, Kaprijke, wist
na amper een maand tijd zomaar eventjes 125 nieuwe leden te
boeken. En het is nog lang niet gedaan, zo verzekert men ons
daar.
Mogen wij aan al die doortastende ledenwervers vragen bij al
hun sprankelende aktiviteit ook even aan « Wij » te denken.
Want het komt er toch op aan al die nieuwelingen geregeld met
onze opvattingen in kontakt te brengen, niet ?
Doorzetten op elk gebied blijft het wachtwoord. Dit is immers,
vergeten wij het niet, een biezonder belangrijk jaar.

Wil.

fedeiallslen
Morgen wordt in elk van de vlaamse
provincies gekolporteerd met het speciale nummer van « Wij » waarin glashelder wordt uitgelegd waarom de
Volksunie voor federalisme opkomt.
Waarom een eerlijk federalisme Vlaanderen ten goede moet komen. Het is de
inzet van een grootscheepse kampanje,
die haar bekroning moet vinden in het
voorjaar van 1972 wanneer zal afgerekend worden met de kooplieden uit de
traditionele partijen, die ons een «waal-

(aco) — De mogelijkheid dat op de Linker-Scheldeoever in het
nieuwe antwerpse havengebied een raffinaderij van Shell zou
gebouwd worden is wel op een zeer ongelukkige manier in de
pers gekomen. « Het Volk » maakte er maandag jl. een soort primeur van, maar spoedig bleek dat het bericht voorbarig en in
hoge mate fantaisistisch was.
Ook zonder de logenstraffingen en de oppuntzettingen die vanwege de betrokken maatschappij en verscheidene overheidsinstanties gegeven zijn, kon men met enige kritische zin talrijke
tegenstrijdigheden ontdekken in het bericht van « Het Volk ».
Zo is het bijvoorbeeld uitgesloten dat de Shell-raf finader Ij reeds
in 1972 zou funktioneren. De terreinen waarop ze moet opgericht
worden nadat er een kontrakt tussen Shell en de betreffende
overheden zal ondertekend zijn — dit is nog niet gebeurd — moeten eerst bouwrijp gemaakt worden.
Daarenboven kan de industriële ontsluiting van het nieuwe
antwerpse havengebied in de waaslandse Polder slechts ten volle
worden aangepakt nadat de nieuwe sluis te Kaïlo, en het daarbij
aansluitende kanaaldok, klaar zijn. Met de bouw van de sluis is
pas begonnen.
Na alles wat hierover in de jongste dagen gezegd is, lijkt het
waarschijnlijk dat een Shell-raffinaderij met een produktievermogen van 7 a 8 miljoen ton per jaar in 1975 in bedrijf kan genomen worden.

verknoeid progii-dossier
Het is een gelegenheid om
aan te dringen dat van meet
af aan het Shell-projekt op
overheidsvlak behandeld wordt
volgens een aantal beoordelingsnormen waarin ook de
elementen « milieubescherming en leefruimte » een integrerende plaats hebben. Een
herhaling van de Progil-zaak
dient kost wat kost vermeden.
Het Progii-dossier is in de
openbaarheid terecht gekomen
nadat de psychologische sfeer
verknoeid was. De plaatselijke
bevolking en de gesensibiliseerde (vooral jonge) openbare
mening werden schoksgewijze
met Progil gekonfronteerd. Ze
werden erdoor overvallen, in
omstandigheden dat er niets
anders meer mogelijk leek
dan een nood-aktie.

harelbeke
Het « tweekoppig » kongres
van de BSP is alles behalve een
denderende gebeurtenis geworden en we begrijpen best,
dat Jos van Eynde uitkijkt
naar andere en voor de socialistische partij hoopvollere gebeurtenissen in het politiek leven. Want met de opgewarmde
kongreskost alléén zijn de kiezers niet lekker te houden.
« Volksgazet » heeft dan ook
meer dan levensgrote aandacht
besteed aan een wissewasje :
de uitslag namelijk van de herverkiezing te Harelbeke. Er is
daar verleden zondag te Harelbeke gebeurd, wat zelfs een

se » grondwet opsolferden met een giftig geschenk erbij : de « liberté du père
de familie ». Over enkele maanden
moet elke Vlaming, tot in het kleinste
dorp toe, weten waarom de Volksimie
voor federalisme strijdt.
Vlaanderen telt 5,5 miljoen inwoners ;
de Walen en de franse Brusselaars samen zijn met 4 miljoen, 60 % van de
Belgen zijn Vlamingen.
Op iedere 100 fr. belastingen komen
er 60 van de Vlamingen.
Van iedere 100 uur die er gewerkt
worden zijn er 60 arbeidsuren van Vlamingen. Het is de arbeid die de bron is
van alle welvaart.
Maar ! Van de staatskoek krijgt
Vlaanderen slechts 40 % i.p.v. de 60 %
waar wij recht op hebben.
Waarom ?
Omdat Brussel door zijn grote drang
naar macht en uitbreiding ons over-

Die aktie kwam dan ook los
en we hebben ze gesteund —
maar het leek veel meer op het
kleppen van een alarmklok op
de allerlaatste minuut. Een
rustige bespreking van het
Progil-projekt was niet meer
mogelijk nadat het publiek de
indruk had opgedaan — misschien ten onrechte — dat men
op overheidsvlak de nieuwe
inplanting slechts laattijdig
was gaan toetsen aan de zich
met een revolutionair aksent
opdringende normen van kollektieve hygiëne, mUieu-verontreiniging
en
industriële
ekologie.

« Les jeux sont faits. Rien ne
va plus » : die bittere indruk
hebben de militanten van het
leefmilieu opgedaan toen ze in
dit « land der dwazen » uitleg
eisten over Progil.

angst en revolutionaire
aktie
Met de
Shell-raffinaderij
moet het anders gaan. Het is
onzinnig die inplanting a priori
te verwerpen. Het is even verkeerd ze onvoorwaardelijk op
voorhand te aanvaarden, in het
naïeve geloof dat de overhead
nooit met de inplanting zou
instemmen indien het een
« vuil » bedrijf was. Waakzaamheid en koUektieve druk
is geboden, opdat van in het
eerste stadium van de voorbereiding van het Shell-kontrakt
ook de zorg voor het leefbaarhouden van ons grondgebied
op de eerste rang staat.
Die zekerheid moet ons nu
reeds door de centrale en ondergeschikte besturen gegeven
worden, en zulks niet onder
vorm van een vage belofte
maar via een volledige en tijdig-gegeven
informatie
en
recht op inspraak.
Indien in dit geval geheimdoenerij de regel zou zijn, is
een revolutionaire uitbarsting
vanwege een angstig geworden
bevolking niet uitgesloten. We
wensen nu reeds vast te stellen
waar in dit geval de verantwoordelijkheden liggen.

De Progil-zaak is door de
openbare mening aangevoeld
als een dossier dat zijn definitief beslag al gekregen had en
waarover onherroepelijk beslist was vóór de gemeenschapsbelangen en -standpunten aan bod konden komen.

niet-ingewijde kon voorzien.
Bij de verkiezingen van 11 oktober 1970 haalde de BSP acht
zetels ; de CVP die sinds de
jongste oorlog de volstrekte
meerderheid had, haalde eveneens acht zetels en bleef steken op een paar stemmen van
de negende. De koalitielijst
Volksbelangen-Volksunie haalde één zetel en zat «op de wip».
De CVP legde klacht neer en
vroeg de herverkiezing, in de
hoop de paar ontbrekende
stemmen voor de volstrekte
meerderheid op die wijze te
veroveren. De herverkiezing
van verleden zondag heeft echter eens te meer aangetoond,
dat de klager door de kiezer
doorgaans in het ongelijk gesteld wordt. De mensen vinden
het vervelend om tweemaal te
moeten gaan stemmen en een

heerst. De Vlamingen worden vernederd en achtergesteld in hun taal en in
hun portemonee.
Van de 10.000 rijkste en machtigste
mensen in het land zijn er 7.000 a 8.000
franse Brusselaars en Walen.
Daarom strijdt de Volksunie voor federalisme.
Federalisme betekent dat de Vlamingen met eigen centen meester zouden
zijn in eigen huis. Dat is het belang van
alle vlaamse mensen die met werken
hun brood moeten verdienen.
Wij willen een eigen vlaams gezag
om ons te verzetten tegen verdere uitbuiting door de brusselse overmacht
Daarom wilde de Volksunie van geen
grondwet weten die onze achterstelling
zal bestendigen. Wij willen niet dat
Brussel zich verder uitbreidt, verder
sterker en rijker wordt. Brussel is de
spin, die zuigt en zwelt !

deel van het kiezerskorps reageert die wrevel in het st^emhokje af, door voor de tegenpartij van de « klager » te
stemmen.
Dat is te Harelbeke gebeurd:
het werden nu tien zetels voor
de socialisten en zeven voor de
CVP. De koalitie Volksbelangen-Volksunie was inmiddels
ter ziele gegaan, zodat de
Volksunie thans alleen aantrad. In de toegespitste strijd
om de meerderheid heeft de
harelbeekse bevolking slechts
oog gehad voor de twee kemphanen CVP en BSP. De Volksunie kwam, weliswaar zonder
zetel, eervol als derde uit de
slag vóór de PVV.
Zonder herverkiezing had de
pozitie « op de wip » aan Volksbelangen-Volksunie
wélïicht
een schepenzetel opgeleverd.

De vlaamse mensen hebben niets te
verwachten van de kristelijken die
geen kristenen zijn, noch van de socialisten die geen ware socialisten meer
zijn. De P W is en blijft de Pest Voor
Vlaanderen. Wij bestrijden de drie politieke kleurpartijen die de staatskoek
voor hun profijt broederlijk delen.
Federalisme brengt meer welstand.
Wij willen met eigen geld meester in
eigen huis zijn.
De Volksunie als jonge, volkse, demokratische partij wil vrijheid en gelijkheid, wil een ware ekonomische en sociale demokratie, wil een demokratisch
onderwijs en ijvert voor een gezond
leefmilieu.
Wij eisen gelijke kansen voor ons
eigen volk en voor alle achtergestelde
volken op de wereld.
Dat is het volksnationalisme en het
federalisme van de Volksunie.

WIJ

adembenemende
vooruitgang
Tussen Duinkerke en Grevelingen g:aan de Fransen
dus een g^igantische zeehaven bouwen, die in 1974 toegankelijk moet zijn voor
schepen tot 300.000 ton. Péchiney-Kaiser zal er een aluminiumfabriek bouwen met
een produktiekapaciteit tot
3 miljoen ton per jaar, zowat 10 procent van de wereidproduktie van aluminium. Er komen in het havengebied trouwens nog een
aantal andere industrieën.
Het ziet er dus niet zo lief
uit voor onze West-kust en
haar rekreatiefunktie. De
overheersende
westenwinden zullen heel wat ongerechtigheid uit de walmende
duinkerkse schouwen tot boven De Panne, Koksijde,
Oostduinkerke en Nieuwpoort brengen. En de Bauxietafval die Péchiney in zee
wil gaan storten zou de
mooie stranden wel eens onaardig rood kunnen kleuren.
Het wordt biezonder prettig : ons stukje kust omgeven door zware industrie
(Duinkerke, Oostende, straks
Zeebrugge), bevuild door
talrijke
rioleringspijpen.
met scheikundige afval lozende spookschepen vóór de
kust in zee en af en toe
(steeds talrijker) olie- en
teervlekken op het strand.
Echt adembenemend, die
welvaart van ons.

landen, nog geen amnestie
werd verleend, is dit in belangrijke mate toe te schrijven aan de vrees van de
overheid voor de reaktie vau
diegenen in ons land die,
zogenaamd uit patriottisme,
maar in werkelijkheid gedreven door machtswellust
en onverzoenlijkheid, zich
hardnekkig tegen iedere klementiemaatregel b l i j v e n
verzetten ».
Over de houding van de
bisschoppen is ze al even
duidelijk : « Indien de bisschoppen blijven zwijgen
zouden vele gelovigen, en
ook velen die buiten de kerk
staan, dit ervaren als 'n gebrek aan moed om te getuigen voor de boodschap van
liefde die Kristus hen toevertrouwde, als een verzaken van hun eigenlijke zending om beschouwingen van
politieke opportuniteit. Het
duidelijk spreken van de
bisschoppen zou daarentegen door velen als een zegen
en een bevrijding worden
aangevoeld ».
Mochten de bisschoppen
heel even een fraktie opbrengen van de moed van
mevr. Aretz...

vlaamse
kultuurraad

zwijgende
bisschoppen
Hubertina Aretz (80),
groot-oorlogsinvalide en politiek gevangene die de duitse koncentratiekampen van
Ravensbrück en Neuengamme overleefde heeft een
brief geschreven naar kardinaal Suenens en de andere
belgische bisschoppen om
hen te vragen duidelijk stelling te nemen ten gunste
van amnestie. Zij schrijft in
haar brief o.m. : « Indien er
in ons land, in tegenstelling
met de overige westerse

Kollega Guido Fonteyn
(« Gazet van Antwerpen »)
heeft uitgerekend hoe de
partijverhoudingen
zullen
zijn in de op te richten
Vlaamse kultuurraad die uit
97 senatoren en 118 kamerleden zal bestaan. De CVP
zou daarin wel niet de volstrekte meerderheid bezitten, maar toch een biezonder
komfortabele pozitie : 95
van de 215 zetels. De BSP
zou over 54 mandaten beschikken, de Volksunie over
34 en de PVV over 32.
Schrijft Fonteyn : « De CVP
heeft alle troeven. Zij kan
een meerderheid vormen
met elk van de andere partners (ook met de Volksunie) ». Oók met de Volksunie, ha, ha. Zolang de zure
mechelse notaris van de
Kerckhove leeft... En staatsminister, halve voorzitter
Jos van Eynde zal ook wel
bijtijds gaan huilebalken
over het gevaar van een katolieke bestuursmeerderheid
in de vlaamse kultuurraad.

harmegniespoeder
Mis, meneer Verroken !
En ook mis natuurlijk, meneer Chdbert ! Mis
eveneens de overige kloeke horsten van de CVP,
de BSP en de PVV, die in hun kiesomschrijving de
goegemeente trachten wijs te maken dat we bestuurd worden door een opperbeste ( « en praktisch
vlaamsgezinde... » regering, waarin spijtig genoeg
die ene witte raaf Harmegnies zit.
Het oude wijsje wordt weer gezongen : wijwillenwel en wijdoenalwatmogelijkis,
maar wijkunnennietverder omdat die stoute Harmegnies ons
tegenhoudt.
Willen we de dingen eens op de keper beschouwen ''
Te Strombeek-Bever, een zuiver-vlaamse gemeente met niet eens faciliteiten, zet de burgemeestertwee gemeenteraadsleden aan de deur die de ambtseed in het Frans willen afleggen. Burgemeester
Soens had dikkement gelijk toen hij dat deed. En
hij kon zich voor zijn beslissing steunen op de
mening van hen, die zich toch zo graag laten doorgaan als de kerkvaders van de vlaamse beweging :
de heren Verroken, Chabert en tutti quanti, de
zogenaamde « flaminganten » van de drie kleurpartijen, zijn die een werkzaam aandeel hebhen gehad in de grondwetsherziening en in de taalwetterij van de jongste jaren. Want is het ja dan neen
zo, dat Vlaanderen wettelijk én grondwettelijk
Vlaams is ? Dat de administratieve taal er alleen
het Nederlands is ? Wie logisch doordenkt op deze
ons als onomstoothaar voorgestelde beginselen, kan
er niet onderuit of hij moet tot het besluit komen
dat een belangrijke administratieve aangelegenheid
zoals het afleggen van de ambtseed in een ééntalignederlandse gemeente alleen in het Nederlands kan
en mag.

de « heren »
van brussel
Wij kunnen Brussel nu
wel stilaan Chicago-la-Neuve
gaan heten. Acht hold-ups in
nauwelijks drie weken tijd,
het kan tellen. De gangsters
doen maar aan, alsof er geen
politie of rijkswacht bestond. Te Merchtem in
Vlaams-Brabant kostte hun
aktiviteit deze week het leven aan een bankbediende,
een andere werd zwaar gewond. Dodelijke uitstraling
van de brusselse kuituur...
En alsof dit nog niet volstond kwamen de « heren »
van het brusselse gerecht in
het perplekse Merchtem ook
nog Frans tateren, la langue
de nos maitres. Alsof dit
doodnormaal was brachten
de snuggere jongens van de
BRT dit ook nog op het
scherm, met de nodige onderschriften ten gerieve van
de Menapiërs uit het binnenland. Laat het nu nog zo
zijn dat het een opname was
van een gesprek van de onderzoeksrechter en de prokureur met vlaamse én
franstalige joemalisten. Is
het zó normaal dat dit altijd
in de taal van Marianne
moet gebeuren ? Is het zo
verantwoord dat vlaamse
joernalisten zich nog altijd
klakkeloos neerleggen bij de
onzinnige gewoonte dat er
Frans gesproken wordt zodra er ook maar een franstalige joernalist in het gezelschap is. Wordt het niet
de allerhoogste tijd dat die
frankofone knulletjes ook
eens een paar woorden Nederlands gaan leren, al was
het maar om die taal min of
meer te verstaan ?

om hun kleintjes aan een
vlaamse peutertuin toe te
vertrouwen ». Van die negentig peutertuinen
zou
reeds de helft met Pasen
moeten openen in geprefabriceerde lokalen of inderhaast onteigende huizen.
Wij weten niet of de kollega die dit in « Gazet van
Antwerpen » neerschreef
nog gelooft in sinterklaas.
Wij hopen dat het kan, maar
wij zien het nog niet gebeuren dat over 12 weken zo'n
45 vlaamse peutertuinen
klaar voor gebruik zouden
zijn in de brusselse agglomeratie. Bovendien is het
maar al te waar wat dr.
Szondi twee dagen voordien
in dezelfde krant schreef :
« De vlaamse moeders moeten hun kinderen in evenwaardige gebouwen en instellingen kunnen plaatsen
of anders kan men moeilijk
spreken van de vrijheid van
de vlaamse huisvader ». Welnu, dat is totaal onmogelijk
tegen de fatale datum van 1
september 1971. De onbeperkte
konkurrentiestrijd
tussen het goed geoutilleerde en stevig uitgebouwde
net van franstalige peutertuinen en de (nog op te
richten)
haast-je-rep-je
vlaamse instellingen zal falikant uitdraaien... Dat is de
harde werkelijkheid. En al
het regeringsgezinde getoeter zal daar niet veel aan
veranderen.

Waalse
ministers

negent-ig ?
In «Gazet van Antwerpen»
stond onlangs het volgende
te lezen : « Ingevolge een
door de ministerraad in december getroffen beslissing,
zal de regering in de loop
van dit jaar in de brusselse
agglomeratie 90 vlaamse
peutertuinen oprichten. Die
peutertuinen zouden zodanig
worden ingeplant, dat in de
bevolkte wijken de vlaamse
ouders nooit meer dan 500
meter zouden moeten lopen

We zullen hier niet veel
woorden meer besteden aan
sieur Harmegnies, die zich
kennelijk nog inbeeldt dat
hij op taalgebied de klok
naar de 19e eeuw kan terugzetten. Wij hopen maar een
zaak : dat alle vlaamse burgemeesters zich voortaan
zouden gedragen als de h.
Soens van Strombeek-Bever,
die vlaamse rots in de brusselse branding. En de regering moet maar eens trachten één vinger naar die man
uit te steken, ze zal dan eens
wat beleven in Vlaanderen !
Harmegnies zou er beter
aan doen zelf de wetten na
te leven in plaats van anderen de les te lezen. Hij is
er blijkbaar nog altijd niet
van overtuigd dat taalwetten óók wetten zijn. En als

Met logika alleen krijgt men in staminee « La
Belgique » echter geen pint ; men moet immers
in de allereerste plaats rekenen met de (waalse)
waard. En de haas achter de nationale tapkraan
is de achtbare heer Harmegnies, socialist uit Charleroi, minister van Binnenlandse Zaken.
De minister heeft een paar (franstalige) jongetjes
uit zijn kabinet aan het werk gezet om ergens een
argument op te delven, dat hem zou moeten toelaten om de franstalige eedplegers in het gelijk te
stellen en de vlaamse burgemeester een stamp onder z'n laatdunkend — want op ééntaligheid gestoeld — vod te geven. En ziet, wie zoekt die zal
vinden : het evangelisch woord is nog maar eens
waarheid geworden. De vlijtige jongetjes diepten
een wettekst op van 1894 en het varkentje was
gewassen ; in die tekst stond namelijk zwart op
wit dat de ambtseed mag afgelegd worden in een
van de landstalen. Naar keuze.
Men moet daarbij de geschiedenis van dat wetje
in 1894 kennen. Het was één der eerste veroveringen van de vlaamse beweging. Tot dat jaar werd
de ambtseed niet alleen te Brussel en in Wallonië,
maar ook in Vlaanderen onveranderlijk in het
Frans afgelegd. Sinds 1894 « mocht » dat ook in het
Nederlands. En voor dit schamel wettekstje hebhen
de toenmalige flaminganten zéér hard en zéér lang
moeten vechten. Ze zouden zich — naar de geijkte
uitdrukking — vandaag omkeren in hun graf,
mochten ze vernemen dat hun verovering van destijds thans gebruikt wordt tégen de vlaamse beweging.
Die tekst van 1894 was zozeer door de latere evolutie achterhaald, dat iedereen hem vergeten was
en dat niemand er aan dacht, hem ter gelegenheid
van de behandeling der taalwetten in de jaren dertig en zestig op te duiken en uit te wissen.
Men kan zich het etnisch leedvermaak van de
heer Harmegnies voorstellen, men kan zich levend
ind.enken hoe hij zich op de dijen kletst als hij in
onversneden frankofoon gezelschap opgeeft over

hij dan toch schoolmeester
wil spelen, dat hij dan zijn
kollega en partijvoorzitter
Leburton eens onder handen
neemt. Met zijn tweetalige
volkstellingsformulieren in
de Voerstreek is hij flagrant
in overtreding met de wet.
Maar wij maken ons geen
illuzies : waalse ministers
zijn vóór alles Waal en zij
dienen waalse belangen.
Vlaanderen mag Eyskens
eeuwig dankbaar zijn : dank
zij de grondwetsherziening
zullen dergelijke heerschappen steeds de helft van alle
ministerposten bezetten, en
bij voorkeur die van de belangrijkste ministeries.

maandblad,
weekblad,
dagblad
Op een bijeenkomst van
de socialistische studiekring
te Gent mocht CVP-jongere
De Broe nog eens luidop
idealizeren over de gemeenschapsschool. Voorzitter was
de gewezen ultra-montaan
van het « Katoliek Universitair Centrum » van pater
Warnez, nu socialistisch gemeenteraadslid Piet van
Eeckhaut. Natuurlijk kwam
in de loop van de avond ook
de « progressieve frontvorming » nog maar eens op het
tapijt. Bij die gelegenheid
vertelde iemand aan de bestuiu-stafel dat de redaktie
van het tijdschrift « De
Maand » uitgebreid werd en
dat het blad voortaan in
dienst zal staan van de progressieve frontvormingsidee.
Er komt trouwens ook een
nieuw weekblad, zei de man,
en er bestaan ook plannen
voor een dagblad.
Tiens, tiens, en dat in een
tijd van fuzies en koncentraties allerhande.
Toch
roert er wel iets in de
vlaamse perswereld. Zo is
het bekend dat de NV Roularta (Roeselare) al een paar
jaar met de gedachte speelt
een nieuw opinieweekblad
uit te geven. Enkele pogingen mislukten, maar nu zou
het er uiteindelijk toch van
komen. Einde februari zou
een nieuw weekblad met de
misterieuze naam « KNAC »
het levenslicht zien. Wait
and see.

zijn vondst : wij hebben die Ménapiens eens gesmeerd met hun eigen vet, we hebhen ze met hun
eigen dorsvlegel op de tiesse carrée geklopt.
Het cinisme en het leedvermaak des heren Harmegnies kunnen echter niet verhinderen, dat de
minister van Binnenlandse Zaken zich met zijn
standpunt begeven heeft op het glibberige pad van
de interpretatie op de koop toe die indruist tegen
de letter en vooral de geest van het hele wettenarsenaal dat na 1894 tot stand is gekomen. Een interpretatie die door geen enkele Vlaming aanvaard
wordt overigens.
Dat is de keper van de zaak !
Maar laat ons even dieper kijken, naar de roestige spijker die onderaan de keper zit.
Neen, de heren Verroken en Chabert en hun geestesgenoten komen er niet onderuit met zélf de handen in onschuld te wassen en de hele schuld te
werpen op de Waal Harmegnies. De minister van
Binnenlandse Zaken heeft een officieel standpunt
verkondigd, een regeringsstandpunt. Het standpunt
dus ook van de heren Eyskens, Tindemans en van
Mechelen of hoe die kloeke vlaamse horsten ook
mogen heten. Het moet nu maar eens gedaan zijn
met het spelletje van al die kleurpolitieke hoerendeputees, die thuis hun kiezers wijsmaken dat het
« allemaal » de schuld is van die éne Waal, maar
die steevast de regering steunen telkens wanneer
die op haar beurt de heer Harmegnies steunt.
Het is zo met de zaak van de franstalige eeden.
Het was zo met de zaak van de verminking der
Taaikommissie. De waalse baas beschikt, het vlaamse knechtje slikt. En of Verroken, Chabert of wie
dan ook al dan niet wikt • het komt er gewoon
niet bij te pas.
De heren hebben trouwens maar één enkele bekommernis : zélf een alibi zoeken, een paraplu vinden waar ze — ten overstaan van hun kiezei's —
een heel klein beetje kunnen onderkruipen.
dto genes

koehandel rond de nationale bank
(aeo) — « La Libre Belgique » heeft in haar nummer van dinsdag jl. nogmaals een poging gedaan om in te grijpen in de voorbereiding van de benoemingen aan de top van de Nationale Banê
en van andere belangrijke financiële instellingen van de parastatale sektor.
Heel deze politieke puzzel moet klaar zijn vóór de laatste maandag van februari, dag waarop de algemene vergadering der aandeelhouders van de Nationale Bank plaats heeft te Brussel. De
regering is dus momenteel volop bezig met de voorbereiding van
h a a r beslissingen ter zake.
Men kan nooit genoeg op zijn
hoede zijn tegen de kuiperijen
v a n « La Libre Belgique » en
van de duistere machten in
wier dienst ze kandidaturen
voor de opvolging van baron
Ansiaux (goeverneur Nationale
Bank) n a a r voor schuift.
Schijnbaar hebben de franstaligen zich neergelegd bij de
k a n d i d a t u u r van prof. dr Rob e r t Vandeputte voor het goeverneurschap. Maar tevens verw e k t de « Libre » een mistgordijn door uit te pakken met een
hele reeks andere eventuele benoemingen m de Nationale
Bank, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en andere financiële parastatalen. Het wordt een onoverzichtelijk schaakspel, waarbij
d e Vlamingen het gevaar lopen
dat ze te veel pozities aan de
financiële top zullen moeten
overlaten aan franstaligen, in
ruil voor de benoeming van een
Vlaamse goeverneur.

geen
« kompensaties » !
We hebben al geschreven dat
prof. dr Robert V a n d e p u t t e s
k a n d i d a t u u r de steun van de
Vlamingen verdient. Maar het
mag niet zijn dat achter zijn
simpatiek profiel een onwaardige koehandel wordt bedreven, om toch m a a r aan de franstaligen een « kompensatie » te
geven.
We vinden dat begrip « kompensatie » een echt belgisch onding Als de Vlamingen eindelijk een stukje rechtsherstel
verkrijgen, is er geen enkele
reden om « kompensaties » te
geven aan het franstalige burgerdom, dat in dit land al
méér dan een eeuw priveleges
bezit. Indien er kompensaties
moeten gegeven worden, dienen ze te gaan n a a r hen die
sistematisch verongelijkt werden — m.a.w n a a r de Vlamingen !
We hopen dat althans in dit
geval iets zal te bespeuren zijn
— in de regering en in het par-

l e m e a t — van een totale vlaaTïise sociale solidariteit, over
scheidingslijnen van partijpolitiek en vakbeweging héén.
tegen
« Ie mur d'argent »
Het scheppen van een nieuwe funktie van tweede vicegoeverneur alleen m a a r om ergens een frankofoon aan zijn
t r e k k e n te laten komen, is niets
anders dan een zielige vorm
van korruptie.
Onder de vlaamse kandidaten is e r geen enkele die ooit
enige aandacht, laat staan simpatie liet blijken voor de Volksunie, m a a r we zijn bereid ons
in te zetten — in de mate van
onze krachten en van onze invloed binnen en buiten het parlement, in pressure-groups en
bij de man in de straat — voor
elk vlaams kandidaat waarvan
we weten dat hij kan bijdragen
tot een rechtmatige verdeling
en uitoefening van de financiële machten m dit land.
Wat men in de laatste maanden van het koloniaal regiem
niet had durven opdringen aan
de zwarten m Kongo, mogen de
Vlamingen, na meer dan een
eeuw belgisch onrecht, niet
meer aanvaarden, namelijk de
rezervermg van de hoogste
funkties en machten aan een
beperkte k a t e g o n e volksvreemde kapitalisten.
De benoemingen van een
nieuwe goeverneur van de Nationale Bank en van een reeks
andere topfiguren in financiële
parastatalen zijn elk op zich
zelf een test-geval België is de
laatste kolonie van West-Europa en het zekerste paradijs van
« Ie m u r d'argent ». We wensen
ditmaal althans een begin van
een sanering te zien.

Brusselse pest te kortrijk
Sinds de bekende houtfirma NV De Coene & Cie uit
Kortrijk via « Indufor » in handen werd gespeeld van de
« Société Générale » worden de lakens er uitgedeeld door
een arrogante groep franstalige Brusselaars. Bijna alle
topfunkties zijn nu in handen van lieden die het vertikken ook maar één woord Nederlands te spreken. De voorzitter van het Komitee, baron de Beco, kent onze taal
niet eens. De afgevaardigde-beh«erder, graaf P. Greindl,
is een franstalige nobiljon. De financiële direkteur R.
Allard is volkomen nederlandsonkundig. Direkteur de
Theux van de « divizie hout », financieel de meest belangrijke afdeling, kent ook al geen woord Nederlands.
Direkteur Lacroix (divizie « meubels ») is een franstalige die wat « vlaams » kan stotteren, en direkteur Neuckens van de « divizie installaties » is de enige franstalige Brusselaar uit de hele stal die ook Nederlands kent.
Want ook het hoofd van de boekhouding, Hoogeveen, en
zelfs de personeelschef Forton kennen niets van onze
taal.
De gevolgen van deze verandering werden voor het
personeel te Kortrijk al direkt voelbaar. De nieuwe direkteur te Kortrijk zette op gebied van menselijke betrekkingen de klok zo'n vijftig jaar achteruit. Reeds werden 40 van de 180 bedienden op straat gezet en het lijkt
wel de bedoeling het bedrijf te Kortrijk geleidelijk af te
takelen en over te brengen naar het Brusselse, meer bepaald naar Zuun. De Kortrijkzanen worden voor de keuze gesteld : een andere baan zoeken of naar Zuun gaan
werken. Het grootste deel van de administratie, dat werd
reeds beslist, wordt immers naar daar overgebracht.
Tegen deze gang van zaken zijn de bedienden van De
Coene in verzet gekomen. Zij dreigen met een staking en
met de publikatie van een « zwartboek » over het « asociale en diktatoriale wanbeleid van de direktie ». Zij protesteren tegen het feit dat de Vlamingen te Kortrijk nog
42,5 uur moeten werken, terwijl de Walen en Brusselaars
van het geassocieerde Indufor slechts 36,5 uur moeten
kloppen. Zij eisen dat te Kortrijk alléén Nederlands zou
worden gesproken tussen direktie en personeel en dat
alle topfunktionarlssen perfekt tweetalig zouden zijn ;
dat de onsoeiale direkteur zou vervangen worden ; dat
een einde zou gesteld worden aan de onverantwoorde afdankingen, de werkduur verminderd en het vlaams
karakter van de firma De Coene zou hersteld worden.
De kortrijkse werknemers ondervinden meteen hoe
cynische ^ p i t a l i s t e n met mensen kunnen sollen en zij
worden op hun beurt gekonfronteerd met de hatelijke
mentaliteit van de brusselse imperialisten. Remember
wat een andere brusselse frankofoon onlangs aan het
gemeentebstuur van Klemskerke schreef : « Cochons de
Flamands, parlez la langue de vos maitres ! ».

motie

De BSP hlijft wat zij altijd is geweest : een unitaire partij waarin de Walen de eerste viool spelen. Het tweekoppig
voorzitterschap
(met Lehurton als dé voorzitter) dat vorig weekend twee jaar
werd ingevoerd, is slechts als zoethoudertje
bedoeld voor Se morrende vlaamse socialisten
die,
na 26 nar onafgebroken
waals voorzitterschap,
wel eens een vlaamse voorzitter wilden. Zelfs al
was dat een van Eynde. Ook de jongeren, die erop aandrongen
dat de BSP eindelijk
eens een
socialistische partij zou worden kregen nul op hetrekest
Een en ander wijst er op dat in die o zo
demokratische
en o zo progressieve partij alleen de burokratische
apparatchiks
het voor het zeggen hebben. De jongens van- « Links » die al jaren jammeren en protesteren zullen nog vaak aan
de klaagmuur moeten gaan staan. En ze hebben niet eens de hoop dat het ooit wat zal
helpen...

sindikaten
in

beweging
In sindikale en zeker ook in politieke
kringen wordt aandachtig uitgekeken
n a a r het ABVV-kongres dat komend
weekend gehouden wordt. Dit smdikaal
kongres volgt vlak op het BSP-kongres
w a a r Collard als scheidende partijvoorzitter nogmaals zijn geloof beleed m de
zgn. progressieve frontvorming, welke
idee hij feitelijk als zijn testament aan
zijn partijgenoten nalaat.
Blijkbaar is die oproep bij de vakbeweging in vruchtbaarder aarde gevallen
dan bij de partijen, ook al maakt het
ACV zeer sterk het onderscheid tussen
samenwerking en versmelting Ook op
het sindikale vlak is het ABVV de partn e r die het sterkst op daadwerkelijke
frontvorming aandringt, terwijl het
ACV het alsnog bij een (zij het zo ver
mogelijk
doorgedreven)
samengaan

houdt. Om het bondig te zeggen : op politiek vlak staat de « progressieve frontvorming » nergens, op het sindikale
vlak komt men tot een steeds grotere
solidariteit maar niet tot een werkelijke
integratie. Daarover het nog zeer onlangs ACV-vDorzitter Houthuys niet de
minste twijfel bestaan.
Er zijn ondanks deze grotere solidariteit trouwens nog steeds verschillen. Ze
zijn het wel eens over een « offensieve
sindikale politiek » (van Elslande is
niet de enige om m het strategisch jargon te gaan putten) m a a r in de prak
tische toepassing van dit versnellingsproces houdt het ACV het o.m. bij de
participatie terwijl het ABVV het meer
over kontrole heeft. Waar de enen het
ACV-standpunt progressiever en gedurfder dan dat van het ABVV noemen, zijn er anderen die de arbeidersparticipatie wantrouwen « omdat daardoor de arbeiders de gijzelaars van de
beheerraden
worden
(Marc-Antoine
Pierson in « Le Soir »). Het blijkt er
het ABVV vooral om te doen, door de
nadruk van de arbeiderskontrole op het
bedrijfsleven de « volledige sindikale
onafhankelijkheid te behouden » wat er
op neerkomt dat de macht van de vak
beweging moet vergroot worden Dat er
onlangs stakingen werden gehouden tegen een te grote machtskoncentratie in

De bestuursleden van de VVB-West-Vlaanderen in spoedvergadering samengeroepen op zondag 24 januari 1971 — uitnodiging waarop ze zeer talrijk zijn ingegaan — beledigd en gekwetst
door de brief van de heer Descamps en door de houding van minister Harmegnies :
— danken de heer Descamps en zijn sekretaresse om hun oprechtheid in de onmiddellijk berucht geworden brief, die het effekt
moge hebben van Woitrins uitlating (over « Ie tres grand
Bruxelles »).
— wensen oprecht de heren burgemeesters Soens en Gelders geluk met hun waardige houding in hun gemeenteraad.
— eisen van alle vlaamse parlementairen dat ze dadelijk minister
Harmegnies ter verantwoording roepen.
— waarschuwen dat de gedragingen van de heren Descamps, Harmegnies, e.a. de moegetergde vlaamse massa uiteindelijk tot
besliste — desnoods revolutionaire — daden zullen dwingen.
— roepen alle westvlaamse medewerkers van het 5 novemberkomitee op tot een bespreking van de maatregelen die zich opdringen i.v.m. de noodtoestand te Brussel en met het oog op
het eventueel organizeren van een betoging in West-Vlaaaderen.

de sindikale topleidingen wordt er uiteraard niet bij gezegd. Het is trouwens
opvallend hoe weinig de sindikale programmators spreken over de nochtans
vooral sinds de stakingen in Limburg
aan de orde gestelde « demokratizering
van de sindikale s t r u k t u r e n » daar w a a r
bvb de geleidelijke demokratizering van
de ekonomie door beide grote vakbonden sinds de sociaal-ekonomische konferentie van m a a r t 1970 centraal wordt
gesteld.
Voorlopig wordt het dispuut over participatie of kontrole op het teoretische
vlak gehouden, al is er bvb. de mislukte gaullistische poging in Frankrijk die
het ACV tot nadenken zou moeten stemmen. Terwijl m de praktijk de sociale
programmatie stagneert (alleen sektorieel werd een rezultaat geboekt, zie het
akkoord met Fabrimetal) bereidt de
vakbeweging een nieuw sociaal-ekonomisch manifest voor, waarbij zowel nationaal als intereuropees n a a r een zo
breed mogelijke bazis wordt gestreefd.
Zo zal het ABVV-kongres naast de «mogelijke harmonizering van de A B W - en
ACV-programma's » ook aandacht besteden aan « de broodnodige initiatieven om de vakbeweging in de zes EEGrlanden een werkelijke europese dimensie te geven ».
Eens te meer stelt men vast dat de

vakbondsleidingen aan de sociaal-ekonomische implikaties die uit de nu toch
algemeen erkende vlaams-waalse tegenstellingen voortvloeien geen aandacht
besteden. Voor de volksnationale werkelijkheid, die zich ook en meer en
meer op sociaal-ekonomisch vlak laat
gelden, weigeren ze nog steeds oog te
hebben. Vooral de vlaamse sindikalisten
blijven hier in gebreke en volgen het
slechte voorbeeld van hun respektieve
partijgenoten in CVP en BSP, wier reputatie van ogen- en lippendienaars aan
het belgisch unitarisme niet meer hoeft
gemaakt. H u n aandacht spitst zich ook
t e sterk toe op het behoud en zelfs de
versterking van hun. sindikaal monopo-.
lium en de daaruit voortspruitende
strijd tegen de onafhankelijke, niet-partij-politiek gebonden vakbonden. Daartoe zijn alle middelen goed, tot en met
het jarenlang verdagen van sindikale
verkiezingen in de overheidssektor.
Door dit tekort aan volksnationaal inzicht en deze strijd voor het behoud van
een machtsmonopolium mist het streven der partijgebonden vakbonden naar
nieuwe sociaal-ekonomische s t r u k t u r e n
in ons land precies zijn volle overtuigings- en stootkracht. Ook zij zullen
echter uiteindelijk aan de ijzeren wetmatigheid van de federalizerend-demokratizerende stroming niet ontsnappen

de h a r d e t a a l der
Wie de politiek van nabij volgt
zal de jongste paar weken weer
enkele betekenisvolle feiten genoteerd hebben.
We bedoelen hier minder het
socialistisch kongres dat twee
strak unitaire voorzitters aangesteld heeft en waar de waalse federale onderstroming even weinig
aan bod kwam als dat het vlaams
protest bijval kon boeken. Het is
duidelijk dat de BSP een waalse
partij is waar men na 27 jaar
waals voorzitterschap niet duldt
dat een enige voorzitter een Vlaming zou zijn, ook al halen de socialisten evenveel stemmen uit
Vlaanderen als- uit Wallonië.
De heilige « eenheid » van Walen en Vlamingen blijft de boventoon bij de BSP. Het voorbeeld
van de onderworpenheid van de
Vlaamse BSP heeft de jongste
maanden zelfs zo aanstekelijk gewerkt dat ook bii de CVP de eenheid met de PSC, uiteraard ten
koste van de CVP door de waalse
grondwetsherziening,
opnieuw
zeer sterk is want ook hun kongres was een eenhei dskongres. De
vlaamsgezinden die verwacht hadden dat de vlaamse CVP tot een
afzonderlijke partij zou uitgegroeid zijn, wat de vlaamse CVPleiding vooropzette vlak voor de
verkiezingen van 1968, zijn er dus
aan voor hun moeite en voor hun
lichtgelovigheid. Er zijn mensen
die het nooit afleren naïef te zijn.
Zij krijgen hun verdiende loon.
Zo staan we thans voor de paradoksale toestand dat de patriottische partij bij uitstek, de P W , de
enige partij is die in de praktijk
thans een vlaamse en waalse
vleugel heeft om niet te spreken
over hun brusselse pluimen die
in het rond vliegen. Doch ook daar
zal de kapitulatie van de vlaamse

PVV bij de grondwetsherziening
echter wel de voorbode zijn van
het opnieuw in het gelid treden
van de Vlamingen. Het ene fransgeoriënteerde traditionele gelid
wel te verstaan.
De kapitulatie van eerste minister Eyskens inzake de grondwetsherziening is geen alleenstaand
feit. Ze heeft een kettingreaktie
veroorzaakt.
Het is net alsof er geen Vlamingen meer in de regering zitten
noch in de kleurpartijen.
In de Voerstreek worden tweetalige formulieren voor de volkstelling uitgedeeld door de diensten
van minister Leburton. Men heeft
die « vergissing » niet eens ongedaan gemaakt door de formulieren te vervangen. Geen protest.
Noch van de vlaamse ministers
noch van de vlaamse leden van
de meerderheid.
In de Nationale Maatschappij
van Belgische Buurtspoorwegen
moest een nieuwe benoeming gebeuren bij het direktiepersoneel
waar 8 Franstaligen stonden tegenover 2 Nederlandstaligen. De
vlaamse minister Bertrand liet
een Franstalige benoemen. Geen
protest bij de vlaamse leden van
de meerderheid.
Bij de Nationale Bank, een
franstalig en franskiljons nest,
moet een nieuwe vice-goeverneur
benoemd worden. Omdat de hoogste top uitsluitend franstalig is
zou het een vlaamse benoeming
moeten zijn. Noch vlaamse CVP,
noch vlaamse BSP reageert of
eist iets.
Het VU-wetsvoorstel voor taalkaders in het leger werd in de
Kamerkommissie verworpen door
alle vlaamse volksvertegenwoordigers buiten die van de Volksunie. De vlaamse minister Segers

feiten

zegde dat die taalkaders niet nodig zijn Dat zegden de vlaamse
katolieken ook in 1938 bij de goedkeuring van de taalwet op het
leger. Wij zijn thans 32 jaar later
en ondanks de regeringsverklaring die een gelijk aantal vlaamse
en franstalige generaals vooropzette hebben wij er 12 en de
Franstaligen er 38 of 24 % tegen
76 %.
Voor de begroting van Nederlandse Kuituur krijgen we 51,7 %
omdat er nog geen akkoord is
over de objektieve kriteria. Ook
al probeert minister van Mechelen de Vlamingen wijs te maken
dat ze 57 % krijgen !
Voor de regionale ekonomie besliste deze regering dat Wallonië
3 miljard 900 miljoen toelagen
kreeg tegen 1 miljard 900 miljoen
voor Vlaanderen : cijfers van de
regering. Toch probeert men de
indruk te wekken dat Vlaanderen meer kreeg dan Wallonië.
Minister Vlerick vroeg in juli jl.
nog 60 % voor Vlaanderen. Wij
kregen 34 %. Wallonië 66 %.
Niet alleen geen protest, men
schijnt zelfs zeer tevreden.
Minister Harmegnies, niet-jurist, dekreteert met voorbijgaan
van alle taalwetten die de eentaligheid van Vlaanderen bevestigen dat de eed van de gemeenteraadsleden in Vlaanderen in het
Frans mag afgelegd worden.
Geen protest !
Zo men overal in Vlaanderen
het Frans mag gebruiken in de
gemeenteraden waar blijft dan de
eentaligheid ? Want het begint
met de eed, het gaat verder met
redevoeringen, met bijkomende
voorlopig niet-officiële franstalige verslagen, de berichten aan de
bevolking gaan gepaard met nietofficiële vertalingen onder een of
andere briefomslag. En op de

sfudenten
luiden de noodklok
over brussel
Vorige week woensdag beierden een uur lang
de klokken van de St. Pieterskerk te Leuven.
En terwijl de inderhaast opgeroepen pandoeren
met man en macht de kerkdeuren trachtten te
forceren, werd boven hun hoofd een zestien meter lange spandoek « noodklok voor Brussel »
ontrold en dwarrelden een massa strooibiljetten
niiar beneden. Daarmee zette het KVHV-Leuven
op spektakulaire wijze een aktie in tegen de beruchte brusselse « liberté du père de familie ».
iWij krijgen nog wel meer nieuws uit de Petermannenstad, reken maar.
Ook te Gent is de studentenaktie inmiddels op
gang gekomen. Tienduizenden pamfletten werden daar tegen de « liberté » en tegen « Eyskens » nefaste grondwetsherziening aan de man
gebracht. Er werd duchtig geplakt, ondanks de
scherpe waakzaamheid van de politie die vorige
week trouwens 2 studenten aanhield. Een meisje
werd vier dagen lang vastgehouden « voor ondervraging ». Na een openbare vergadering trok
een met spandoeken uitgeruste studentendelegatie door de voornaamste straten van de stad.
Te Gent gaat de aktie uit van de VNSU, het
KVHV en in zekere mate ook van het studentengenootschap 't Zal Wel Gaan. De beroepsrevolutionairen uit het Maoïstische en Troskystische
straatje hadden het te druk met diskussieren.
Inmiddels hebben de VNSü, de Jong-Vlaamse
Studentengemeenschap en de VUJO zich voor de
verdere aktie verenigd in een « Federalistisch
Jongeren Front
Wij schreven het al eerder : eigenlijk begint
het nog maar pas. Als straks de uitvoeringswet
ten van de grondwetsherziening op tafel komen
coUen in Vlaanderen nog wel meer ogen openycNANT.uiT«. v,N,S,u. w,FAiHuey ar.KwiNTCNSftJi* 6C:NT
gaan.

duur zal een andere Eyskens vaststellen dat de taalwet toch niet
geëerbiedigd wordt en dat die gemeente dus best tweetalig wordt.
Deed hij dezelfde vaststelling
niet voor de taalverklaringen te
Brussel en de « vrijheid » van het
gezinshoofd ?
Had de Volksunie gelijk of niet
toen ze vaststelde dat de vastlegging bij de grondwetsherziening
van het nederlandstalig gebied
niet veel waarde had zo niet
meteen alles klaar en duidelijk
vast gelegd werd, ook de ekonomische gewesten en efficiënte
kultuurraden ?
Want zit minister Harmegnies
alleen in de ministerraad ? Zitten
daar geen vlaamse ministers ?
Harmegnies is niet aan zijn
proefstuk.
Hij is toch de man die geregeld
tegen de wet van 1963 en tegen
de schorsingen van de vice-goeverneur van Brabant in, franstalige hogere ambtenaren in de gemeentediensten van hoofdstadBrussel laat benoemen ondanks
het feit dat de wet een 50-50 verhouding oplegt en dat de Nederlandstaligen nog slechts 25 %
uitmaken. Hij is toch de man die
bij koninklijk besluit — goedgekeurd in de ministerraad dan nog
— de wet op de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht uitholde.
En toch laten de vlaamse BSP
en CVP maar begaan !
Het doel van die heren is toch
duidelijk.
De voorzitter van de PLP — en
van de PVV — de heer Descamps
(de gematigde) heeft dit duidelijk gezegd in zijn brief aan een
brusselse kiezer :
« Ik geloof dat ik het essentiële
heb bekomen : de vrijheid van het
gezinshoofd. Dank zij deze vrijheid zal de franstalige olievlek
zich
blijven
uitbreiden.
De
« Vlaanderaars » zullen hun kinderen naar franstalige scholen
sturen en er perfekte tweetaligers
van maken, maar de kinderen van
deze tweetaligen zullen enkel
Frans spreken. De demografische
en ekonomische dwangbuis rond
Brussel zal van zelf springen ».
Het was toch deze Descamps die
als bondgenoot door de heer Eyskens verkozen werd boven de
Volksunie om zijn grondwetsherziening te doen slagen. En Eyskens is geen domme CVP-er. Hij
wist goed wat Descamps wilde.
Zo het woord niet zo versleten
was zou volksverraad dan niet het
juiste woord zijn voor zijn handelen ? Maar de betekenis van dat
woord is te zeer afgezwakt dan
dat we het zouden gebruiken.
Voor hetgeen de heer Eyskens
deed passen geen woorden meer.
Het heeft geen naam.
En toch durfde die man gewagen van « zijn ongerepte trouw
aan Vlaanderen » op het jongste
PSC-CVP kongres.
Hij die schaamteloos alle taalwetten laat overtreden door zijn
ministers, die Vlaanderen jaarlijks enkele tientallen miljarden
laat ontroven, die het vlaams gebied niet beveiligt en de Vlamingen te Brussel slachtoffert !
Men heeft de Volksunie ooit
verweten dat zij zich als de enige
vlaamsgezinde partij beschouwt.
Of dit dan niet juist is ?
Vlaamsgezindheid moet men politiek toch bewijzen door daden.
En wie stelt die daden buiten de
Volksunie ?
Toch zeker de kleurpolitici niet
of hetgeen men « vlaamse ministers » durft te noemen.
Op een ogenblik dat Vlaanderen
ekonomisch en kultureel sterk genoeg is om zijn macht ook politiek
in een volledige ontvoogding om
te zetten falen de « Vlamingen »
uit de kleurpartijen volkomen.
Of het lafheid is of hun vermeend persoonlijk voordeel, ons
het even. Zij zijn niet langer
waard ook maar één enkele
vlaamsgezinde te vertegenwoordigen.

wim jorissen
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« Het Laatste Nieuws » gaf vorige maandag de
steekkaart van een van de twee nieuwe partijvoorzitters van de BSP.
De nieuwe voorzitter Leburton is al 1) volksvertegenwoordiger en 2) minister, 3) voorzitter van de
Baad van Beheer van het dagblad « Le Peuple »,
4) voorzitter van het Nationaal Verbond van Socialistische Ziekenfondsen 5) voorzitter van een bouwonderneming voor sociale woningen 6) voorzitter
van een vereniging van wederzijdse hulpverlening
7) voorzitter van het Nationaal Belgisch Werk voor
Kankerbestrijding 8) voorzitter van de raad van
beheer van een ziekenhuis te Borgworm 9) beheerder van de Université Libre de Bruxelles 10) beheerder van het Socialistisch Steunfonds 11) beheerder van een Socialistische Verzekeringsmaatschappij.
We weten niet of de man de drie kwart miljoen
die verbonden zijn aan het voorzitterschap van de
BSP ook nog zal opstrijken wat dan zijn inkomen
wel dichter bij de 4 dan bij de 3 miljoen per jaar
zal brengen zodanig dat hij zelf Simonet naar de
kroon steekt. De « rechtse » socialisten stellen het
financieel nogal goed en andere dan « rechtse »
socialisten zitten er wel niet aan de top van de
BSP.
De heer van Eynde die als nieuwbakken voorzitter alleen de kumul heeft van volksvertegenwoordiger en direkteur van de krant « Volksgazet » is
voorwaar een proleet in vergelijking met Leburton.
Hij haalt slechts een goed miljoen per jaar.
Voor Leburton of voor de brusselse socialisten
Machtens en Simonet is hij waarachtig geen tegenpartij.
De socialistische parlementsleden worden door de
BSP goed verzorgd. Zij zijn eveneens burgemeester of schepene, goedbetaalde voorzitters van
interkommunales of van sekties van vakverbonden,
ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen. De
uitzonderingen die beneden het miljoen per jaar
blijven zijn sukkelaars die het medelijden van hun
kollega's opwekken en waarvoor zo vlug mogelijk
gezorgd wordt
De meesten onder hen waren vroeger arbeider
(thans in steeds mindere mate) of bediende of onderwijzer. Hun inkomen steeg dus met een flink
veelvoud. Wie het geheim van de socialistische partijtucht wil achterhalen moet niet ver zoeken. Het
c zwijggeld » loont de moeite.

Nee, lezer, dit Is geen sneeuw, het is detergentenschuim zoals je het tegenwoordig zowat bij
ell<e sluis op elke vlaamse waterloop kan zien
drijven. Teken aan de wand dat het met de vervuiling van het water altijd maar erger wordt.
De tijd is trouwens niet zover meer af dat w i j
dat onzindelijke schuim ook op zee zullen zien
drijven. Want met duizenden tonnen tegelijk
wordt de chemische rotzooi dagelijks door een
internationale vloot spookschepen in onze ondiepe Noordzee gespuid. Paul Staes schreef er
deze week een onthullende reportage over in
« Gazet van Antwerpen ». En dat gebeurt zonder enig toezicht of kontrole die naam waardig.
« Men » — dat is de schandalig lakse overheid
— laat maar betijen in de beate illuzie dat « het
zeifzuiverende vermogen van de zee enorm is ».
Ja, dag Jan 1 Lange tijd heeft men dit fabeltje

wij in nederland

nederland is a a n
sportpaleizen toe
(jeeveedee) Met de opvoering van het aloude spektakelstuk dat zesdaagse heet, is zopas in Rotterdam, 's werelds grootste haven- en Nederlands ijverigste werkstad, een sportpaleis in gebruik genomen. Het eerste
sportpaleis in het land, want al liggen er in Amsterdam al wel sinds vijftien Jaar plannen klaar om er óók een overdekte wielerbaan (waar het in
een westeuropees « sportpaleis » toch in hoofdzaak om gaat) neer te zetten,
het is er bij tekeningen en vergaderingen gebleven. De hoofdstad is altijd
meer een praatstad geweest en in de rivaliteitsverhouding AmsterdamRotterdam werd eerstgenoemde stad dan ook reeds menigmaal overtroefd
door de energieke Maasstedelingen die een paar jaar geleden ook de eerste
metro van Nederland openden en trouwens lang vóór de oorlog al het
Feijenoord-stadion bouwden dat modemer en groter was dan het Olimpisch Stadion van Amsterdam.
6000 gulden per dag
Die wedijver tussen de grootste
twee agglomeraties van het land
laten we hier verder buiten beschouwing. Maar er zijn in verband met de totstandkoming van
het rotterdamse sportpaleis (75
miljoen gulden, dat is meer dan
een miljard fr.) toch wel enkele
opmerkingen te maken die dan
overigens wel buiten het domein
van Patrick Sereu, Peter Post en
konsoorten vallen.
Dat is op de eerste plaats de financiering van een dergelijk projekt. Het geld voor de (snelle)
bouw van de wielertempel is dan
wel ter tafel gekomen, maar de
gemeente heeft zich garant moeten stellen. En dan duikt meteen
de vraag op of de exploitatie van
het gebouw en de garanties voor
de geldschieters niet erg zwaar
op de rotterdamse begroting zulr
len gaan drukken. Het is bekend
dat een vereniging of inrichter
die het sportpaleis een dag wenst
te huren, daarvoor een bedrag van
zesduizend gulden, dat is tegen de

85.000 fr. op tafel zal moeten leggen. Voor grote en wellicht internationale manifestaties, bokswedstrijden, wielerkampioenschappen
e.d. is dat geen bezwaar, maar
zulke evenementen liggen ook in
Roterdam niet dik gezaaid De
meeste nederlandse sportverenigingen echter schrikken voor zo'n
hoge huurprijs wel terug. Dikwijls
kunnen ze die hoge som eenvoudig niet betalen, vaak ook zullen
ze er niet toe bereid zijn omdat
in de meeste nederlande verenigingen een amateurische geest
heerst, hetgeen in feite betekent
dat men maar liever geen hoge
doeleinden nastreeft. Amateurisme is in zulke gevallen sinoniem
met minder kwaliteit
Van samenwerking tussen klubs
uit diverse sporttakken is ook
meestal geen sprake. In Nederland is de atletiek weinig populair (behalve in de tijd van Fanny
Blankers-Koen, « the Flying Housewoman » van de Olympische
Spelen van 1948), maar hoeveel
pogingen er al ondernomen zijn
om vóór of tijdens de rust van

ook verteld over onze rivieren. Toch stellen wi|
vandaag vast dat het kompleet dode wateren
geworden zijn. Op een bepaald ogenblik is de
zeifzuiverende kracht van het water niet meer
opgewassen tegen de immer aanzwellende
vloed smerigheid van de industrie Zo zal ook
met onze kustzee gebeuren wat met de zee vóór
New-York is gebeurd — ze werd één vuil rosse,
dode poel — als er niet drastisch wordt ingegrepen Ondertussen doen onze verantwoordelijke
ministers niets, helemaal NIETS Wij strijden voor
een Vlaanderen, dat meester is over eigen zaken.
Zullen wij het onder onze ogen laten gebeuren
dat ons vaderland een onleefbare streek wordt
aan een dode Noordzee ? De strijd voor een
menswaardig leefmilieu is in Vlaanderen essentieel een vlaams-nationale aangelegenheid !

voetbalwedstrijden een korte atletiek-meeting te organizeren teneinde het publiek de smaak voor
het hardlopen, het hoogspringen,
enz. te bezorgen, het is allemaal
mislukt door de volstrekte onverschilligheid van het alleenzaligmakende voetbal. « De sport jammert voortdurend over haar krappe beurs en ziet tegelijkertijd in
de simpelste, desondanks bezuinigend werkende samenwerking al
een aanslag op haar zelfstandigheid », konstateerde het landelijke dagblad « De Tijd » onlangs in
een hoofdartikel. Omdat we dit
volledig kunnen beamen, zien we
in Rotterdam inderdaad moeilijke
financieringsproblemen ontstaan,
wat het sportpaleis betreft. Want
het zouden juist samenwerkende
klubs moeten zijn die de hoge
huur kunnen opbrengen voor gezamenlijk gebruik van de sporthal.

sportakkomodaties die toch maar
een deel van het jaar benut kun
nen worden. De konkurrentie tus
sen die ijsbanen bij het « verove
ren » van de organizatie van internationale kampioenschappen is
dan ook buitengewoon fel
Welnu, nauwelijks was het rotterdamse sportpaleis geopend, of
op de nederlandse televizie was
al een man te zien die met een
reusachtige maquette toonde wat
voor een sportpaleis men in de
buurt van Den Haag wenst te
gaan bouwen. Deze plannenmaker
krijgt ongetwijfeld navolgers zodat wellicht straks de sportpaleizen als paddestoelen uit de nederlandse grond opschieten Gelieve
over de financiële konsekwenties
van al die ambitieuze plannen
eens na te denken !
op een houtje bijten

voorbeelden trekken
Een tweede aspekt van het rotterdamse prestige-projekt is het
feit dat nu plotseling in allerlei
delen van het land plannen worden gebrouwen om er eveneens
sportpaleizen op te richten. We
hebben dit al eerder gezien bij de
bouw van luxe schouwburgen
waarmee de ene bescheiden provinciestad na de andere haar image poogde te verbeteren. De toeloop naar deze dure instellingen
bleef meestal onder de maat, zodat er met zware verliezen _— die
dan weer op de gemeentelijke rekening drukken — wordt gewerkt.
Van nog recenter datum is de
hausse in ijsbanen. In heel WestEuropa zijn negentien kunstijsbanen en daarvan liggen er... zeven
in Nederland. In nog drie nederlandse steden staat men op het
punt zo'n glanzende ijspiste aan
te leggen (kosten per stuk : ongeveer 80 millioen fr.). En dat voor

In het rotterdams geval geldt
dan ook nog — en dat is onze
laatste opmerking — dat in zo'n
grote stad heel gemakkelijk een
reuzenprojekt verwezenlijkt kan
worden, terwijl in de kleine gemeenten men op een houtje moet
bijten. Deze week zagen we aangetoond dat het jaarlijks begrotingstekort van Rotterdam groter
is dan de tekorten die alle 44 gemeenten van de provincie Friesland in vijf jaar in hun boeken
moeten noteren.
Waarmee nog maar eens gezegd wil zijn dat de grote steden
een geweldige voorsprong hebben
op kleine plaatsen. Ze zijn als
« grote jongens » ook veel brutaler
en weten er in Den Haag dus wei
een en ander door te drukken Als
je narekent hoeveel hoogst nood
zakelijke school-gymnastieldoka
len er overal in het land zouden
kunnen worden gebouwd van een
deel der rotterdamse miljoenen
dan komt het platteland toch wel
heel ver achterop '

wil
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parlementaire krabbels
in
de
kamer
De BSP heeft nu twee voorzitters.
Men kan moeilijk spreken van een dubbelkoppige adelaar, en als deze mytoloische beeldspraak nog zou opgaan voor
eburton, voor van Eynde zou dat lachwekkend zijn. Deze laatste is alleen een
boosaardige ekster, die met haar gekrijs
de trommelvliezen teistert. Het is een
veeg teken dat een partij die geen vleugels heeft (in de echte en in de figuurlijke zin van het woord !) twee unitaire
voorzitters heeft, die beide dezelfde bevoegdheid hebben over de gehele partij. De Vlaamse socialisten hadden graag
een vlaamse voorzitter, na twee waalse.
Zij krijgen een halve voorzitter en wat
voor een helft dan nog. Leburton is onmiskenbaar de sterke figuur in dit prezidentieel duo. Hij is een man met een
klare kop en met karakter. Hij is steeds
op verschillende departementen een
knap minister geweest, en op sociale
voorzorg in de ploeg Lefèvre was hij gewoon schitterend. Daar heeft hij de wilde demagogische verkiezingsbeloften
van de BSP inzake pensioenen waar gemaakt. Hij is niet door de knieën gefaan na de aanval van de kristen-demoraten, aangevoerd door de huidige minister van sociale voorzorg De Paepe en
van de PVV geleid door D'haeseleer.
Ook al stond de regering op springen.
Hij is niet alleen een bekwaam bewindsman, hij is ook een militant die de opstand kan leiden. Dat bewees hij tijdens de revolutionaire staking in 1961.
Hij is bovendien een man met sterke
dozis politieke moed, die het tegen zijn
eigen partij vrienden hard kan opnemen, als hij meent dat het nodig is. Op
het waals socialistisch kongres in 1967
nam hij het alleen op tegen allen, vóór
het unitarisme en tegen het federalisme. Onder protest toonde hij onverstoorbaar aan dat het federalisme voor
Wallonië een slechte zaak is, want dat
Wallonië de gelden van Vlaanderen nodig heeft om overeind te blijven. Leburton is een man met horizont die zijn

E

kijk heeft op de maatschappij en het
socialisme. Hij is een pragmaticus die
de dogma's, ook de marxistische van
zich afschuift, en maar de beginselen en
ideeën aankleeft als zij naar het doel
leiden. Hij heeft een sterke ambitie, die
als een vijzel werkt, maar hij kent de
grens waar de persoonlijke beweegredenen moeten halt houden voor de hogere
belangen van de gemeenschap. Wij kenen krasse uitspraken van zijn huidige
ministeriële kollega's over Leburtons
politieke onbetrouwbaarheid, wij weten
niet wat daar voor waars aan is, maar
van ten minste één van hen weten wij,
dat hij een smerige politieke streek op
zijn kerfstok heeft. Naast een man van
het formaat van een Leburton staat dan
een van Eynde. Een grove schreeuwer
die in de Kamer zelden op de tribune
komt, maar van op zijn plaats de sprekers aanvalt, als een harclnekkige horzel
de trekpaarden die hun werk doen. En
hij doet het niet met deskundigheid, hij
onderbreekt als hij plots komt binnengewaggeld zonder het voorgaande te
hebben gehoord. Zijn onderbrekingen
worden niet ingegeven door wat de
spreker zegt, maar wel door de omstandigheid of hij tot de regeringspartijen
behoort of tot de oppozitie en of van
Eynde op dat ogenblik zelf in een van
beide groepen thuishoort. En als hij dan
iets weet uit het politieke verleden of
het beroepsleven van de spreker dan
spuwt hij het uit met hoogrode kop. Dan
kijkt hij naar Collard, die jarenlang zijn
voorzitter was, om enige blijk van instemming, die hij echter nooit kreeg.
Collard gruwde voor de platte onderbrekingen van zijn ondervoorzitter. De
gestalte en het voorkomen van de tegenstander is voor van Eynde ook een
politiek argument, zonder dat hij, met
enige zelfkennis beseft, dat hij met deze
normen zichzelf hopeloos blootstelt. Zo
heeft hij eens Périn, die hem in elk opzicht overklast, onder scherpe afkeuring, ook van zijn eigen partijgenoten,
« un mini-homme » genoemd. Van Eynde is een man voor wie de fair-play en
de koUegialiteit niet spelen, ook niet in
zijn beroep van joernalist, zodat hij
reeds een paar keer voor smaad werd
veroordeeld. Zijn politieke moraliteit
wordt duidelijk belicht door zijn hatelijke houding, nu nog, ten opzichte van
de kollaboratie, al is hij zelf een mislukte kollaborateur. Van Eynde is een
grove geestelijke plebejer, met een

« Je had die hrief niet moeten schrijven, Descamps. Dat wij de Flandrtens
pad in de korf zetten, dat hoeven zij nu nog niet te weten !»
scherfje joernalistiek talent, hij is niet
eens een politicus, al is hij dan staatsminister, hij is een partijmannetje zonder vizie, die in kleine elektorale kategorieën denkt. Deze man ontsiert de
voorzitterszetel waarin een van der Velde en een De Man eens hebben plaats
genomen, al zit hij daarbij, bij Leburton op de schoot. Het is voor het socialisme in Vlaanderen uiterst bedenkelijk
dat het aan de top van de partij door
een van Eynde is vertegenwoordigd.
Piet Leys nam het op voor de gemeenten. Hij wou weten welke fuzies nu door
minister Harmegnies worden voorbereid. Hij bepleitte meer staatshulp voor
de grote agglomeraties maar tevens
strengere kontrole op de uitgaven. Hij
betoogde dat de fuzie van Brugge onvoldoende voorbereid was, en dat zich
nu de gevolgen lieten gevoelen. Spreker
vroeg ruimere fiskale bevoegdheid voor
de gemeenten en een grotere inspanning
van de staat. Op die manier alleen zullen de gemeenten in staat zijn, een modern beleid te voeren waarin de mens
centraal zal staan.
In een tussenkomst stelde Vic An-
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vragen
senator jorissen
tof de minister van ekonomische zaken
« Een van de voornaamste nationale instelling:en die in het halfduister
verhuld blijft is de Nationale Bank van België. De openbare mening en
zelfs de parlementsleden tasten gewoonlijk in het duister wat betreft het
beheer van de Nationale Bank en van alle andere instellingen waarvan
het beheer door haar waargenomen wordt zoals het Rentefonds, het-Centraal Bureau voor Kleine Spaarders en het Belgisch-Luksemburgs Instituut voor de Wissel, welke laatste instelling de jongste maanden herhaaldelijk op de tong reed. De direktie Is overwegend in handen van Franstaligen waaronder de twee topfunkties en wel die van goevemeur en van
vice-goeverneur. Slechts de lagere top is kunstmatig in evenwicht. De
vice-goevemenr is thans met pensioen en dient vervangen. De goeverneur
zou ontslag nemen. Dit alles geeft aanleiding tot besprekingen en onderhandelingen waarover het parlement niet voorgelicht wordt. Graag zou ik
vernemen hoe de zaken thans staan en of eindelijk eens een Nederlandstalige de topfunktie zou toebedeeld krijgen ? ».

en aan de minister van financiën
vroeg senator jorissen
« Het Nationaal Instituut voor de Statistiek dat onder de bevoegdheid
valt van de minister van Ekonomische Zaken blijkt naar de zes gemeenten
van de Voerstreek tweetalige formulieren voor de tienjaarlijkse volkstelling te hebben gestuurd. Ondanks protesten in de pers blijken ze niet
vervangen te zijn door eentalig nederlandse formulieren. Graag zou ik
vernemen of naar de officieel franstalige gemeenten met faciliteiten van
het gewest Komen-Moeskroen, naar het stadje Edingen en de gemeente
Mark eveneens tweetalige formulieren gestuurd werden, wat de taalwet
ter zake zegt en of de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht om advies werd
gevraagd ? ».

senaat
De Senaat beleefde dinsdag en woensdag rustige dagen, daar de interpellatie
over de gebeurtenissen in de gemeenteraden van Vilvoorde en Beersel tot donderdag uitgesteld werd.
Nieuws was er in die zin dat de luksemburgse PLP-er Reuter ontslag genomen heeft. Hij was duitstalig van oorsprong, gaf af en toe in de wandelgangen blijk van zijn kennis van het arels
dialekt en sprak het Frans hyperverzorgd zoals iemand van wie het niet de
moedertaal is. Hij wordt opgevolgd door
een dame, die net 40 zou geworden zijn,
Marie-Therèse Godinache-Lambert, die
als gebeurtenis mocht gefotografeerd
worden, die de eed aflegde, een uur lang
het rustige spel gadesloeg en dan in de
koffiekamers onderdook.
Een tweede nieuwtje was dat voorzitter Struye gevallen was en de pols ontwrichtte. Vandaar dat de gentse socialist van Bogaert, die eerste ondervoorzitter is, het voorzitterschap mocht
waarnemen.
Senator van Bogaert is een rustig en
ortodoks hoogleraar, vreemd aan het
heftig politiek bedrijf van bewogen
meetings en van straatbetogingen. Hü
is een knap intellektueel, maar konformist tot en met, bekommerd om nooit
iets wat gevestigde macht heet ook
maar eventjes een duwtje te geven, de
gedroomde man om als beschutting en
dienaar voor de gevestigde machten op
te treden. Hij is zelfs keuriger dan de
CVP- en PVV-burgers die het senaats
halfrond bevolken.
Zo hij het voorhoofd al eens fronst
dan is het nooit omwille van ergerlijke
praktijken van de machtigen in de
staat maar eerder om het heftig temperament van sommige senatoren Waar
Struye echter nogal eens geniepig is en
sommige streken achter de mouw heeft
dan heeft van Bogaert nog geen blijk
gegeven van deze negatieve kwaliteiten. Waar Struye wel eens platonisch
durft protesteren tegen machtsmisbruik

een

ciaux een reeks vragen aan de minister
betreffende de vorming van agglomeraties en federaties. Hij waarschuwde voor
de samenvoeging van gemeenten die
door hun karakter of de mentaliteit van
hun inwoners niet kunnen worden samengebracht. Hij drong aan op de fuzi«
van de gemeenten der grote agglomeraties ; het gewoon federeren noemde hij
een pleister op een houten been.
Voor Brussel vooral kwam hij op VOCHT
de versmelting van de 19 gemeenten in
een grote gemeente. Hij kloeg de sabotage aan van de Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht en vroeg aan de minister
sankties tegen de brusselse gemeentebesturen die de wet saboteren.
In een interpellatie over de taal van
de eedaflegging van gemeentemandatarissen betoogde hij dat de minister de
huidige taalwetgeving en de nieuwe
gronflwet negeert als hij een eindje wet
van 1894 opgraaft. Hij vroeg eerherstel
voor de twee vlaamse burgemeesters die door de minister werden gelaakt.
nik claes.

van de regering, zonder evenwel door te
bijten, is het zelfs de vraag of een hyperbeleefde van Bogaert dit zou durven.
Vechter voor de rechten van het parlement tegen de groeiende willekeur op
dat vlak vanwege de regering, dit onder impuls van de oude cynieker Eyskens, zal hij echter niet worden. De Senaat is overigens arm aan karakters.
Dinsdag verdedigde vice-eerste-minister Cools zijn bij kredieten met het vuur
en het temperament van een knappe
kwajongen. Het deed echter deugd dat
de akademische of de saaie would be
akademische toon eens moest wijken
voor een meer typische politieke toon.
Wie niets van een akademicus heeft
is Lou Major waarvan de begroting besproken werd. Hij heeft de toon van de
herbergspreker, maar hij geeft zich zoals hij is wat toch altijd nog een stuk
beter is dan akademisch geleuter of geniepige huichelarij, wat al te veel politieke besprekingen ongenietbaar m a a k t
Minister Major was echter zo onvoorzichtig de stelling te verdedigen dat alle nieuwe vakbonden nadelig zouden
zijn voor de sociale vooruitgang wat
hem de repliek van de senatoren van
Haegendoren en .Jorisspn op de hals
haalde
Het simpatieKst aan dit debat was het
bekgevecht van Major met een ander
oudere sindikalist, de Lierenaar Magé,
die het feit kwam aanklagen dat men
60-jarige werklozen nog verplichtte ander minder gespecializeerd werk te doen
dan hetgeen ze in hun loopbaan gewoon
waren, wat deze oudere werklieden als
een vernedering ondergaan. Het was
een pikant schouwspel dat de andere
senatoren enigszins verbaasd volgden.
Men is het niet gewoon dat socialisten
elkaar even de jas uitvegen in het pa»»
lement.
De begroting van de rijkswacbt had
weinig om het lijf. De Kempenaar Verboven kwam dit rebat even pitoresk
maken. Een interpellatie van Poma. de
zoveelste over dit onderwerp, over de
luchtvervuiling, toonde aan dat de betrokken ministers Bertrand en Namèche het vraagstuk nog altijd aan het bestuderen zijn Wat geen nieuws is. Sommige ministers studeren zich suf De
kiezers zijn echter genadige eksammatoren en dus zakken de ministers niet
tot groot nadpp] vsn on^e lonren w dit
geval.
In de senaat verwachtte men meer leven in de brouwerij op donderdag met
de konfliktstof van Vlaams-Brabant op
de agenda.
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sociale promotie: modewoord ot werkelijkheid?
« Sociale promotie » betekent dat de gemeenschap aan allen die
de w i l en de aanleg hebben zich in professioneel of algemeen
kultureel opzicht, verder te ontplooien, hiertoe de gelegenheid
moet bieden, leder volksgenoot moet alzo meer verantwoordelijke
funkties in de maatschappij kunnen waarnemen dan deze die hij
of zij uitoefent.

Het recht op sociale promotie is
onaanvechtbaar voor allen die het
demokratisch en personalistisch
gelijkheidsbeginsel aanvaarden.
De solidariteit van alle leden
van een volksgemeenschap dikteert dit beginsel aan alle volksnationalisten. Vanwege de achterstand die de Vlamingen in vele
domeinen hebben is de sociale
promotie een vlaams-nationale eis.
waarom nu meer dan ooit
« sociale promotie » ?
In onze snel veranderende maatschappij en voortdurend technologische vooruitgang in de produktie kan de school minder dan ooit
pretenderen vorming en opleiding
eens en voorgoed af te werken.
Wij zijn veroordeeld tot een voortdurende vorming.
Het is bewezen dat aanleg en talent bij sommige mensen vrij laat
ontwaken. Jongeren die op 14-jarige leeftijd alleen geschikt bleken
voor een lagere beroepsopleiding
ontdekken op 18 of 20 jaar dat zij
tot meer in staat zijn.
Wie vanwege financiële, familiale of sociale omstandigheden
niet lang kon studeren moet hiertoe later de kans krijgen indien
hij of zij er de aanleg toe hebben.
Zo wil het de demokratie! Zo
wil het, het volks-natinalisme.
De « sociale promotie » mag
geen stokkepaard blijven dat de
traditionele progressisten in de

manége berijden. Het is hoog de
tijd dat zij er werk van maken,
daar waar zij de macht hebben,
nl. in het parlement, in de Centrale Raad van het Bedrijfsleven,
in de Centrale Arbeidsraad.
sociale promotie
en schoolwezen
Hebben wij uit de demokratisering van het onderwijs gehaald
wat er uit te halen was ?
Neen! Het bleef veelal bij een
popularisering
van
voorbijgestreefde onderwijsvormen : met
als gevolg een nivellering en een
felle scholen-konkurrentie. De verhoging van het aantal studerenden
kwam vooral de middenlagen ten
goede.
Op 100 jongeren van 15-18 jaar
in Vlaanderen hebben er 9 de
kans op universitair onderwijs tegenover 12 op de 100 bij de Franstaligen.
De drie gezellige kleur-partners
van het schoolpakt hebben 12 jaar
geleden hun voornemen te kennen
gegeven de schoolplicht te verlengen tot 16 jaar. Wat hebben zij
gedaan ?
sociale promotie en
beroepsopleiding
Dit Is het meest voor de hand
liggende aspekt. De ekonomisten
zijn hier het meest aan gehecht

kan dit u helpen ?

arbeiders- en
bediendenpensioenen
recht op pensioen
1. Een man heeft recht op
zijn pensioen vanaf zijn 65 jaar;
een vrouw vanaf 60 jaar. Een
man kan het vervroegd pensioen aanvragen vanaf zijn 60e
jaar ; een vrouw vanaf haar
55e jaar. Men verliest alsdan
5 % per jaar vervroeging. Men
ondergaat ofwel geen ofwel
beperkte vermindering, naargelang het geval, indien met voldoet aan welbepaalde normen
van het statuut van nationale
erkentelijkheid (oorlogsinvaliden, krijgsgevangenen, enz).
2. Men mag reeds zijn pensioen aanvragen op het gemeentehuis zijner woonplaats 1 jaar
op voorhand.
bedrag pensioen
Vanaf 1-11-70 bedraagt het
forfaitaire gezinspensioen voor
de arbeiders 71.254 fr. per jaar;
57.002 fr. voor de alleenstaanden en 57.003 fr. voor de weduwen.
Voor bedienden bedraagt het

gezinspensioen 82.128 fr., voor
de alleenstaande man 77.690 fr.,
voor de alleenstaande vrouw
73.710 fr., en voor de weduwe
70.761 fr. Dat zijn de bedragen
voor de pensioenen die verleend werden vóór 1962, berekend volgens een forfaitair loon
van 85.000 fr. per jaar op bazis
van een recht dat slaat op een
volledige loopbaan. De pensioenen die ingegaan zijn vanaf
1-1-62 heeft men echter berekend op de lonen die werkelijk
werden verdiend sedert 1955,
zodat het verleende pensioen
aan die reeks van gepensioneerden soms merkelijk hoger ligt
dan bovenvermelde bedragen.
loopbaan
Wie nu zijn pensioen aanvraagt en regelmatig als loonof weddetrekkende heeft gewerkt vanaf 1 januari 1946 tot
het jaar van de pensioeningang
geniet het volledig rustpensioen zelfs al werkte hij vroeger als zelfstandig arbeider, en
ook indien hij helemaal niet
werkte.

omdat alzo de produktiviteit en de
arbeidsmobiliteit worden bevorderd. De wetgevende macht en de
bedrijfswereld moeten er dringend werk van maken het land
uit te rusten met een gemodernizeerd stelsel van partieel onderwijs, gelegenheid tot bijscholing
en herscholing zonder dat hiertoe
van de kandidaten heldhaftigheid
vereist wordt. Nu is het toch nog
vaak zo dat een jonge man die een
extra-opleiding wil volgen ertoe
verplicht wordt zich van het sociale leven af te zonderen, zijn
vrije tijd tot nihil te herleiden en
zijn gezin te verwaarlozen. Wij
stoten hier op 't probleem van de
kredieturen, het schriftelijk onderwijs, de speciale beurzen voor
gehuwden enz.
Deze kwesties zullen moeilijker
op te lossen zijn voor de zelfstandigen dan voor de loon- en weddetrekkenden.
De voortgezette opleiding moet
beveiligd worden tegen paternalisme. In algemene zin kan zij niet
de taak zijn van de ondernemingen die alzo hun werknemer aan
zich zouden kluisteren.
Wel rust op de ondernemingen
de verplicthing door extra vrije
tijd e.d. de nodige faciliteiten te
verlenen aan hen die zich een inspanning willen getroosten.

sociale promotie en
algemene vorming
De sociale promotie moet in
dienst van de mens gesteld blijven en niet in dienst van de afgod «produktie». Eenzijdig materialistisch welvaartstreven kan het
menselijk welzijn in het gedrang
brengen.
De sociale promotie moet bijgevolg de ruimst mogelijke plaats

ontbrekende stortingen
1. Indien er tussen 1 januari
1946 en het jaar van de pensioeningang niet méér dan 2
jaar stortingen als loon- of weddetrekkende ontbreken dan
worden ook al de jaren die liggen tussen 1926 en 1945 aanzien
als jaren die recht geven op het
arbeiders- of bediendenpensioen. Het heeft dus geen belang of men die jaren werkte
of niet. Men verliest in dat geval echter wel het jaar of die
twee jaren die vallen vanaf
1946 tot het jaar van de pensioeningang en waarvoor niet
werd gestort.
2. Voor degenen bij wie tussen 1946 en het jaar van de
pensioeningang méér dan twee
stortingen o n t b r e k e n houdt
men rekening met de werkelijk
gewerkte jaren sedert 1926 en
het jaar van de pensioeningang
(arbeiders- of bediendenpensioen, of gemengde loopbaan
naargelang het geval).
3. Periodes van ziekte, werkongeval, werkloosheid worden
steeds gelijkgesteld met de gepresteerde arbeid.
weduwenpensioen
Indien de man sterft en nog
geen pensioen geniet, zal de
vrouw reeds weduwenpensioen
genieten vanaf dezelfde maand
van het overlijden. Genoot de
man reeds pensioen dan krijgt
zijn echtgenote het weduwenpensioen vanaf de maand volgend op het overlijden.
Een weduwe heeft slechts
recht op pensioen als ze minstens één jaar gehuwd was. Bij
werkongeval is dat iaar gehuwd zijn niet vereist.
De weduwe moet minstens
45 jaar oud zijn, ofwel minstens
66 % blijvend werkonbekwaam

inruimen aan de algemene vorming, noem het «kulturele promotie ».
De zgn «kulturele vakantie»
mag niet beperkt blijven tot hobbyisme of tot kunstgenot of amateuristische kunstbeoefening. De
moderne Vlaming moet de gelegenheid krijgen zijn kreativiteit
toe te spitsen op maatschappelijke
en politieke vraagstukken. Daarom willen wij deze kulturele vakantie (de algemene vorming in
de sociale promotie) in de handen
van het partikuliere initiatief
zien blijven.
De kadervorming moet deze
verruimde taak van het kultureel
werk mogelijk maken. De «traditionelen » hebben tot nu toe weten
te verhinderen dat ons wetsvoorstel tot het verlenen van extravakantie voor kadervorming er
door kwam.
Het is o.m. daarop dat ik zinspeelde met te beweren dat zij de
sociale promotie als stokkepaard
berijden in een afgesloten politieke manége maar er in feite weinig voor doen. Daar het op «doen»
aankomt mag wel onderstreept
worden dat de kulturele verenigingen in Vlaanderen het steeds
meer en beter doen en zich vernieuwen in programmas en metoden als belangrijke agenten van
sociale
promotie.
Vlaanderen
oogst de vruchten van het idealisme, de ervaring en het doorzettingsvermogen van de velen die
zich als werkers afsloofden omdat
de rechtstreekse aktie voor onze
ontvoogding hun ontzegd werd.
Zij die enkele jaren geleden het
aanstaande einde van het kultureel werk voorspelden waren niet
alleen slechte maar tevens valse
profeten,

zijn of minstens 1 kind ten laste hebben. Dat kind mag zelfs
normalerwijze geboren worden
na het overlijden van de man.
aanpassingsvergoeding
Bij hertrouwen heeft de weduwe recht op een aanpassingsvergoeding. Zij geniet dan twee
jaar van haar weduwenpensioen in één betaling. Overlijdt
haar tweede man dan kan zij
terug aanspraak maken op weduwenpensioen en mag zij het
voordeligste weduwenpensioen
kiezen.
De weduwen die geen recht
hebben op weduwenpensioen,
omdat zij bijvoorbeeld geen 45
jaar oud zijn, zonder kinderlast, of omdat zij zelf blijven
voortwerken, hebben toch recht
op de aanpassingsvergoeding
van één jaar weduwenpensioen,
in éénmaal uitbetaald. De aanpassingsvergoedingen
moeten
aangevraagd worden op het gemeentehuis van de woonplaats.
in feite gescheiden
De in feite gescheiden vrouw
heeft het recht op de helft van
het gezinspensioen, tenware
zijzelf gewerkt hebbende haar
pensioen als alleenstaande verkiezen zou. Ook aanvraag doen
ten gemeentphuiVe.
overlijden
Als een gepensioneerde overlijdt en nog recht heeft op achterstallige betalingen dan worden die in rangorde uitgekeerd'
1) aan de echtgenoot met wie
de geoensioneeT-de samenlpefde :
2) aan de kinderen met wie
de gepensioneerde samenleef
de ; (in die twee eerste geval
len moet geen enkele formaü-

m. van haegendoren,
senator.

teit vefvuld worden, alléén het
pensioenbrevet op het gemeentehuis afleveren en de zaak uitleggen) ;
3) de andere personen bij wie
de gepensioneerde inwoonde of
niet moeten een aanvraag indienen op het gemeentehuis
waar de nodige formulieren
voorhanden zijn. Die aanvraag
wordt best per aangetekend
schrijven verstuurd aan de
Rijkskas voor Werknemerspensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel.
gelegenheidswerk
Men mag, indien men per UUT
betaald wordt nog 90 uren werken per maand. Is het een vaste verdienste, bvb. een maandelijkse vergoeding, dan mag dat
dat niet méér bedragen dan
3.600 frank per maand.
Wie gelegenheidswerk verricht moet hiervan de Rijkskas
voor Pensioenen, Zuidertoren,
1060 Brussel, verwittigen. Aangifteformulieren hiervoor zijn
op het gemeentehuis voorhanden.
uitbetaling pensioen
Waar ter wereld men verolijft kan men nu als gepensioneerde de uitbetaling van
zijn pensioen verkrijgen. Zulks
is al in voege vanaf 1 januari
1970. Hiervoor aanvraag richten tot de Rijksdienst voor
Werknemeroensioenen Zuider•-oren infiH Bru9=el.
beslag leggen
Men kan geen beslag leggen
op het pensioen voor het betalen van om het even welke
schulden Wel kan men deels
beslag loggen voor het betalen
van een onderhoudsplicht.
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dew^ereld
nixons zoektocht
(Argos) Miljoenen Amerikanen hebben vrijdag
23 januari voor de derde keer geluisterd naar
Nixon's Staat van Unie-boodschap. Veel beroering
heeft die boodschap niet gewekt. De aan te snijden
thema's waren ook al dagen van tevoren bekend.
Toch kan niemand ontkennen dat de prezident aan
zijn ideeën en opvattingen een nieuwe bewogenheid en dimensie wist toe te voegen. 'Termen als
« nieuw federalisme » en « het reoi'ganizeren van
federale strukturen » doen het blijkbaar overal. Dit
waren dan ook de meest « revolutionaire » punten
uit de rede van Nixon. Er waren, ook andere : Nixon wil het sociaal hulpbetoon hervormen, doelt op
ekonomische expansie, zal de strijd aanbinden tegen luchtverontreiniging en waterbezoedeling en
zowat overal zullen Amei-ika's nationale parken
(the biggest in the world) worden uitgebreid. Tegelijk zal iets gedaan worden voor de volksgezondheid : er wordt een soort « medicaid » gesticht zodat
in de toekomst geen amerikaanse familie wegens
financiële penarie van gezondheidszorg verstoken
blijft. Met het treuzelen rond kanker moet het volgens Nixon nu ook maar gebeurd zijn : wie om de
haverklap naar de maan vliegt en het atoom heeft
gedesintegreerd moet vindingrijk genoeg zijn om de
kanker uit te roeien. Ook op het vlak van de belastingen zal voortaan gestreefd worden naar distributieve rechtvaardigheid tussen de staten en de
federale administratie. Er zal zelfs aan diverse
ministeries gedokterd worden : PTT kan alvast
beginnen met inpakken, maar ook andere ministers
zullen hun departementele identiteit verliezen :
Binnenlandse Zaken, Arbeid en Werkverschaffing,
Handel, Vervoer, Huisvesting en Stedebouw, Volksgezondheid en Onderwijs zullen opgaan in een
nieuwe legering van vier brandnieuwe ministeries.
De prezident heeft ook de amerikaanse jeugd willen groeten. De hoop des vaderlands wordt aangezocht zich op de wijsheid van haar plannen te bezinnen. Nixon bevestigde dat de « jonge, gefrusteerde » Amerikanen inspraak zullen krijgen in de
nieuwe strukturen van de toekomst. Dit had hij een
paar dagen tevoren al gezegd op de universiteit
van Nebraska. Ten slotte heeft hij ook het amerikaans kongres gewaarschuwd dat het nu maar
gauw een weg moet zoeken naar de nieuwe amerikaanse revolutie. Als die heren mislukken zal het
hun schuld wezen (dit Kongres heeft een demokratische meerderheid). Om al die redenen gewagen ernstige amerikaanse kranten («New York Herald Tribune») nu van een « amerikaanse revolutie » alsof die morgen meteen haar opmars begint.

t w e e grote leemten

Bij nadere beschouwing vallen hier twee enorme
leemten op : Nixon zwijgt in alle talen over het lot
van de amerikaanse minderheden : Indianen, negers, Puertoricanen en mexikaanse Amerikanen
schijnen niet eens te bestaan. Zelfs Vietnam komt
niet in zijn boodschap voor. Nu is het waar dat er
in de afgelopen twee jaren geen explozieve rassenrellen werden gemeld, misschien is de Black Panther ook vrij gehavend uit de harde botsingen van
1968 gekomen (ofschoon het hier gewoon kan gaan
om een gewijzigde taktiek) maar het bestaan van
de zwarte gemeenschap is er daarom niet op verbeterd. Maar waarom geen woord over de vietna-

mizering en de Nixon-doktrine al was het maar
om hun pijnlijke relatie met de amerikaanse rijksmiddelenbegroting ? Vietnam staat toch onveranderlijk vooraan in alle problemen die Amerika verdelen ? Dit konflikt slokt trouwens miljarden op
die Amerika best kan gebruiken om de sociale opvlucht waar te maken die L.B. Johnson reeds in
1964 aan zijn kiezers heeft beloofd. Die oorlog is
niet alleen een onverzadigbare financiële schrokker, maar ook een soort kanker die het hele amerikaans bestel ondergraaft. Wel he,eft Nixon met zijn
vietnamizering (het terugtrekken van amerikaanse
troepen) iets bereikt ; met de repartriëring van
indrukwekkende kontingenten heeft zijn politiek
dan ook bij veel Amerikanen aan kredietwaardigheid gewonnen. Maar inmiddels heeft de amerikaanse invazie in Kambodja (voorbije lente) al
bewezen hoe « beperkt » en voorbarig die vietnamizering nog altijd is. Onlangs lazen we in de
kranten van luchtaanvallen op Noord-Vietnam die
alle vroegere operaties in hevigheid en intensiteit
overtroffen en met de dag wordt meer gesproken
van vliegtuigen boven Laos en Kambodja. Daar
heeft Nixon op de koop toe gekozen voor een op
zijn minst labiele Lon Nol. Nixon zegt dat hij afkerig is van politieke avonturen, maar in het ZuidOosten blijft de poort voorlopig open op narigheid
van diverse pluimage.

misdadigheid er» werkloosheid

Sinds Nixon aan de macht is heeft hij de misdaad hard aangepakt. In de grote amerikaanse steden loeien "s nachts de sirenen tegen een alsmaar
driester optredende Maffia. Er is al een Vredeskorps voor hulpverlening van de grond, en de
« zwijgende meerderheid » ontkomt niet aan de
indruk dat het machtigste politie-apparaat ter wereld voortreffelijk voor haar zorgt. Maar ekonomisch staan de zaken dan weer op losse schroeven :
de inflatie werd niet opgeslorpt, de werkloosheid
zit volop in de rode cijfers (6 pet in december jl.)
en de recessie wil niet wijken. AI met al heeft
Nixon de « blue collars » (arbeiders) niet kunnen
overtuigen. De amerikaanse arbeider staat wel achter Wet en Orde maar duldt onder geen beding dat
aan zijn sociale verworvenheden wordt geraakt en
hij zal zich zeker hardnekkig blijven verzetten tegen stagnatie of verslechtering van zijn inkomen.
Dit doet hij al sinds 1965 maar nu dreigt ook de
gesel van de werkloosheid die Nixon tot dusver niet
afgeremd heeft. Men vraagt zich bovendien af hoe
Mister President er zal in slagen, de leemte tussen
werkelijkheid en beloften op te vullen. Mike Mansfield, leider van de demokratische fraktie heeft
Nixons « beloften » met geestdrift begroet. Er is
trouwens geen vijandige reaktie tegen Nixons
Boodschap losgekomen maar in zijn rede over de
rijksmiddelenbegroting zal hij moeten zeggen hoe
de ekonomie kan opgevoerd worden terwijl zijn
arministratie tegelijkertijd de onrustwekkende inflatoire tendensen moet bestrijden.

overschakelen naar binnenland

Het meest is opgevallen dat Nixon nu ook bereid
is tot praten met de kontestanten die hij vroeger
voor « gespuis » uitschold. In zijn boodschap heeft
hij zelfs de nagedachtenis van Martin Luther King
opgehemeld, maar in « Le Monde » merkt Amalrik
op dat de prezident onlangs nog gevochten heeft
voor de benoeming van ultra-konservatieve kandidaten in het Hooggerechtshof. En nog altijd gaat
hij gezellig om met E. Hoover van het FBI die ooit
gezegd heeft dat M.L. King de grootste leugenaar
van het westelijk halfrond was ! Nixon blijft
dus een kontroversiële figuur, opgesloten tussen'
zijn eigen impulsen en zijn harde opvattingen omtrent plichtsbesef. Ofschoon hij beter thuis is in
buitenlandse aangelegenheden (zijn recent negendaags bezoek aan Europa werd een sukses) wil hij
nu mordicus inschakelen op de binnenlandse politiek Die gewijzigde voorkeur moet voorzeker in
verband worden gebracht met de verkiezingen van
1972 die Nixon voor de tweede opeenvolgende keer
wil winnen. Hij moet dus tastbare rezultaten hebben op het uitgestrekte interne front waar blijkbaar nog meer te « verdienen » is dan in Vietnam.
De socio-ekonomische toestand weegt in een verkiezjngskampagne ook zwaarder door dan de vietnamizering waarbij minder mensen zijn betrokken
en waarvan de betekenis vele, niet rechtstreekse geinteresseerden ontgaat. Dit betekent niet dat Nixon
voortaan aan buitenlandse imperatieven zal ontsnappen ; Vietnam, nabije Oosten, de duitse Oostpolitiek en Berlijn wachten op zijn tus.senkomst
en benadering.
Intussen zal Nixon wel blijven aarzelen tussen
« oud » en « nieuw ». Hij zal ze ook allebei i^odig
hebben, vooral nu de demokraten hun aanval op de
republikeinse aanwezigheid in het Witte Huis hebben aangekondigd : met zeven « kandidaten » tegelijk ! Maar uiteindelijk zal de ekonomische faktor
over welslagen of falen van prezident Richard Nixon beslissen.

• Volgens amerikaanse waarnemers
werd bij een raid van de kambodjaanse
verzetseenheden op het vliegveld van
Pnom Penh de hele kambodjaanse
luchtmacht vernietigd. De stad Pnom
Penh werd tevens voor de eerste keer
sinds het begin van de kambodjaanse
burgeroorlog door verzetstroepen beschoten,
• De 31 deelnemende landen aan de
Britse Gemenebestkonferentie te Singapore nemen een rezolutie aan, waarbij wordt gesteld, dat ieder land zelf
moet uitmaken of een steunverlening
aan een of ander land al dan niet de
rassendiskriminatie bevordert. In feite
wordt daardoor de door Engeland voorziene hervatting van wapenleveringen
aan Zuid-Afrika mogelijk. De vrees
voor een al te sterke russische penetratie in de Indische Oceaan speelde in
deze wending een belangrijke rol. Intussen wordt in Zu'd-Afrika de anglikaanse deken Beythag van Johannesburg, gekend tegenstander van de
apartheid, aangehouden.
• Prezident Nixon kondigt in zijn
jaarlijkse « staat van de Unie » drastische hervormineen van de uitvoerende
macht aan. Ook in de sociale sektor
worden hervormingen voorgesteld.
• Premier Sato van Japan verklaart
voor het parlement, dat zijn regering
bereid is kontakt op te nemen met Peking voor het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.
• Pools weekblad eist maatregelen tegen machtsmisbruik en korruptie in de
partijkaders. Premier Jaroszewicz kondigt decentralizerende maatregelen aan.
Na tussenkomst van Gierek hervatten
de arbeiders te Stettin het werk.
• Britse poststaking quasi-algemeen.
Het britse ministerie van posterijen
machtigt verscheidene partikuliere organizaties tot het uitreiken van de post.
Botsingen tussen stakerspiketten en politie.

deze week
in de wereld
• Het guinees parlement spreekt 92
doodstraffen uit in een show-proces tegen guinese oppozitieleden, beschuldigd
van medeplichtigheid aan de « invazie »
van november jl. Nog eens 72 personen
w.o. de katolieke aartsbisschop van
Conakry
worden
tot
levenslange
dwangarbeid veroordeeld. Prezident
Heineman van West-Duitsland komt bij
prezident Sekou Touré tussenbeide
voor twee veroordeelde Westduitsers,
waarvan één inmiddels overleden is.
Ook de paus verzoekt om klementie in
een zaak die in West-Europa een karikatuur van rechtspraak wordt genoemd. Desondanks worden de doodvonnissen « in kaniavalstijl » voltrokken.
• De Italiaanse kamer keurt in eerste
lezing een wetsontwerp goed waarbij
meer autonomie aan de provincies
Trente en Bozen wordt toegestaan. De
zuidtiroolse nationalisten achten de
toegestane vorm van autonomie ontoereikend.
• Op zijn eerste perskonferentie na het
overlijden van de Gaulle neemt prezident Pompidou afstand van de Gaulle's
europese politiek en staat hij o.a. pozitiever tegenover een eventueel europees politiek gezag.
• Herrie te Jeruzalem om een zgn. plan
Dajan, dat o.a. gebiedsteruggave aan
Egypte en Jordanië voorziet. Intussen
blijkt meer en meer dat de arabische
staten hun steun aan de palestijnse verzetsorganizaties verminderen.
• Militaire staatsgreep in Oeganda :
prezident Oboto (pas afgereisd uit Singapore waar hij de Gemenebestkonferentie bijwoonde) afgezet door het leger onder leiding van majoor-generaal
Idi-Amin. Ontevredenheid over de ekonomische toestand en korruptie worden
als voornaamste oorzaken genoemd.
• Franse staatsoliemaatschappij ElfErap distancieert zich van de westerse
oliemaatschappijen tegenover de olieproducenten, wegen aparte onderhandelingen met Algerië.
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woordenspel

In Amerika — waar men meer en meer aandacht
schenkt aan de milieuvervuiling — doen reeds
woordspelingen de ronde over dit vraagstuk. Men
heeft het o.a. over « bruto nationale vervuiling »
zoals met over het bruto nationaal produkt spreekt.
In is ook « the effluent society » in plaats van de
« affluent society » waarmee dan bedoeld is de
« vervalstaat » in plaats van de « welvaarstaat ».

asswanstu>v
Men schat de toeneming van het egyptisch nationaal inkomen door de ingebruikneming van de
Asswanstuw op 235 miljoen egyptische ponden per
jaar De bouw heeft 320 miljoen eg. ponden gekost,
waarvan 113 miljoen door de Sovjet-Unie werden
geleend tegen een interest van 2,5 t.h., af te lossen
in 12 jaarlijkse termijnen. In januari was 21 miljoen terugbetaald op een eerste lening van 35 miljoen en was reeds een eerste schijf op de tweede
lening terugbetaald.
36.000 egyptische ingenieurs, technici en arbeiders hebben in dag- en nachtploegen gedurende 11
jaar aan de dam gewerkt onder leiding van 2000
russische deskundigen. Vier Russen en 451 Egyptenaren verongelukten door ontploffingen, neerstortende rotsblokken of verdrinking. 425 personen werden gewond. De dam in de Nijl is 3.830 m. lang en 42
m breed aan de bovenkant, doch bijna 1 km. aan de
voet op sommige plaatsen. De dam verheft zich
111 m. hoog boven het waterpeil van de stroom.
Het naar Nasser genoemde meer is 500 km. lang
en 12 km breed en bevat ca. 78 miljard kubieke
meter water. Het kan er echter 164 miljard m3
bevatten en heeft een oppervlakte van 6000 vierkante km. Vooral de regelmatige en naar willekeur
te regelen bevloeiing van een reusachtige opper-

Het verlaten sorteercentrum

van Londen... Een Last-Post, zouden we zo zeggen..

vlakte land is belangrijk voor de egyptische landbouw, die daardoor bevrijd wordt van de schaarse
bevloeiing van het land (slechts één maal per jaar),
waardoor slechts één oogst per jaar mogelijk was.
Nu de Asswanstuw er staat en de Russen daar-

door een vaste voet verkregen in de belangrijkstk
staat van het Midden Oosten beseft men pas welke
kans Amerika door een botte weigering op Nassera
verzoek (die zich eerst tot Uncle Sam richtte),
heeft gemist.

a. h. kissinger,

een duitser in het witte huis
(Argos) Als iemand zo gehoond en bijgevallen wordt als A. Kissinger
betekent dat m ieder geval dat zijn boodschap overkomt. A. H. Kissinger
spreekt langzaam, op dikteersnelheid, een tikje messiaans van toon, is
vroeger ook een verwoed talmoedlezer geweest. Het punt waar hij zijn
meest entouziaste aanhang en zijn scherpste tegenstanders mee verwierf
ligt biimen het vlak van de ekonomische en buitenlandse politiek. Kissinger debiteert doktrines over Vietnam, spreekt zich uit tegen kompromisserige politiek, verwerpt subversieve akties op de campus, staat vijandig
tegenover demonstraties en aanvallen op de overheid. Hij zal niet « high »
worden van vervoering, lijdt aan angsten noch verminderd zelfvertrouwen.
Prikkelbaarheid en neurose zijn hem vreemd. Behoudt in alle omstandigheden zijn kontrole over diverse bewegingen. Is pessimist noch optimist,
gaat uit van het koele besef dat tussen gezond zijn en doodgaan een breed
terrein ligt waar het niet altijd prettig om te wonen is. Af en toe een
herinnering aan zijn oorsprongen : Fürth, een stadje in Beieren waar hij
in Wis uit duits-joodse ouders geboren werd.

Toen Alfred Heinz (zo heette
toen de Alfred Henry van vandaag) met zijn ouders naar New
York overkwam (1938) besefte hij
dat hij, om als Duitser en jood te
slagen, beter diende te zijn dan
de anderen. Daar m de middelbarejongensschool van Manhattan
werd hij wat hij m Furth nooit
was geweest : een voorbeeldig
student. In 1943 zou hij ook een
voorbeeldig american citizen en
soldaat worden. Om zijn talenkennis bij de geheime dienst ingelijfd was hij al met tweeëntwintig
jaar stadkommandant van Krefeld, later instrukteur en kapitein
van een amerikaanse spionageschool in Oberammer^au. Kissinger geeft grif toe dat je m legerdienst wat kunt opsteken : belangstelling voor alles en nog wat.
Daarom gaat hij na de kapitulatie
zijn dorst naar kennis lessen m de
universiteit van Harvard : m 1950
is hij Bachelor of Arts (kandidaat), in 1952 is hij al Master of
Arts (licentiaat) en in 1954 schrijft
hij PH. D achter zijn naam, met
grootste onderscheiding naar ik
meen. In 1957 gaan zijn publikaties hem de richting van de politiek opsturen ...
twee boeken :
grondslag van carrière
Met twee boeken heelt Kissinger de grondslag gelegd voor een

carrière die onder Dwight Eisenhower begint en via J F. Kennedy
nu onder Richard Nixon zijn voorlopig hoogtij heeft bereikt : «A
World Restored » is een boek over
Metternich en het Verdrag van
Wenen, maar het is vooral door
« Kernwapens en Buitenlandse
Politiek » dat Nixon hem m de
cember 1968 tot verantwoordelijke
nr I van de NSC (National Security Council of Nationale Veiligheidsraad) promoveert. Intussen
IS Alfred-Henry ook professor geworden aan de universiteit van
Harvard waar hij vlijtig en met
bijval politologie doceert. Maar
tot vandaag toe is hij advizeur van
Nixon voor buitenlandse politiek
het machtigste land ter wereld,
hij Alfred Kissinger, een Duitser
in het Witte Huis, meestal lachend, sportief, doordrongen van
het besef dat je lichaam als een
pudding in elkaar zakt als je plotseling ophoudt met beweging en
spel Verder heeft hij een zwak
voor gewaagde uitspraken en voor
andere die het overwegen waard
zijn. Zegt bv dat de VSA al aan
het hoogtepunt van de seksrage
voorbij zijn; dat er bij een zekere
politie veel sadisten uit de provincie zitten; dat Amerika als hoog
ontwikkeld land een plicht heeft
tegenover minder ontwikkelde
landen. Berust ten slotte in het
wijs inzicht dat populariteit een
scheepje is op beroerd water en

giftig ook als je er te veel van
binnenkrijgt.
planning :
kissinger sisteem
Toch hebben de uitspraken van
Kissinger tot dusverre niet het
vertrouwen gewekt dat Amerika
op de duur de moeilijkheden aan
zal kunnen. Kissinger doelt blijkbaar minder op kennis dan op een
nuttig gebruik ervan. Toen hij
zijn job aanvaardde kende hij Nixon niet eens. Alleen een vluchtige handdruk en zo. Maar vandaag staat hij met zijn prezident
in een leraars-leerling verhouding. Bovendien is zijn invloed
niet tot Nixon beperkt maar bestrijkt het hele gezichtsveld van
de buitenlandse politiek, haar uitvoeringsmodaliteiten en vooral
haar planning. Planning is te
Washington het toverwoord geworden, synoniem voor «Kissinger system». Zegt Kissinger zelf :
De eerste les die een wereldmacht
moet kennen is planning in buitenlandse politiek. Het moet nu
maar uit zijn met improvizeren.
Men ontkomt hierbij niet aan de
burokratie, zo precizeert Kissinger, maar die burokratie moet omgebogen worden naar de imperatieven van heden en toekomst. Ze
mag geen element worden van
stagnatie die de evolutie afremt
en wurgt.
Het apparaat dat Kissinger bedient, de «National Security
Council» is niet nieuw. Maar Kissinger heeft het eerbiedwaardige
ding weer ingespeeld in het mechanisme van de buitenlandse politiek. Van dit ogenblik af was het
dan ook gebeurd met de doordrukkende invloed van het Pentagon
op buitenlandse zaken. Kissinger

Iaat zijn adviezen niet langer afzwakken door overwegingen van
taktische aard, zoals onder Johnsons administratie zo vaak met
gijn voorganger was gebeurd.
Toch vraagt men zich af of de
buitenlandse politiek van de VSA
vandaag duidelijker geformuleerd
is en doeltreffender wordt uitgevoerd dan vroeger. Het «Kissinger system» heeft alvast niets gewijzigd aan de oorlog in Vietnam,
aan de recente bombardementen
op Hanoi, aan het laatdunkend
pogen van het Pentagon om amerikaanse krijgsgevangenen manu
militarl te bevrijden. Hermann
Schreiber meent in «Der Spiegel»
dat de militaire stress van de huidige administratie voor een groot
deel te wijten is aan de anti-kommunistische ingesteldheid van Nixon en zijn advizeur. Beiden zijn
immers ideologisch groot geworden in de periode van de koude
oorlog. Nu die koude oorlog voorbij is willen ze, aldus de duitse
publicist, geen twijfel laten bestaan aan hun onwrikbare wil om
het « Vrije Westen » te verdedigen.
Vooral nu de Roden in Moskou,
Peking en Hanoi, de leiders van
het Nabije Oosten en de guerilla's
in Latijns Amerika en Afrika hun
gedragingen van nabij volgen.
gevaar en roem
Zo dicht bij « mister president»
betekent voor Kissinger gevaar en
roem tegelijk. Die roem is merkbaar genoeg, wekt bij andere gegadigden binnen en buiten het
Witte Huis begrijpelijke politieke
afgunst maar het reële gevaar
voor Kissinger ligt in de omstandigheid dat de denker nu meer organizeert dan denkt. Heeft in
1970 alleen maar de mémoires
van Speer gelezen. Geen tijd. De
polarizering tussen mensen die
«slechts » denken en andere die
«slechts» handelen is een van
Kissingers fundamentele moeilijkheden. Zegt Kissinger : «Ik
weet niet of ik die ooit zal kunnen
oplossen ». Maar ook zij'n «system»
zal dat vermoedelijk niet kunnen.
Men zoekt er tevergeefs naar morele rechtvaardiging, naar «moral
leadership». Kissinger blijft bij
zijn twijfels, zijn zelfironie. De
operatie Kambodja beschouwde
hij bovendien te veel als een experimenteren met
revolutionaire
aanvalstechnieken. Intussen zit
hij toch maar in het Witte Huis,
naast zijn private telefoonlijn met
Nixon, naast zijn witte telefoon
met de vele toetsen : A.H Kissinger uit Fürth in Beieren, sinds
1964 gescheiden van Anna Fleischer, en van zijn twee kinderen,
die hij toch wel eens mee uitneemt
voor een tochtje naar Disneyland.
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Vlaamse bourthuizen:
veel ie
Het buurtwerk verkeert in ons land en dus ook in Vlaanderen nog
in een embryonaal stadium. Voor zover ons bekend werd het
buurtwerk bij ons nog nooit aan een volledig onderzoek onderworpen. Zulks zou nochtans de moeite waard zijn, want het buurtwerk verleent hulp aan een samenleving die afgegrensd wordt
door verschillende gemeenschappelijke noden, en waarin zich
meestal tekorten voordoen op sociaal, materieel en mentaal vlak.
Dit biezonder maatschappelijk werk impliceert namelijk, dat een
buurtwerker bedrijvig is met specifieke groepen : de zgn. randgroepen die een achterstand vertonen. Het is vooral de kategorie
van de zwak gestruktureerde persoonlijkheden, van sociaal labiele
gezinnen en van bievoorbeeld verzonken buurten die deze vorm
van hulp nodig hebben. De essentie van het buurtwerk, zoals het
in Vlaanderen wordt opgevat, is weer te vinden in de benaming
van de niet lang geleden gestichte federatie « Bijzondere volksontwikkeling door buurtwerk ». Momenteel bestaan er ongeveer
30 initiatieven in verschillende vlaamse steden : Antwerpen,
Gent, Mechelen, Brugge, Leuven enz. Zij beschikken meestal over
'^^én of meerdere full-time krachten, die in de wijk zelf wonen.

ontstaan
In tegenstelling tot de situatie in Nederland, is het bijna onmogelilk in
Vlaanderen over buurtwerk als echt
maatschappelijk werk te spreken. Alles blijkt bij nader inzien en toezien
gegrond te zijn op een pastorale bazis.
Nochtans bestaan ook hier in de steden en dorpen de zelfde noden als in
andere landen. Als tegemoetkoming aan
deze nood ontstonden wel reeds enkele
vormen van dienstbetoon die men kan
beschouwen als een vorm van buurtwerk. Dit gebeurde dan door vrijwilligers — meestal geestelijken — die zich
met het probleem gingen bezighouden.
Er was echter geen enkefe vorm van organizatie tot . ongeveer 20 jaar geleden
ater Bellens een vereniging oprichtte,
Ê•e federatie kreeg rechtspersoonlijkheid (v.z.w.) en op die manier ontvingen
een aantal buurtwerkers financiële
steun van de vereniging, die « De
Bron » genoemd werd. Momenteel zijn
ongeveer 14 buurtwerken bij deze vereniging aangesloten. Het eerste buurtwerk werd opgericht door pater Schotsmans in de Afrikalaan te Gent in 1949.
Anderen volgden dit initiatief in Brussel, Antwerpen en Mechelen. De federatie beperkt zich tot de financiële regeling en oefent verder geen invloed
uit op de aktiviteiten van de buurtwerken. Deze hebben ook weinig kontakt
met elkaar. Een andere vorm van organizatie bestaat in het Antwerpse onder
de naam « Parochiaal wijkwerk en gezinszorg ». Het werkt in verschillende
wijken van het bisdom Antwerpen Dit
werk, dat in 1950 ontstond, leunt aan bij
een soortgelijk initiatief dat reeds sinds
1930 in Nederland bestaat. Van katolieke zijde ontbreken de initiatieven dus
niet, maar van officiële zijde zijn geen
organizaties bekend. Niettemin is de
belangstelling vanwege de overheid
eindelijk gewekt, want sinds een tweetal jaren werd een nationale federatie
in het leven geroepen, dit vooral met
bet oog op financiële steun toegezegd,
in de vorm van een begroting van
500.000 fr., te verdelen onder de verscheidene buurtwerken. Maar zoals de
meeste initiatieven is ook dit niet zonder moeilijkheden van de grond gekomen. Immers, onze belgische staat
moet eerst praktische bewijzen hebben
van de noodzaak en de degelijkheid van
een dienst alvorens hij zijn zegen geeft
in de vorm van geldelijk manna.

wonen. Of nog : waar zich ongewone
gezinsstrukturen — wegens echtscheiding, overspel en dergelijke feiten
meer — voordoen. De buurtwerken, die
werden opgericht van het jaar 1950 af
— met een depressie in de jaren '54, '55
en '56 — hebben bijna alle een buurthuis, dat in de meeste gevallen oud is
en dus niet funktioneel werd opgetrok-

ken Het merendeel van de buurtwerken, die gewoonlijk worden ingeplant
m het stedelijk of het groot-stedelijk
milieu (in de nabijheid van een centrum), vind je m de provincie Antwerpen. Op drie uitzonderingen na zijn alle
buurtwerken katoliek Dit kan verklaard worden door het feit, dat motieven als het opheffen van de onkerkelijkheid of het herstellen van het kontakt tussen pastoor en volksbuurt in
vele gevallen primordiaal is bij het oprichten van een buurthuis
Buurtwerkers in Vlaanderen hebben
verder een hekel aan planmatig werk,
terwijl de mensen uit de buurten alhier
worden afgeschrikt door een bureau en
andere
administratieve
attributen.
« Ook de groepsaktiviteiten, noodzakelijk om de mensen zelf te betrekken in
het opbouwwerk van hun beurt, zijn
weinig gestruktureerd », zo verklaarde
ons een werker. « U moet dat begrijpen:
zij die in dat milieu verblijven, zijn
meestal te primitief, te weinig ontwikkeld op allerlei gebied. Daarom trouwens hebben zij de steun nodig van een
permanent verantwoordelijke, die zijn
woning al of niet in de buurt heeft.
Meestal wel, omdat velen in Vlaanderen van mening zijn dat de buurtwerker onder de mensen dient te leven en
dat hij op gelijk welk ogenblik ter beschikking moet kunnen zijn van de
buurt ».
Het buurtwerk in ons land brengt
vooral met zich, dat personen die zidi
voor het werk interesseren gedokumenteerd dienen te zijn met materiaal uit
Nederland. Nochtans is het buurtwerk
in Nederland totaal verschillend van
,^et buurtwerk in België. In België herschikt het buurtwerk over bijna geen
subsidies en is het daarenboven weinig
uitgebouwd In Nederland is het precies
andersom Uit dit aspekt van subsidiering kan een reeks problemen voort-

problemen

in Vlaanderen
Bij ons tref je een buurthuis meestal
aan in mobiele buurten zoals arbeiderswijken of krottenbuurten, alsook daar
waar zeer veel bejaarden of kinderen

vloeien. Onder meer 'iet aantrekken vaa
degelijk personeel, de bouw van aangepaste lokalen enz. Van het ogenblik at
dat meer financiële mogelijkheden
voorhanden zijn, ontstaan natuurlijk
nieuwe buurtwerken met beter geschoold personeel. Anderzijds ontstaan
dan hieruit weer moeilijkheden tussen
de oude en nieuwe buurtwerkers De
oude hechten vooral belang aan hun ervaring, terwijl de nieuwe de wetenschappelijke bazis het belangrijkst
vinden. Er zijn personen die nu reeds
meer dan 12 jaar hun krachten aan het
buurtwerk ergens in Vlaanderen wijden. Er is dus al « iets » gegroeid en
men heeft een bepaalde houding tegenover het werk aangenomen. « Het is
precies op het ideologisch gebied dat er
o.i. een spanning bestaat die van drie
zijden komt », meent de « Federatie
voor Buurtwerk » (Antwoorden op het
probleem onmaatschappelijkheid. Brussel 1967, blz 14). « Men heeft vooreerst
de huidige buurtwerkers, de pioniers
die begonnen zijn in de geest van echte
missionarissen », zo wordt er aan toegevoegd. « Hun werk was sterk evangelisch en pastoraal geïnspireerd. Ze
hebben hun onbaatzuchtigheid ten
dienste gesteld van de vergeten mens
met het oog op diens bekering-tot-Go4
Voor deze buurtwerkers is de lange ervaring en het geduld primordiaal Zij
geloven niet, of nauwelijks, dat men,
vertrekkende van een andere grondhouding, er zal in slagen zich even ver
in het buurtwerk te engageren. Zij vrezen dan ook enigszins de belangstelling
van het maatschappelijk werk voor het
buurtwerk. Het maatschappelijk werk
is hier de tweede spanning veroorzakende faktor. Het zal zich niet pastoraal inspireren, maar uitgaan van een
bekommernis voor de mens • de totale
mens in zijn gehele situatie, met al zijn
materiële en geestelijke behoeften Het
maatschappelijk werk heeft buiten ervaring en geduld ook nog deskundigheid te bieden. Ook van een derde zijde
is er belangstelling voor het sociaal
werkterrein, waartoe ook het buurtwerk behoort. Onder invloed van de
recente mentaliteitsverandering binnen
de katolieke kerk is er een beweging
waar te nemen vanuit de kloostergemeenschappen naar het vlak van het
sociaal diensbetoon »

Buurthuls Kontakt te Gent, een huis zoals de andere...

Maar er zijn nog andere hinderpalen
die de optimale ontplooiing van het
buurtwerk bij ons verhinderen. Vooreerst het probleem van de lokalen Pater Deboutte, een buurtwerker in Leuven, beweert hierover het volgende :
« Soms zou men denken, dat het volstaat of noodzakelijk is om in een krottenbuurt het buurtwerk in een ongewijzigde krot onder te brengen ; niets is
minder waar, uit ervaring ondervonden
we dat de kliënten van een buurtwerk
verwachten dat het buurthuis mooier
en gezelliger is dan hun eigen woning.
Het moet niet luksueus zijn opdat het
de mensen zou aantrekken en tevens
omdat het een stimulans kan zijn voor
de mensen tot verbetering van hun eigen woonsituatie. Dikwijls echter ontbreekt het geld of de materialen om de
lokalen op een ideale manier in te richten ». Het is uiteraard mede door het
feit dat de buurthuizen in Vlaanderen
met een financieel tekort worstelen,
dat het buurtwerk er over een gering
aantal krachten beschikt die speciaal
voor dit soort werk zijn opgeleid De h.
A. Schelstraete, die in een buurthuis
gewerkt heeft en over het buurtwerk
in Vlaanderen een skriptie heeft gemaakt, schrijft hierover het volgende :
« Alhoewel sommigen over een verbazingwekkende kunde beschikken toch
missen ze een teoretische bazis die nodig is om de ervaringen op een optimale
manier te integreren in hun werk, en
een sistematische kijk op de zaken :
twee dingen die voor de buurtwerker
van enorm belang zijn » Verder mag
niet uit het oog verloren worden, dat
de toestand van niet-bezoldiging van de
buurtwerkers een kruciaal dieptepunt
kan bereiken, waarop een mens met (financiële) problemen een andere moet
helpen. Hetgeen wel een ongezonde
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zaal (en nog zoveel meer) is. Over zicb»
zelf heeft dit buurthuis geschreven, dat
het dan vast een huis voor de « buren it
zal geworden zijn, « als wij er net zo c^
ons gemak zijn als thuis, als we p r e c i ^ ;
weten wat we er aan hebben ». Het i*'
dit precies weten dat uiteraard slechts
na verloop van min of meer lange tijd;
waarin de noden van het buurtvolk dui«
delijker zullen worden, gekend zal zijn,
Maar toch bestaat daar nu reeds eenS
jeugdatelier, een klub voor bejaarden* j
een sociale dienst, een dienst voor ge»
zinsplanning, een uitleenbiblioteek enzui
Er is een buurthuisraad ontstaan meïi
raadsleden uit de buurt zelf, door de;
buurters werd een kerstfeest georgani»,
zeerd, een « demokratische » tentoonstelling ingericht, waarop kreaties vail
kunstenaars uit de omgeving werdett
geëxpozeerd. In de kleine ruimte vaa
het buurthuis werden reeds filmprenten gratis afgerold, werden ook volkse;.
spreekbeurten gehouden. In één woord i^i
hier is een buurtgemeenschap beginnen
leven. De aanwezigen zijn er een gezelschap geworden, waarvan de gesprekken meer zijn dan een rinkelend
cimbaal. Wij hebben dit voorbeeld en-,
kei gekozen om de lezer duidelijk t^
maken, dat in een buurthuis alles kan*
indien het werkelijk het « huis van dé
buurt ». tracht te zijn. Tal van varianten
zijn dus mogelijk hetgeen de identifikatie van een buurthuis wel bemoeilijkti

komponenten

'

Wie nu de komponenten tracht samen ;
te stellen van het buurtwerk, om tot '
een definitie ervan te kunnen komen*
kan bij verscheidene wetenschapslia :
terecht. E. Lopes Cardozo, een bekend ;
persoon op het gebied van buurtwerl^
geeft in het artikel « Buurthuiswerk in •
de stad » (Sociaal Contact, jrg. '58, bla,
177 e.v.) de volgende omschrijving #
« Buurthuiswerk wil met de wetenschappelijk
verantwoorde
middelen
binnen de begrenzing van de heden*
daagse wooneenheden, zowel in de stad
als op het platteland de tussenmenselijke betrekkingen verbeteren. Daarbij is
het vooral de bedoeling de mensen tot >
zelfwerkzaamheid te prikkelen, zodat !
zij zelf vorm gaan geven aan de voor» I
waarden voor een menswaardig be- [
staan. Ten aanzien van dit proces i* 1
het aantrekken van een geschoold
buurthuiswerker
in eerste instantie bei
langrijker dan het stichten van een
buurtdorpshuis. Een buurt- ofi
idorpshuisof zou
pas tot stand moeten komen,
nadat er een verantwoorde be]
hoeftenpeiling
(een self-survey) heeft
]
plaatsgevonden
en nadat de bevolking
]
als geheel zich achter het nieuw te
bouwen
huis heeft gesteld. Buurthuis» ,
i
werk
wil niet alleen besef van buurtsa- ','
menhorigheid
wekken, maar ook de be^ '''
]
woners
behulpzaam zijn bij het vinden' "van een plaats in de grotere funktione- '''
Ie verbanden bulten de buurt ». LopéS '"
]Cardoso spreekt dus ook van het verbe(
teren
van de tussenmenselijke relaties,
1 — heel belangrijk — de zelfwerken
<zaamheid van de buurt. Belangrijk acht
hij het aantrekken van een geschoold
i
buurtwerker
en het peilen naar de be1
hoeften
van de buurt. Als doel ziet hij
]
niet
alleen de integratie binnen de
1buurt, maar ook de integratie van deze
1
buurt
in grotere funktionele verbanden.
1
Enigszins
anders werd het buurtwerk'
]
beschouwd
door een vergadering — te
1
Napels
in 1954 — van de Raad van Af]gevaardigden van de « International FeI
deration
of Settlements » (IFS). Deze
personen
situeerden het buurtwerk in
c
een
gebied. Dit buurtwerk zou
Izich bepaald
bezighouden met plaatselijke
e
vraagstukken.
Het personeel ervan zou
2in verschillende richtingen gespecialï\
xzeerd
zijn, terwijl de aktiviteit van het
Buurthuis
zich zou uitstrekken over de
i
gehele dag. Deze aktiviteiten moeten
een
duidelijke samenhang vertonen.
§
Tenslotte,
aldus genoemde vergadering,
e
richt
het buurtwerk zich zonder enig
1
onderscheid
naar iedereen van de
r
buurt.
c
l
Indien wij met deze laatste definitie
in de hand naar de vlaamse buurthuizen
zouden gaan om hun « geweten » te onderzoeken, dan zouden wij ongetwijfeld
heel wat buurthuizen van de wettelijk
erkende lijst mogen schrappen, want
buurthuizen waarvan het personeel ia
tal van richtingen gespecializeerd is of
waarvan de aktiviteit zich over een gehele dag uitstrekt zijn er niet bij bosjes
te vinden. Wat er ook van zij, wij zijn
van mening dat — in weerwil van goed
sluitende definities — in Vlaanderen
het buurtwerk bestaat, zij het nog zeer
schuchter en met onvolkomenheden.
Wij zijn ook van mening, dat het harde
labeur dat totnogtoe was weggelegd
voor de permanent of part-time verantwoordelijke van de vlaamse buurthuizen niet vruchteloos is geweest. Het
goede zaad werd gezaaid. Het ontkiemen kan weldra beginnen. Tenminste
als de buurtwerkers goed vóór ogen
blijven houden, dat zij Nederland niet
mogen imiteren daar waar dit land de
bureaukratizering zo ver heeft doorgedreven, dat de mens in het buurtwerk
er dreigt in verloren te gaan.
1

Boven : de gelagzaal van het buurthuiskafee. Onder : tentoonstelling in de gelagzaal van kunstwerken door kunstenaars uit de buurt. De prijs van de werken worden zo demokratisch nnogelijk
gehouden.

verhouding schept, aangezien men zich
aldus licht zal gaan identificieren met
de « kliënt » — iets wat de relatie
waarschijnlijk niet ten goede zal komen. Een andere rem op het buurtwerk is voorzeker de (overdreven) pastorale bekommernis. Alhoewel het
buurtwerk zijn ontstaan aan deze bekommernis eigenlijk te danken heeft,
is het zo dat de pastoraal geëngageerden meestal slechts de problemen van
de ongodsdienstigheid zien. Zij willen
op dé eerste plaats bekeren, zodat het
werk te eenzijdig beschouwd wordt.
Vandaar ook dat de belangstelling vanwege de overheid door hen dikwijls
met een zekere schrik beschouwd wordt.
Nochtans is het zo, dat om de mensen
te helpen niet hun levensbeschouwing
als het belangrijkste mag beschouwd
worden, maar wel de verbondenheid
met de medemens. Men moet komen
tot een gezamenlijke benadering van de
menselijke problemen. Tot slot stellen
wij vast, dat de organizatie van het
buurtwerk in Vlaanderen gebrekkig
blijft. De buurtwerker staat er alléén
voor, terwijl hij een gans team specialisten zou moeten ter beschikking hebben, dat aangepast is aan de verschillende noden van de wijk. Bovendien

zou in de toekomst moeten gestreefd
worden naar kontakt tussen de buurtwerkers van verschillende buurten, dit
om hun ervaringen uit te wisselen.

konkreet
Trachten we nu konkreet de aktiviteiten te omschrijven die in een buurthuis aan bod komen, dan valt het op
dat de bejaarden, ondanks hun hoog
aantal, het minst aan hun trekken komen. Praktisch geen enkel buurthuis
bekommert zich reëel om deze kategorie
mensen. Daarentegen richt het meren
deel van de buurthuizen — zelfs wekelijks — aktiviteiten in voor de jeugd
Trouwens, in tegenstelling tot Nederland weer, wordt in de vlaamse buurthuizen niet veel aandacht besteed aan
de volwassenen. Alhoewel wij er ons
wel van bewust zijn, dat deze toestand
mede een gevolg is van de algemene
trend dat volwassenen in de huidige
maatschappij een boel ontspanningsmogelijkheden bezitten, terwijl zij eveneens tot deze leeftijdsklasse behoren

wier tijd in beslag genomen wordt door
beroepsaktiviteiten, specifiek verenigingsleven en huisgezin.
Samen met de individuele verstrekking van hulp maken de groepsaktiviteiten het voornaamste deel uit van de
direkte werking van een buurtwerk.
Bezoeken wij met de lezer gedurende
enkele alinea's een buurthuis in Gent
Een fraai getande gevel omgeeft een
minuskuul zolderkamertje van een
schamel huisje. Onder dat zolderkamertje werd lang geleden een menigte kleine venstertjes gestoken. Maar in dit
huisje, in het buurthuis « Kontakt »,
dat wel in een antikwariaat zou kunnen
thuishoren ware het niet dat het zo fris
werd opgekalefaterd en zo keurig in de
moderne verf gestoken, komt zowel
student als filister en arbeider tot een
ongedwongen praatje. Alleen aan konventies en etikette vastgeketende burgers horen er niet thuis. Komen er
overigens ook niet. De inventaris van
dit buurthuis, dat nauwelijks enkele
maanden terug geopend werd, bestaat
voornamelijk uit een dwergachtig kafeetje, een administratief kamertje met
uitleenbiblioteek, en verder een « zitkamer », die vooral én tentoonstellingsruimte én jeugdatelier én hulp-gelag-

pp.
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haar
Ze is een zachte dood gestorven, de echte elegantie. Ze
was ontstaan als een bevrijding uit de korsetten, tournures, moeilijke kapsels, pijnlijke voeten en lange p a r e l '
d i n g e r s uit de belle époque. Zeker, je had toen ook w a t
j e elegantie kon noemen, m a a r mooi was je alleen m a a r
als je veel geld had — ze waren zeldzaam de vrouwen
m e t veel geld — en een fabrieksarbeidster had toen n i e t
het recht mooi te zijn.
Toen Gabrièlle Chanel uit de « provincie » naar Parijs
k w a m — de grote stad slokte F r a n k r i j k op, in alle overgeïndustrializeerde staten vind je vroeg of laat zo'n
hoofdstedelijk monster — toen ze dus in Parijs k w a m ,
lanceerde ze zich terstond in de t u r b u l e n t e modewereld
v a n die j a r e n : eerst een boutique en vlug daarna een
bedrijf dat duizenden zou tewerkstellen.

mademoiselle

foontjes ontving van vrouwen,
die wel niet aan de aktie hadden deelgenomen, maar die
haar vroegen voort te doen en
die hun medewerking aanboden. Het bewijs is geleverd dat
één welgelukte stunt op het
juiste ogenblik en met de juiste
mensen, meer kans heeft de
openbare opinie te bereiken en
te beroeren dan maandenlang
vergaderen.
Bovenstaande foto toont de
groep vrouwen in rouw, die om
begrijpelijke redenen bijeen zaten. Opmerkelijk is wel, dat de
aktie van deze « zwijgende
meerderheid » een verrassing
was voor alle gemeenteraadsleden, die zich bezorgd afvroegen wat er aan de gang was '

Ze schiep de moderne vrouw, schonk h a a r het pantalon,
de korte m a n e n en later de gemakkelijke tailleurs, in
steeds verfijnder kleuren, m e t steeds weelderiger juwelen van klatergoud : wij willen als moderne v r o u w e n
wel heel zakelijk zijn, m a a r we hebben echt behoefte
aan wat verbeelding, een vleugje poëzie, misschien zo
iets als numero cinq...
iVIisschien was ze m e t de jaren niet mee in de roes van
mini-jurken gestapt : ze hield er niet van en vond h e t
ondeftig en weinig elegant : « J e ontdekt plots dat al die
verrukkelijke wezentjes lelijke knieën hebben... » m a a r
ze bleef toch zichzelf en wilde je echt fijn gekleed gaan,
dan sloeg je in de bladen de Chanehnode na. Ja, M a r y
Quant, dat was een andere tijd reeds en de grote Mademoiselle begreep het niet best meer, of misschien al t e
goed ..
Eigenwijze heren van de schepping beweren wel : « A l .
leen een man kan een vrouw kleden ! » en je hebt inderdaad een reeks tovenaars met naald en weefsel gehad
m a a r evenzeer een rij mijnheren die er op uit waren ons,
vrouwen, als belachelijke ridders in plastic-plaatjes of
als doorkijkdames al te doorschijnend voor t e stellen...
« Coco » Chanel bewees dan m a a r dat talent niet aan
man-vrouw is gebonden en dat op mode-gebied de vrouwen elkaar nog het best begrijpen en waarderen. Ook
bleef ze erg sociaal op haar manier : zeker, een « pak »
kostte een boel geld, zeker voor een gewone vrouw mei
een gewoon budjet, m a a r ze gunde elkeen de kans haar
modellen te kopiëren en zelfs k w a m ze in konflikt m e t
haar kollega's-seheppers (?) van de mode : die waren imm e r s beducht voor « spionage » . m a a r alleen zij die gedachten a r m zijn willen zich in een ivoren-ideeën-toren
opsluiten .
Ze werkte hard en graag, zocht perfektie in haar kunst
en uiteindelijk won ze het : in onze dolle mini-midi-maxitijd waren haar modellen die het best verkochten.
Reeds tijdens haar bestaan was ze als een onaantastbare
beroemdheid de geschiedenis ingegaan en daarom werd
veel meer aandacht aan haar leven en werk besteed dan
aan haar zo eenvoudige begrafenis.
De Amerikanen hadden Catherine Hepburn nodig om
h a a r te vereeuwigen in een Brodway-komedie, m a a r de
grote aktrice uit « De Leeuw in de Winter » hield h e t
niet vol. Mademoiselle was uniek en nu zij is verdwenen,
lijkt het of ergens een tijdperk vol verbeelding, liart en
kleur zaclitjes werd afgesloten.

hilda u.

huguette d.b.

rouwende mechelse meerderheid
J a n u a r i is de m a a n d van de
nieuwe
gemeenteraden
geweest. Gemeenteraden, waarin
de VU. sterker dan ooit, is vertegenwoordigd. Maar niet overal hebben de vrouwelijke kandidaten h e t pleit gewonnen.
Mechelen heeft er m e t een opmerkelijke stunt de aandacht
op gevestigd. Tijdens de eerste
raadszitting w e r d de openbare
tribune inderdaad bezet door
tientallen vrouwen; v a n wie de
meesten in « zware r o u w ». I n
een motie vestigde deze pluralistische groep er de aandacht
op, dat de ongelijkheid v a n
man en vrouw nog steeds voortduurt, zowel in feite als in
rechte. Hij betreurde, dat bij
de jongste verkiezingen nog t e
weinig vrouwen werden verkozen ; dat ze te weinig verkies-

bare plaatsen werden toegewezen ; dat nog te weinig vrouw e n politiek en maatschappelijk zijn ontvoogd en dat nog
dagelijks bepaalde diskriminaties konden vastgesteld worden
in alle sektoren van het openb a r e leven. Tenslotte wees de
groep erop, dat hij het gemeentebeleid zeer scherp in het oog
zou houden en elke beslissing
of maatregel, die de ongelijkheid van vrouw en m a n in feite
en in rechte beoogt of bestendigt, zal aanklagen met alle
daartoe beschikbare middelen.
Het rezultaat van deze aktie
was opbeurend. Nagenoeg alle
dagbladen hebben deze aktie
gekommentarieerd. Radio Antwerpen n a m een kort vraaggesprek af van de inrichtster,
die na de stunt heel wat tele-

hij

is

een

metselaar...

« Vriestijd
— vakantietijd»,
was zijn
antEen smartlap, die naam waardig, loopt heden
programma
ten dage op de nederlandse
radiozenders
van woord en ik kreeg me daar een heel
noord en zuid. DJ's noemen hem m hun taaltje : ' van bezigheden te horen teveel om op te noesteengoed. knotsfijn, een raap van een lied, enz. men
« Gewoonlijk ben ik om kwart na zes het huis
Ook wij vinden het een -levenslied enig in éijn
uit, als de klein mannen nog slapen, 's avonds
soort. De titel is : « Hij is een metselaar».
Het
moeten ze hun huiswerk maken en orn negen
komt neer op een verhaaltje, wij kennen het al
uur het bed in. 's Zaterdags ga ik al eens wat
zo lang, van een deftig meisje dat trouwen wil
met een metselaar en d'er ouders zeggen dat zo- « doen », kwestie van het huis wat vlugger af te
betalen en alleen 's zondags zie ik hen».
iets niet s]iek staat.
Meteen wist ik wat hem op de lever lag.
De smart van die lap is nou dat het meisje
«Ik heb de kinderen drie weken naar school
zegt : « Al ruiken zijn handen naar cement, hij
gebracht en de woensdagnamiddag
ben ik eens
houdt van de kinderen en hij is toch mijn lieve
mee gaan voetballen rn eens mee naar de zwemvent. . »
kom geweest en een keertje gaan wandelen
m
de sneeuw. Dat was nu eens vakantie en dat
Iedereen weet, ook al zegt een m.etselaar het
allemaal niet zo goed, dat hij evenveel van kin- terwijl jan en alleman aan het werken was. Het
is onmogelijk
je zoiets voor te stellen Ge gaat
deren kan houden als de deftigste burger. Maar
van geluk je vrouw meehelpen met de afwas en
wat wil je, hij ziet er nou eenmaal wat ruwer
dat IS nu iets waar ik het laatst voor te vinden
en hoekiger uit dan een met das en wit hemd
ben. Maandag herbeginnen
we
weer...»
getooide...
Sinds gisteren zijn de kinderen aan het schoolLaat dat allemaal inleiding zijn voor
mijn tje weer alleen, hun vaders zijn er niet meer bij,
verhaaltje
: de metselaars
en andere
buitendie zijn van kwart na zes het huis uit en staan
werkers zullen nu onderhand weer allemaal op
op stellingen of bedienen een bull-dozer of giedé stellingen staan want het vriesweer is (voor- ten de speelplaats
van de m opbouw
z'ijnde
lopig)
voorbij.
school in de Sylvain Dupuislaan vol beton.
'Van mij mogen de naar de cement
ruikenden
Toen ik de eerste weken van dit jaar naar de
elk jaar een maand extra vakantie krijgen, ze
Sylvam
Dupuislaan
reed en ik voorbij
het
zijn toch al van kwart na zes het huis uit. Ik
schooltje van mijn dorp langzaam
door een
armwiekende
luffrouw voorbij de ingangen
van weet het. zo zo' hun baas mijn vriend niet worden loant die is. net zoals Breugel het al schilde grote en de kleine meisjes geloodst werd, was
derde, dooi lanas de kant waar zim beurs hangt.
het me opgevallen hoeveel vaders hun dochterEn toch blijf ik bii die maand...
tjes naar school brachten En wanneer ik zaterCVanmorqen heb ik gehoord dat een
metsedag met een naar cement-ruikende
achter een
laar uit de gemeente waar ik geboren ben van
pint zat en praatte over de BTW vonden we dat
de stelling gevallen is. morsdood. Ik ken zijn
we er beiden evenveel over wisten . Maar toen
vrouw: ze heeft met mij haar plechtige
kommude tv ter sprake kwam hadden we wat meer
nie gedaan tien jaar geleden. Ze waren drie
praats en van de tv ga je vlug naar vrije tijd en
maanden
getrouwd...)
toen kwam het. Hij had de laatste weken
veel
tv gezien, loant hij was thuis geweest .
sybren
Thuis geweest ?
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Heibel omtrent de toekenning van de Driejaarliji<se
Staatsprijzen voor Literatuur blijkt een traditie te worden.
Paul Snoeck v\/as de laatste bekroonde van de poëzie,
zijn bekroning werd aangevochten. En Jef Geeraerts weet
nu ook — alleszins niet tot zijn nadeel — dat het uitreiken
van een literaire prijs meer politieke weerklank vindt dan
bijvoorbeeld de miljarden-investeringen ( ? ) in gevechtsvliegtuigen en tanks.

twee

• Op een leuke uitnodiging
— voorgesteld
als huwelijksaankondiging
— lazen we dat
de Vlaamse Klub Kust uitnodigt tot de opvoering van « Blootvoets in het Park » en
van « Boeing-Boeing
» in het oostendse kuituur- en feestpaleis,
tegen inkomprijzen
40
en 50 fr. Het blootvoets « geval » wordt opgevoerd op 2, 5, 8, 9 en 10 februari, Boeing is
aan de beurt op 19, 22, 23, 24, 25 en 26 februari, telkens om 20.30 u. •

puntjes

op

de

ij

• Films van schilders en beeldhouwers
over
plastische kunsten worden vertoond in het
brusselse paleis voor schone kunsten op 3, 10
en 16 februari en op 3 nmart, telkens om 20 u.
-r- ingang Ravensieinstraat
— inkom 60 fr.
studenten 40 fr. •
• Tot 21 februari stels Costas Tscolis ten toon
in het paleis voor schone kunsten te Brussel,
dagelijks uitgenomen 's maandags
•

staatsprijzen
Natuurlijk worden staatsprijzen óók met onze gelden gehonoreerd, dus is de belastingenbetaler grager tot kritiek bereid, dan dit het geval is t.a.v.
rijzen die door privéfondsen
worden gespijsd. De kritiek
spaart echter deze laatsten ook
niet langer meer. Niet heieten onrechte, w a n t er loopt

Claus wou in « De Vijanden

duidelijk iets mis met de literaire-prijzenpolitiek.
Ik ben niet de enige die dit
probleem omstandig en op diverse plaatsen heb aangeklaagd
en ik ben ook niet de enige die
een alternatief
ervoor
heb
overgelegd. Mijn stelling is
deze : literaire prijzen zijn een
ongelukkige vorm van mecenaat die beter vervangen wordt
door 'n nationale promotie van
het literair produkt (ja, ei-

» de puntjes

op de ij, maar het publiek

ook...

mazelen
De première van i<Mazeleny> in de eivolle Studio (Paleis
voor Schone Kunsten Brussel) was — om het dan toch
met een cliché te zeggen — een sukses ! Zowel voor de
uuteur Walter van den Broeck als voor de regisseur Johan van der Bracht en de akteurs Ronny
Waterschoot,
Annelies Vaes. Hadewich van der Straeten en Johan van
Lierde.

door
het
brussels
Kamertoneel

Wie Walter van den Broeck kent uit zijn romans « De
Troonopvolger
», « 362.880 x Jef Geys » ea. ken vermoeden dat het onderioerp
« partnerruil
» op een metbanale manier zou benaderen
Het aksent ligt nl. met
op wat men normaliter
zou verwachten,
het
seksuele,
maar wel op de ijdelheid, de gekrenkte trots van mensen
die dagelijks met elkaar leven en niet merken oj niet
willen merken hoe zij hun omgang tot routine laten verstarren.
Nico en Els gaan in op de advertentie
tot
partnerruil
van Adri en Truus . het intellektuele
paar — Wico is
schoolvos — tegenover de onqekompliceerde
kruidenier
Adri en het dierwijfje Truus. De bedoelingen liggen bij
beide koppels anders, maar deze zijn slechts
aanleiding
om een aantal menselijke
hebbelijkheden
in het licht te
stellen. Het publiek loordt eigenlijk een spiegel voorgehouden. Nu is het met steeds prettig 7e in de spiegel te
zien zoals je bent , meestal zoek ]e er het beeld in dat
je denkt te zijn of dat je zou willen zijn. Nico en Truus .
zelf alleen op deze laatste manier. Bescheidenheid
is hem
blijkbaar vreemd. Hij bewondert
zichzelf en
verwacht
dat anderen, in de eerste plaats zijn vrouw dat ook doen.
Zijn trots wordt geraakt wanneer dat niet gebeurt zoals
hij het wenst, op het ogenblik dat Mi het wenst. Deze
gekrenkte
eigenliefde
komt prachtig tot uiting bij het
einde van het spel. in het kontrast tussen Tony en TruusTruus gaat op zoek naar Adri, haar man, die zij tenslotte
het meest liefheeft
• Nico blijft staan in de cn^ertuiginq
dat hij het allemaal goed weet en doet
De auteurs beleven hun rol : zij spelen met een vaart
en een ritme dat de toeschouwer meesleept. Een pluimpje
ook voor het sobere dekor en de fantastisch
aangepaste
liederen en muziek van de diskoteek D J. Harry. Nieuwe
Moriaan,
Antwerpen.

nisch nog toe, zoals men de
ontwikkelingshulp
nationaal
promoveert) gekoppeld aan een
inning van auteursrechten via
uitleenbiblioteken.
Wie zich
een minimum
dokumenteert
i.v.m de literaire prijzenregen,
zal onmiddellijk merken wie
van die regen profiteert.
Men kan zoiets best vergelijken met de status van de oude
onderwijzer - zonder - gezinslasten die een wedde opstrijkt
die veel hoger ligt dan die van
zijn jonge kollega met één,
twee, drie enz. kinderen ten
laste.
De niet-toekenning van de
Driejaarlijkse Staatsprijs voor
Toneel in 1970 heeft die stelling
nog eens onderstreept. Had
m e n die Staatsprijs toch toegekend, dan kon niemand anders
dan Claus die prijs verdienen.
Dus in 1967 Claus en in 1970
nog eens Claus en zeer waarschijnlijk in 1973 nog eens
Claus. Laat Hugo Claus met
hoofd en schouder boven elk
nederlandsschrijvend
toneelauteur van n u en vroeger uitsteken, n i e m a n d heeft nog een
tekeningetje of een rekensommetje nodig om aan het n u t
v a n dergelijke onderscheiding
als aanmoediging te gaan twijfelen.
Roland Van Opbroecke heeft
zich in Kunst- en Kultuuragenda 1, 1971 nogal dik gemaakt
omdat bepaalde mensen inderdaad de konsekwenties v a n die
twijfel hebben aanvaard. Hij
vermoedt dat m e n Claus door
joernalisten verdraaid overgebrachte gezegden over Vlaanderen e n België grondig kwalijk genomen heeft. Het zijn
natuurlijk slechts vermoedens.
W a n t van Opbroecke weet alleszins beter dan ikzelf dat in
geheel Vlaanderen geen 5 kritici het a a n d u r v e n Claus een
dienst te bewijzen door h e m erop te wijzen dat hij in zijn overmoed een stelletje onbenullige
dingen het licht laat zien.
Daarenboven is het voor Van
Opbroecke een zekerheid dat
Claus' « vrijdag » het belangrijkste werk is, sedert tientallen decennia bij ons geschreven en gekreëerd en gepubliceerd.
Als het toegestaan is, wil ik
de geloofwaardigheid van die
uitspraak betwijfelen : « V r i j d a g » is een bijzonder k n a p
stuk, maar het is niet los te
denken van een m.i. even
sterk « E e n bruid in de morgen » en een (nog eens m.i.)
dramatisch zelfs sterker «Suiker ».
En, « S u i k e r » is geen tientallen decennia oud...

gal
In Kunst- en Kultuuragenda
werd onder de hoofding « Cartoons »
aangekondigd
dat
Vlaanderen via de teevee zou
kennismaken met enkele belgische politieke tekenaars •
Picha. Hugoké, Joke, Gal -ïn
Pil.
Bezorgei van deze mededeling zet van de geciteerde vijf
tekenaars alleen Picha en Hugoké bijzonder in de vert als
dé politieke tekenaars. Zonder
ook m a a r één cartoonist te
willen diskrimineren, meen ik
toch te mogen stellen dat Gal
als politiek cartoonist tenminste een
lengte
voorsprong
heeft verworven op ieder van
zijn Vlaamse kollega's

frans-jos verdoodt

• Evelyne Axell, geboren uit poolse ouders
en leerlinge van Magritte stelt ten toon tot
21 februari in het paleis voor schone
kunsten
te Brussel. Expozante blijkt een soort feminisme te huldigen in haar werk, in ieder geval steekt ze de draak met de mannen en met
de burgerlijke
schijnheiligheid,
welke
geest
trouwens ook Magritte niet vreemd was, al
komt dat in zijn werk niet zo ea^sliciet tot
uiting •
• « Demokratisch
Mecenaat » is een vereniging zonder winstgevend
doel die
ernaar
streeft, de huidige wijze van verdelen
van
kunstwerken
te wijzigen. De vereniging
zal
op nationaal vlak kunstwerken
verloten,
en
de opbrengst van deze verloting besteden aan
een infrastruktuur
ten bate van de kunstenaar, o.a. het oprichten van
gemeenschappelijke ateliers en tentoonstellingen.
Gehoopt
wordt op officiële steun. Naar verluidt
werd
dit initiatief gunstig onthaald in
kunstenaarskringen.
Wie kontakt
wil opnemen
wende
zich : Internationaal
Rogiercentrum,
1000
Brussel, Kantoor 302, tel. 02/35.63.55 •

k o r t
e n
b o n d i

g

• Er is de jongste weken voortdurend
sprake
van een zgn. Opera van Vlaanderen,
waarmee dan één organisme voor Antwerpen
en
Gent bedoeld wordt, enige vlaamse
steden
die een opera rijk zijn. Niet iedereen is van
een fuzie voorstander al lijkt het aantal mensen, die er gunstig tegenover staan, niet te
onderschatteivr'Er
schuilt in dit verzet stellig
een dozis stedelijk partikularisme.
Uiteindelijk doel moet nochtans zijn de zo groot mogelijke verbetering
van het artistieke
peil
der opvoeringen wat slechts mogelijk is door
kostenbesparing
(wat door fuzie
mogelijk
wordt) waardoor meer geld vrij komt voor
de zgn. produktieve
uitgaven. Hoe dan ook.
de oprichting van een Opera van
Vlaanderen
na deze van een Ballet van Vlaanderen
wettigt een onderzoek en een pozitieve
benadering •

• De afdeling « Primitieve
Kunst » van het
Kunstinstituut
van Chicago verwierf
zopas
de toelating
van het gemeentebestuur
van
Antwerpen
om een houten masker te ontlenen aan de verzameling van het
Etnografisch
Muzeum. Het zal opgesteld worden in een
tentoonstelling
gewijd
aan de kunst
van
Nieuw-Guinees
Sepikgebied
deze
expozitie
heeft plaats van oktober tot
november.
Deze uitlening
bewijst hoe belangrijk
de
kollektie
van het Etnografisch
Muzeum
te
Antwerpen
wel is. Spijtig genoeg is dit muzeum gevestigd in het
Mercator-Orteliu^huis
Kloosterstraat
22, nog niet voor de bezoekers
toegankelijk
Evenwel worden bepaalde aspekten belicht in het Volkskundemuzeum
•
• Het openluchtmuzeum
voor
beeldhouwkunst in het Middelheim, zal het werk « De
Vis » van Georges Braque in bruikleen afstaan voor een interrmtionale
tentoonstelling
(van 10 februari tot 28 maart 1971), in het
nieuw Kultureel Centrum van het Gemeentekrediet van België aan de Kruidtuinlaan
44
te Brussel.
Vaak wordt een oeroep gedaan op de kolLekties van dit muzeum. dat mag beschouwd
worden als één van de belangrijkste
van de
wereld. De Biënnales die er gehouden
worden
dragen veel bij tot de uitstraling
van zijn
kollektie. Ook in 1971 heeft er een biënnale
plaats die in het teken zal staan i^an de Nieu
>üp Wereld •
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b e k o r i n g v a n de

tekenstift
Andermaal pakt de koninklijke biblioteek uit met een prachtige selektie
van tekeningen van oude meesters uit
West-Europa, nl. een selektie uit de
duizenden bladen omvattende koliek-'
tie van graaf Tessin (1695-1770) gezant van Zweden aan het franse hof.
Deze diplomaat was zulk een verwoed
verzamelaar van tekeningen (eerst van
architektonische, later zonder welke
tematische beperking ook) dat hij er
op zeker ogenblik door in financiële
moeilijkheden geraakte, die hij naar
het schijnt nooit helemaal te boven
kwam.

drie hutten langs de weg, rembrandt

oude en hedendaagse Japanse kunst
Het toeval heeft blijkbaar gewild dat dezer dagen in het paleis voor schone kunsten te Brussel
een Japanse kalligraaf terzelfder tijd tentoonstelde als zeven in Europa verblijvende Japanse
kunstenaars, die tot de moderne richting kunnen gerekend vi'orden. Onvermijdelijk dringt zich
een vergelijking op die min of meer in het voordeel van de « kalligraaf » uitvalt ook al kan
men de oosterse oorsprong van zijn moderne landgenoten niet loochenen, die echter verdrongen wordt door de westerse stijl waarin ze hoe dan ook werden geïntegreerd.
Wij waren geïntrigeerd door
het werk van Shiryu Morita,
de in 1912 te Tokio geboren
« sho-ka » of meester in de
techniek van de kalligrafie of
schoonschrift. Een meester van
de techniek is Morita onbetwistbaar : men pijnigt zich,
staande tegenover bepaalde panelen, waarop hij telkens een
Japans schriftteken sterk vergroot penseelt, de hersenen om
te achterhalen hoe hij bepaalde
geraffinneerde effekten wist te
bereiken. De J a p a n n e r s verstaan bij uitstek de kunst van
wat we omschrijvend zouden
noemen'« van het uitvloeien »,
dit is het aanbrengen van een
doorgaans dunne verflaag die
men door het aanwenden van
verdunnmgsmiddelen of andere
middelen laat uitvloeien zodat
er tere vlekken of franjes ontstaan De kunst blijkt te zijn,
dit uitvloeien volgen= een bepaalde discipline te laten gebeuren, ze dus onder kontrole
te houden en niet zoals sommigen in het Westen doen deze
« evolutie » aan het toeval over
te laten In deze techniek slaaet
Morita wonderwel
Morita's

panelen

zijn

voor

ons westerlingen hermetische
kunst, uiterst sober van vormgeving en plastisch verantwoord, een abstraktie die uit
een abstrakt denken voort;vloeit, in feite betekenisloos
w a n t (en hier citeren we Morita zelf) « de kunstenaar zelf
is deze betekenis geworden »
ook al gaat het dan om een
welbepaald schriftteken,
dat
echter ook zijn « grammatikale » betekenis prijsgeeft ten
voordele van een plastische
uitdrukking.
Hoe heel anders is het werk
van de zeven « Japanse europe
ers ». Volgens inleider Langui
is deze tentoonstelling een der
bewijzen, dat het Oosten en het
Westen mekaar wel kunnen
ontmoeten, de wisselwerking
wordt zelfs intenser (waarbij
hij naar de europese en amerikaanse kunstenaars verwijst
die Japan en zijn kunst ontdekten, ter plaatse) Het is in
elk geval normaal dat deze te
Parijs, Brussel en Amsterdam
werkende Japanse schilders de
nvloed ondergingen van de
A^esterse kunst, tot en met de
pop art (Teruo O n u m a ) . We

vinden zowel figuratieve als
abstrakte elementen bij deze
zeven, waarbij dan vaak de Japanse oorsprong duidelijk om
de hoek komt kijken. Key Hiraga w e k t in zijn kaleidoskopische oeuvre vaak de indruk,
dat hij het Japanse draakmotief verwerkt, sommige v a n
zijn w e r k e n doen zelfs aan de
Azteken denken, w a a r Takazu
Matsuo (met zijn « witte »
schilderijen) en Ado (met moderne kalligrafie) eveneens duidelijk hun japans-zijn beklemtonen. Yozo Hamaguchi (bemvloeding van Magritte ' ) ,
Kumi Sugai en Yasse Tabuchi
(beiden tuk op lineaire en plastische bewogenheid) het sterkst
bij het Westen schijnen aan te
leunen.
De wereld wordt klein. Dat
blijkt ook uit deze tentoonstellingen, al blijft Morita voor ons
het minst toegankelijk. Hi.j verteffenwoordig:t echter ook de
periode toen Kipling schreef
« East is east and i/est is west
— and never the twain shall
meet ». (Oost is oost en west is
west — en de twee zullen elk a a r nooit ontmoeten). Tot 7
februari.

r.c.

Het is aan deze verwoede en fijnzinnige verzamelaar te danken dat het
Nationalmuseum van Stokholm vandaag zulke rijke verzameling « oude
prenten ». bezit, 't Is aan diezelfde verzamelaar te danken dat we vandaag
in de koninklijke biblioteek te Brussel
« feest kunnen vieren » door te gaan
kijken naar het beste dat in de i6e en
17e eeuw in de westeuropese kontreien
werd getekend met krijt, stift en penseel.
Een tekening, zo beweert men, is de
keuken van de artiest. Hij verraadt
zich met enkele lijnen. Maar het is niet
alleen de artistieke eerlijkheid, zonder,
opsmuk noch truukjes, waarmee wc
gekonfronteerd werden, het is vooral
het essentiële van een kunstenaar, zijn
stem, de weerkaatsing van zijn diepste
ik en de vlucht van zijn speels meesterschap. Hoeveel van die vluchtige
krabbels zijn het begin niet geweest
van meesterwerken in olie of steen ?
Al is het zo dat de tekening toen vaaK
ook een zelfstandige funktie vervulde
en dat ook tot en met werd afgewerkt,
zeer dikwijls met een raffinement dat
ons tot verbazing stemt. Wie zou niet
bewonderend stilstaan voor het getekende en gekleurde (maar het is veel
meer dan louter « kleuren ») zelfportret van de beroemde nederlandse grafikus Hendrik Goltzius, een meesterwerk op een paar tientallen vierkante
centimeters papier }
Gaat u ook eens kijken naar die
« krabbels » van Schiavo, Ucello, Fra
Bartolomeo, Botticini, Titiaan, Poussin, Le Brun, Watteau, Rubens, Lucas
van Leyden, van Dyck, Rembrandt,
Jordaens, van Ostade, Goltzius en zovele andere, minder bekende « kleinmeesters ». Het loont beslist de moeite
en het leert ons alvast dat er nadien
weinig is geweest dat onze meesters
van de « pampieren waereldt » heeft
geëvenaard, laat staan overtroffen.
Tot 28 februari.
r.c.
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dwijnen, dan nog zou de televizie een
reden van bestaan hebben om deze haar
meest primaire taak ; de kijker onmiddellijk en rechtstreeks betrekken bij
wat gebeurt.

rechtsfreeks
Zondagavond 31 januari zullen de
programma's van de BRT onderbroken
worden tussen 21 u. 10 en 21 u. 40 voor
de rechtstreekse reportage van de lancering van Apollo 14 op Cape Kennedy.
Vrijdag 5 februari is de landing op de
appollo 14
maan voorzien voor 10 u. 14. De eerste
maanwandeling wordt verwacht rond
Als alles normaal verloopt zal de kijk- 14 u. 50 en kan ruim vijf uur duren. Het
dichtheid tijdens de komende week ligt in de bedoeling van de BRT het
weer met reuzesprongen de hoogte in- grootste gedeelte van deze wandeling
gaan. Niet alleen omwille van de her- rechtstreeks uit te zenden.
vatting van het nationale produkt « Wij,
Het spreekt vanzelf dat er indien er
Heren van Zichem » (zondagavond zich
tijdens de duur van de tocht van
kwart over acht) maar ook en vooral Apollo
onvoorziene gebeurtenissen
omwille van de tocht van de Apollo 14. voordoen,14 alle
programma's op het
Televizie is voor ieder van ons een laatste ogenblik kunnen worden door
alledaags verschijnsel geworden, net elkaar gegooid of onderbroken om de
zoals de elektrische koffiemolen of de kijker op de hoogte te houden van de
stofzuiger. En wie verwondert zich nog jongste evolutie.
over een stofzuiger of een koffiemolen ?
Je zou bijna zoals Catweazle uit de middeleeuwen moeten overgeslingerd worden om je nog te verbazen over de enorme vooruitgang die de techniek in onze arseniek
eeuw gemaakt heeft.
Op dit ogenblik worden in de studio's
Televizie kan je gebruiken voor verscheidene doeleinden. Maar de allereer- van het omroepcentrum te Schaarbeek
ste opgave en de fundamenteelste be- opnamen gemaakt voor de triller van
staansreden van dit medium is nog Kesselring : « Arseniek en oude kant ».
steeds dat zij ons op het ogenblik zelf Eerlijk gezegd de reden hiervan snapooggetuige laat zijn van belangrijke en pen wij niet. «Arseniek en oude kant »
te voorziene gebeurtenissen in de evo- is een steengoede triller. Maar het stuk
werd in elke schouwburg gewoon door
lutie van de geschiedenis.
planken gespeeld en ook de tv heeft
Elk tijdperk heeft zijn eigenaardighe- de
— op verscheidene zenders — reeds
den. Maar de geschiedenishandboeken het
malen gegeven. Want zo zijn
die later over de tweede helft van de ettelijke
wel, de mannetjes van de tv : als er
twintigste eeuw zullen moeten berich- ze
iets goeds bestaat weten ze niet
ten, zullen ongetwijfeld aan de verove- eens
ophouden. Wedden dat over vijftig
ring van de ruimte niet in kleine letter van
jaar voor de achtenvijftigste keer « Arkunnen voorbijgaan.
seniek en oude kant » wordt uitgezonOnze voorouders konden de avontu- den.
ren van de grote ontdekkingsreizigers
alleen « van horen zeggen » vernemen
of via de toen dure en zeldzame boekwerken.
schodts
Precies dank zij de televizie — het
specifieke medium van onze eeuw —
Een paar weken geleden hebben wij
kunnen wij daarentegen rechtstreeks
getuige zijn van de grote gebeurtenis- in dit blad uitvoerig bericht hoe Jan
Schodts van de tv-nieuwsdienst langsen die ons omringen.
Zelfs als alle showprogramma's, alle zaam uit de Wetstraat geduwd werd.
Ondertussen is de zaak zo geëvofeuilletons en alle mededelingen van de
regering van het scherm zouden ver- lueerd dat Jan nog wel netjes op de ka-

mertribune plaats mag nemen (hij zit beheer, milieuhygiëne, natuurbescherdus nog letterlijk in de Wetstraat) ming en natuurbehoud » in al zijn momaar belangrijke binnenlands-politieke gelijke aspekten als tema.
Iedereen die op 1-2-71 zestien gewornieuwsgaring is niet langer meer zijn
den is en Nederlandstalig en in België
deel.
Het is dan ook met vreugde dat wij woont mag deelnemen. De selekties voor
vernomen hebben dat de inrichters van deze wedstrijd worden per nrovincie
het jaarlijks Radio- en Televiziebal te gehouden.
Aanvragen voor deelneming moeten
Antwerpen de tv-oskar 1970 hebben toegekend uitgerekend aan Jan Schodts. ten laatste op 15 februari e.k. per briefWij weten niet of dit voor Jan Schodts kaart toekomen in de gewestelijke onieen troost is. maar het doet ons wel ge- roep van de provincie, die de kandinoegen te weten dat wij niet de enigen daat-deelnemer bewoont, Naam, voornaam, adres (in drukletters), geboortezijn die Schodts goed vinden.
datum en eventueel telefoonnummer.
Voor Antwerpen • BRT" 2 - Omroep
Antwerpen, Prins Albertlei 9, 2600 Berchem : Brabant ; BRT 2 Omroep BraEugeen Flagevplein 18. 1050 Bruseen ban de boom niet-liedje bant,
sel ; Limburg ; BRT 2 - Omroep Limburg, Martelarenlaan 15. 3500 Hasselt
Door de Dokumentaire- en Jeugdpro- Oost-Vlaanderen • BRT 2 - Omroep
gramma's van de BRT en de BRT-2 ra- Oost-Vlaanderen, Sint-Margriet=*raat 26,
dioketen wordt een wedstrijd ingericht 9000 Gent : West-Vlaanderen • BRT 2 dat de vertolking omvat van een ori- Omroep West-Vlaanderen, 8500 Kortgineel liedje met « leefmilieu, milieu- rijk.

Vredig aan één tafel : de vrolijke heren van Zichem. Morgenavond terug op het
scherm van de BRT om 20 u. 15.

A A N D A C H T :
Zo een kans wordt U slechts éénmaal geboden.
Speciaal die « W i j »-lca:ers die vorig jaar van onze advertentie
« OOSTENRIJKSE HERENLODENS » hebben geprofiteerd, zou
ik willen zegden « kom ook voor zo'n kostuum van 2.000 fr. eens
naar SUCCES KLEDING
»

apjD LUX HERENKOSTUMEN
GEWAARBORGD 1 0 0 % ZUIVER SCHEERWOL T R E V I R A / W O L EN DIOLEN MARKANT.
VERVAARDIGD I N EEN DER BESTE DUITSE HERENKLEDING
FABRIEKEN.
I N DE NIEUWSTE MODELLEN EN STOFDESSINS. ALLE MATEN. V A N 44 TOT 58. OOK KWART EN HALVE MATEN,
BUIKMATEN EN EXTRA LANGE MATEN.
EKSKLUZIEF VOOR « W i j »-LEZERS. en enkel zolang de voorraad strekt tegen de abnormale cadeauprijs van :

2.000

f r. B.T.W. inbegrepen.

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

succes

kleding

A. DE LANCLESTRAAT 4 / 1 0

meyers

2640 NIEL (Rupel)

Met meer dan 1.000 m2 winkelruimte een der belanstrijkste kledingszaken in Vlaanderen
Open alle werkdagen van 9 to» 20u.
Zaterdag's tot 18u.

Eigen koffie- bier-bar

kunstsalon

Zon- en feestdagen steeds «-lofen

BELANGWIK Met deze advertentie geniet U eveneens als « W l } «lezer 2 0 % korting op al uw arankooen hoven de 1.000 fr. en
1 0 % korting OD alle aankopen beneden de 1.000 fr.
Vraag uw « S »-KAART aan de kassa.
(ESKAM CADEAUPRUZEN UITGEZf>NDERD.)
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de 26e sportabedevaart van de
oostvlamingen
te Oostakker,
zaterdag 13 februari
om 14.30 u.
Sedert
25 jaar
zorgt
Sporta voor de grote jaarlijkse
verzameling
van
alle goedmenenden
uit de
sportwereld.
Honderden
sportieve
oostvlamingen
die ontmoeting
niet missen.
Iedereen is er welkom :
vanaf de meest
onbekende amateur tot de grootste
beroepssportman.
Naast
hen staan de mensen van
de andere zijde : de sportverantiooordehjken.
En
tussen heide, als verbindingsmannen
: de sportjoernalisten.
Dit jaar komt de bedreigde
gezondheiszorg
aan de beurt. Pater Vandaele,
de
provinciale
proost spreekt
daarover
en dr. Luk van de Vaveye
deelt
zijn
ervaringen
mee.
De meest
dinamische
kluhs houden er aan dat
hun sportagezinde
leden
meedoen aan de jaarlijk' se hernieuwing
van het
Sportacredo.
Een
gelegenheidssekretariaat is gevestigd bij H.
van den Brande,
Hoge
, Kouterstraat 21. 9910 MaI riakerke.
Programma
: 14.30 u.
I Sportmis ; 15.15 u. Zegen
van het sportmateriaal
en
' de rennersfietsen
; 15.45
u. Verbroedering
in de
zalen van het
Glorieux
instituut.

van de tegenstrevers. Wat nu
in het geval Ceulemans vooral
onze bewondering afdwmgt, is
dat hij nu al zoveel jaren aan
de top blijft, zonder noemenswaardige inzinking, ongenaakbaar, hoeveel nieuwe konkurrenten ook komen opdagen. Hij
moet een man van ijzer zijn,
met stalen zenuwen.

in het water
Natoris Hoste, de voorzitter
van de belgische liga (van grote voetbalklubs) had een wedstrijd op touw gezet tussen belgische hgaspelers, en buitenlandse voetballers die m België
werkzaam zijn. De opbrengst
van die wedstrijd — die ongetwijfeld veel belangstelling zou

gekregen hebben — zou onder
de ligaploegen verdeeld worden Om allerlei redenen zal
die wedstrijd niet doorgaan. De
voornaamste reden zal wel zijn
dat de voetbalbond, in ruil voor
zijn zegen, een te groot aandeel
van de winst wou opstrijken.
Dit op zijn beurt heeft niet bepaald bijgedragen tot de goede
verstandhouding
tussen
de
bond enerzijds en de liga(klubs) anderzijds, en het zou
zelfs kunnen zijn dat de nationale ploeg, tenslotte toch door
de liga geleverd, er zal onder
leiden. Wij hadden, eerlijk gezegd, toch ook graag de geplande wedstrijd gezien. Het komt
ons namelijk voor dat de
vreemde spelers een elftal kunnen samenstellen dat even
sterk is als onze nationale
ploeg.
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« Mundo », een spaans blad,
heeft mtgeknobbeld wie in het
afgelopen jaar de meest markante persoonlijkheden w a r e n
in heel de wereld. Neen, het
was niet Eddy Merckx die beschouwd werd als de belangrijkste persoonlijkheid. Numm e r één was Ethel Kennedy,
echtgenote van de in 1968 vermoorde senator Robert Kennedy. Maar Eddy Merckx, kommercieel koereur, was toch
n u m m e r twee, vóór E d w a r d
Heath, de britse premier. Wij

vinden het natuurlijk fijn voor
Merckx, dat m e n met het winnen — volgens plan — v a n
pitorteske tochtjes op een 19de
eeuwse tuig kan gaan behoren
tot het allerbeste dat de mensheid heeft voortgebracht, m a a r
als wij in zijn plaats w a r e n ,
wij zouden ons toch een beetje
« gegeneerd » voelen. De Spanjaarden die dit verdikt velden,
heben namelijk n a a r onze bescheiden mening, meer d a n
overduidelijk aangetoond dat
ze nog geen klein beetje getikt
zijn. Wat nóg erger is dan
's werelds personaliteit n u m mer twee zijn.

« sport '70 «-bloemlezing
« Sport 70 » publiceerde verleden week het aantal toeschouwers
dat gemiddeld de wedstrijden in de hoogste voetbalafdeling bijwoont. Standard Luik heeft het grootste publiek, Crossing h e t
kleinste. Twee ploegen komen over de 20.000 toeschouwers p e r
wedstrijd, Anderlecht en Standard, vijf ploegen moeten het stellen met minder dan 10.000, namelijk Beveren, Union, Racing
White, Diest en Crossing. De zestien ploegen samen hebben gemiddeld 200.000 toeschouwers, of anders gezegd iedere zondag
gaan 100.000 Belgen n a a r een wedstrijd in de hoogste afdeling
kijken. Dat m a a k t 1 t h van de bevolking. Alles samen is dat d u s
niet zó formidabel. Maar beter toch nog dan in Frankrijk, w a a r
slechts één klub boven de 20.000 toeschouwers komt, en slechts
negen boven de 10.000. Wij geven deze cijfers voor degenen die
soms geloven dat zij zowat de enigen zijn die niet n a a r « de voetbal » gaan.

vedetten contra
« Sport '70 » verzamelt ieder j a a r een stel sportvedetten, om hen
vol spijs en d r a n k te stoppen, en om daarover dan een m a c h t i g
artikel te schrijven. Dat is ook dit j a a r gebeurd, en m e n heeft v a n
de gelegenheid gebruik gemaakt om de heren nog wat vreesachtiger te maken voor de w e t t e n in verband m e t h u n sociaal s t a t u u t .
De vedetten hebben dan een soort petitie ondertekend, waarin zij
de vrees uidrukken dat de goedkeuring van de wet Declerck zal
meebrengen dat de sportlui in handen zullen vallen van de vakverenigingen, en dat dit op zijn b e u r t zou leiden tot de politizerjng van de sport. Nu begrijpen wij best dat dit de vedetjes n i e t
van pas komt, m a a r ons komt het wel voor dat het voor de g r o t e
meerderheid der sportbeoefenaars geen slechte zaak zou zijn, a l s
een of andere instantie, bij voorbeeld een sindikaat, een beetje
over hun belangen zou waken, en hen een beetje zou beschermen,
o.m. te?en de bevoorrechte vedetjes.

lazeren raymond
Een mijnheer voor w i e wij
hoe langer hoe eerbiediger onze klak afnemen, is Raymond
Ceulemans, de kempense bil3ardreus. Hij veroverde verleden zondag te Geel zijn tiende
europese kampioenstitel in de
Ontzettende moeilijke driebandspecialiteit. U hebt Ceulemans
waarschijnlijk ook aan het
w e r k gezien op de televizie, en
gezien hoe ijzig kalm, hoe berekenend, hoe totaal meester
v a n zichzelf die m a n blijft, primo voor de moeilijkste opdrachten, waarbij dan nog een
hele zaal volk op zijn vingers
zit te kijken, en sekundo in
omstandigheden die werkelijk
h e t uiterste vragen van de zen u w e n , zowel door de aard van
het spel, als door de houding

joepie, hij is dood

-C*
Deze meneer

gelukkig
land
Wij bekennen het ootmoedig.
Wij zijn een sportschrijvelaarke
van mijn klak. Een zero. Een nul.
Zo onbenullig dat wij nooit oog
hebben gehad voor de grootheid
van de éne ware sportfiihrer aller
Belgen, de wereldberoemde voorzitter van ons even berucht olimpisch komitee, de heer kolonel
MoUet. In onze verregaande onnozelheid hebben wij hem altijd
versleten voor een simpele militaire kerstboom, een m a n vol respekt voor alles wat gevestigde orde heet, eeuwige waarde, institutionele macht, zoals de «keunink»,
de ministers, de bank, de bisschop
en de sjampetter. Een demokraat
die foie gras eet en haring voor de
werkers laat. Ken man die geen
waalsc vlieg kwaad zou doen. Een
Woctlzame die huivert van afgrij-
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springt een gat in de lucht, een sprong die ski-liefhebbers doet bibberen van . schrik !

zen bij het aanschouwen van de
horden ongewassenen die onze
s t r a t e n en pleinen vullen, die wij
goedlachs kontestanten noemen,
en die de gendarmen lankmoedig
de schedel inslaan.
E n kijk, nu ontpopt diezelfde
Mollet zich plots als een revolutionair van het zuiverste karaat,
een Che Guevara m e t een kol, een
M a r x van de uitgebuite klasse
der sportgoden.
Toen hij hoorde dat de staat, die
wrede, vulgaire belastingen wil
heffen van h u m a n i t a i r e instellingen als voetbalklubs, deze klubs
sociale lasten wil doen betalen
voor h u n vedetten, alsof het simpele werkers zijn, toen hij hoorde
dat voetbalklubs voortaan zullen
beschouwd worden als stomme
patron-charcutiers met gasten, en
de goden van het stadion als de
gasten van die patron-charcutiers.
toen hij dat allemaal hoorde is
Mollet opgestaan. Hij heeft met
sombere blik de toekomst gemeten, en hij heeft de scharen toegesproken in dezer voege : « Proletariërs aller bonden, verenigt u,
en staakt ». Bij het aanhoren van
deze verukkelijke woorden, ontvouwde zich voor ons geestesoog
een prachtig vizioen.
De scharen aanhoorden Mollet
e n zij erkenden zijn woord, en zij
staakten. En op die tweede zondag van de staking, zaten Zjang
en Fil thuis, in plaats van naar de
voetbal te gaan. Geen kwestie
van een paar uur vroeger naar de

J a a k Ickx heelt in « Sport '70 » een rotstuk gepleegd (of laten
plegen) over de dood van de Italiaanse autorenner Giunti. M e n
h e r i n n e r t zich dat hij in botsing k w a m met Beltoise, toen deze
zijn wagen dwars over de renbaan aan het duwen was. Het hoeft
wel geen betoog dat dit streng verboden is, en zo bekeken lijkt
het ons redelijk normaal dat Beltoise in Argentinië zal m o e t e n
terechtstaan. Nu zegt Ickx dat het allemaal een stomme samenloop van omstandigheden is, fataliteit, dat Beltoise geen schuld
treft, dat een straf voor Beltoise toch niets zal veranderen aan d e
feiten, dat het weer allemaal moest gebeuren in dienst van de veiligheid van de gewone weggebruiker, en dat Giunti gelukkig
gestorven is, omdat hij op het ogenblik van het ongeval aan de leiding reed. Sterven op weg n a a r de overwinning dient namelijk
beschouwd als het toppunt van geluk. Vandaar onze titel, en de
verzekering dat wij Ickxke natuurlijk best k u n n e n volgen.

staminee te trekken, zeiden Zosfin
en Polin, h u n n e vrouwen, want
zonder voetbal is er geen reden
om 's namiddags aan de toog te
hangen. Zjang en Fil hebben dan
traag, van achter en van voor, de
meiskens van « Kwik » bekeken,
en eens door het parochieblad gebladerd, en dan wisten zij niet
meer wat doen. Zij zwegen en
zuchtten. En Polin en Zosfin zeiden : « Zit daar zo nurk niet. Wie
zou d'er hier n u r k zijn, ik of gij ?
Ha gij. Nee gij. Och zwijgt, zeveraar. Zwijgt gij, dat is hier alle
dagen hetzelfde gegrol. Gaat dan
waar 't beter is. Dat zal er nog
van komen ! ». Enfin, ruzie met
lawaai. Moeder en schoonmoeder
komen erbij te pas. Teevee. Fred
Debruyne is ook aan « den dop ».
De Vlaamse zangers maken het
nog triestiger. En Zjang en Fil
doen iets wat ze nog nooit deden.
Ze denken na. Wie draagt de
schuld van al deze ellende ? Zij
pakken « Les Sports », en lezen
daarin dat het de schuld is van
ene Declerck, senator bij de genade gods, en van ene van Mechelen, minister gedomme. Zij lezen
dat Mollet de revolutie heeft uitgeroepen, en zij bekennen zich
volgelingen van Mollet. Zij gaan
de straat op. Duwen hun krijsende
vrouw en kroost terug binnen.
Trekken op naar Brussel Uit alle
huizen komen mannen gelopen
die plaats nemen in de rangen
Flikken en gendarmen, hun broeders, scharen zich zingend achter

de vaandels. Miljoenen mannen
schrijden vastberaden en sterk
door Brussel, en zij bestormen het
parlement.
Declerck
smeekt
vruchteloos om een transfert naar
Holland. Hij wordt opgeknoopt
aan de goede goal van « den Anderlecht », Van Mechelen aan zijn
vlinderdasje. De bende die de onzalige anti-sportwetten
stemde,
wordt de straat opgeveegd. De
koning, die ze tekende, wordt bevorderd, omdat hij supporterde
voor Merckx. Hij wordt diens derde seigneur. In een diepe stilte
verklaart de ontroerde Mollet
zich het land aan te voeren, volgens het beproefde recept van de
kolonelsregimes, en een roze toekomst tegemoet. Hij benoemt zijn
ministers. Het zijn allemaal voetballers van Standaard. P.W. Se;
gers tekent een affiliatiekaart bij
R. Petit. De tv zendt dezelfde dag
nog zes voetbalmatchen uit. Naast
RMZ, dopgeld, vakantiegeld, pensioen, verzekering, wezen- en weduwengeld, kindergeld, belastingen en BTW. zal de werknemer
voortaan ook voetbalgeld betalen,
door maandelijkse
afhoudingen
van zijn loon, a rato van 18 %
van
zi.in
brutoloon.
Iedereen
woont vier matchen per week bij
Gratis, behalve de incivieken en
rechthebbenden Die moeten betalen. En de vrouwen "' Die moeten thuisblijven
En het land is gelukkig Geluk
kig. Gelukkig En helemaal zonder problemen.
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Hof ter Schriecklaan
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Alle reklame en onfwerpen, teksten,
talingen, tekeningen,
enz.
Publiciteitsagent vooi
«WIJ»

VLAAMS-NATIONAAL

Tel.

(03)30.48.99

perskonferenties,

ver-

STEENHOUWEHSVEST 5 8
.ANTWERPEN
Tel.31.35.«3
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zo'V£EL BETER

Aanbevolen

Groepen en maatschappi(en
allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht

VERMINDERING VOOR
Vü LEDEN

Huizen

IEDER D O R T M U N D E R

3-1
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5-a
6-1
7-B
8-a
9-B
10-H
U-H
12-|
13^
14-H
15*
16«
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18-fi
19«
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THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaferdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten

LEUVEN, Tervuursevett 6 0
Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 . 1.500 plaatsen
ANTWERPEN, Groenplein 33
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal van d e stad

NATIONALE

LOTERIJ

HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenweg 1
Tel. 0 5 6 / 7 1 5 . 3 6 (1.200 plaatsan)
KONTICH. Mechelsesteenweg
(2.400 plaatsen)

(open)

TORHOUT, steenweg Torhout-LIchtervelde
(open) 2.000 plaatsen
DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende
(open)

DE BROUWERIJ MOORTGAT

3 de TRANCHE

2659 BREENDONK

Bezoek

CASTHOF LINDENHOVE
Koud en warm buffet
Lauwereys - De Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer.
wekelijkse rustdag : woensdag
Beilestraat 49 - Hekelgem
Tel. 0 5 3 / 6 8 7 . 4 0
(ll-VI-71)

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

M i d d a g - e n avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed e n goedkoop
De grote specialiteiten zijn « Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goelas] •
Eisbein mil Sauerkraut • Ktp aan het
«pit - Krachtvleesschotel beter dan In
Duitsland

PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
(nabij het Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
(ll-XII-71)

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

TEL. (03)78.71.21

is bekend om haar beroemde en uitstekende
EEN SUPERHOOG LOT VAN

BIEREN en L I M O N A D E N

TIEN MILJOEN

Breendonk ligt in Vlaanderen
dus U W streek, U W volksgenoten I

Depot Cent - Tel. 09/22.45.62

BOYCOT
ALLE FRANSKILJONS
steun enkel
radikaal-vlaamse firma's
Gi] en wi], 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

Trekkipn
pï>d<

op S februari

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

77.1 25 l O I E N VOOR EEN TOTAAL VAN

>BJI»-RUS'C[HOOL

72 MILJOEN

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

BECO

BECO

levering van gas- en sf-ookolie !

BECO

BECO

TE BRUSSEL
Rijschool FERD. VERBIEST
Leopold ll-laan 194

Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations

1080 Molenbeek - Brussel
Tel.

BECO verwacht ook uw bestelling
AL AL KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 0 1 5 / 7 1 4 . 4 7
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen •
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel 051 '612.84

NEDERLANDSTALIG
VERKEERSONDERRICHT

DE VOLKSUNIE-GAVERE
stelt ter beschikking :
« FEDERALISME, UTOPIE OF
MOGELIJKHEID »
het fantastische boek van Ludo
Van W a u w e (cfr. WIJ 23.1 71)
in nederl. versie 150 F - H O
« FEDERALISME, UTOPIE O U
POSSIBILITE »
vertaling en bewerking van de
nederlandse uitgave, met aanhangsel en fotoreportage over
de Frontbeweging.
Uitgegeven, Paris, Llbrairie G é nérale de Droit et de Jurisprudence, 1971 - ideaal propagandamiddel bij
anders-sprekenden I Prijs • 180 F + 10.
U stort hetzij F 160 hetzij F 190
op rekeningnum. 4 4 6 2 / 5 0 9 0 7
Kredietbank Gavere, van Piet
De Pauw.

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT
TeL : (03)52.81.73 - 32.02.10

02/26.85.94

Wacht niet tot de zomerdrukte om
het nodige te doen voor uw rijbewijs of leervergunning. Volgende
kursus begint op dinsdag 9 febr.
Op voorhand

BELANGRIJKE
FIRMA I N

laten Inschr. a.u.b.

VLAAMS

BRABANT

vraagt :

(l-XII-71)

SLUIT A A N BIJ EEN V A N ONZE
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN :
« PIET POT »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Piefer Potstraat 4
(bij Suikerrul)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gefloten

(l-XII-71)

Bezoek « Casthof
DE VEERMAN »
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde
Tel. ( 0 5 3 ) 3 3 2 . 7 5
Mosselen - Paling
Uitbater • Jan Brugmans
jan. '71

KOORDINATIEKOMITEE
Y^'Ü^Y.™'!!!..
ZIEKENFONDSEN

•

Jonge binnenhuisarchitekte
met perfekt voorkomen tweetalig
- met
klanten
kunnende spreken - zelfstandig kunnen werken.

•

Voor ontwerpen van meubelen - voor opmeten en
besprekingen bij klanten voor de verkoop

•

W i j bieden een aangename
werkkring
afwisselend
werk - goede toekomstmogelijkheden aan een aktief
element.

De Broederliefde, Ezelstraat 125, 8000 Brugge
Tel. 050/368 37
St.-Franciscus-Bijstand, Zandvekenvelden, 8, 2260 Nijlen
Tel. 03/82 82.76
Vlaamse Ziekenkas, Kipdorp 50, 2000 Arrtwerpen
Tel 03/32.73.05
Vlaams Ziekenfonds Brabanfia, Ninoofse steenweg 288, 1080 Brussel
Tel 02/23 87.77
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101, 9000 Cent
Tel. 09/23 52.27
Onderling Ziekenfonds V.E.V., Schoenmarkt 31/XIII, 2000 Antwerpen
Tel 03/32.10.09
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spiegel
De kei in de kikkerspoel is
dan wel de brief van Descamps
^worden.
Hem
loochenen
waagde hij niet. Zijn sekretaresse is dan het barbertje dat
öKiet hangen. Zij had de brief
geschreven. Hij, de grote voorzitter van de gewichtige PVV,
Weet niet wat hij tekent. Het
verergert slechts het geval
zouden we zo zeggen : want
wat sekretaressen als routineantwoord geven valt normaal
samen met de hele atmosfeer
i n een groep. Harmegnies is de
tweede Waal die aan de «Flandriens » eens zal laten voelen
dat hij de wetten stelt in
Vlaanderen en niet een p a a r
baerenburgemeesters van Vilvoorde en Strombeek.
•En dan is het BSP-bizonnetje
m e t twee koppen
geboren
m a a r dat monstertje was al
aangekondigd vorige week.

het laatste nieuws
Zonder te durven schaterlachen d r u k t Piet van Brabant
d e nonsens van Descamps en
zijn
privaatsekretaresse
af.
Moest ergens een gewoon VUgemeenteraadslid iets dergelijks vertellen, men lachte e r
onze partij gedurende jaren
onr uit.
tt De h. Descamps
bevestigde
het ons 's namiddags : U kent
mii. U weet dat ik dat niet op
die manier beschouw. Het is
een droevige zaak. ïk heb aan
mijn sekretaresse
de opdracht
gegeven zich voortaan nog uitsluitend met routine-zaken
bezifif' te houden. Ik heb haar gezegd : « Geen politiek meer ».
» Mevr. Bleyenheuft,
sekretaresse van PVV-voorzitter
Descamps was vrijdag bijna even
verveeld
als haar
werkgever.
Zij besefte een flater van belarag te hebben
begaan.
» Einde november
ontvingen
wif, talrijke brieven van misnoegde franstaligen in Brussel,
zei ze ons. In de partij had men
beslist die uitingen
van misnoegde frankofonen
onbeantwoord te laten. Ik was echter
van oordeel, dat de
voorzitter
elke brief moet
beantwoorden.
Ik stelde dus een antwoord op.
De brusselse korrespondent
had
zijn gal uitgespuwd
tegen de
Vlamingen.
Hij kwam tot het
besluit, dat er maar één oplossing blijft, nl. het
federalisme.
In mijn antwoord heb ik gepoogd de verdediging
van de
Vlamingen op te nemen. Maar
ik heb deze brusselse
korrespondent ook enigszins
willen
paaien met de vrijheid van het
gezinshoofd.
Aldu.s de
uitleg
7an mevr. Bleyenheuft
».

gazet van antwerpen
De enige van de grote kranten die. aan deze kapitale Descamps-brutaliteit het belang
gaf dat zij voor alle Vlamingen
heeft, voegt er volgende pertinente beschouwingen bij.
« Maar dan is er de cinische,
doch waarheidsgetrouwe
omschrijving van de « vrijheid van
het gezinshoofd
». P W - u o o r zitter Descamps, de man die
deze toegeving wist los te peuteren, weet wat ze betekent :
de verfransing
van
opeenvolgende
generaties
Vlamingen,
die op hun beurt het omliggerode Vlaamse land zullen
helpen
ver fransen.
» Tenware de
centralizerende
macht
Brussel beknot
wordt
door federalisme of regionalism,e . PVV-voorzitter
Descamps
heeft
openhartig
aangetoond
welk doel hij nastreeft,
meteen
zou men in Vlaanderen
dienen
te weten hoe het anders moet.
«•En intv.ssen geeft deze brief
een afdoend antwoord aan hen
die de « vrijheid van het gezinshoofd » helemaal niet zo
erg vinden ».

In het licht van de verklaringen van Descamps hopen
wij dat deze sterke stellingname tegen de regeringsplannen
en de prangende oproep tot
aktie van VTB-voorzitter van
Overstraeten zal gehoord worden door andere vlaamse verenigingen.
Davidsfonds
deed
reeds wat... m a a r wanneer
echte aktie ?

« We hebben nooit een dwazer komedie
bijgewoond
dan
het gejuich rond het erdoor
halen van de
grondwetshervorming van de heer eerste minister.
» Weten onze lezers wel goed
wat er totnogtoe op
kommunautair gebied besloten
werd,
zonder mogelijkheid
tot wijziging, dan door een nieuwe procedure
van
grondwetsherzienin ?
» Volstrekt niets anders dan
het volgende : het principe dat
België vier taalgebieden
omvat ; het principe dat, met betrekking
tot de
gewestelijke
autonomie, België drie gewesten omvat, waas-van Brussel het
derde geivest (in dit
laatste
kunnen grote gevaren
schuilen
voor Vlaxinderen) ; de pariteit
in de ministerraad,
volkomen
ongerechtvaardigde
toegeving
vanwege de Vlamingen,
zonder
voorlopig enige gunstige
tegenprestatie.
» Dart is totnogtoe volstrek alles !
» Al het overige moet nog
voorbereid,
besproken
en gestemd
worden.
» En dan maar juichen
en
toejuichen, hetzij uit
domheid,
hetzij uit sluwheid, in elk geval
oogverblinding
» We hopen dat de vlaamse
kultuurverenigingen
—
wier
jongste verzetuitingen
door alle vlaamse ministers
stilzwijgend of uitdagend
afgewezen
werden — verder een grootse
vlaamse aktie zullen voeren er
op gericht om de officieel aan
Vlaanderens vijanden
beloofde
« vrijheid van het brussels gezinshoofd » te doen stranden ».

het voll<
Er is dan de zogezegde erkenning van de twee gemeenschappen en hun grondgebied.
Er is een Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht. Dat zijn allemaal
zaken die imperialist Harmegnies aan zijn laarzen lapt.
Emiel van Cauwelaert t r e k t
ten strijde. Goed zo. Maar deze
zaak is ernstig. Zou hij dan
zijn eigen vlaamse CVP-ministers deze achterlijke reaktionnaire minister m e t zijn w e t
van 1894 niet doen afkeuren.
« Het optreden van
burgerneester Gelders, zoals dat van
zijn kollega Soens, is juridisch
onaanvechtbaar.
Alle gezaghebbende juristen zijn van oordeel
dat een eed niet mag
besmet
zijn door innerlijk
voorbehoud
'van welke aard ook.
» Welnu, in plaats van de
twee fransdolle oppozanten
op
hun nummer
te zetten,
vond
minister Harmegnies niet beter
dan de twee burgemeesters
in
volle Kamer in het ongelijk te
stellen en af te keuren I Wat
het geval Strombeek-Bever
betrof beriep de minister zich op
een wet van 1894 (sic) die zegt
dat de eed mag worden
afgelegd in de taal die het raadslid
verkiest Van de taalwetten
in
bestuurszaken
van 1932 en van
1963 heeft onze minister
van
Binnenlandse
Zaken
blijkbaar
nooit gehoord. Mr.
Harmegnies
is beslist een gevaarlijk
minister van Binnenlandse
Zaken.

» De ft., Harmegnies
is zelf
geen jurist. Men zou voor hem
bijgevolg
verontschuldigingen
kunnen zoeken voor zijn juridische flater. Hij kan die verontschuldigingen
echter
niet
inroepen want hij werd
tijdig
gewaarschuwd
door de vlaamse leden van de Vaste
Kommissie voor Taaltoezicht, iviens advies terzake gezag heeft.
» Het gaat hier
inderdaad
niet om een kleinigheid. Het is
al te duidelijk dat de brusselse
franstalige
imperialisten
de
doorbraak
naar vlaamse
gemeenten lana." een zijpad trachten af te dwingen ».

Ie soir
Is deze maal eens niet tegen
de regering. « Bravo, Monsieur Harmegnies » juicht dit
blad en dan begint een vette
juristenkluif om aan te tonen
dat de franse (samen) zweerders van Strombeek en Vilvoorde toch gelijk hadden.
« Men is
gemeenteraadslid,
als essentiële voorwaarde
omdat de volkssoevereiniteit
U er
het mandaat om geeft. De eedaflegging van haar kant is een
formele daad die de betrokkene
in staat stelt het mandaat uit
te oefenen. Alle Belgen
zijn
verplicht de wet na te leven :
het is niet nodig dat zij een
eed zxoeren om aan de wet onderworpen te zijn. Degene, die
er zich toe verbindt onder eed,
wordt
niet
vervolgd
voor
schending
van het
gegeven
woord, maar voor een bepaalde wetsovertreding
die hij zou
begaan. Indien het anders was
zou men alle
gemeenteraadsleden als meinedigen
moeten
vervolgen bij het niet eerbiedigen van een rood
verkeerslicht
of het loslaten van zijn hond in
een openbaar park ».

nen niet bedriegen, gaat men in
de BSP nu snel naar
vleugelvorming. Het is immers
duidelijk
dat de
kommunautaire
spanning — alle sussende woorden ten spijt — niet
geweken
is in de partij. De unitaire ouderen
worden
aangevochten
door de jeugd en in de federaties : zij zullen de evolutie niet
lang meer tegenhouden ».

voiksgazet
Jos van Eynde pas gekozen
als « bij-voorzitter » (of is het
« voor-bijzitter » ?) schrijft de
van hem verwachte slagzinnen
over Walen en Vlamingen in
de BSP. De Walen hadden in
de BSP inderdaad geen vlaamsnationalisten, ze hadden steeds
gewillige dienaars.
« Deze ontroering zal bij de
vlaamse socialisten niet geringer zijn dan bij de
franstalige.
Collard en Buset, twee waalse
voorzitters van de BSP, hebben
voor de Vlamingen,
hun verzuchtingen en hun strijd steeds
het ruimste
begrip
betoond.
Daardoor maakten zij het trouwens mogelijk dat de vlaamse
leden van de partij, ieder nationalisme afwijzend, ook méér
dan welke andere Belgen
uit
onze
noordelijke
provinciën,
begrip konden opbrengen
voor
de onloochenbare
moeilijkheden die voortsproten
uit een
lastige rekonversie
van
onze
zuidelijke
gewesten.
» Dit wederzijds
begrip is
sterk cement gebleken. De BSP
vooral in de ambtsperiode
van
Collard, boog wel onder de
kommunautaire
schok,
doch
brak niet ».

jj
-s ?
pourquoi pr^s
Dit brusselse
anti-vlaamse
weekblad zou best ook voor de
belgische toestanden eens overwegen w a t de
roemruchte
Servan-Schreiber zegt in een
vraaggesprek met dit blad.
« Separatisme dat is balkanizatie. Federalisme
integendeel
is politieke
macht
scheppen,
voldoende sterk om een menselijke wet, een
doelgerichtheid
op te leggen aan de industriële
scheppingskrachten.
Dat is juist
het
omgekeerde.
» Wanneer men me zegt dat
de Bretoenen
Bretoens
willen
spreken en niet alleen
Frans,
dan verheug ik mij
daarover.
Debré, Sanguinetti
en de andere kruisvaarders
van de UDR
vinden dat anti-nationaal.
Waarom ?
» Hoe meer de mensen
verschillen, hoe meer
menselijkheid er zal zijn in een industriële wereld die
verschrikkelijk uniform gaat worden. Regionale macht, kulturele
eigenheid, individuele
lotsbestemming en keuzemogelijkheid
als
verdediging
tegen de overdrijvingen
van de
ekonomische
wet dat is, meen ik, de waarheid voor morgen ».

de standaard
Zelfs met twee koppen op
het lijf zal men ook in de E S P
onontkoombare evolutie n a a r
federalizering niet kunnen tegenhouden. Ook in deze verstarde partij zal dat ooit het
geval worden.
« Uit het debat over de opvolging van Collard is intussen
duidelijk
gebleken,
dat
alle
vlaamse socialisten hard hadden gehoopt op de
verkiezing
van een Vlaming tot nationaal
voorzitter.
Het dubbele
voorzitterschap
werd slechts
ingevoerd, omdat de Walen niet uit
de leiding willen verdwijnen
en
men op die kwestie geen konfrontatie
aandurfde.
» Voor een van Eynde
die
niet als volwaardig
voorzitter
aanvaard kon worden en slechts
als medespeler wordt geduld, is
het bijna een vernedering.
De
Vlamingen
vrezen
overigens,
dat na de overgangsperiode
van
twee jaar, met Leburton
opnieuw een Waal alleen aan de
leiding zal komen. Is die vrees
gewettigd ? Collard heeft aan
Le Peuple verklaard : « Ik ben
de laatste unitaire
voorzitter
geweest ». Indien de voorteke-

(Te nieuwe
Vindt het zielig dat zelfs een
blad als « Links » een van Eynde toejuicht als halve-voorzitter van de BSP. Dezelfde v a n
Eynde die indertijd m e n s e n
als een Stan Poels en degenen
die « Links » wat kruim gaven
e r hebben uitgestampt. Er zijn
ook
linkse
kruipdieren
en
machtsdienaars.
« De Waal Leburton naast de
Vlaming van Eynde. Dit is een
gelgenheidsoplossing,
zoals elkeen loeet, maar doet het image van de BSP geen goed. De
reden voor deze
merkwaardige
oplossing van een dubbel voorzitterschap
is immers dat een
sterke stroming binnen de partij gekant is tegen de kandidatuur van de h. J. van
Eynde
voor het voorzitterschap,
maar
deze kandidaat
is zo
machtig
dat niemand
openlijk
tegen
hem durft optreden. Zelf het
weekblad « Links » maakt zich
de laatste tijd kompleet
belachelijk door de steun die het
verleent aan de h. van
Eynde,
van wie toch bezwaarlijk
kan
worden gezegd dat hij enige
simpatie heeft voor de doeleinden van « Links ». Of is men
helemaal
vergeten
welke
rol
van Eynde destijds heeft gespeeld in de kampanje van de
partij tegen bedoeld blad ''
» Dit betekent natuurlijk
niet
dat Leburton een betere kandidaat zou zijn. Zijn
standpunten
zijn bekend en situeren
hem
ideologisch in de buurt van de
h. Simonet. Echter, van Eynde
kan bezwaarlijk
doorgaan
als
een « links » tegengewicht
voor
Leburton,
en de hele
affaire
lijkt nogal kleintjes ».

w. luyten

overzichfvan de komende
dosfelaktivifeifen

— Zondag: 31 j a n u a r i : Leuven. Cyklus « Federalisme »
(2e dag - Leuven) ;
— Vrijdag 4 februari : Hasselt. Regionale cyklus Limburg (1) « Gemeentebegrotingen en Financiën » ;
— Zondag 7 februari : Gent. Cyklus « Federalisme » (3e
dag - Gent) ;
— Zaterdag 13 februari : Gent. Regionale cyklus OostVlaanderen (1) « Gemeentebegroting en Financiën » ;
— Zondag 14 februari : Leuven. Cyklus « Federalisme »
(3e dag - Leuven) ;
— Zaterdag 20 februari : Izegem « Initiatiedag voor gemeentemandatarissen »
1. Rechten en plichten mandataris
2. Hoe voer ik een oppozitie ? ;
— Zondag 21 februari : Gent. Cyklus « Federalisme » (4e
dag - Gent) ;
— Zaterdag 27 februari : Gent. Regionale cyklus OostVlaanderen (2) « Gemeentebegroting en Financiën » ;
— Zondag 28 februari : Leuven. Cyklus « Federalisme »
(4e dag - Leuven) ;
— Dinsdag 2 m a a r t : Izegem « Ruimtelijke ordening in
de gemeente » referaat en diskussie ;
— Donderdag 4 m a a r t : St. Niklaas. Kursus « Mens, arbeid, kapitaal »
1. Hoe sociaal is onze sociale wetgeving ?
— Vrijdag 5 m a a r t : Hasselt. Regionale cyklus Limburg
(2) : « Gemeentebegroting en financiën ».
— Donderdag 8 april : St. Niklaas. Kursus « Mens, arbeid, kapitaal »
2. Vakbond — revolutie of establishment.
— Zaterdag 20 m a a r t : Antwerpen (voorbereiding reis
Nederland). Colloquium over « Sociologische en menselijke aspekten van de urbanizatie ».
— Zondag 28 m a a r t : Steenokkerzeel (Vormingscent r u m ) . Colloquium « Mens, arbeid, kapitaal H ». Naar
een nieuwe ondernemingsstruktuur.
— 2 - 3 - 4 april : Studiereis Nederland. Urbanizatie en
ruimtelijke ordening in Bijlmer - Dronten - Emmen.
— Donderdag 8 april : ST. Niklaas. Kursus « Mens, arbeid, kapitaal »
3. Onderwijs als maatschappijvernieuwing.
— Zaterdag 24 april : St. Niklaas. Kursus « Mens, arbeid, kapitaal »
4. Neo-kapitalisme of nieuwe strukturen.
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Antwerpen
antwerpen {an.)
diskussie-avond over
amnestie
De Vujo-jongeren van het
arrondissement Antwerpen diskussiëren over amnestie op
vrijdag 5 februari om 20 u. 30
in het Koningshof (Hoek de
Keyzerlei en Astridplein).
Volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz leidt de diskussie in.
antwerpen (stad)
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.
kolportage zondag
31 januari
Voor samenkomst en vertrek
bel het sekretariaat 36.84.65
voor wat althans onze afdeling
betreft,

bal

VI. Aktie en Kultuurgemeenschap « Vroeger en Nu » op zaterdag 13 febr. zaal Harmonie,

jan bellefroid overleden

Te Antwerpen overleed de
heer Jan Bellefroid, geboren te
Hasselt op 29 december 1888,
oud-aktivist en lid van de Raad
van Vlaanderen. Hij wordt heden begraven na een plechtige
dienst om 10 u. in de OLV-katedraal van Antwerpen.
Aan zijn nabestaanden betuigen wij ons zeer oprecht leedwezen.
bonheiden
halfvastenbal
Zaterdag 20 maart om 20 u.
30, halfvastenbal van de VU in
de zaal Volkslust, Dorp, Bonheiden.
edegem
geboorte
Hartelijk proficiat voor de
familie Huys, waar op 30 december 1970 een zusje haar intrede deed. Welkom, Hannelore.
viering tien-jarig bestaan
125 leden namen deel aan de
viering van ons tweede lustrum op 23 januari. Een lekker
avondmaal, bereid door ons lid
van Boom, een terugblik op de
voorbije tien jaar, een dank
aan Jef De Boel en Ludo van
Huffelen voor hun werk tijdens het vorige gemeenteraadsmandaat, het afdraaien van de
bandopname van de eerste
raadszitting en enkele luisterliedjes, op aangrijpende wijze
gebracht door Griet Muys,
vormden het eerste gedeelte
van deze avond. Daarna werd
er tot in de vroege uurtjes gedanst.
elceren
lidkaarten
Het innen der lidgelden voor
1971 is praktisch beëindigd. Het
verlies van enkele leden werd
ruimschoots vergoed door nieuwe aanwinsten,
bestuursvergadering
Niemand ontbrak op de 2de
bestuursvergadering, onder het
voorzitterschap van M, van
Tongerloo. Er werden inleidende besprekingen gevoerd voor
de opstelling en de verspreiding van een nieuw tijdschrift,
voor de inrichting van een kosteloze voorlichtingsdienst in
verband met BTW-problemen
en voor nauwere kontakten
met de partijleden en simpatizanten via gezellige samenkomsten.
hoboken
vujo-kern
Op 13 januari vei-gaderden
onze jongeren voor het eerst

onder elkaar. Ze brachten heel
wat jeugdige simpatizanten
mee. Ze bleken bereid zich in
de toekomst mee in te zetten
voor werftochten en andere akties. Wij geven hen alvast een
eerste gelegenheid voor de
« nationale kolportage » op 31
dezer.
ledenslag
Met vreugde stelden we vast,
dat we het streefcijfer voor
einde 1970 ruimschoots overschreden. Hartelijk dank aan
allen die hieraan meewerkten,
jaarvergadering
Op 12 februari te 20 u. 30
verwachten we alle leden voor
de jaarvergadering. Die avond
krijgt u tevens het financieel
jaarverslag.
Volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz zal onze gast zijn in de « Oude Spiegel », Kioskplaats.
koningshooikt
volksbal
Zaterdag 6 februari vanaf 20
u., Vlaams volksbal in de Parochiezaal. Orkest de Sioux en
André Romama. Toegang 39 fr.
Opening door de fanfare Kempenland.

vorst - kempen
vujo
Het afdelingsbestuur mocht
op de stichtingsvergadering van
de plaatselijke VUJO-afdeling
tien entoeziaste jongeren verwelkomen. De jongeren kregen
hun eigen bestuur.
Voorzitter : Marcel Reynders
(20 jaar) ; ondervoorzitter :
Guide Veughen (17 jaar); sekr.:
Ludo Geeraerts (19 jaar) ; Penningm. : Herman Thijs (19
jaar).
wommelgem
vu-eerste schepen
Tijdens de eerste gemeenteraadszitting werd onze afdelingssekretaris H. Vandeweghe
met algemeenheid van stemmen als eerste schepen benoemd. Hij krijgt hiermede
onder zijn bevoegdheid de
sektoren financiën, kuituur en
gezinsbeleid. Zoals kan afgeleid worden uit deze algemeenheid van stemmen en
méér nog, de algemene bijval
met deze uitslag die mocht genoteerd worden vanwege het
zeer talrijk opgekomen publiek
mag hij zijn taak met vertrouwen tegemoet zien. Hij weet
immers te kunnen rekenen op
de ruggesteun van een groot
deel van onze politiek bewuste
mensen.

Brabant

kontich
kolportage
Zondag 31 januari, nationale
kolportagedag. Bijeenkomst om brussel (arr.)
9 u. 30, lokaal « Rogluc » Kont. kolportage
Kaz.
De arr.kolportage met hel
« broekbeemden »
speciaal « Wij «-nummer heeft
Zowel het a-politiek wijkko- plaats morgen zondag, 31 jamitee « Broekbeemden » als nuari te Vilvoorde. Verzamelen
ons afdelingsbestuur proteste- om 9 uur aan de kerk (langs
ren met klem tegen het tenden- de grote baan Brussel-Mechesieus anti-VU-artikel van 19 len).
januari jl. in « Het Laatste
Nieuws » en « Nieuwe Gazet ».
Het bestuur heeft daarentegen diest
begrip voor de klachten van
deze wijk en zal mee helpen gemeenteverkiezingen
tot het bekomen van redelijke
Ter gelegenheid van de geoplossingen.
meenteverkiezingen doet het
afd.bestuur een ruime oproep
ledenfeest
tot al haar leden en simpatiZaterdag 13 februari : een zanten : wie de Volksunie beetentje, een verrassingstombo- hulpzaam wil zijn wende zich
la.
tot Renaat Rijnders, Acaciastr.,
49 D2, Diest.
mechelen (arr.)
kolportage
jette
Morgen zondag 31 januari vujo
kolporteert het ganse kader uit
Op 12 maart nodigt de VUJOhet arrondissement samen met
allen uit op een Tee-Dande mandatarissen in Mechelen- I Jette
stad. Bijeenkomst om 10 u. in sant
lokaal « Dageraad », Hallestraat.
laken
arrondissementele
gezellig samenzijn
kaderdag
De Volksunie-Laken, nodigt
Zaterdag 20 februai'i (en niet uit, samen met onze steeds talzoals eerst aangekondigd op 27 rijker wordende leden en simfebruari)
arrondissementele patizanten, op haar eerste gekaderdag te St-Katelijne-Wa- zellige avond, op zaterdag 6
ver. Parochiezaal Centrum om februari vanaf 18 u. in de sa14 u.
lons van ons nieuw (en ruim)
sekretariaat, Scheldestraat 105,
1020 Brussel
mortsel
nieuw bestuur
Voorz. : Godfried De Clercq leuven (arr.)
(arr. raadsafg.) ; sekr. : Theo nieuw bestuur
van Batenburg (arr. raadsafg.);
De statutair* arr. raad van
penningm. : Bert Veron ; prop.:
Robert Palmaerts ; org. : Rik 22-1-1971 verkoos volgend arr.
Moons (arr. raadsafg.) ; raads- bestuur : voorzitter : Willy
leden : Wim Claessens (ge- Kuijpers, Swertmolenstraat, 23,
meenteraadslid, arr. bestuuren Herent ; o/voorzitter (gemeensekr. arr. raad) ; Jos Debacke- tebeleid) : Bart Cardijn, St.
re (gemeenteraadslid en arr. Pieterslaan, 1, Bertem ; sekreraadsafg.) ; Jan Poels ; Staf De taris : Gerd Bert, Corbielaan, 4,
Ceuster ; Emile Croes (afd. be- Bertem ; penningmeester : Jef
stuursraadslid, hulpsekr.) ; Mw ' Demeyer, P. Poulletlaan, 11,
De Ceuster-De Decker (ge- Heverlee ; organizatie : Roger
Lenaerts, Halense straat, 37,
meenteraadslid).
Hoeleden ; Joris Depré, Brusselse stwg, 224, Tervuren en
André De Samblanx, Franse
ramsel
Liniestraat, 3, Langdorp ; pronieuwe bestuursploeg
paganda : Jef Vinex, Mechelse
Voorzitter : Flander Hole- stwg, 67, Erps-Kwerps. Provinmans ; sekretaris : Piet Melis ; cieraadslid Erik van Besien, •
penningmeester : Emiel Vanden Borreveldweg, 1, BoortmeerBroeck ; organizatie : Marcel beek : sociaal dienstbetoon.
Vets ; propaganda : Emiel Vekemans. Nieuw sekretariaatsadres : Piet Melis, G. Vanden- leuven (stad)
heuvelstraat 67 Ramsel. tel. :
gemeenteraad
69440.
Voor de leuvense gemeenteraad hield onze gekozene. Lieve
Aelvoet haar maiden-speech.
turnhout (arr.)
Zij verdedigde het Volksuniekolportage
programma als bazis voor geArrondissementele kolporta- meentebeleid, en vroeg aan het
ge te Turnhout op zondagvoor- schepenkollege binnen de drie
middag 31-1-1971. Afspraak te maand haar aktiviteitenpro10 uur op de Markt te Turn- gramma onder de vorm van een
hout.
I zes-jarenplan bekend te maken.

londerzeel
volksvergadering
Dinsdag 23 februari, grote
volksvergadering in de zaal
Centrum, Markt te Londerzeel.
malderen
gemeenteraad
Maandag 11 januari had de
eerste zitting plaats van de
nieuwe gemeenteraad. Talrijke
VU-leden en een afgevaardigde
van het bestuur waren op deze
raadszitting aanwezig. Wij wensen de twee verkozen raadsheren de heren van Doren Marcel
en van den Eede Karel een
vruchtbare werking toe.
lidkaarten-abonnementen
De aanwerving en hernieuwing is in volle werking. Op
tien dagen tijd twaalf nieuwe
leden en tien nieuwe abonnementen.
molenstede
medewerking
Indien er nog mensen zijn te
Molenstede die willen meewerken aan de verdere uitbouw
van de afdeling, gelieven ze
zich te melden bij het sekretariaat, Klappijstr. 55, tel. 32669.

bal

De afdeling zal op 30.1.71 een
autobus inleggen naar Leuven
voor het arr. bal. Kaarten nog
te verkrijgen op het sekretariaat aan 50 fr.
ruisbroek
start
Eindelijk zal de Volksunie
ook te Ruisbroek van start
gaan. Kontaktadres : G. Mahieux, J. Ruusbroecstraat, 38,
Ruisbroek.

Oost-Viaanderen
aalst (arr.)
nieuw arr. bestuur
Onder grote belangstelling
werd te Aalst het nieuw arr.
bestuur verkozen. Er waren 14
kandidaten. Werden verkozen :
Bert De Cremer, voorzitter;
André Geens, arr. sekretaris;
prof. Guy Van Oudenhove, ondervoorzitter; Robert Verhoeven, penningmeester; W. Eeckhout, organizatie; A. De Clerck,
propaganda en W. Cobbaudt,
sociaal dienstbetoon,
arr. kolportage
Arrondissementele kolportage
met «WIJ» op morgen zondag
31 dz. te Denderleeuw. Bijeenkomst om 10 u. 's voormiddags
aan « Café Lankman » Lichtenhoek. Iedereen op post.
denderleeuw
nachtbal van de vu
Het bal van de vlaamse vrolijkheid heeft plaats op zaterdag 6 februari in de ruime
feestzaal van het Heilig Kruiskollege. Nieuwstraat 1, Denderleeuw.
ertvelde
verbluffende ledenslag
Op amper twee maanden tijd
werden alhier reeds 85 nieuwe
leden aangeworven ! De heer
Coppejans wist in de afdeling
Kaprijke, die amper een maand
bestaat, reeds meer dan honderd leden te werven !
gavere
volksvergadering
Vrijdag 5 februari te 20 uur
stipt te Asper, in feestzaal
« Kiekeskot », Klonkeveld 17.
Sprekers : Bob Maes over
« Brussel en de zaak Laken »
en Steven van Haelst, namens
ons « petekind » uit Andeplecht, Daarna : gezellig samenzijn,
propaganda
Kolportage op 31 januari te
Merelbeke in samenwerking
met deze afdeling. Verzameling te 9 u. 15 in 't Zangershof.

bestuursvergadering

Voor alle kernen heden zaterdag 30-1-71 te 14u30 stipt te
Asper. Afrekenen van leden en
abonnementen

dienstbetoon

Zondag 7 februari van 10 u.
tot 12 u. te Gavere, Scheldestraat 9 (bij W. De Rijcke), en
te Vurste Wannegatstraat 1
(bij R. Van Gijsegem), of na
telefon-ische afspraak op nummer 213206 van Mr F. De
Pauw.
I

zoekertjes
Voor de antwerpse agglomeratie
w o r d t gezocht v r of mann. m e d e w e r k e r voor hef w e r v e n van a d vertenties (part-time op k o m m i s sie). Schr. bur. blad onder letter»
RD - R8
Dinam. firma Laken (Brussel 2) vr.mannel. of 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 :
werklustig,
met diploma
A6-A2
Handelsschool of g e l i j k w a a r d i g g e tuigschrift. Schr. blad met curr. v i tae en g e w e n s t loon.
R9
60-jarige zoekt administratief h a l f t i m e w e r k of betrekking als nachtw a k e r . Schrijven of bellen senator
Jorissen, M e c h e l e n , Louisastraat 3 1
Tel. 435.96.
R 10
Vrouw,
45 j . , wetenschappelijke
humaniora, t w e e t a l i g , met notities
v a n Duits, zoekt part-time j o b als
bediende of iets dergelijks, in het
Gentse, daar echtgenoot l a n g d u r i g
ziek is. Schrijven bureel blad.
Ril
M o d e r n en z o n n i g g e m e u b e l d
partement te h u u r in Oostende
vanaf Pasen, alle inlichtingen :
busschere, Zwaluwenstraat 35,
059/76.116

apvrij
Detel.
R12

Beroepsmilitair, 20 j . dienst, zoekt
passende betrekking in b u r g e r l e v e n
(bvb.
nachtwaker)
in o m g e v i n g
A n t w e r p e n . Schr. v o l k s v e r t e g e n w .
Coppieters,
Meesterstraat
115,
N i e u w k e r k e n - W a a s , tel 76 57 64.
R13
Dame, 38 j . , t w e e t a l i g , zoekt b e t r e k k i n g als bureelbediende of v e r tegenwoordigster b i j v o o r k e u r d a mesartikelen of s c h o o n h e i d p r o d u k ten. Beschikt over w a g e n . Vaste
m a a n d w e d d e plus kommissie. Brussel e n o m g e v i n g Schr. blad R 14
O v e r te nemen volkscafé met zaal,
d i k k e b r o o d w i n n i n g v o o r geschikte
tappersbaas - V U - W i l r i j k zou v a n
zaal g e b r u i k k u n n e n maken v o o r
bijeenkomsten - inzage b o e k h o u d i n g mogelijk - inl. M i c h e l Jorens,
Standonklaan 23, 2610 W i l r i j k . R 15
VI nationalist, invalied. vraagt w e g g e e f - t v of -radio o m te leren . Schr.
DG
Gel rode w e g 20, 3220 A a r schot
R16
Senator M van Haegendoren ( G
Gezellelaan 63 - Heverlee 3030)
kan evtl bemiddelen voor plaatszoekende architekt.
R17
Senator M. van Haegendoren ( G .
Gezellelaan 63 - Heverlee 3030)
kan evtl bemiddelen voor plaatszoekend g e d i p l o m e e r d b i b l i o t h e k a ris - meertalig (Duits-Engels)
R 18
Grote b o u w f i r m a in het Brusselse
zoekt dinamisch en representatief
architekt. Goed t w e e t a l i g . Schrijven
o f telefoneren naar volksvert. E. De
Facq, Archimedesstraat 17 (9e v ) ,
1040 Brussel. T. 02/36.11.63. R 19
Pas afgestudeerd industrieel laborant, als oudste v a n gezin v r i j v a n
m i l i t i e p l i c h t e n , zoekt passende b e t r e k k i n g . Schrijven o f t e l e f o n e r e n !
senator Jorissen, Mechelen - Telef.
(015)435.96
R20
Gediplomeerde
mannequin
zoekt
b e t r e k k i n g f u l l - t i m e o f defilees Jn
Brussel o f Leuven. Schr. b l a d . R 21

m

T. van Overstraeten
Hoofdredakieur
Alle briefwIstetTng voor
redakfia naar
Rotatyp, Sylvaln Dupublaan
110
1070 Brussel
ToL
23.11.98
Beheer
Volderssir. 71 Brussel 1000
Tel. (02)12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dtt adres
Jaarabonnement 300 fr.
HalflaariIJks 170 fr.
Driemaandelijks 95 fr.
Abonnement buitenland
480 fr.
Steunabonnement
320 fr.
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Losse nummers 8 fr.
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gentbrugge
ieder zijn waarheid
Maandag 1 februari e.k. te
20 uur. Vijf-partijendebat in de
gemeentelijke feestzaal, Kerkstraat 23 te Gentbrugge-Center, over « De toekomst van
Vlaanderen », op initiatief van
het Vermeylenfonds. Senator
Frans Baert is het VU-paneellid. Toegang vrij.
sociaal dienstbetoon
U kunt terecht bij de gemeenteraadsleden : A. Verpaele, de Ie zaterdag van de maand
in het gemeentehuis of ten huize, C. Buyssestraat 44, tel. :
25.12.26 ; J. De Moor, ten huize,
Schooldreef 19-21, tel. 52.01.22 ;
R Depestele, P. Benoitlaan 185,
Bij provincieraadslid O. van
Ooteghem, ten huize Rode
Kruisstraat 7, tel. 52.72.87. Bij
VU-bestuurslid mevr. Denise
De Bruycker, Merelbekestraat,
14, tel. 52.65.39.
d e weergalm
De gentbrugse editie van «De
Weergalm » gaat zijn zevende
jaargang in. Voortaan verschijnt het blad om de twee
maanden en wordt kosteloos
bezorgd in de 8.000 bussen van
Gentbrugge. Advertentietarieven op het redaktieadres : C.
Buyssestraat 44 Gentbrugge.
gent - eekio
bestuursvergadering vujo
Maandelijkse arr.bestuursvergadering van de VUJO op donderdag 4 februari te 20 u. stipt
in Vlaams Huis Roeland te
Gent.
herinnering aan enkele
vu-afdelingen
De meeste VU-afdelingen van
het arrondissement ontvingen
rond 15 januari een schrijven
van het arrond. VUJO-bestuur,
waarin gevraagd werd een lijst
op te stellen met de namen,
adressen en leeftijden van de
VU-leden beneden de 35 jaar.
De achterblijvers vragen we,
om ons niet teleur te stellen
en deze jongerenlijst zo vlug
mogelijk te bezorgen aan Mark
Rummens, Koning Albertlaan
128 te Gent.
heusden
gemeenteraadszitting
De aanstellingsvergadering is
nu voorbij. Onze groep beloofde een opbouwende maar harde
oppozitie. Wie regelmatig wenst
op de hoogte te blijven van de
samenkomsten van de gemeenteraad verwittigt ons. (Koen
van Meenen, Nederbroekstraat,
1, Heusden, tel. 52.73.88).
huise
verzoek
Simpatizanten uit Huise en
omgeving die wensen dat ook
hier de VU tot leven komt worden uitgenodigd zich onverwijld in verbinding te stellen
met Jaak Janin, Einestraat 40,
Oudenaarde, ofwel met Remi
Bekaert, Wannegemstraat, 4 te
Huise
kluisbergen
bestuursvergadering
De ledenhernieuwing is op
enkele uitzonderingen na achter de rug. De tans aan de gang
zijnde ledenslag verloopt naar
wens : reeds werden 42 nieuwe
leden geworven.
ledeberg
nieuw bestuur
Voorzitter : De Langhe Hugo,
Hundelgemse steenweg 16 ; Ondevoorz. : van Lancker Gaston, Van Geertstraat 8 ; Sekretariaat : mevr. De Caster-Buyl,
P a r i 63 ; propaganda : Merx
Werner, Pacificatiestraat 27 ;
schatbewaarder : De Caster Julien. Park 63 ; arrondissementeel afgevaardigde : De Caster
Julien en sociaal dienstbetoon :
mevr. De Caster-Buyl, Park 63.
merelbeke
weergalm
Verzendmgsklaar van ons
kantonnaal blad heden zaterdag 30 jan. in de zaal « Rola»,
Roskam, alhier. Bijeenkomst
om 15 uur.
koiportage
Zondag 31 jan. algemene
koiportage met het speciaal nr
van «WIJ». Bestuursleden,
propagandisten e.a. medewerkers komen samen in «het
Ijzerenhekken»,
Hundelgemsestw 39 om 10 uur.

vergadering
Het afdelingsbestuur komt
bijeen in « De vier wegen » op
mandag 1 februari om 20 uur.
nukerke
start
Na een kontaktvergadering
werden Mark De Nil en Laurent Verdonckt aangesteld als
vertegenwoordigers van de afdeling.
oudenaarde (arr.)
arrondtssementsraad
In aanwezigheid van Toon
van Overstraeten kwam op
vrijdag 22 januari de eerste
raad van de nieuwe bestuursperiode samen. Bij handgeklap
werden de 9 aanvullende raadsleden gekoöpteerd. De verkiezing voor het arr. bestuur gaf
volgende uitslag : voorzitter :
Gies Eechaudt, ondervz. : Gilbert De Vlieger, sekr. : Raoul
Sap, Financies : Herman van
Enis, org. : Jaak Janin, prop. :
Hugo De Meyer, dienstbetoon :
Guy van Houtte.
oudenaarde
bestuursvergadering
Voorzitter Raoul Sap opende
de vergadering met een intentieverklaring en wensen. Frans
van den Heede gaf uitleg over
de voorbije gemeenteraadszitting en hield een uitvoerig betoog over zijn voorgenomen
tussenkomst
St. niklaas (arr.)
arr. bestuur
Voorzitter : dokter Guido De
Paep, Kasteeldreef 23 Beveren;
ond. voorzitter en soc. dinstbetoon ; Alois Goeyvaert, Vesten
60, Beveren ; sekr. : Jan Pieter
Maes, Verdurmestraat 6 St Niklaas; penningmeester : Guido
Waterschoot, Drielindenstraat
75, Nieuwkerken; prop. en kadervorming : Nelly Van Der
Eecken-Maes, August Nobelstraat 19 St Niklaas; organizatie : Fons Van Raemdonck,
Mercatorstraat 5 Kruibeke en
Piet Wenselaers, Gaverlandstraat 4 Melsele.
wortegem
bestuursvergadering
Het bestuur onderzocht de
toestand van leden en abon.
nees. Een extra inspanning zal
gedaan worden om de streefcijfers te bereiken. Naast de
kastoestand werd ook de propaganda besproken. De afdeling besliste morgen zondag 31
januari in het eigen afdelingsgebied te kolporteren met de
programmabrosjure « federalisme ».
zele
bestuursvergadering
Ingevolge de verkiezing tot
gemeenteraadslid van
onze
voorzitter. Jozef De Bruyne,
werd het bestuur van de plaatselijke afdeling als volgt gewijzigd :voorz. : Mare van Mossevelde ; ondervoorz. : Clovis
van Driessche ; schatbewaarder : Emiel Vereecken : sekr. :
Hubert Temmerman ; org. :
Maurits De Block ; sociaal
dienstbetoon : onze gemeenteraadsleden Jozef De Bruyne
en Paul Geerinck ; Vujo : Paul
Geerinck.
zomergem
nieuw afdelingsbestuur
Mertens André, voorzitter ;
Lambert Albert, sekretaris ;
Pousenberger Bavo, schatbewaarder ; Versluys Werner,
propaganda ; van Slycke Paul,
organizatie ; Wille Hubert, afgevaardigde arr. raad.

bal

Zaterdag 6 februari om 20u30
in de zaal : « Uilenspiegel »
Markt 19, Zomergem. Het orkest Bob Verwilst.

West-Vlaanderen
de haan
afdelingsbal
Jaarlijks bal in de dancing
« Mispelburg », Vosseslag,
Klemskerke op 6 februari a.s.
te 20 u. 30. Toegangsprijs : 40
fr. Orkest : «The Continentals».

gistel
nieuw bestuur
Voorz. : Dirk Despienter ;
sekr. : Anna Dekeyser ; penningm. : Herman Peel ; prop. :
Michel BuUynck ; org. : Carlo
Bullynck ; ondervoorz. : Kamiel Adriaens ; raadsleden :
Willy Decleer en André Vandekasteele : sociaal dienstbetoon : gemeente- en provincieraadslid Maurits Zwaenepoel.
Ook R. Verhaeghe vertegenwoordigt ons in de gemeenterad, in de arr. raad : C. Bullynck en W. Decleer.

vu-afdeling
harelbeke dankt
Langs deze weg danken wij heel hartelijk alle VU-afdelingen en VUmensen welke ons zo bereidwillig en met veel
simpatie geholpen hebben, zowel financieel als
materieel, bij de herverkiezingen alhier.
Het heeft ons moreel
enorm gesteund en het
bewijs geleverd dat alle
afdelingen met elkander
meevoelen. De VU is een
groot geheel.

ieper
leeuwinneke
Bij onze leden dhr en mevr.
Erik Meire—Viktoor, werd een
nieuw leeuwinneke gedropt op
10 januari. Barbara, het nieuwe
speelkameraadje van Erika.
Oprechte gelukwensen.
izegem
avondfeest
Alle leden en simpatizanten
worden vriendelijk uitgenodigd
naar het avondfeest met dans
op 13 februari te Izegem.
Kaarten tegen 40 fr. in het
« Vlaams Huis ».
kortrijk
dienstbetoon
Lokaal 1302, elke maandag
van 17 tot 20 u., Blancquaert F.,
senator en van Steenkiste L.,
volksvertegenwoordiger.
Lokaal 1302, tweede en derde
zaterdag voormiddag van 11
tot 12 u., Vandewattyne R.,
provincieraadslid.
Ten huize :
De Schaepmeester J., gemeenteraadslid. Burgemeester
Nolfstraat 25, Kortrijk, vrijdagnamiddag van 14 tot 18 u.
Van Landuyt-Comeyne L.,
gemeenteraadslid,
Hoveniersstraat 27, Kortrijk, maandagnamiddag van 17 tot 19 u.
Fiskaliteit : telefonisch afspraak : 140.01 na 19 u.
leffinge
in memoriam
Woendag 20 januari werd in
aanwezigheid van vele leden
en vrienden ons lid Lucien
Dons ten grave gedragen. Wij
bieden aan mevr. Dcms-Cloet
en naastbestaanden onze meest
innige deelneming aan.
ledenvergadering
Vrijdag 22 januari werd ons
nieuw bestuur op een druk bezochte ledenvergadering voorgesteld. Een flinke pluim voor
onze sekretaris Gilbert Devriendt die de film over de
jongste verkiezingen draaide :
werkelijk een klein pronkstukje. Er werd een motie overgemaakt aan het gemeentebestuur met verzoek om voortaan
bij feestelijke aangelegenheden
ook de Leeuwevlag te hangen.
lendelede
hutsepotavond
Vrijdag 5 februari, grote hutsepotavond in « de Handboog ».
Reeds 100 inschrijvingen, nog
inschrijven bij de bestuursleden, in het lokaal en in 1302 te
Kortrijk tot 1 februari,
vlaming in brussel
In samenwerking met de
plaatselijke afdeling richt de
« Vlaamse Klub » een voorlichtingsvergadering in over de
Vlamingen in Brussel. Spreker
is de heer Vankeirsbilck Willy,
oud-Lendeledenaar en gemeenteraadslid te Etterbeek. Zater-

dag 13 februari in « de Handboog ». De opbrengst komt volledig ten goede voor de vlaam-^
se peutertuinen,
handboogschieting
Zaterdag 20 februari, grote
handboogschieting op twee liggende wippen.

zedelgem
vu-dansavond
Zaterdag 6 februari 1971,
VU-dansavond om 20 uur in de
feestzaal Centrum Ontmoeting,
Kerkstraat, Zedelgem St Eligius.

merkem
nieuw bestuur
Voorz. : Jeroom Bulcke ; sekr. : Jeroom Depover ; penningm. : Herman Beeckaert ;
prop. en Vujo : Frans Meulemeester ; org. : Cyriel Tant ;
ondervoorz. : Juul Crevits ;
arr. raad : Jeroom Depover.
Een bijzonder woord van
dank aan onze ijverige sekretaris Jeroom Depover die niet
alleen tal van' nieuwe leden
maakte, doch ook twaalf abonnementen op « Wij » wist aan
te werven.
Oostende (stad)
nieuw bestuur
Op 20 januari vergaderden
de gekozenen van 8 januari (19
van de 27 kandidaten) om de
voornaamste funkties te verdelen.
Voorz. : Eugeen Franco ; ondervoorz. : Annie VanhoutteStuyck ; ondervoorz. en pers :
Noël Laleman ; sekr. : Jef
Verhaeghe ; penningm. : Jaak
Vandemeulebroucke ; org. :
Piet Decramer ; prop. : Iwein
Scheer ; soc. dienstbetoon :
Pierre Callewaert ; stemgerechtigde raadsleden : Georges
Vanblaere (Raversijde) ; Eric
Crott ; Urbain Franco ; Rosette
Vandamme-Ureel ; Trees Sarrazijn ; Jaak David ; Veerle
van Sijnghel ; Lucien Samaey ;
Emiel Vansteenkiste ; G. Nagels ; Klara Everaert-Vansevenant.
In de arr. raad : Verhaeghe,
Franco (E.), Vandemeulebroucke, Callewaert, Franco (U.),
Laleman, Samaey en Vansteenkiste.

nieuwe vujo-ploeg

De volgende vrienden meldden zich : Mark Tanghe ; Guido
Vanhoecke ; Veerle van Sijnghel ; Reddy De Mey ; Mark
Verhaeghe ; Luc. Verlonje ;
Joris Vanhecke ; Jaak David ;
Mark Poppe ; Ginette Pollentier ; Raf Deboevere.

gemeenteraad

Voor het eerst traden onze
5 VU-vertegenwoordigers in
het gelid op 22 januari. Vooraf
werd door burgemeester Piers
een motie over de « peerdefamilie » onontvankelijk verklaard, onder luid protest van
onze gekozenen. De VU zal volgende maal interpelleren. Opgemerkt werden vooral de vinnige tussenkomsten van J. Vandemeulebroucke (o.a. zijn voorstel tot terugbetaling van de
BTW aan kulturele organizaties) en E. Vansteenkiste
(vooral naar aanleiding van de
stadstoelagen aan de maatschappij der paardenrenwedstrijden). Nagels inviteerde de
gekozenen uit Stene om tegen
de verhoogde belastingen te
stemmen daar zij hiermee de
meerderheid toch niet in gevaar brachten. Zij stemden
liever voor de nieuwe zware
lasten die op Stene en Zandvoorde gaan drukken. Zonderlinge verdedigers van hun bevolking ! Kris Lambert legde
de vinger op een zere wonde :
nl. de verhuring van mensonwaardige akkomodaties aan de
toeristen. E n op de talrijke
vragen, gesteld door Leo van
de Weghe en de anderen wist
Piers zijn eeuwige litanie te
antwoorden : « we zullen zien
wat we kunnen doen ».
roesela re
gelukwensen
Hartelijke gelukwensen aan
de familie Remaut met de geboorte van Pieter jr. Vergeten
we ook het gezin Hugo Slosse
niet en de trotse peter Roger.
roeselare - tielt {arr.)
belangrijk bericht voor de
gemeenteraadsleden
Zaterdag 20 februari gaat te
Izegem in « Vlaams Huis » te
14 *u. een zeer belangr'''» lezing door in het kader v • het
Dosfelinstituut over « Hoe voer
ik oppozitie ? » en « Rechten
en plichten van een gemeenteraadslid ».

MEDEGEDEELD
vlaams kruis te brussel
Te Brussel werd en afdeling
van « Het Vlaamse ICruis» opgericht. De hoofdbedoeling van
het bestuur is zoveel mogelijk
Vlamingen de elementaire begrippen en vaardigheden van
de
eerste-hulp-bij-ongevallen
(EHBO) bij te brengen.
In samenwerking met VTBBrussel wordt op donderdag 28
januari om 20 uur gestart met
een EHBO-kursus van 16 uren.
Teorie en praktijk wisselen elkaar af en worden toegelicht
door o.m. audio-vizuele middelen.
De kursus wordt gedurende
acht opeenvolgende donderdagen gegeven van 20 tot 22 uur,
getuigschriften erkend door
het ministerie van Volksgezondheid.
Deelname in de kosten : 375
fr. (handboek inbegrepen). Inschrijven op het sekretariaat,
Palokestraat 146. 1710 Dilbeek,
of door storting op pr. 4583.20
van Gisela Vindevogel, Dilbeek.
De kursussen worden gegeven in het VTB-gebouw, Jacqmainlaan te Brussel.
financieringsprobleem bij
de produktie van eieren en
varkensvlees
De Stichting-Lodewijk
de
Raet organizeert op 6 februari
1971 om 10 u. onder de auspiciën van de Faculteit van de
Landbouwwetenschappen van
de Rijksuniversiteit - Gent te
Gent een studiedag over « Financieringsproblemen bij de
produktie van eieren en varkensvlees. Einde om 17 u.
De studiedag heeft plaats in
de fakulteit van de Landbouwwetenschappen Coupure Links
533, te Gent. (tram 10 tot aan
de Rosemarijnbrug).
Bijdrage : 80 fr. dokumentatiemap inbegrepen; 40 fr. studenten. Warme lunch met nagerecht : 120 fr. bij de deelnemingsprijs te storten en bij de
opgave te vermelden.
Inschrijving geschiedt vóór 1
februari 1971 door overschrijving of storting van de bijdrage op pr 833.14 van de Stichting-Lodewijk de Raet te Brussel, met de nodige vermelding.
kursus natuurgids 1971
Te
Antwerpen,
Bokrijk,
Brugge, Gent en Turnhout
start op 6 maart de zesde kursus natuurgids, ingericht door
het Centnmi voor Natuurbeschermingsedukatie v.z.w.
Met deze kursus wil het Centrum gidsen vormen, die inzicht hebben in de samenhang
van het landschap, die een algemene kijk hebben op het gebeuren in de natuur en dat op
een prettige en verantwoorde
wijze kunnen doorgeven.
De lessen worden gegeven
van maart tot oktober (met onderbreking tijdens het zomerverlof), telkens op zaterdagnamiddag van 15 u tot 17 u.
Inschrijvingsgeld : 760 fr., alle
kosten inbegrepen op per. nr,
45..10.84 van A. Brems,. Morckhovenlei 82, 2200 Borgerhout.
Nadere inlichtingen op het
sekretariaat, Ommeganckstraat
26,
2000 Antwerpen,
teL
03/31.84.81.
zwartberg - limburg
De Vriendenkring Zwartberg-Limburg, in vergadering
bijeen te Eisden met vooraanstaande personaliteiten, tekent
protest aan tegen de voorgenomen
produktievermindering
van de koolmijn te Eisden en
zal zich met man en macht verzetten tegen de sluiting van de
mijn aldaar in 1972.
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Meer dan één tevreden klant is met slechts 100.000 F met ons begonnen. U krijg van meet af aan een grondige studie van uw woning en
de juiste prijs. Voordeliger dan wie ook, omdat ABK alles zelf doet.
Daarom ook is de kwaliteit zoveel hoger, ABK bouwt op uw grond of

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
Antwerpen, Meir 18
Tel. 03/31.78.20

Genk. Winterslagstraat 22
Tel. 011/544.42

Gent, Onderbergen 43
Tel. 09/25.19.23

Leuven, Brusselsestraat 33
Tel. 016/337.35
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ongetwijfeld
Exit-lijstje
L e n i n , S t a l i n , Boelganin, M o u l i n .
Twee voorzitters
BiSP
Afrika m a a k t . . .
...een C o n a k r i z i s door

Britse post...
.. .is een Last Post
Oeganda
H e t O b o t e r t er n i e t
In Israel h e e f t . . .
. . . D a j a n en alleman een plan
Een valse noot in Polen
De S t e t t i n t e r n a t i o n a l e

brasser ziet t w e e K O P p i g e bsp

Brief van Descamps...
. . . e e n sekretaressay ?
Duvalier benoemt zijn opvolger
Fils-a-Papa Doe
Edward Kennedy...
.. . g e w h i p t

-y^^^e^

biblioteek
Met mijn bibliotee\ is 'het net als met de
Vlaamse Beweging. Ostentatief heb i\ het eerste
boe\ op de flan\ gezet. 'Als een pion in een strijd
om waardering. Want i\ had het wat lang moeten aanhoren hoe in mij der ouderen boe\enjierheid geheel vervaren was. Lange tijd stonden een
paar ruggen daar desolaat tegen el\aar geleund.
En als iemand wat hardhandig een deur dichtklapte, lag mijn beetje herwonnen fierheid daar
als een zielig hoopje. Toen \ocht i\ nog een boe\
en nog een en nog een. Een paar planden raa\ten
gevuld. Maar toen werd i\ overmoedig. Het zijn
sterke planden die de boe\enweelde \unnen dragen : i\ stopte boegen in de pollen van vrienden
die over het ijs van één nacht naar mij toe waren
ge\omen. En erger nog, over datzelfde ijs ging i\
henzelf de overige boe\en bezorgen.
Op de verlaten plan\en lag nu alleen nog het
schrijfboekje waarin i\ meer bedroefd dan vlijtig

boeken. Zij deed eenieder boeken voor me kopen.
Met haar linkerhand streelde zij mijn lievelitigen
en met haar rechterhand duwde zij hen samen
als haringen in een ton. Want wat zie ik hier
<—
^
gebeuren met mijn gerieflijk rommelhok ^
Toen ontstonden onze kommunautaire problemen. Annekseren, uitwisselen... en inpalmen van
grondgebied. Elke partij boekte terreinwinst.
Want de planken, de rekken, de stellen, de stapels, de toogkasten groeiden zoals het amerikaans
hevrijdingsleger in Vietnam.
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Ik reed mijn wagen aan diggelen, er J^«/fl?M een
meuw en veel bescheidener automobieltje in de
garage die nu ineens o zoveel te ruim bemeten
de aufeurs noteerde die jarenlang bij mij verble- leek- ^n in een plotse bui van grootmoedigheid
ven. l\ leefde voortaan van herinneringen. Net « die 's avonds komt en niemand ^fl« verklaren »,
zo lang tot mijn vrouw mij tegen de muur van evakueerde mijn vrouw mijn k^ltureel grondgemijn dromerij aandrukte. Je moet fe leven prak- bied. Een lang-zaam-aan-aktie die bijna jarig is.
Vandaag wordt mijn biblioteek eindelijk een
tisch inrichten, declameerde zij en palmde meteen de leegte boven de plan\en in. Dozen vol federale staat. Om deze laatste overwinning heb
verslenste leef- en woon\ultuur. Meer dan twintig ik niet hard moeten vechten. Een flinke vrouw
kleuren en formaten. Het werd een gezellige rom- had « denken over wonen » geschreven en mijn
meikamer. Tot ik op een dag een karrevracht vrouw had daarin gelezen : het eten ^fl« geen
antikwariaat naar binnen sleurde en eenieder met waslucht verdragen, net zomin de was de kook'
de vinger ging wijzen die mijn verjaarsfeest niet lucht. Vandaag kof"t de elektricien, zei mijn
honoreren zou met een stapeltje 'boeken. Ik zei vrouw, de waslucht ^«» niet langer boekenlucht
mijn vrouw koop mij boeken en if( wil geen pint verdragen.
bier meer zien. Ja, zei mijn vrouw. Zij kocht mij
- frans-jos verdoodt
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