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Het
regeringsontwerp
over de agglomeraties en federaties van gemeenten ligt
nu ter tafel. Een turf van
een ontwerp, buitengewoon
omvangrijk en ingewikkeld,
waar niemand
geestdrift
voor kan opbrengen. Een
kind kan voorspellen dat dit
halfslachtige
kompromis
geen rationele vernieuwing
van instellingen betekent,
dat het de hele administratieve struktuur enkel maar
ondoorzichtiger kan maken
en nodeloos duur.

dure
onzin
Het kan zijn dat een stel
ambitieuzen zich in de pollen wrijft en droomt van
een goed plaatsje in de nieuwe kaas. De gewone man zal
er ten slotte niet meer uit
wijs raken, uit al die verschillende administraties, hij
zal steeds meer in een Kafka-situatie terecht komen.
Erg demokratisch is die onduidelijkheid overigens niet,
een staatsstruktuur moet
doorzichtig, klaar en logisch
zijn. Een dure grap wordt
het ook, want wie gelooft
dat de gemeenten him administraties zullen gaan inkrimpen zodra de voorziene
bevoegdheden aan Je agglomeratie- en federatieorganen zullen zijn overgedragen?
Voor ons, Vlamingen, zit
er aan dat ontwerp nog een

ander reukje. Het gaat gepaard met de wederinvoering te Brussel van de antivlaamse «liberté du père de
familie », en bovendien zal
de verkiezing van de brusselse agglomeratieorganen tot
groteske situaties leiden,
ledere kandidaat zal zelf
mogen bepalen of hij tot de
nederlandse of franse taalgroep zal worden gerekend.
Op de verkiezingsbulletins
zal zijn naam dan gevolgd
worden door een N of een F.
Het anti-vlaamse « Front
des Francophones » (FDF)
heeft nu al laten weten dat
het voor de verkiezing van
de brusselse agglomeratieraad « Vlaamse » kandidaten
op zijn lijsten zal hebben.
Die « Vlaamse » FDF-ers
worden dan binnenkort de
verdedigers van de vlaamse
belangen in a hoofdstad »
Brussel... In
Antwerpen
zouden ze zeggen : moet er
nog zand zijn ?
Meer dan ooit blijkt dat
alleen het invoeren van gesplitste bevolkingsregisters
en het toevertrouwen van
de administratie der Nederlandstaligen te Brussel aan
onafhankelijke vlaamse gezagslichamen in federaal
verband kan leiden naar een
meer harmonische ontwikkeling en uitbouw van de
vlaamse aanwezigheid te
Brussel.
Het
VU - partijbestuur
heeft dan ook zijn oproep
hernieuwd tot alle politieke
verantwoordelijken in het
vlaamse land opdat dringend
overleg zou worden gepleegd over dit uitermate
belangrijk probleem.

de doodgezwegen staking
van balen-wezel
Op 8 januari legden de 200 man van de « smis » in de koperfabriek van de « Vieille Montague » te Balen-Wezel het werk neer.
De andere arbeiders volgden hun voorbeeld en weldra lag de fabriek, die 1600 man tewerk stelt, volkomen stil. Vandaag is de
staking nog steeds volledig — 57 jaar is het geleden dat in BalenWezel nog eens algemeen werd gestaakt — maar er kraait geen
haan naar. De kommimikatiemedia zwijgen als vermoord. Waarom ? Onder de motregen staat dag aan dag een stakerspiket verecnzaamd In het grauwe landschap rond de fabriek. Mensen die
zo stilaan het gevoel krijgen dat « men » hun staking wil doodzwijgen, in de hoop dat ze vanzelf leegbloedt... Of komt er vandaag eindelijk schot in de zaak, nu de kollega's uit de omliggende
fabrieken vanmiddag him solidariteit komen betuigen ?

rust'verstoorders
Zij willen de basisionen met
10 fr verhoogd zien, noch min
noch meer. Zij hebben hun lonen vergeleken met wat te
Hoboken en elders zoal betaald
wordt, en vinden hun eis volkomen gerechtvaardigd. Van
procentsverhogingen willen zij
niet horen, dit brengt slechts
verdeeldheid onder de arbeiders. De stielmannen zijn in
dit opzicht volkomen solidair
met de manoevers. Allen zijn
het erover eens dat dat zgn.
voordelen, verschaft door de fa-

vurige werfkampanje in tervuren
Vorige week schreven wij
dat het tempo waarin de oranje
« Wij »-werf kaar ten op ons sekretariaat toekomen een ietsje
vertraagd was. Welnu, het was
slechts een heel tijdelijke inzinking, want deze week liep
de score weer op met zo'n 250
nieuwe abonnees.
Een mooi gemiddelde, als je
't me vraagt.
Joris Depré uit Tervuren
zorgde voor de stunt van de
week. Die man besloot er eens
terdege « op los te gaan » en
wierf in één week tijd zomaar

eventjes 31 nieuwe abonnees op
« Wij ». Doe het maar eens na !
Daarmee neemt zijn gemeente
aan het Zoniënwoud in een
klap een mooie plaats in op de
lijst van de (brabanste) gemeenten die reeds meer dan
behoorlijk hun steke stonden.
Proficiat Joris !
Ook Frans Van Houtven uit
Oud-Tumhout is er biezondcr
dinamisch op uit getrokken ;
17 nieuwe abonnees was zijn
weekbalans. Waarmee nog maar
eens zonneklaar is aangetoond
dat het echt wel kan, als men
maar wil. Tot de topwervers

van de week kunnen verder
nog worden gerekend : Fideel
Verstraeten (Rupelmonde), Ka
rel Strauven (Heist o/d Berg),
Herman De Kegel (Ninove),
Jaak Janin (Oudenaarde), Ferre De Beuckelaer (Kontich),
Lode Rombouts (Wuustwezel),
Guido Dornez (Ingelmunster),
Hendrik Van de Weghe (Wommelgem) en Leon Van Durme
(Merelbeke).
Op het sekretariaat werd de
stand van de verschillende arrondissementen eens berekend
in verhouding tot hun kiezersaantal in 1968, dus niet vol-

briek ( huisje, elektriciteit,
enzomeer ) in feite een soort
feodale verhouding in het leven
houdt. Het zijn alleen de « braven » en de « gewilligen » die
ervan kunnen profiteren. De
« rustverstoorders » die het
wagen om bijvoorbeeld voor
rechtvaardige lonen op te komen, krijgen geen kansen. Er
hangt daar in die Vieille Montagne-fabriek nog meer dan een
luchtje van 19e eeuws kapitalisme. In de fabriek bestaat een
sisteem van overplaatsing naar
andere diensten, wat nogal eens
loonsverlaging tot gevolg kan

hebben (tot 2000 fr per maandS
en dus een uitstekend chanta»
ge-middel is om roerige elementen tot « rede » te brengen.
Die bestendige vrees voor nadelige overplaatsing is er medö
de oorzaak van dat er te Balen-Wezel sinds lang geen sociale konflikten meer waren..*
En « sociaal » is men er ook :
arbeiders die een groot deel
van hun leven doorgebrachi
hebben in de stank ( de V.M.
is wat je kan noemen eea
« vuile » fabriek ) en er een
slepende beroepsziekte bi] opdeden, worden naar de « buitendienst » verplaatst. Dat wil
zeggen : ze mogen dan de dames van het kaderpersoneel ia
de huishouding gaan helpen.

ze kunnen niet betalen
De bazen van de Vieille Montagne houden het been stijf.
Zij kunnen zo'n opslag niet betalen, zeggen zij. Hebben we
nog wel gehoord bij stakingskonflikten. De Vieille Montagne behoort tot de voor België uitermate belangrijke sek(lees door blz. 3)

gens het absolute aantal gewor- abonnementendienst. Volders»
ven abonnees. Zo gezien ligt straat, 71, te Brussel (1000) teL
Leuven aan de leiding, onmid- 02/125160.
Nog even dit over de abomdellijk gevolgd door het arr.
Mechelen (dat ook in de leden- nementenslag : vanaf volgende
werving vooraan ligt). Volgen week zullen wij elke week, tot
dan : Brussel, Oudenaarde, . het einde van de werfkampanTurnhout, St. Niklaas, Hasselt, je, de lijst afdrukken van de
Gent-Eeklo, Kortrijk, Antwer- top-20. De aktiefste wervers
pen, Oostende - Veurne • Diks- zullen aldus hun stand in de
muide, Dendermonde, Tonge- algemene rangschikking op de
ren-Maaseik, Aalst, Brugge, voet kunnen volgen. Volgende
Roeselare-Tielt en leper.
week ook brengen wij meet
Inmiddels zijn er deze week nieuws over de suksesvolle leweer een aantal klachten van denwerving in Vlaanderen. De
lezers binnengekomen over de aanwerving van nieuwe leden
bedeling van het blad. Wij ra- verloopt nu reeds duidelijk
den elke « Wij «-lezer die zijn vlotter dan vorig jaar, en toea
blad niet ontvangt of slechts hadden wij reeds een héél balaattijdig aan, eerst even te in- tig saldo. Het ziet er dus alleformeren bij zijn postkantoor maal niet zo kwaad uit. Dooren als dit niets oplevert een zetten, kameraden, denk aan
kaartje te sturen naar onze het voorjaar 1972 !

t/VM

en gij
eedaflegging
Tijdens de bewogen •installatie van de gemeenteraad
van
Vilvoorde
heeft de
Volksunie
er prijs op gesteld de eed af te
leggen in i)olgende
bewoordingen :
« Ik zweer getrouwheid
aan
de koning, gehoorzaamheid
aan
de grondwet en aan de wetten
helgische volk ».
Ik verzoek de heer
voorzitter
om de toelating deze eedaflegging duidelijk
te stellen,
ik
vraag
tevens
uitdrukkelijk
hiervan akte te willen
nemen.
« Het is duidelijk dat de doelstellinffen van de partij die ik
vertegenwoordig
in géén geval
overeenkomen
met de huidige
teksten van de grondwet,
zoals
die onlangs nog in het nadeel
van de vlaamse
gemeenschap
gewijzigd
werd. Mijn
gehoorzaamheid
aan de
grondwet
houdt géén hinderpaal
in te
trachten deze laatste te verbeteren in een streven naar een
rechtmatig
demokratisch
federalisme ».
K.V.H, te

Vilvoorde

frisse kijk
In de lezersrubriek van «Wij»
is er sinds enkele weken
een
generatiekonflikt
aan de gang :
het is inderdaad zo dat de gemeenschapsprohlemen
veel geengageerde jongeren niet interesseren en zelfs als onzinnig
voorkomen. Als zij er zich echter eenmaal van bewust
zijn
dat het hier niet louter
om
taalpolitieke,
maar eerst
en
vooral om ekonomische,
sociale
en kulturele
problemen
gaat,
zullen zij gemakkelijk
een gezond^ nationalisme
aanvaarden.
Méér gaat het hierover
dat
er problemen zijn die op lange
termijn ernstiger en
zorgwekkender zijn als dat van bv. de
pollutie, de derde wereld, de
toenemende
repressie, de ontaarding van parlementaire
en
sindikale
stelsels...
en die in
« Wij » te weinig naar voor
komen. Het geeft allemaal inderdaad een nogal beperkte indruk. Er moet een
verruiming
van vizie komen. De inschakeling van mensen als H. Schiltz,
Nelly Maes, Coppieters, e.a. die
zich laten opmerken door hun
frisse kijk op allerlei
aktuele
problemen
kan hiertoe
mijns
inziens
bijdragen.
Verenging
is altijd
gevaarlijk • het maakt slechts
een
subtiel verschil uit of een arbeider door een franskiljons of
Vlaamse
kapitalist
uitgebuit
wordt.
Zeventien,

Hekelgem

gangreen
Ik hoop dat iedereen het eens
is met schrijver
van « gangreen » in « Wij » van 23-1,
waarin hij politieke
benoemingen hekelt. Dagelijks stelt men
vast dat men zonder
lidmaatschap van één van de politieke
sindikaten moeilijk ergens kan
komen in het leven. De jongste
maanden zijn er
verschillende
aanwervingen
geweest,
onder
andere bij het bestuur der posterijen,
alle zonder
eksamen
doch door tu.ssenkomst van de
sindikaten.
Heden stelt
men
vast dat er onder de aangeworvenen zijn die nog niet in staat
zijn om. eender welke
dienst

naar b'éhoren waar te nemen.
Sinsdien streeft men naar gelijk loon voor gelijk werk. Zal
m.en dit ook toepassen v>oor dergelijke gevallen ? Of zullen ze
voor dergelijke
gevallen
misschien
speciale
gemakkelijke
dienstjes samenstellen
en hen
ernaar betalen ? Indien het gehandikapten
zijn dan stel ik
dit ten zeerste op prijs, doch
er zitten ook andere onder.
Dit is nog een van de voordelen, verbonden
aan het lidmaatschap van een of andere
politieke partij, en zo zijn er
honderden
gevallen.
Wanneer
zal daar eens ingegrepen
worden zodat men slechts door een
bekwaamheidsproef
kan aangeworven worden ?
H.V. te

Menen

cochoris de flamands
Volgens mij hebben we nog
meer van dat proza van onze
maitres uit Brussel nodig vooraleer de vlaamse massa
kleurenkiezers
wakker wordt. Het
is te hopen dat dit voorval niet
zal vergeten worden tijdens de
komende
verkiezingsstrijd,
en
dat we dan nadien onze « maitres » kunnen
buiten
walsen,
voor goed.
We hebben meer
gemeentebesturen nodig zoals de besturen
van Klemskerke
en
Strombeek.
R.D.C, te

Lubbeek

overheidsbeleid voor
beschaafde omgangstaal
In « Wij » (2 jan. II., p. 15)
namen we met
belangstelling
kennis van de « bazistekst over
het Federalisme ». Wat ons trof
en met voldoening
vervulde
wes niet alleen uw begrip van
de noodzakelijke
verspreiding
der beschaafde omgangstaal
in
ons dialektzieke
Vlaanderen,
maar
vooral
de wijze
die
u voorop stelt om dit, maar
vooral de oorspronkelijke
beginsels gestalte te geven : « Zij
(de VU) eist een
krachtdadig
overheidsbeleid
tot
verspreiding van de beschaafde taal »
doelende
wellicht
op de beschaafde
spreektaal.
Alzo blijkt de VU meer aandacht te besteden aan de taalkulturele
noden van ons volk
dan de traditionele
regeringspartijen,
die
dit
gewichtig
vraagstuk
onbewust of onverschillig voorbij gaan en ook
meer dan de zgz.
ABN-organizaties, die zich
klaarblijkelijk
vergissen in hun
(taaizuiverende) taktiek
en de
eigenlijke
ABN-organizaties,
die zich ontaarden in een oppervlakkig
en
kortzichtig taalgeleuter.
zonder
tokomst noch
noemenswaardige
vooruitgang.
Wij hopen altans dat het vanwege de VU (via het Dosfelinstituut) niet bij deze vrome baziseis zal blijven, maar dat die
— net als voor andere
facetten
van ons volksvraagstuk
: het
poZitieke. het
sociaal-ekonomische, het kulturele e.d. — het
voorwerp zal uitmaken van een
grondige studie, die zal leiden
tot een stevig opgezet
werkplan, dat tot leidraad
dienen
zal bij de uitvoering...
te bekwamertijd,
nl. de tijd van de
« kulturele autonomie » ; wat
niet betekent
dat men
moet
wachten deze vizie bekend en
simpatiek te maken bij de massa via diverse
informatiemedia.
Vermits het hier gaat om een
specifiek vlaamse kwestie
kan
deze alleen aan
nationaalvoe-

lende
volksgenoten
toevertrouwd worden om met de nodige overtuiging,
krachtdadigheid en geduld haar
welslagen
te verzekeren.
Dit opzet aanpakken onder de voogdij
van
het « unitarisme
» ware het
onvermijdelijk
doen
stranden
op de zandbank van de bedekte sabotage.
Daarom moet dit
dreigend
gevaar ontweken worden : een
mislukking
ware
onherroepelijk fataal !
Mattray

te

Aalst

geringe sociale
belangstelling
Bevreemdend
gevaarlijk
hoe
groot de onwetendheid
over en
de 07iverschilligheid
zijn voor
12 jaar sindikale « stilstand »,
terwijl bij aanwerving,
benoeming, bevordering
en installatie van sociale en andere diensten de vriendjes er volop een
onderonsje van maken. De normen voor « reprezentativiteit
»
leiden tot een monopolie
van
de politieke vakbonden en zijn
de betrachting
van
jarenlange
favorizeringen
en
politizering
van de openbare besturen. Zoals in, de privésektor
zullen de
onafhankelijke
vakbonden
er
niet meer aan te pas komen. Bedroevend, hoe gering de belangstelling is bij veel
VU-mensen
voor deze sociale
problematiek.
De taal- (=sociale)
toestanden
in alle openbare
instellingen
van het Brusselse hebben de politieke vakbonden nog nooit beroerd ; de ACOD oliet er zelfs
flink de
verfransingsmachine,
terwijl het kranige V.V.O. te
elitair en op een te smalle bazis werkt. Wie kan nagaan hoeveel VU-kaderleden
bij een onafhankelijk
sindikaat
aangesloten zijn, weet hoe gering dit
aantal is. Rest alleen de veronderstelling
dat de
overgrote
meerderheid
niet
gesindikeerd
is of het bij een politiek
gebonden vakbond
houdt.
Geen
waarachtig
sociaal besef, of
heeft het sindikaal
profitariaat
geen kleur meer ? Volstaan een
paragraafje in een kongre.^-besluit en een bordje « Vlaamse
beweging is sociale beweging »?
E.F. te Brussel
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logika ( 2 )
Wat de bijdrage van J.K. te
Antwerpen
in « Wij » betreft
vind ik die goed
geschreven,
maar de VU steunen is plicht
voor iedere Vlaming.
Unitaristische sindikaten en
ziekenkasmaandelijks
steunen is Vlaanderen in de rug schieten.
Wie
zou ons trouwens kunnen
verplichten die anti-vlaamse
organizaties te steunen ? Niemand I
Echte Vlamingen verlaten deze
kleurpolitieke
knoeiboel.
Doe zoals ik : in 1951 werd
de Vlaamse
Ziekenkas
opgericht. Aanstond
verliet ik de
kristelijke
ziekenkas.
Daar er
nog geen bode in dienst was
ging ik van Mariaburg
naar
Merksem om mijn bijdrage te
betalen. Eens dat ifc
Antwerpen
bewoonde ging ik naar de Vlamingstraat.
Ér was toen één
vrouwelijke
bediende.
In het
huidig
sekretariaat
(Kipdorp
50) werken nu reeds 20 bedienden. Niettemin ga ik nog steeds
zelf met mijn bijdrage.
Van
zohaast het Vlaams
Sindikaat'
startte verliet ik het ACV.
Het is een kwestie van eigen
inspanning
en inzicht. Als iedere Vlaamsbewuste
doet zoals

ik worden de Vlaamse
Ziekenkas en het Vlaams
Sindikaat
machtig en wordt geen geld
meer vergooid aan
anti-vlaamse organizaties. Ik wacht nu de
sindikale
verkiezingen
af om
na te gaan hoe er zal gestemd
worden.
J.D. te

Deurne

bescherming van het
leefmilieu

Het voorbije
1970 was het
jaar van de
natuurbescherming.
Van de vele zijden werden (ulerlei akties gevoerd, moties ingediend
en interpellaties
gehouden.
Wat is er uiteindelijk van dat
alles terechtgekomen
? Och arme, zo weinig !
Men gaat ongestoord
verder
onze waterlopen
te bevuilen,
bomen en bossen uit te roeien
en de voor fauna en flora zo
nodige levenslucht
te
vergiftigen.
Een
tipisch
voorbeeld
daarvan kan men vinden in de
driehoek
Avelgem
- Ronse Oudenaarde.
Ik nodig om het even
welke
hooggeplaatste personaliteit
uit
om eens bij zomeravond
een
verkwikkend
wandelingetje
te
maken langs de boorden van de
Schelde.
Zonder
gasmasker
komt die prominente
heer er
niet levend door.
De bewoners van de streek
rond Avelgem worden, dag in
dag uit, geduwd in de vuiligheid
uitgespuwd
door
de
schoorstenen
van de
elektriciteitscentrale
te Ruien.
Het
zwarte stof zet er zich neer op
mensen, dieren en
gebouwen,
en vergiftigt
de gan.se omgeving.
De bevolking van dit gewest
wacht met ongeduld op een of
ander initiatief van de gemeentelijke
of officiële
instanties.
Het wordt inderdaad voor dit
gewest
een
gezondheidsprobleem.
Wanneer
zeer spoedig
geen
maatregelen
getroffen
worden,
dan zal deze streek binnen de
vijf jaar het grauwe,
vuile,
troosteloze
uitzicht
vertonen
zoals vele streken in de Borinage ! Juist daar willen
we
van gespaard
blijven.
W.M. te

Kerkhove

de sociale organizaties
en de vu
Bij
de jongste
gemeenteraadsverkiezingen
is het opgevallen dat vele
vrijgestelden
van de sociale organizaties
van
hun sociale opdracht zijn afgeweken en dat ze hun invloed
hebben ten dienste gesteld van
de politieke
partijen.
Deze vrijgestelden
vergeten
hierbij dat ze op die wijze een
deel van hun werkgevers nl. de
a.angesloten leden die behoren
tot andere
partijen,
onrecht
aandoen.
Dit onrecht lijden o.a. de meer
dan een half miljoen
volwassen
VU-kiezers, die gedwongen
zijn
bij de éne of de andere
vakbond, beroepsvereniging
of ziekenfonds aan te sluiten.
De aansluiting
bij een ziekenfonds biedt in vele plaatsen
in Vlaanderen
reeds een ruimere keuzemogelijkheid.
Deze
laatste bestaat echter niet voor
een vakvereniging,
omdat
de
sociale wetgeving
terzake
zeer
beperkend is en het om praktische redenen haast niet mogelijk is vrij zijn
vakvereniging te kiezen. Aangezien
deze
vrije keuzen feitelijk
niet bestaat, lijkt het voor de vrijgestelden van de sociale organizaties, die over een
monopolie
beschikken, een ereplicht dat ze
zich buiten de
partijpolitiek
houden.
Aan deze ereplicht
hebben
talrijke
vrijgestelden
zich bij
de jongste
gemeenteraadsverkiezingen niet gehouden en op
meerdere plaatsen zijn ze zelfs
opgekomen
met de
benaming
van hun sociale
organizatie.
Deze vermenging
van sociale
opdrachten
met politieke
ambities moet uiteidelijk
schade
berokkenen
aan de sociale organizaties, want eens komt de
tijd dat de ontevreden
VU-kie-

zers ingevolge
het
miskennen
van hun politieke
overtuiging
de bestaande en helaas verpolitiekte sociale organizaties
verlaten om er andere te zoeken
of desnoods op te richten, waarvan ze weten dat deze geen
steun verlenen aan hun politieke tegenstrevers.
Met de ziekenfondsen is dit reeds op vele
plaatsen mogelijk, maar ook de
stevige burchten
der
vakverenigingen
zouden er
tenslotte
moeten aan geloven.
De VU is een politieke
partij,
die zonder de steun van de sociale organizaties en vaak zelfs
ondanks de steun die deze organizaties
aan de
traditionele
partijen
verleenden,
een politieke macht is geworden.
Het
zou vanwege de sociale orgarAzaties dwaas zijn, indien zij deze onstuitbare
politieke
macht
zouden uitdagen
en
dwingen
tot het steunen en uitboutoen
van neutrale
vlaamse
sociale
organizaties.
J.E.T. te

Vilvoorde

Vlaanderen, waeckt op
uw saeck !
Het is de wensdroom van de
waals-brusselse
koalitie om ons
Vlamingen te minorizeren.
Sedert de zetelaanpassing
schijnen zij heimelijk
gezworen
te
hebben onze numerieke
meerderheid politiek te
ontkrachten
of naar de kroon te
steken.
Welke is daartoe haar strategie ?
1. De ondemokratische
uitvinding van grendels en alarmbel, die de domper moeten zetten op onze natuurlijke
rechtseisen ; 2. Het progressief
afknagen van ons
grondgebied,
gepaard
gaande
met
bevolkingsroof ; 3. Het
volproppen
van Wallonië
met
industriële
mastodonten,
ondanks zijn gebrek aan voldoende
mankracht,
een schijnreden om volgens het
recept van de franse
socioloog
Sauvry, vreemdelingen
in massa aan te lokken en aldus het
Waalse bevolkingspeil
kunstmatig op te schroeven. Niet alleen
mogen
wij
daarbij
onrechtstreeks opd.raaien. maar
deze
onmatige
vreemdelingentoevoer
veroorzaakt
tot ons nadeel de
de vervalsing van de belgische
volksvertegenwoordiging
; 4.
Het wetsontwerp
in
voorbereiding van minister Vranckx
dat
de nationalizatie
van de gastarbeiders wil versoepelen
(en
verhaasten),
door het
gestelde
wettelijk
verblijf in ons land
te brengen van 15 op 3 jaar en
de inherente
aanzienlijke
onkosten te herleiden tot 2000 fr
is zo maar niet een
zuiver
menslievende
zaak. In het politiek klimaat van heden
begrijpt
men gemakkelijk
waarom
deze mildheid tegenover
inwijkelingen en de huldiging van « de
meest liberale wetgeving
» te
hunnen opzichte. Meteen
worden deze ingevoerde
Belgen
« fciezers» en vervullen een dktieve rol in de politieke
machtsvorming
van de
anti-Vlamingen,
waarop het aankomt !
Aldus hopen onze
belagers
de vlaamse meerderheid uit het
zadel te lichten en
Vlaanderen
geleidelijk schaakmat te zetten
of op te slorpen. Deze
taktiek
was het leidende principe
van
de unitaristische
grondwet
van
1830, die onrechtstreeks
voedsel
vindt in de
grondwetsherziening van 1970.
« Braafjes onderhandelen
»
is voor waar een naiëve zelffopperij : de eisende
partij
blijft altijd de dupe, de gevarvgene van haar
verdrukkers.
Wie kalkte onlangs op een
muur te Brussel dit
sombere
woord : « Guerrilla » ? Was het
een ingeving van « O.A.S. » of
van « Sinn Fein » ?
P.V.M, te

Burst

De redaktle draagt geen veratitwoordeIi,1kheld voor de Inhond der gepnbliceerdt lezersbrieven. Ze behoudt rich het
recht van keuze en fnkorting
voor Over de lezersbrleven
wordt eeen briefwisseling gevoerd.

WIJ

(aco) — De eerste-steenlegging van de franstalige katolieke
universiteit « Louvain-Ia-Neuve », die dinsdag jl. plaats gehad
heeft, is niet helemaal verlopen zoals het programma het voorzag.
De aanwezigheid van de koning, de kardinaal en alle mogelijke
prominenten maakte weinig indruk op een groepje konstesterende studenten. Hun woordvoerder — een zekere Remion — deed
een onverwacht optreden op de trihune. Hij kon enkel tet zwijgen gebracht en verdreven worden dank zij een judogreep van de
direkteur der « public relations » van de universiteit, een meneer
Nothomb, over wie « La Libre Belgique » wist te berichten dat
hij ook reseve-officier bij de parakommando's is.

balen-wezel
(vervolg van hlz 1)

tor der nonferro metalen ( koper," zink lood enz. ) Na de
Verenigde Staten is België de
belangrijkste uitvoerder op dat
terrein. Een miljardenzaak dus.
Aangezien de Société Générale
de sektor van de non-ferro mejongeren de gevaarlijke konse- talen stevig in handen heeft
kwenties van deze belangenge- ( ze kontroleert de mijnen in
meenschap doorzien, en ertegen Kongo en Kanada, de industrie en de internationale markt
in opstand komen.
en via holdings en gespecialiseerde handelsmaatschappijen )
zit zij ook met een dikke vinger in de pap op de Vieille
elke generatie
Montagne. De niet-franse leden
verovert haar vrijheid
van de raad van beheer zijn
allemaal lieden met een hoge
Zoals in andere vergelijkbare funktie in de Societé Générale.
gevallen — b.v. de koncentratie De groep Vieille Montagne rein de perswereld en de bedrei- aliseert per jaar zo'n 190 milging van de geestelijke vrij- joen frank netto-winst, waarheid — heeft men te maken van er 160 miljoen naar de
met verschijnselen, machtsver- aandeelhouders gaan en nog
houdingen en belangengemeen- eens 16 miljoen winstaandeel
schappen die inherent zijn aan naar de beheerders. Voor hen
het maatschappelijk sisteem betekent dit een douceurtje van
waarin we leven. Alléén maar zowat een miljoen per jaar. De
protesteren tegen dergelijke mensen van 't stakerskomitee,
symptonen, brengt ons niet waarvan Jef Sleeckx zowat de
veel verder, al kan het protest duivel-doet-al is, rekenden uit
wel eens bijdragen tot het dat elke V.M.-arbeider per jaar
scherper stellen van het pro- 28.000 fr in de zakken van de
bleem.
aandeelhouders brengt, wat
Het protest verliest door- overeenstemt met 1/4 van zijn
gaans van zijn geloofwaardig- jaarloon. Maar 10 fr per uur
heid omdat de kontestatie onmogelijk naar een ander beter
model van universitair wetenschappelijk onderzoek kan verwijzen. In de kommunistische
landen bij voorbeeld is de vrijheid van het onderzoek aan de
universiteiten nog veel moeilijker te bereiken dan in het kapitalisme. De interpenetratie
van universiteit en machtspolitiek ( tot in het militaire domein ) is in de vrije ondernemingsekonomie niet te vermijden, maar bereikt in kollektivistische maatschappijen nog
gevaarlijker dimensies.
De oplossing is te zoeken in
een verder doorgedreven demokratisering van alle levensgebieden : van de politiek, van de
ekonomie, van de wetenschapsbeoefening op alle niveaus. Het
is een van die obsederende spanningen waarin we leven, en die
we uit gemakzucht niet uit de
weg mogen gaan. Misschien
moet élke generatie in de geschiedenis opnieuw haar vrijheid veroveren. De vorige geslachten kunnen ze niet als een
verworven patrimonium aan de
Vanmiddag te 14 u.
nazaten door-geven.

ottignies : verkochte universiteit ?
Het bezwaar tegen de universiteit, dat door de minderheid
van studenten aldus tot uiting
is gekomen, heeft betrekking
op de ruime financiële middelen die door privé groepen ter
beschikking
gesteld worden
van de universiteit, en op research-kontrakten welke diezelfde groepen met de universitaire laboratoria afsluiten.
Dit werd kernachtig samengevat in de slogan « Univ,
vendue » : « verkochte universiteit » : verkocht aan de ekonomische grootmachten, gevangene van « Ie mur d'argent ».

geen
denkbeeldige
afhankelijkheid
Op zich zelf kan het geen
kwaad dat de studenten, en de
intelligentsia over het algemeen, een inzicht krijgen in de
financiële en andere banden
die inderdaad bestaan tussen
het bedrijfsleven en de universiteiten.
Zonder financiering onder
verschillende vormen kunnen
de universiteiten in de westerse wereld hun taken op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek onmogelijk
volbrengen. De van overheidswege ter beschikking gestelde
budgetten zijn hiervoor lang
niet voldoende.
Het is trouwens niet alleen
een kwestie van subsidiëring.
Alleen door samen te werken
met het bedrijfsleven kunnen
de universiteiten over de noodzakelijke technologisch-wetenschappelijke
outillering beschikken. De thema's en de
oriëntering van doelmatig researchwerk worden in hoge mate bepaald door het bedrijfsleven, door de markt, door meestal zeer materieel-gebonden faktoren.
M.a.w. de binding tussen de
universiteiten en de belangen
van ekonomische groepen is
een werkelijkheid. Het is op
zich zelf niet verkeerd dat de

v o o r de z e l f s t a n d i g e n
is de m a a t v o l
Herhaaldelijk hebben wij gewezen in
de Kamer en ook in dit blad op de
schromelijke sociale achterstelling van
de zelfstandigen. In de belangrijkste
sektoren van de sociale zekerheid worden de zelfstandigen zwaar tekort gedaan : in de sektor van de pensioenen,
van de kinderbijslag en van de ziekteverzekering. De pensioenen (na onderzoek naar de bestaansmiddelen) liggen
stukken lager dan deze van de werknemers, de bijslagen voor de eerste 2 kinderen zijn slechts een breuk van de bijslagen voor werknemers en de ziekteverzekering is ontoereikend. Een bijkomende ergernis, bij deze tergende diskriminatie vormt de omstandigheid dat
het hier gaat om weerloze kategoriën

van burgers : bejaarde mensen die ekonomisch zijn uitgeschakeld en ook niet
meer in staat zijn een direkte aktie te
voeren voor de eigen lotsverbetering,
onmondige kinderen en zieken. Voor
ons hebben alle bejaarden recht op een
kommerloze oudedag, alle kinderen
recht op een zonnige jeugd en alle zieken recht op genezing en op vrijwaring
van bijkomende financiële lasten. Men
zal ons antwoorden, dat men dat ook allemaal wil, maar dat er een onderscheid
is in de verzekeringssystemen van de
werknemers en van de zelfstandigen,
dat de patroons hierin bijdragen, dat
deze systemen reeds veel vroeger werden opgericht en dus financieel veel
sterker staan. En dat is juist! Maar

méér betalen aan de arbeiders,
nee, dat gaat niet... Op de begroting van de fabriek is er
nochtans een post van 380 miljoen voor allerlei sociale uitgaven en voor « schenkingen voor
verschillende werken ten voordele van het personeel ». Geen
kat die precies weet waar dat
naartoe gaat. Naar de zogeheten « buitendienst » die voornamelijk het kaderpersoneel
ten goede komt ?

de maat was vol
Elke spontane staking is de
uitbarsting van lang opgekropte mistevredenheid. Zo ook is
het konflikt te Balen-Wezel de
opstand van brave, zeer geduldige kempische mensen tegen
een arbeidsklimaat en uitbuitingsvormen waar zij al lang
onder mekaar over morren. Het
is nu zover, de opstandige daad
is gesteld, het was als een bevrijding. Te Balen-Wezel beseffen de mensen méér dan
waar ook dat zij samen sterk
zijn en afzonderlijk uitermate
kwetsbaar. Vandaar hun grote
samenhorigheid en de vaste wil
om door te gaan tot het voornaamste is bereikt. Dat de vakbonden pas na een week « wil-

de staking » het open konflikt
« erkenden » (de limburgse les
werkt na !) is de zoveelste pijnlijke illustratie van het feit dat
zij het kontakt met de arbeiders hebben verloren. Zij hinken steeds achterna, worden
steeds meer verplicht spontane
stakingen te erkennen. Te Balen-Wezel brak de staking o m .
uit omdat de arbeiders vreesden niet genoeg aan hun trekken te komen bij de bespreking
op 14 januari van de nieuwe
loonovereenkomsten tussen patroon en vakbonden. Zij wilden
hun eisen kracht bijzetten.
Veeg teken voor de « strijdbaarheid » van de vakbonden J
Vanzelfsprekend
komen
er
naast de looneis nog andere desiderata voor in het verlanglijstje van de arbeiders. Zo o.m.
de eis zelf een dokter te mogen
kiezen voor onderzoek op beroepsziekten. Menig arbeider
heeft de indruk dat « men »
door allerlei kneepjes het loodgehalte in het bloed (ja, ja, zo
gezond is het daar !) tijdelijk
doet dalen als er gezondheidskontrole op komst is.
Maandag zullen de 1600 van
Balen-Wezel een volle maand
in staking zijn. In menig gezin
nijpt de nood reeds hard. De
manschappen van het stakerskomitee van de Vieuille Montagne zijn dag en nacht in de
weer om de mensen te helpen.
Krijgen die moedige kerels eindelijk de nodige aandacht voor
hun probleem van de onverschillige buitenwereld l

verzamelen de solidaire arbeiders aan deze fahriék.

geeft dat de staat het recht voor deze
kategorie van berooide burgers nog
minder te doen dan voor de werknemers ? En dat gebeurt. Voor een paar
jaar hebben we op de Kamertribune de
minister voorgerekend dat vanaf de invoering van het pensioen der zelfstandigen, en rekening houdend met de getalsterkte van de verschillende groepen,
de zelfstandigen voor 30 miljard sociale
toelagen minder van de staat hebben
ontvangen dan de loontrekkenden. Dat
is de schandelijke diskriminatie waartegen wij hebben geprotesteerd en zullen blijven protesteren en ageren. Dit
is vanzelfsprekend geen kritiek op de
omvang van de toelagen voor werknemers : wij zijn een sociaal vooruitstrevende partij, wij willen het welzijn van
de werknemers maar ook van de zelfstandige arbeiders !
Deze sociale achterstelling wordt nu
door de regering bezwaard met een
nieuwe fiskale last. Het koninklijk besluit van 23 december 1970 legt de verplichting op een provisie te storten gelijk aan twee maanden BTW. Deze som
kan niet in mindering worden gebracht
van de verschuldigde BTW. Zij dient alleen om het « gat » te dichten dat de regering in de fiskale ontvangsten vreest.
De minister van Financiën heeft nergens een precieze datum opgegeven
waarop deze provisie zal worden terug-

betaald, zodat een senator aan de minister deed opmerken « dit is geen provisie maar een onteigening ». Een bekend
fiskalist schreef in een toonaangevende
Vlaamse krant « Wij zeggen het ronduit
dat wij overtuigd zijn dat er van die terugbetaling nooit meer iets in huis komt
en de belastingplichtige zal moeten
wachten totdat hij zijn bedrijf stop»
zet .. ». Dat betekent dat de belastingplichtige later sterk in waarde verminderd geld zal terug krijgen als men
weet dat de muntontwaarding gemiddeld 4 % per jaar bedraagt. Dat betekent bovendien dat de belastingsplichtige gedurende al die jaren een intrest
van ca 8 % zal moeten derven. Dat is
nog min nog meer dan een fiskale
brandschatting.
Wij begrijpen tenvolle dat de zelfstandigen biertegen in opstand komen
en met winkeïsluiting en staking dreigen. Het is ongehoord dat de regering
die zelfstandigen sociaal als twcederangsbm'gers behandelt en hen nu ook
nog verplicht als geldschieter op te treden en hen daarbij in hun ekonomische
bedrijvigheid hindert.
De Volksunie staat volledig achter de
zelfstandigen in hun strijd tegen deze
financiële aanslag van de regering.

r. mattheyssens.
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waf heeft

veeartsen

bertrand

Krantenkop : « In militair
ziekenhuis te Brussel : op
vijf legerdokters
slechts
één Vlaming ». Behalve een
tachtig procent meerderheid
van frankofone veeartsen
die zwijgend de «cochons de
flamands » onderzoeken, is
er in dat militair ziekenhuis
van Brussel ook nog wel andere ongerechtigheid te vinden : een massa kakkerlakken die er — in tegenstelling
met het personeel — behoorlijk vrede schijnen te
nemen met het altijd koude
eten.

tegen deurne ?
Uit een antwoord op een
parlementaire vraag, gesteld
door senator Jorissen, blijkt
dat Zaventem in 1970 een
totaal van 2.895.296 passagiers boekte, Oostende-Middelkerke 302.803, en DeurneAntwerpen 117.059. De andere luchthavens blijven — op
Grimbergen na ( 53.949 ) —
beneden de 35.000 passagiers.
Ondanks de jarenlange «koejonade » vanuit
Brussel
blijft Deurne dus de derde
belgische luchthaven, en
zelfs de « Vlaming » Bertrand die de Brusselaars
toch zo graag in het gevlei
komt, heeft niet kunnen
verhinderen dat de trafiek
op Deurne voortdurend toeneemt. Of hij het wil of
niet, vliegvelden bij de havens doen het. In een federaal Vlaanderen had de antwerpse luchthaven al lang
de kansen gekregen die ze
verdient. Het brusselse centralisme was ook hier een
verstikkende domper.

taalkeuze
Daar het mogelijk is in
Wallonië als tweede taal het
Duits te kiezen, vroeg senator Jorissen of dat ook mag
in het vlaamse landsgedeelte. Jawel, antwoordde minister Vermeylen, en hij
stuurde daaromtrent een
omzendbrief naar de scholen. In het rijksonderwijs
mag men voortaan dus vrij
kiezen tussen Frans, Engels
of Duits als tweede, derde en
vierde taal. Het Frans kan
dus eventueel vierde taal
zijn. Men kan ook Italiaans,
Russisch of Spaans kiezen
als vierde taal, maar dat
moeten dan ten minste vijf
leerlingen
vragen.
Voor
Frans als vierde taal volstaat een enkele leerling.
Inmiddels rukt het Engels
snel op als tweede taal in het
onderwijs, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Wellicht wordt het ooit nog eens
dé taal voor alle kommunautaire relaties tussen Vlamingen en Franstaligen in
dit gezegende land...

de

wet-soens
Om het wettelijk onmogelijk te maken dat in Vlaanderen franstalige gemeenteraadsleden ( of ambtenaren )
nog franse eden zouden afleggen, werd bij de Kamer
een wetsvoorstel ingediend,
ondertekend door Chabert
(CVP), Schiltz (VU), Grootjans (PVV) en Van Hoorick
(BSP). Een
ontroerende
Vlaamse eensgezindheid, die
wij wel eens meer tot stand
wensten te zien komen. Wij
hopen dat dit wetsontwerp
spoedig kracht van wet mag
krijgen. Van dat ogenblik af
zullen wij deze wet — en
de indieners van het voorstel zullen het ons wel niet
ten kwade duiden — kortweg de wet-Soens noemen,
als dankbare herinnering
aan de moedige burgemeester van Strombeek-Bever
die korte metten maakte
met de pretenties van de
franstalige
imperialisten.
Jammer dat zo'n moed altijd
weer door vlaamse enkelingen dient opgebracht. De
« vlaamse » ministers en
hun partijvriendjes zouden
wel eens het vorbeeld mogen geven in het parlement.

front des
flamandophones
Het brusselse « front des
francophones » (FDF) heeft

laten weten dat het ook
« vlaamse » kandidaten zal
voordragen wanneer de agglomeratieraad van Brussel
moet
worden
verkozen.
FDF-senator Lagasse wist
te vertellen dat zijn partij
nu
reeds
over
enkele
« vlaamse » gemeenteraadsleden beschikt.
Werkelijk, mensen, de toekomst straalt voor ons te
Brussel. Dank zij de geniale
grondwetsherziening
van
Gaston Eyskens en de intelligente « bewegingsstrategie » van Van Elslande zal
de vlaamse aanwezigheid in
de « hoofdstad » straks aanzienlijk worden versterkt.
Een voorheen onmogelijk
geacht aantal mandatarissen zullen kiezen voor de
vlaamse gemeenschap, voor
de zo begeerde letter N achter hun naam op het kiesbiljet. Zij zullen weldra zo
talrijk zijn, onze nieuwe
vaandeldragers te Brussel,
dat er nu reeds plannen bestaan voor de oprichting
van een « front des flamandophones » in de schoot van
het « front des francophones ». Wij zullen dan —
eindelijk — verlost zijn van
die eeuwige kommunautaire
ellende. Brussel zal weer
tot rust komen, als in de
gouden jaren van de 19e
eeuw. Dank zij eerste minister Gaston.

pak vast,
harmegnies
Toen Hougardy ( PLP ) de
minister van Binnelandse
Zaken interpelleerde over
de franse eedaffaires in de
gemeenteraden van Strombeek en Vilvoorde, kwam
ook onze senator Jorissen
even op de tribune. Natuurlijk niet om Hougardy bij
te vallen, maar om minister
Harmegnies eens duchtig onder handen te nemen. Zei
Jorissen : « Gij hebt niet
het recht de taalwetten naar
eigen goeddunken uit te leggen en willekeurig te handelen. Gij gedraagt u als een
franstalige imperialist. De
adviezen van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht, die
gij zelf ontkracht hebt, legt
gij steeds naast u neer. Waar
haalt gij nu het recht om
anderen de les lezen ? »
Het Vlaams Komitee voor
Brussel heeft kort en goed

aan eerste-minister Eyskens
gevraagd Harmegnies de
bons te geven als minister.

« onbevoegd »
Op 9 januari hadden wij
het hier over ene « commandant en second » van de
School der Militaire Administrateurs te Etterbeek die
zich, blijkens een omzendbrief uitgaande van de franstalige luitenant - kolonel
Scauflaire, onbevoegd verklaarde om een franse tekst
in het nederlands te vertalen hoewel hij officieel als
nederlandstalige
bekend
staat. Wij gaven deze « onbevoegde » dan ook een veeg
uit de pan. Zonder het te
vermoeden waren wij daarbij enigszins onrechtvaardig.
De man in kwestie, die o.m.
zes jaar lang repetitor Nederlands was aan de Koninklijke Militaire School, is
wel degelijk een Vlaming en
geenszins een hooghartige
franskiljon. Aan de KMS
kreeg hij zelfs last omdat
hij « te veel franstalige kandidaten liet zakken in het
eksamen ». Waarom hij zich
dan « incapable » verklaarde
om de franse tekst van Scauflaire te vertalen ? Doodeenvoudig omdat hij het hardstikke beu is steeds weer als
de vertaler van zijn franstalige baas te moeten optreden, een rolletje dat sedert
generaties de Vlamingen
wordt opgedrongen. De Vlaming blijft de eeuwige taaladjunkt, de nederlandsonkundige franstaligen blijven
de topfunkties bezetten. Zo
is het ook vandaag nog altijd
in het belgisch leger dat volgens minister van CVP en
van Landsverdediging Segers geen taalkaders nodig
heeft...

in het hol
van de... haan
Vorige week werden de
notoire frankofone opperhoofden Hougardy, Mundeleer, Fersoons en Outers
door de FDF-studenten uitgenodigd voor een meeting
in de brusselse universiteit.
Zij kregen er onverwaeht
bezoek van een
groep
vlaamse studenten, die hen
aardig op stang wisten te

onkreukbare

Met de gehruikelijke vertraging heeft de BRT in
« Trefpunt » een afleggertje gekregen van het ook
in yiaanderen drukhekeken RTB-programma « Face a la presse ». Onze weekends behoeven voortaan
niet meer gespeend te zijn van politiek standwerk.
En zo geviel het dat we, eerste op de RTB en een
week later — dat was dan verleden zaterdag — op
de BRT enig weekendvertier geboden kregen in
de vorm van een vraaggesprek tussen enerzijds
joernalisten en anderzijds de beide koppen van de
dubbelhoofdige BSP-adelaar, de heren Léhurton en
Van Eynde.
Zoals altijd was de kavfiera ongenadiger dan de
joernalisten en onthulde het beeldscherm meer
dan de ondervraagden het deden. Jos Van Eynde
die op de straalbuis steeds een beetje doet denken
aan een Kroesjstjev in uitgesproken mini-pocketformaat, moest het eens te meer hebben van de
boerte. Als geen andere verstaat hij de kunst om
de platste gemeenplaats louter en alleen door zijn
rauwe diktie te verheffen tot wat in de BSP-kranten later « stoute waarheden » zullen genoemd worden. De close-opnamen zijn welsprelcend : in de
massieve kop blijven de ogen aan het begin van
iedere zin een tijdje gesloten, als tast de man zijn
bloedeigen inwendige mens af naar de diepste
roerselen van het gemoed. De in-zich-zelf-gekeerde trekt terug in de wereld met een schuwe blik
die vlug over de kamera heenglijdt om te belanden
ergens op het onzichtbare plafond, daar waar de
Heilige Geest moet huizen waaraan de heer Van
Eyrde weliswaar niet gelooft maar blijkbaar toch
wel behoefte heeft. Intussen kraakt de monotone

stem verder, zich vastklampend aan de gedachtengang die met een voorzichtige bocht de vragen
van de joernalisten ontvlucht.
Daarnaast Leburton, kurieuze mengeling van Lebemann en burgerventje, dat kennelijk er op bedacht is om geen enkele pot te breken, om het poer
droog te houden voor andere en verhevener opdrachten dan het halve voorzitterschap en om asjeblief op geen enkel ogenblik te laten blijken dat
hij de man naast zich alleen maar beschouwt als
een tweejarig alibi, in afwachting dat...
Zo verschenen ze in onze leefkamer, de heide
BSP-honzen, als een flikkerende en sonore hegeleiding van onze weekend-maaltijd. Bij de soep
vernamen we dat ze het erfgoed van Collard eendrachtig zullen bewaren en tussen peer en koffie
werden we in kennis gesteld van het verblijdende
feit dat, dank zij het janusvoorzitterschap, de BSP
tot nader bericht de enige traditionele partij hlijft
die over alle vleugels en federaties heen in staat is
om nationale kongressen te heieggen. En meteen
werden we herinnerd aan de gemeenschappelijke
noemer waarop beide heren, ondanks alle verschillen en geschillen, te herleiden zijn : Leburton in
Wallonië en Van Eynde in Vlaanderen behoren tot
de unitaristische garde qui meurt mais ne se rend
pas. Allehei hebben ze hun bed gespreid met trïkoloor laken en ze hopen hardnekkig, het zo lang mogelijk te beslapen.
De twee voorzitters hebben nog wel een paar
gemeenschappelijke trekjes. Leburton werd door
zijn waalse makkers uitgespuwd op het kongres
van Verviers en Van Eynde is voor de jonge en
vooruitstrevende vlaamse socialisten sinds jaar en

jagen. Toen de FDF-studenten nadien een betoging in
de
binnenstad
hielden
kregen zij weer af te rekenen met een grote groep
vlaamse studenten van de
VUB, waaronder een stevige delegatie van de onlangs
opgerichte Vlaams-nationale Studenten Unie. Het ging
er op bepaalde ogenblikken
vrij hard aan toe. In een
motie lieten de vlaamse
studenten weten dat zij niet
langer vrede wensen te nemen met 't anti-vlaamse gedoe v.d. salut public lui. Zij
hebben een aktiekomitee opgericht, en zullen voortaan
bitsig van zich afbijten. Menig Vlaamse Brusselaar was
het een hart onder de riem
te vernemen dat de vlaamse
VUB-studenten zich resoluut inzetten ter verdediging
van de vlaamse gemeenschap in de fransdolle hooifdstad.

de
bazuinstoten
van vlerick
Met fiere borst en zelfbewuste glimlach heeft minister Vlerick (vlaamse streekekonomie) de wereld kond
gedaan dat er in Vlaanderen
voor zoveel en zoveel miljarden werd geïnvesteerd.
Wij hebben in een vorige
« Wij » al op gewezen dat de
achtbare minister daarbij al
te zedig zwijgt over de
staatssteun die massaal naar
waalse oorden wordt afgeleid. En inmiddels heeft zijn
gejuich voor gevolg dat de
Waaltjes met verdubbelde
energie om « kompensatie »
zijn
gaan
schreeuwen.
Straks moet er voor elke industrie die zich in Vlaanderen vestigt, voor elke baan,
voor elke brug die er wordt
aangelegd, een « smartgeld »
worden uitbetaald aan onze
waalse broeders. Het toppunt is dan nog dat de eerste minister beaat erkent
dat Wallonië (voor « Foeant ») recht heeft op kompensaties « omdat dit reeds
lang overeengekomen is ».
En om nog even terug te
komen op minister Vlerick:
zou hij niet wat minder
goochelen met de cijfers van
arbeidsplaatsen die ter beschikking kwamen ? De
professor die hij is moet
toch weten dat deze cijfers
niet de minste statistische
waarde hebben, en hij weet
verduiveld goed waarom !

dag het simbool van alles wat aftands en achterhaald is. Ergens bevinden ze zich alle twee totaal
buiten de krachtlijnen waarlangs de BSP wellicht
toch nog iets van Schwung zou kunnen terugvinden. Maar, voortreffelijke apparatschiks zoals ze
zijn, beheersen ze precies de hefboompjes die
noodzakelijk zijn om desondanks de macht veilig
binnen schot te houden.
Voorlopig binnen schot. Althans wat Van Eynde
betreft. De zwanenzang moge dan al twee jaar
duren, het is er niet minder een zwanezang om.
Over voluit vierentwintig maanden heeft Leburton
het rijk voor zich alleen. De Moor Van Eynde
heeft dan zijn Schuldigkeit gedaan ; hij zal mogen
gaan.
En eigenlijk is deze hoogste top in Van Eynde's
karrière — het voorzitterschap, zij het dan gedeeld
— het vreselijkste laagtepunt. Deze doorwinterde
partijman, deze keiharde unitarist is het er in koelen bloede mee eens dat hij uitgespeeld wordt als
de gangmaker van de toekomstige waalse voorzitter-alléén. Jos Van Eynde heeft, naast grove gebreken, altijd één voortreffelijke eigenschap gehad ;
hij was de Onkreukbare, de partijman alleen de
zaak toegedaan en niet te kopen door een ministerportefeuille. De verwordenheid van zijn partij
is nooit zo duidelijk gebleken als thans, op het
ogenblik dat de onkreukbare zelfs het allerhoogste
ambt in de BSP, het voorzitterschap, laat neerhalen
tot het meer dan bedenkelijk peil van een maneuvertje-op-termijn.
Aan deze godendeemstering is niets groots te
ontwaren. Van Eynde begint aan zijn kort interregnum op dezelfde wijze als hij zich gekweten
heeft van zijn voorbeeldige schildknapentaak naast
Collard : als vlaamse onderdaan van de waalse
heren.
Dat er geen BSP in Vlaanderen is die dat heeft
kunnen beletten, i^ méér dan een veeg teken !

dio genes

WIJ

het leger,

een veenmol?

Op dezelfde dag, waarop minister Segers in de kleine vlaamse
gemeente Peutie triomfantelijk de eerste steen metselde voor een
militair kompleks waar rond 1973 ongeveer 2000 militairen zullen
werken (waarvan een groot deel Walen), verscheen in de pers het
verslag over een incident in de vilvoordse gemeenteraad.
Het opgewonden zoontje van de overleden waalse legerdokter
Banquet, dat dank zij een dubbelzinnige tweetalige kieskampanje
tot gemeenteraadslid was verkozen, werd buitengezet. Hij had
immers laten weten dat hij niet alle belgische wetten (o.a. de wet
op de volkstelling) zou toepassen.
Het mannetje staat echter niet alleen, maar wordt flink gesteund o.a. door touwtjestrekkers achter de schermen. Hiertoe behoort ook wel de gepensioneerde luitenant-kolonel Williot. die
destijds omdat hij de taalwetgeving in zijn dienst saboteerde,
moeiliikheden kende en die in 1968 kandidaat-senator was voor
het FDF.

Het is inderdaad een feit dat
zeker 1/5 van de vilvoordse
Vlamingenhaters op een of andere wijze met het leger iets
te maken heeft of had en dat
zulks ook het geval is in vele
gemeenten rond Brussel.
Kan men zich voorstellen
wat er in een kleine gemeente
als Peutie zal gebeuren, als aldaar dagelijks ongeveer 1000
waalse militairen zullen vertoeven en als daarvan na een zekere tijd een deel, aangelokt
door grondverkavelaars, in Peutie, Perk, enz gaat wonen ?
Ik achtte het dan ook mijn
plicht door een parlementaire
vraag minister Segers op deze
nieuwe bedreiging voor een
paar vlaamse gemeenten te wij-

zen en vroeg hem tevens in
hoeveel vlaamse gemeenten
nog tweetalige militaire instellingen bestonden en hoeveel
waalse beroepsmilitairen er
werkten.
Het antwoord bevestigt dat
het leger een veenmol is gebleven, die alsmaar blijft graven op het vlaamse grondgebied om er stuk voor stuk gangen van verfransing door te
trekken.
Inderdaad, in 36 vlaamse gemeenten bestaan, niettegenstaande Vlaanderen officieel
eentalig moet zijn, nog tweetalige militaire diensten en
daar werken 439 franstalige officieren, 1 568 franstalige onderofficieren en 858 franstalige
korporaals en soldaten I

Dit is een totaal van 2 865
franstalige
beroepsmilitairen,
die zelf, als ze eens gepensioneerd zijn, of waarvan de gezinsleden nu reeds kunnen deelnemen aan de vorming van
franskiljonse kernen en partijtjes « liberté et democratie ».
Het is ongehoord dat zoiets
kan blijven duren en ik meen
dat ten spoedigste moet onderzocht worden op welke wijze
— en dit ook in het belang van
de waalse militairen en hun
gezinnen — het leger kan aangepast worden aan onze taalgemeenschappen.
De mogelijkheid daartoe bestaat, want er is een domaniaal
vernieuwingsplan voor het leger ontworpen, waarbij zowel
vlaamse als waalse gemeenten
belang hebben.
In de vlaamse gemeenten
mogen alleen vlaamse legerdiensten worden gegroepeerd
en in de waalse alleen waalse.
Het vraagstuk is akuut gesteld, het is nog niet te laat om
het op passende wijze op te lossen, maar zo lang minister Segers blijft zweren bij de
schertstweetaligheid in het leger en de taalkaders blijft afwijzen, werkt ons leger door
zijn taalgemengde eenheden
als een verfransingsmachine in
Vlaanderen, vooral dan in
Vlaams Brabant
h. ballet,
senator.

Leerkrachten uit het officieel en vrij middelbaar onderwijs
kregen van het ministerie van Nationale Opvoeding te horen
dat hun hoofdambt werd teruggebracht tot een bijbetrekking.
Bovendien worden er terugvorderingen gedaan voor « ten onrechte ontvangen gelden ». Sommige betrokkenen moeten
honderdduizenden franken terugbetalen, daar een zeer ver
terugwerkende kracht wordt toegepast.
VU-kamerlid Maurits Coppieters heeft daarover een parlementaire vraag gesteld aan minister Verméylen. Hij wil weten
hoeveel terugvorderingen reeds werden uitgevoerd, voor welk
totaal bedrag, hoeveel personen daarbij betrokken zijn en hoeveel leraars tot op dit ogenblik reeds werden aangesproken. In
zijn brief schrijft Coppieters o.m. :
« De beroering is vooral groot wegens de enormiteit der bedragen. Daarbij komt de gerechtvaardigde verontwaardiging
omdat van staatswege nooit enige waarschuwing werd gegeven
en dat nu plots overgegaan wordt tot het terugvorderen van
sinds ettelijke jaren, zogezegd ten onrechte uitbetaalde bedragen. Wanneer een onwettige toestand bestond, dan was het een
eerste plicht voor de verantwoordelijke aktiviteiten te hebben
geduld en in vele gevallen zelfs te hebben aangespoord. Buitenschoolse prestaties van leerkrachten zijn immers van groot
praktisch nut wegens de ervaring die aldus opgedaan wordt
ten bate van het onderwijs zelf. Onze beste en aktiefste leerkrachten voelen zich dus op een ergerlijke en oneerlijke wijze
getroffen zowel in hun sociale als gezinstoestand. De terugge-

onprettige

verrassing

gevorderde bedragen die de Staat op een onverschoonbare wijze heeft laten aangroeien tot onredelijke cijfers worden aangevoeld als buitenmatige boeten die zelfs niet zouden opgelegd
worden aan misdadigers van gemeenrecfat en dat alles wegens een lofwaardige aktivite^tszin die geen enkele wetgever
ooit op zo een drastische wijze zou menen te moeten reglementeren.
Daarenboven waren alle leerkrachten, zonder onderscheid,
zich volkomen onbewust dat zij ook maar enige onregelmatigheid pleegden. Dat niemand aan hun aktiviteit ooit aanstoot
heeft genomen blijkt uit de houding van de staatsadministratie zelf, die eerst nu, de toepassing vraagt van een besluit dat
sinds 1958 bestaat.
Coppieters diende eveneens een voorstel in tot wijziging
van de koninklijke besluiten van 15 april 1958 en 10 maart
1965, houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend,
wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het
ministerie van Openbaar Onderwijs.

bankbriefjes van 5 . 0 0 0 fr.
(aco) — De monetaire overheid is in de jongste jaren meermaals van plan geweest een groter bankbiljet dan dat van 1000 fr.
op de markt te brengen. Ze stootte in die tijd op het verzet van
de banken. Er is een hele verandering in de betalingsgewoonten
nodig geweest, alsmede een waardevermindering van munteenheid, alvorens de bankiers zich wilden neerleggen bij de uitgifte
van bankbiljetten van 5000 fr. Thans zijn we zover, en vanaf éen
februari zit het nieuwe biljet (misschien) in uw portefeuille.
Zolang het grootste biljet in
België er een van 1000 fr was,
bracht de betaling van grote
sommen in speoién zulke grote
materiële moeilijkheden mee,
dat de banken mochten hopen
dat de betrokkenen een betaling per check, of via hun bankrekening zouden verkozen hebben

bankiersverzet geluwd
Het was geen aangenaam
werk, bij de notaris, of in andere omstandigheden, etteliike
honderden bankbriefjes van
1000 fr te manipuleren Het
was onaangenaam, tijdrovend
en gevaarlijk Men kon biljetten verliezen. Men kon bestolen
worden De inschakeling van
de banken was veel efficiënter
In de jongste jaren is het gebruik van giraal geld er in
België zo sterk op vooruitgegaan dat op dit ogenblik dit
girale geld meer dan de helft
uitmaakt van de in België beschikbare
betalingsmiddelen.
De bankbiljettenomloop vertegenwoordigt geen 50 % meer
van het globale geldvolume De
banken bezetten voortaan ook
in België die sleutelpozitie die
ze jarenlang hebben nagestreefd en voor het bereiken
waarvan de uitgifte van bankbiljetten van 5000 fr. een gevaar had kunnen scheppen Dat
was misschien een verkeerde
vizie Waarschijnlijk zou het
giraal geld toch zijn dominerende plaats in dit land veroverd hebben Maar destijds
dachten de bankiers er anders
over
De weerslag van de invoering van het nieuwe biljet is
natuurliik ondertussen ook geringer geworden omdat de
koopkracht van 5000 fr kleiner
is dan 10 of 15 jaar geleden.

aanmoediging
voor gangsters
Ter verdediging van het
ruimere gebruik van girale betalingsmiddelen verwijst men
ook naar het toenemend banditisme Bankbiljetten kunnen
bij een bankoverval geroofd
worden Giraal geld kunnen de
gangster of dieven vanzelfsprekend niet meenemen
Girale betalingen spelen zich
af m een sfeer waar muntvervalsers niets vermogen checks
kunnen worden nagemaakt,
bankbiljetten eveneens Een
volledig waterdichte cirkulatie,
honderd percent gewaarborgd
tegen namaak van betalingsdokumenten, is nooit helemaal
bereikbaar. Hoe groter de
bankbilietten. hoe groter de
kans dat vervalsers ze kunnen
namaken beneden de kostprijs.
Ook dat argument werd jarenlang ingeroepen tegen de uitgifte van biljetten van 5000 fr
We denken dat zowel de ene
als de andere zijde met haar
argumenten over het doel heen
geschoten heeft, en dat tenslotte het gangsterisme niet bevorderd of geremd wordt door de
uitgifte van het nieuwe bankbiljet.
Gewapende overvallen op
bankagentschappen of op bankloper, of het kraken van brandkasten, of het namaken van fiduciaire betalingsmiddelen zijn
ten slotte verschijnselen die
men in alle tijden en in alle
omstandigheden heeft meegemaakt, in vrede en oorlog, in
hoog- en laagkonjuktuur. De
techniek is veranderd, maar
het fenomeen op zich zelf Is
even oud als de menselijke gemeenschap.

opnieuw de sfraat op !
Zoals de dappere telgen van Merelbeke (foto
hierboven), zo gingen vorige zondag zowat
overal in Vlaanderen de Vü-militanten — mandatarissen inkluis — opnieuw de straat op voor
een propaganda van man tot man, van huls tot
huis. Een biezonder renderende vorm van propaganda overigens. De mensen zeggen dan :
« Kijk eens aan, die mannen (en vrouwen) van
de Volksunie, die hebben er wat voor over. die
zie je ten minste ook nog eens als er geen verkiezingen in de lucht hangen ! »
De nationale kolportage met het speciale
magazine-nummer van « Wij » vorige zondag
werd een sukses over de ganse lijn. Vijfentwintigduizend eksemplaren gingen als warme
broodjes van de hand. En van overal wordt er nu
gevraagd : wanneer komt de volgende oplaag
van de pers ?
Het is ondoenbaar hier een volledig overzicht
te brengen van alle aktiviteiten. Om een idee te
geven. Te Mechelen verkocht een ploeg onder
leiding van Wim Jorissen, Sels, Lode Van Dessel e.a. zo'n 650 eksemplaren. Te Kruibeke in
het Waasland brachten vijf man 250 nummers
aan de man. De brusselse ploeg dropte er te

Vilvoorde 350. Te Denderleeuw zette de aalsterse
ploeg er 400 af. Te Merelbeke vonden de dertig
entoesiastelingen het alleen maar spijtig dat
er « slechts » 300 eksemplaren besteld waren :
die waren op minder dan een uur kompleet weg.
Er werden er dan maar 500 direkt bijbesteld.
Geestdriftige verslagen ook uit St. Niklaas, Belsele, Mortsel, Turnhout, Schaarbeek, St.-Amandsberg waar senator Baert zijn vuurdoop al" kolporteur kreeg, uit Limburg. Andere ploegen
gaan morgen, zondag, op stap. Er is een nieuwe
geestdrift voor de kolportage losgeslagen. Vele
nieuwelingen kregen vorige zondag terdege het
heilig vuur te pakken. In Dilbeek bijvoorbeeld
zullen ze voortaan om de veertien dagen op stap
gaan (volgende keer op 14 februari, telkens verzamelen te 9 u. aan 't gemeentehuis, iedereen
welkom). In het land van Rode (Z.0. van Gent)
gaan ze voortaan maandelijks. En zo gaat het
verder.
De vlam is in de pan geslagen. Het nieuwe
propagandistisch vuur brandt fel. Als wij op die
weg verder gaan, vrienden, dan brengt het voorjaar 1972 ons een nieuwe zege. Alle hens aan
dek !

wij in nederland

olie-moord op duizenden
nederlandse vogels
(jeeveedee) Op het gebied van de milieuvervuiling! is zich nu al wekenlang: in het zuiden van Nederland een r a m p aan het voltrekken, waarvan
de uiteindelijke afloop wellicht eerst over een maand zal komen vast te
staan. Wij bedoelen de zware verontreinig'ing: van de Biesbos'^h — uniek
natuurg:ebied in de streek tussen de ^ o t e rivieren — als «•evolfr van bet
kapotsprinjren van een olietank op de terreinen van de Noordbraban<se
elektriciteitsmaatschappij.
Het was enkele dasren vóór nieuwlaar dat dit « ongelukje » eebeurde,
en aanvankelijk had het publiek niet in de gaten dat de gevoleren inderdaad ernstig zouden zijn. Thans staat wel vast dat niet alleen vele duizenden vogels om het leven zijn gekomen en nósr zullen komen, maar dat ook
de spaarbekkens van hef waterleidingbedrijf van Rotterdam door Af olie
zijn aansretast. Het woord « r a m p » voor wat hier gebeurt, is waarlijk niet
overdreven.

We schreven hierboven
het
woord ongelukje tussen aanhalingstekens. Hiermee doelden we
op de toch wel zeer kwalijke zaak
dat zowel de direktie van de Provinciale Noordbrabantse Elektriciteitsmaatschapnij (PNEM> als de
dienst van Rijkswaterstaat aanvankelijk niets hebben nagelaten
om het drama te bagatellizeren.
Alle alarmerende berich+en van
onbevoordeelde w a a r n e m e r s en
van natuurbescbermers ten spiif.
lieten immers de twee genoemde
instanties (tevens de meest direkt
betrokkenen bii het geval> niets
na om de 7;aaV te sussen. Zü legden ten onrecbte geruststellende
verVl prinsen af en vervalsten
zelfs de getallpn van de hoeveelheden nlie die door de tank-exnlozie in de rivier de Amer terecht
waren gekomen.
Natuurlijk kon men van PNEM,
op wier terreinen, gelegen nabij
het oude vestingsstadje Geertruidenberg. het ongeval zich had

voorgedaan, niet verwachten dat
zij als eerste groot alarm zou
slaan. De leiding van de maatschappij is misschien in het begin
ook wel van gevoelen geweest dat
het allemaal niet zo'n vaart zou
lopen. Maar daaraan had zij toch
niet het recht mogen ontlenen om
eenvoudigweg een valse voorstelling van zaken te geven. Ook
Rijkswaterstaat bezondigde zich
hieraan. Deze dienst sprak kategoriek alle w a r e berichten van
deskundigen tegen en gaf daarentegen zélf verklaringen uit die absoluut niet klopten met de feiten.

vervalste getallen
Zo raakte kort na Nieuwjaar
reeds bekend dat de zware olie
vanuit de Amer was doorgedrongen
tot in de Biesbosch. Verslaggevers
en bewoners van de streek hadden
dit met eigen ogen gezien. En w a t
deden de elektriciteitsmaatschap-

kan dit u heipen ?

pij en de Rijkswaterstaat ? Ze
bleven keihard volhouden dat het
niet w a a r was. Ze deelden aanvankelijk
ook mee
dat
het
« slechts » ging om een hoeveelheid olie die zeker de vijftienhonderd ton niet te boven ging. In
werkelijkheid ging het echter om
liefst achtduizend ton, een kwantiteit dus die meer dan vijf keer
zo veel was. Over officiële voorlichting gesproken !
Voor de vogelstand betekent de
r a m p van Geertruidenberg gewoonweg een ontzettend drama.
Waterhoentjes, koeten en eenden
zijn met duizenden gestorven of
verkommerd, de ganzen zijn zwaar
bevuild door de olie. Deze laatste
vogels komen in het gebied van
de Amer niet voor, wél echter in
de Biesbosch w a a r ze op de weilanden overwinteren. Ze drinken
hier water en krijgen daardoor
de gevreesde olie naar binnen.
Vogelkenners vrezen dat deze
ganzen in de komende weken massaal zullen sterven. Ze lopen ook
de kans op longontsteking daar
hun veren aangetast zijn door de
olie en daardoor onvoldoende bescherming bieden.

traag onderzoek
militairen ingezet
Toen reeds in de eerste dagen
van 1971 georganizeerde vogelvrienden en leden van de dierenbeschermingsorganizaties vroegen
om militaire hulp, liet de P N E M
weten dat dit zeker niet nodig
was. Weldra bleek echter dat het
wel degelijk dringend noodzakelijk was om legeronderdelen in te
zetten. De afgelopen week w a r e n
dan ook nog r u i m honderd soldaten van genie en m a r i n e bezig
met het wegscheppen van de enorm e oliekoek die zich heeft vastgezet op de oevers van de A m e r
en in de talloze kreken van de
Biesbosch. Vaak moesten deze militairen tot hun middel in het water staan om de olie te kunnen

ten niet gesteld op papier
m e t gedrukt opschrift of
stempel van de geneesheer,
komen niet in aanmerking.

vrijsfelling van taksen
voor radio- en/of televizietoestellen

invaliditeit of werkombekwaamheid van ten minste

geldelijk

80 % door de wettelijke

voordeel wordt getrokken uit het houden van radio- en televisietoestellen, kunnen de hiernavermelde kategoriën van gebrekkigen
vrijgesteld worden van het betalen van de taksen, mits een aan-

bevoegde overheid
toegekend.

vraag tot vrijstelling in te dienen bij de dienst « Radio- en T.V.
Taksen », A. Bertulotstraat 2. 1000 Brussel.
Deze aanvraag moet behoorlijk worden gestaafd, hetzij door het
oorspronkeliik getuie^schrift dat voor ieder geval is voorgeschreven hetzij door een door de gemeenteoverheid voor eensluidend
verklaard afschrift ervan.

7 blinden
Een
geneeskundig
getuigschrift dat volledige blindheid
of een overblijvende gezichtsscherpte van hetzij ten hoogste
1/10 voor het enf oog en 1/20
voor het andere hetzij ten
hoogste 2/10 voor het ene en
minder dan 1/20 voor het andere bevestigd.

2 doofstommen
Een
geneeskundig
getuigschrift dat volledige doofstom
heid bevestigt.

3. oorlogsinvaliden
Een ministeriele toewijzing
van ten minste 50 % invalidi
teit verstrekt :
— voor de militaire oorlogsin
validen : door het ministerie
van Financiën. Bestuur der
Pensioenen ;

Alom in Nederland gaan nu
s t e m m e n op om een speciale
dienst in te stellen die bij gebeurtenissen als te Geertruidenberg
onmiddellijk en op krachtige wijze de vereiste maatregelen kan
nemen. Er is n u op geïmprovizeerde wijze wel w a t gebeurt (al
was het dan te laat), m a a r een
gespecializeerde dienst h a d natuurlijk veel beter w e r k k u n n e n
verrichten. Hopelijk malen de
overheidsmolens in dit geval niet
zo t r a a g dat w e nog geruime tijd
op de instelling van zo'n dienst
moeten wachten. W a n t hoé t r a a g
er wordt opgetreden, blijkt uit het
feit dat de juiste oorzaak van de
tankontploffing nog altijd niet is
vastgesteld. Hoe wil men dan in
's hemelsnaam herhaling van dit
drama zien te voorkomen ?

vende
werkonbekwaamheid
van tenminste 80 % formeel
wordt bevestigd.

C. slachtoffers van
5. gebrekkelijken met een

Voor zover er geen rechtstreeks of onrechtstreeks

bereiken. Men probeert het ook
m e t het v e r b r a n d e n v a n het kleverige en v e t t e spul, m a a r ook
dit gaat m e t grote moeilijkheden
gepaard. Algemeen vreest m e n
dan ook dat het nog wel tot eind
februari kan duren voor het water weer helemaal gezuiverd is.
De massamoord op de vogels zal
zich dan onvermijdelijk voltrokken
hebben. Het zijn nu ook de broedvogels, zoals blauwe reigers en
kwakken, die door de olie bedreigd
worden. Deze vogels verblijven
n u nog in delen van de Biesbosch
w a a r de PNEM-olie nog niet is
doorgedrongen, m a a r het is zeker
dat de smerige substantie weldra
ook de verblijfplaatsen van deze
vogels zal bereiken.
Daarmee
w r e e k t zich dan op een' waarlijk
totale wijze de weigering van de
betrokken instanties om de kreken van de Biesbosch af te sluiten.
Het w a t e r dringt nu tevens door
tot in de spaarbekkens van de
rotterdamse waterleiding, bekkens
die dan toch weer een dure
schoonmaakbeurt moeten hebben.

voor de burgerlijke oorlogsslachtoffers : door het ministerie van Volksgezondheid,
dienst der burgerlijke oorlogsslachtoffers.

4. gebrekkigen of zieken
Een
geneeskundig
getuigschrift waarin strikt en uitdrukkelijk wordt vermeld dat
de gebrekkelijkheid van zware
en blijvende aard is en de zieke in de volstrekte en definitieve onmogelijkheid verkeert zijn
woonst zonder de hulp van derden te verlaten.
Opmerking :
— zo de gebrekkigheid behoort
tot een andere kategorie
(zie onder) en men beschikt
over het vereiste getuigschrift, verstrekt door een
wettelijk bevoegde overheid,
is het gewenst bij voorkeur
dat stuk of een door de gemeenteoverheid voor eens
luidend afschrift ervan te
laten geworden.
— geneeskundige getuigschrif-

A. Slachtoffers van
arbeidsongevallen
a) Tijdens de duur van het
voorlopig akkoord, getroffen
tussen de partijen en gehomologeerd door de vrederechter ! een afschrift van
het voorlopig akkoord waaruit formeel blijkt dat een
werkonbekwaamheid
van
ten minste 80 % werd toegekend.
Daar
dat
akkoord slechts voorlopig is,
vermits beroep kan worden
ingesteld binnen een termijn
van drie jaar, zal op grond
van een dergelijk attest een
voorlopige vrijstelling worden verleend.
b) Na het verstrijken van het
voorlopig akkoord : Een attest verstrekt door het verzekeringsorganisme dat de
rente voor definitieve werkonbekwaamheid uitkeert en
waarin uitdrukkelijk wordt
bevestigd dat het bedrag
van die rente werd vastgesteld op grond van een definitieve
werkonbekwaamheid van tenminste 80 %.

beroepsziekten
a) Voor de belanghebbenden die
onder toepassing vallen van
de w e t van 24.7.1927. Een
getuigschrift verstrekt door
het Voorzorgsfonds ten behoeve van door beroepsziekten getroffenen, Helihavenlaan 21, Brussel, w a a r i n een
werkonbekwaarmheid
van
tenminste 80 % uitdrukkelijk wordt bevestigd.
b) Voor andere belanghebbenden : Een getuigschrift verstrekt door het organisme
dat de r e n t e wegens definitieve
werkonbekwaamheid
van tenminste 80 % uitdrukkelijk wordt bevestigd.

D. slachtoffers van een
ongeval vallend onder het

b) ofwel in geval van « opsluiting ten huize », een getuigschrift van de vrederechter,
waarin die opsluiting bevestigd wordt en uitdrukkelijk
wordt verklaard dat de ziekte ongeneeslijk is.
Nota : Attesten afgeleverd door
het ministerie van Volksgezondheid of door de Kommissie
van Openbare Onderstand komen niet in aanmerking.

G. invalide mijnwerkers
Een attest van de wettelijk
erkende voorzorgskas w a a r i n
uitdrukkelijk wordt bevestigd
dat de toegekende w e r k o n b e kwaamheid definitief is en t e n minste 80 % op de algemene
arbeidsmarkt beloopt.
Nota: Pensioenbrevetten zonder voornoemde gegevens betreffende de w e r k o n b e k w a a m heid komen niet in aanmerking.

gemeen recht (o.a. verkeersongevallen)
Een afschrift van het gerechtelijk vonnis afgeleverd door
de griffie waaruit blijkt dat de
invaliditeit of w e r k o n b e k w a a m heid van de belanghebbende
definitief is en tenminste 80 %
beloopt.

E. militaire invaliden van
vredestijd.
Een ministeriële toewijzing
van tenminste 80 % verstrekt
door het ministerie van Financiën, Bestuur der Pensioenen.

B. gebrekkigen erkend door
het fonds voor gebrekkigen

F. mentaal zieken

en verminkten

a) ofwel een getuigschrift van
de vrederechter, waarin een
definitieve
werkonbekwaamheid van ten minste

Een door dit Fonds verstrekt
getuigschrift waarin een blij-

80 % uitdrukkelijk w o r d t
bevestigd. In geval het attest
een begrensde geldigheidsduur aangeeft wordt een
voorlopige vrijstelling verleend.

belangrijke opmerkingen
1. Percentages van invaliditeit
en w e r k o n b e k w a a m h e i d vermeld door geneesheren e n
verklaringen van gemeenteoverheden of mutualiteiten
k u n n e n niet in a a n m e r k i n g
genomen worden voor h e t
verlenen van de vrijstelling.
2. Hoge ouderdom, de w e d u w staat, het ouderdomspensioen
of de staat van behoeftigheid kunnen op zichzelf niet
als geldige redenen voor het
toekennen van de vrijstelling in aanmerking genomen
worden.
3. Een gebeurlijke vrijstelling
heeft geen t e r u g w e r k e n d e
kracht. Derhalve moet de
radioen/of
televizietaks
over het lopende j a a r nog
worden betaald, tenzij op het
ogenblik van de a a n v r a a a
om vrijstelling, het t o e s t d
niet w e r d gehouden.
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een gordel van smaragd
een paard

van troje ?

Er is vaa regeringszijde met man en macht gewerkt om toch maar tijdig klaar te komen met
het ontwerp tot oprichting van agglomeraties en federaties van gemeenten. Aldus werd gevolg gegeven aan het ultimatum van de PVV inzake de « vrijheid van het gezinshoofd ». waarmee PVVvoorzitter Descamps de regeringsmeerderheid, en inzonderheid de vlaamse CVP bij de neus heeft
genomen. Ons lijkt het ogenblik gekomen om in vlaamse kringen meer ruchtbaarheid te geven aan
een artikel van de h. Vandezande, de ere-voorzitter van het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel, in de « Brusselse Post» van 15 maart 1970. De h. Vandezande is zeker geen onbekende, en het
•wil ons voorkomen dat zijn beschouwinjren omtrent de federaties van gemeenten, waarmede wij
het volledig eens zijn, verdienen bekend gemaakt te worden ook in kringen, die door dit verdienstelijke maandblad wellicht niet bereikt worden.
Plaatsgebrek belet ons het
zeer interessante betoog in zijn
geheel over te nemen, maar
wij zullen trachten de krachtlijnen er van zo bondig en volledig mogelijk weer te geven.

drie gemengde
federaties
De h. Vandezande begint met
Se vaststelling dat, volgens het
plan van minister de Saeger,
minstens drie van de federaties
rond Brussel één of meer randgemeenten met faciliteiten zullen bevatten. Dit doet nu wel
geen afbreuk aan het eentalig
stelsel van de andere gemeenten van een federatie, maar
heeft toch tot gevolg dat het
gehele ambtsgebied van die federatie heterogeen wordt. En
de federatie Vilvoorde, waartoe
de faciliteitengemeente Weminel zou behoren, als voorbeeld
nemende komt hij, aan de hand
van wat bepaald is in de taalwet van 1963, tot de hiernavolgend konkluzies : 1) de taal
van de binnendiensten en die
voor de betrekkingen met de
andere gemeenten van de federatie alsmede met HoofdstadBrussel en de centrale diensten
is het Nederlands ; 2) de berichten, mededelingen en formulieren die de federatie rechtstreeks tot het publiek richt
moeten in het Nederlands zijn
gesteld, maar in Wemmei moet
dit in het Nederlands èn in het
Frans gebeuren ; 3) de akten,
getuigschriften, enz. zullen voor
de franstalige inwoners van
iWemmel in het Nederlands èn
ia het Frans gesteld zijn ; 4)
de betrekkingen met de partikulieren zullen voor de franstalige inwoners van Wemmei
eveneens in het Frans geschieden.
De tweetalige aktiviteit zal
aldus van de gemeente Wemmei verplaatst worden naar de
hoofdstad van de federatie. De
Vlaamse kultuurraad kan daarin geen wijziging brengen, omdat deze materie krachtens art.
23 van de grondwet enkel door
het nationaal parlement kan
geregeld worden, en daarvoor
moet dan nog een dubbele
meerderheid — dus ook in de
franse taalgroep — gevonden
worden.

kettingreaktie
Indien nu akkoorden over
technische voorzieningen gesloten worden tussen de brusselse agglomeratie en de federatie, en wanneer de dienstverstrekkende sektor of instelling
i n hoofdstad-Brussel is gevestigd, dan zal volgens de huidige taalwet het volgende taalstelsel gelden :
1) de berichten, mededelingen en formulieren die uitgaan
van een in hoofdstad-Brussel
gevestigde dienst zullen tweetalig zijn in het ganse ambtsgebied van de federatie. De
steller van het artikel stelt
zich daarbij de vraag of, zelfs
zo de wet uitdrukkelijk de nederlandsééntaligheid zou invoeren, hoofdstad-Brussel die wet
wel zal toepassen. Ze past immers de taalwetten niet eens

toe op het eigen grondgebied ?
2) de akten, getuigschriften,
verklaringen, machtigingen en
vergunningen zullen moeten
afgeleverd worden in de gevraagde taal (Nederlands of
Frans), niet alleen aan de inwoners van de faciliteitengemeente, maar aan allen die in
het ambtsgebied van de federatie wonen ;
3) de betrekkingen met de
partikulieren geschieden eveneens in de gevraagde taal met
al de inwoners van het ganse
ambtsgebied van de federatie.
De betrokken diensten hebben het karakter van gewestelijke dienst met zetel te hoofdstad-Brussel, en indien men
zou willen dat het desbetreffende art. 35 van de huidige
taalwet niet toepasselijk is, dan
moeten nieuwe taalregelingen
tot stand gebracht worden, en
wel met een grendelmeerderheid !

faciliteiten
afschaffen !
Tot hier het betoog van de
h. Vandezande dat overduidelijk bewijst dat een federatie
die min of meer faciliteitenge-

meenten in haar ambtsgebied
heeft, daardoor alleen reeds in
feite een federatie wordt met
faciliteiten over haar gehele
ambtsgebied
Meer dan ooit moet het de
Vlamingen duidelijk zijn dat
het dreigende gevaar van verder om zich heen grijpende
verfransing enkel kan gekeerd
worden met de afschaffing van
die noodlottige faciliteiten die
hun eigenlijke doel, met name
de geleidelijke aanpassing van
de frankofoon aan zijn nieuwe
leefmilieu, totaal gemist hebben, en integendeel in zijn
handen zijn omgebogen tot een
wapen tegen de integriteit van
het nederlandstalige gebied.
Volledigheidshalve moet hier
nog de aandacht worden gevestigd op een zeer gevaarlijke inkonsekwentie : wanneer voorzieningen van sociaal-ekonomische aard worden getroffen,
dan heeft de vlaamse Kultuurraad daarin niets te zien, en
kan hij zelfs het taalstelsel
niet bepalen van federaties
van gemeenten die rond Brussel in het Nederlands taalgebied liggen. Het is nochtans
normaal dat de vlaamse Kultuurraad het recht zou hebben
en uitsluitend bevoegd zou
moeten zijn om te bepalen dat
alle betrekkingen, zowel de iOciaal-ekonomische als de kul-

turele tussen de te hoofdstadBrussel gevestigde diensten
met hun buitendiensten, alsook
met de federaties in hun geheel en hun gemeenten afzonderlijk, op straf van nietigheid
uitsluitend m het Nederlands
moeten verlopen.
het overlegorgaan
Ten slotte kan ook niet stilzwijgend worden voorbijgegaan aan het « overlegorgaan »
dat in bepaalde gevallen als
s c h a k e l zal dienen tussen
hoofdstad-Brussel en de federaties bij het voeren van bepaalde onderhandelingen en besprekingen, en over de samenstelling en de wijze van aanduiding van de leden waarvan nog
niets bepaalds is bekend gemaakt. Het spreekt vanzelf dat
de vertegenwoordigers van de
nederlandstalige
federaties
rond Brussel Nederlands-sprekenden zullen zijn. Maar de
vertegenwoordigers van hoofdstad-Brussel ? Wie is zo naïef
te veronderstellen dat de frankofonen geredelijk zullen aanvaarden uit dit overlegorgaan
te worden geweerd ? Het is de
leidende brusselse frankofone
kringen slecht kennen te menen dat zij niet alle gelegenheden zullen te baat nemen om
over te schakelen naar het
Frans, en zelfs om te eisen, op
grond van de bovengeschetste
uitbreiding van de faciliteiten
tot de gehele federatie en van
hun eigen statuut van vertegenwoordigers van het tweetalige gebied hoofdstad-Brussel,
zich ook van het Frans te mogen bedienen. Het gevaar is

dan ook niet denkbeeldig dat
dit overlegorgaan wel eens het
paard van Troje zou kunnen
worden, waarmede Brussel zal
pogen zijn verfransende invloed in de omliggende federaties binnen te smokkelen
In « Gazet van Antwerpen »
schreef Karel De Witte een
maand geleden nog dat de federaties van gemeenten er nodig zijn om vlaams-Brabant
werkelijk te beveiligen tegen
de verfransing, en dat er geen
enkel ekskuus uit te denken is
om die gordel van federaties
niet tot stand te brengen.
Wij willen graag zijn mening
bijvallen, maar dan enkel op
voorwaarde dat de noodlottige
kettinguitwerking van artikel
35 van de huidige' taalwet
wordt onmogelijk gemaakt, zoniet zal weldra blijken dat de
federaties van gemeenten rond
Brussel slechts nieuwe vangarmen zijn, waarin ditmaal tientallen vlaamse gemeenten gevat en aan voortschrijdende
verfransing blootgesteld zullen
worden.
In de regeringsgetrouwe bladen verdringen de toestandschrijvers elkaar om toch maar
op de eerste rij te kunnen
staan bij het bewieroken van
de geniale (?) gedachte die
heeft voorgezeten bij het ontwerpen van de federaties van
gemeenten rond Brussel, die nu
eens voorgoed een dam moeten
opwerpen tegen de verdere opmars van de verfransing in het
vlaamsbrabantse
ommelandHet is niet de eerste maal dafi
een dergelijke illuzie een ontnuchtering is geworden. Na
Hertoginnedal meende men dat
het invoeren van taaitegemoetkomingen het gevaar van de
zes randgemeenten had afgewend. Zes jaar later moet men
toegeven dat dezelfde faciliteitengemeenten nu de springplank naar de verfransing van
weer andere vlaamse gemeenten zijn geworden. Van de aanvankelijke euforie is nog enkel
de wrange nasmaak van hetbedrogen-zijn overgebleven. '
Meer dan ooit blijven wij ge
mening toegedaan dat de emg
mogelijke en afdoende beveiliging van Vlaams-Brabant bestaat in de verwezenlijking
van een federale staatsstruktuur, zodat Vlaanderen en
Vlaanderen alleen zijn eigen
beveiliging kan ter hand nemen.

m.v.d.S.'

\
soens

staat niet alleen!
JUr Het Verbond van het Vlaams Over"^fV heidspersoneel keurt de verklaringen van minister Harmegnies af volgens
dewelke de burgemeesters en sekretarissen in vlaamse gemeenten Frans zouden moeten verstaan om tegemoet te
komen aan de imperialistische motieven
van enkele plaatselijke verkozenen die
zich in het Frans wensen uit te drukken.
Het VVO roept alle burgemeesters en
sekretarissen van het vlaamse taalgebied op alleen het Nederlands als voertaal te aanvaarden en stelt burgemeester Soens van Strombeek-Bever tot voorbeeld.
Tot staving kan trouwens het advies nr
2067 van 3 maart 1966 van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht aangehaald
worden.
Het VVO protesteert tegen het optreden van de goeverneur van de provincie
Brabant, die aan burgemeester Soens
zou meegedeeld hebben dat de verkiezing van de schepenen in zijn gemeente
ongeldig zou zijn omdat twee FDFraadsleden niet aan de stemming deelnamen. Het VVO vraagt zich af hoe
lang een franstalige goeverneur nog bevoegd zal blijven voor de aangelegenheden van het nerterlandse taalgebied.
^U^ Het hoofdbestuur van het Verbond
^ > van Vlaamse Oudstrijders '(VOS)
drukt zijn simpatie uit voor de vlaamse
burgemeesters die zich verzetten tegen
de pretentie van de frankofone gemeenteraadsleden, die het beginsel van de
eentaligheid van Vlaanderen in het gedrang willen brengen. Het Verbond
VOS is bovendien van mening dat het
volstrekt onduldbaar is dat in het nederlandstalig landsdeel een raadslid zijn
eed in een vreemde taal aflegt. Het
Verbond VOS verzoekt alle vlaamse
verantwoordelijken de betreffende burgemeesters volledig te steunen en terzake geen kompromissen te aanvaarden.
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parlementaire krabbels
in

de
kamer
Na een maratonzitting van de regering verklaarde eerste-minister Eyskens
nog verassend fris, in de prille morgen,
dat zijn ploeg was klaar gekomen met
het ontwerp over de agglomeraties, federaties en de vrijheid van de huisvader. Rustig en hooghartig stond hij de
wachtende perslui te woord. Hij ontweek handig de stekelige vragen, deed
verwonderd over de inhoud van andere
«odat de vragensteller in verwarring geraakte en sprakeloos werd door de
schrik een bok te hebben geschoten.
Het ontwerp is een turf van ruim 200
artikelen dat naar een speciale kommissie zal worden geloodst. En hoewel de
tekst nog niet werd bekend gemaakt,
zijn reeds een paar gemeentemandarijnen in het geweer gekomen. Zij weten
echter al dat zij in het agglomeratieof federatiekollege zullen kunnen zetelen. Er zal boven hun hoofd een soort
opperburgemeester worden gedropt, en
dan zal hun rijkje uit zijn. Daartegen
hebben deze gemeentelijke grootheden
reeds een paar fraai klinkende beginselen gevonden.
De CVP-er De Vlies, een arts uit Leuven, interpelleerde over de gevaren van
pijnstillende middelen. Hij wees op de
risico's voor nierziekten die soms een
dodelijke afloop kennen. Hij stak de
draak met de publiciteit die het heeft
over de gelukkige gezinnen, die beschikken over een doosje poeders Mann
of Wit Kruis. Tot besluit vroeg hij verbod van reklame voor deze spullen, en
drastische beperking van het verbruik
door de aflevering afhankelijk te stellen van een medisch voorschrift. De
CVP had een motie ingediend aansluitend op de interpellatie. Van Acker las
ze voor en zei met een grijns dat ze onontvankelijk was ! Stomme verbazing
bij de interpellant en de ondertekenaars. Van Acker zei ritueel : het incident is gesloten. Nadien werd dan toch
de motie in de reglementaire vorm gegoten. Minister Namèche had voordien
een nietszeggend antwoord gegeven,
waarop De Vlies geprikkeld en op iets
hogere toon had gereplikeerd.
Oud-vice-premier De Clercq interpelleerde minister De Paepe over het bestendig tekort in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het was een goede interpellatie echter niet denderend zoals
in zijn grote tijd toen hij de regering
Harmei werkelijk in de hoek had. De
ijonge Claes, een toekomstig socialistisch minister was ook niet bijzonder
goed op dreef. Zijn verwijzing naar het
bekende citaat « Saidaj's vader had een
buffel », om de herhaling te suggereren,
deed het niet. Claes is blijkbaar beter
thuis in de lektuur van parlementaire
dokumenten dan in die van de letteren.
In verschillende interpellaties werd
storm gelopen tegen de beruchte proviBie die van de zelfstandigen wordt geeist in het regime van de BTW. Defraigne een Luiker P W - e r nam het eerst
Snoy d'Oppuurs, minister van Financiën
in het vizier. Defraigne kan gevaarlijk
uit de hoek komen met spitse onderbrekingen die hij met zijn scherpe neusBtem op zijn slachtoffer afvuurt. Zijn
tussenkomsten zijn zelden sereen,
meestal demagogisch, maar goeddoordacht,- puntig en vaak humoristisch geformuleerd. Hij sprak dit keer zonder
één snipper papier, met wisselende
toonhoogten. Hij startte rustig, werd bij
beurten tartend en betogend. Honend
vroeg hij de minister hoe men de handeling in het recht noemde, waarbij
men het bezit van de anderen in het
eigen voordeel gebruikt. « Vervreemding » zei hij als een rechter die een
vonnis uitspreekt. Uitdagend zei hij aan
de minister : als gij in de boosheid volhardt en de zelfstandigen in opstand
komen, zult gij ons op uw weg vinden.
Snoy d'Oppuurs inkasseerde rustig. Tijdens het trommelvuur van Defraigne
was oud-middenstandsminister
graaf
d'Alcartara komen binnenwandelen. Om
aan te tonen dat hij de toestand voor de
zelfstandigen niet dramatisch vond. liep
hij ontspannen voor de neus van de
donderende Defraigne, met de handen

in de broekzakken, daarbij openlijk demonstrerend dat hij de adellijke manieren had afgelegd en de demokratie tot
in haar ongegeneerdheid had aangenonomen.
Jef Olaerts zei zonder passie te zullen
spreken. Hij onderzocht uitvoerig de
juridische grondslag van het koninklijk
besluit waarbij de provisie van de BTW
wordt geëist. Hij citeerde arresten van
de raad van state, en besloot dat het
gewraakte koninklijk besluit onwettelijk is. Het is geen toegevoegde waarde,
zei hij scherp, maar een toegevoegde belasting. Hij betoogde dat de beroering
bij de zelfstandigen volkomen verantwoord is. Hij vroeg de minister met
aandrang het koninklijk besluit in te
trekken : het is de doodsteek van tienduizend bedrijven.
Baeskens, de CVP-specialist, een gezellige dikkerd, kwam omzichtig de minister te hulp, daarbij steeds erop bedacht de geit en de kool te sparen. Hij
suggereerde de minister de betwiste artikels te vervangen door andere in samenspraak met de zelfstandigen.
Simonet, de brusselse socialist poseerde voor staatsman. Hij stootte in koelen
bloede de opgewarmde Defraigne voor
het hoofd, gaf de zelfstandigen een paar
prikjes, en de minister wat goede raad.
Na zijn zwenking op het BSP-congres
oordeelde hij het nuttig nog een boogje
uit te voeren in de richting van de regering. Simonet heeft zijn opstandige
tijd afgesloten. Nu komt zijn opbouwende periode, zoals dat heet... in een toekomstige regering.
nik claes

Volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters stelde de
minister van Volksgezondheid een aantal vragen aangaande de « spookschepen » die giftige stoffen in de
Noordzee lozen.
In zijn inleiding maakte hij er de minister attent op
dat door het stijgende kwikgehalte in de Noordzee de
fauna en de flora totaal vernietigd zullen worden. Hij
haalde de rezultaten van de vaststellingen aan op het
eiland Grind en in de Waddenzee waar vergiftigde mosselen en vissen werden aangetroffen. Hij vermeldde tevens het rapport van het zeelahoratorium van Delft dat
zegt dat het eten van schaaldieren voor de mens uiterst
gevaarlijk wordt en dat de aanwezigheid van het kwik
in de Noordzee reeds over de gevaarlijkheidsgrens heen
is.
Als derde punt haalde Coppieters het zich niet vermengen van zoetwater met zoutwater aan en dat daardoor
de opstapeling van afvalstoffen in de hand wordt gewerkt.

in

de
senaat
Vorige week donderdag was er kommunautaire deining in de Senaat.
Vooreerst werd de regeringsvesting
echter gedurende 3 uur bestookt door
de vereende waalse krachten van de
drie traditionele partijen en van het
R.W. Voor komi>ensatie voor de nietvestiging van de deeltjesversneller. Op
zulke ogenblikken vinden de franstaligen altijd spontaan de eenheid over
alle geschillen heen.
Eyskens die de franstaligen nooit aandurft was zeer mat in zijn repliek en
minister Leburton beloofde onrechtstreeks weer heel wat.
De enige vlaamse stem in dit debat
was die van senator Jorissen, die nuchter de cijfers meedeelde die de regering Eyskens, op grond van eigen beslissingen uitgegeven heeft voor regionale ekonomie : 2 miljard meer voor
Wallonië dan voor Vlaanderen en dat
terwijl minister Vlerick op grond van
objektieve maatstaven 60 % van deze
kredieten voor Vlaanderen opeist.
Nadien kwamen de interpellaties
Hougardy en Lagasse over de houding

Tenslotte hekelde ons kamerlid het feit dat de overheidskontrole onvoldoende is zodat hv. Bayer een zelfkontrole mag uitoefenen op zijn afvalstoffen. Een kontrole die te beperkt is, te sporadisch en aan wal gebeurt
zodat de autenticiteit van de stalen onkontroleerbaar is.
De vraag die Maurits Coppieters aan minister Namèche
stelde bestond uit vier leden : of de minister precieze
gegevens heeft over de giftige stoffen en de kontrole van
het in zee storten van deze schadelijke stoffen. Welke
maatregelen reeds genomen werden en zullen worden
genomen om dit uitstorten te voorkomen? En of de minister het niet nodig acht in europees verband gekoördineerde maatregelen te doen treffen ?
Als vierde deel
of de minister het
wil huldigen om
voor de vervuiling

van zijn vraag wou Coppieters weten
principe « de vervuiler betaalt » niet
de firma verantwoordelijk te stellen
?

van de burgemeesters van Vilvoorde en
van Strombeek-Bever in verband met
het weigeren van de eed van twee ge-^
meenteraadsleden door de eerste en van
de franse eed van twee gemeenteraadsleden door de tweede.
Senator Baert en ook Van der Poorten, gesteund zelfs door Custers en Van
de Kerckhove, maakte schoon schip van
de juridische argumentatie van minister Harmegnies, die wel toegaf dat hij
geen sankties zou treffen, die wel bereid is een nieuwe wet mee goed te keuren (zegde hij althans) maar die toch
bij zijn stelling bleef dat de huidige
wetgeving de franse eed toelaat. Senator Baert, die weer eens liet horen wat
een briljant jurist hij is, betoogde dat
een jonge wetgeving die in strijd is met
een oude, steeds de doorslag geeft omdat ze de meest nieuwe is. Overigens
noemde hij de omzendbrief van de minister onzinnig en vroeg hij die in te
trekken.
Senator Jorissen betoogde dat de minister hier de wet niet volgde, zoals hij
ze niet eerbiedigde voor de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht en ze niet toepast voor de pariteit op de hogere ambtenaren in de gemeentediensten van
Hoofdstad-Brussel. Hij wees op het feit
dat voor de vrijheid van het gezinshoofd en voor de Voerstreek de regering zelf de nodige initiatieven neemt
terwijl ze nu het parlement de zaak
wil laten opknappen in de hoop dat de
zaak op de lange baan geschoven wordt.
Evenals senator Baert oracht hij hulde
aan burgemeester Soens. Hij bracht ook
de brief van Descamps ter sprake en
vroeg de P W en de CVP waarom ze
die man hielpen zijn anti-vlaamse plannen te verwezenlijken. De repliek was
de stilte van het graf. Noch de P W

noch de CVP gaf een kik. Ze vervloekten Descamps in alle stilte.
Ook de zaak van de waarborgsom die
de zelfstandigen dienen te storten voor
de BTW, kwam ter sprake door mondelinge vragen van Wim Jorissen en van
de PLP-senator Parmentier. De minister gaf na duidelijke onderrichtingen
van de eerste-minister, die naast hem
post had gevat, een vrij verwarde uitleg.
Daar de bespreking van de interpellaties veel langer duurde dan voorzien
was werden een paar andere interpellaties niet eens afgehandeld. Te half acht
bleek het immers dat men niet eens de
voorzorg genomen had voor proviand te
zorgen voor de 200 leden van het personeel, waarop senator Jorissen zich herinnerend dat hij als sekretaris van de
senaat o.m. dient te waken over de belangen van dat personeel, prompt de
sluiting van de zitting vroeg en de steun
van alle senatoren kreeg.
Deze week vergaderde de senaat niet
omdat ze sinds een jaar probeert de
eerste week van de maand vrij te houden voor kommissievergaderingen.
We hebben echter de indruk dat de
kommissies daarom niet meer vergaderen en toch stapelt zich het werk op.
En uiteindelijk komt er vlak voor de
vakantie altijd een massa bij, vooral
door de nalatigheid van de regering die
altijd ongeveer met alles te laat komt.
Voor de vakantie zal Eyskens dan de
goedkope demagoog uithangen door te
vragen dat de Senaat later met vakantie zou gaan. Zo zullen zijn slechte ontwerpen er dan met minder kritiek doorslippen. De eerste-minister noemt zich
zelf echter een voorbeeldig demokraat,
die overvloeit van eerbied voor het parlement...
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het dosfelinstituut en
de politieke vorming
Tweehoog boven de Brusselse Tribunestxaat, vlak bij het parlementsgebouvi^ en de voornaamste politieke zenuwcentra, heeft het Dosfelinstituut zijn tenten opgeslagen. Het is op een boogscheut van de
Wetstraat, maar de buurt is nog echt brussels-vlaams gebleven, dat merk
je aan de voertaal op straat, in café en vs^inkel.
Eigenlijk is het Dosfelinstituut in het antwerpse gestart. H e t was onze
betreurde vriend Etienne Slolsse die samen met voorzitter Maurits Coppieters in 1967 aan het instituut zijn eerste elan gaf. N a zijn overlijden
installeerde het instituut zich vlakbij het centrum van de politieke macht
in dit land om diverse praktische redenen. Onder de leiding van volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters (voorzitter) en direkteur Walter
Augustijnen is het inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig politiek
informatie- en vormingscentrum, tot een erkende instelling voor volksopvoeding.
Wij hadden deze week een praatje met de h. Augustijnen, die ons een
overzicht gaf van de huidige werking en de toekomstperspektieven van
het Dosfelinstituut.

Walter, wat richt het Dosfelinstituut zoal uit in de loop van
een jaar ?
Om u een idee te geven : In
het afgelopen werkingsjaar waren er niet minder dan 6 colloquia of studienamiddagen waaronder een opgemerkt 3-daags
colloquium met de nationale minderheidsgroepen in West-Europa :
daar waren o.m. Basken aanwezig
die sympatizanten waren van ETA
en ook een kleinzoon van Aguirre,
die eens prezident was van Baskenland. En o.m. door de vlaamse
pers biezonder opgemerkt en uitvoerig besproken colloquium van
twee dagen over « Mens, arbeid,
kapitaal ».
De cyklus «t Gemeentebeleid »
werd in het pre-elektoraal gemeenteraadsverkiezingsjaar
een
denderend sukses. Niet minder
dan 25 zondagen met 420 deelnemers in de vijf provinciehoofdplaatsen.
Een meer dan gevuld winterprogramma, niet ?
Ook regionaal kende het Dosfelinstituut zowel naar aantal als
naar diversiteit van onderwerpen
een merkelijke expansie. Niet alleen kulturele problemen zoals
nederlandse integratie in Europa,
Frans-Vlaanderen en zijn problematiek en dergelijke werden een
sukses maar ook maatschappelijke
en sociale aktuele dingen kwamen
aan bod zoals de demokratizering
in het onderwijs, ruimtelijke ordening in de gemeente, groene
zones, woonzones, industriezones
en landbouwzones in het Waasland, gemeentekieswet, federalisme en dergelijke.
In het totaal volgden 696 kursisten gedurende 36 volledige dagen
en 16 namiddagen of avonden de
kursussen waarbij 54 inleiders of
lesgevers waren betrokken. Dat
dit alles niet zomaar vanzelf kan
maar in samenwerking gebeurde
met de provinciale verantwoordelijken — thans provinciale direkteurs — hoeft geen betoog. Deze
mensen, die toch al meer dan genoeg werk hebben, kweten zich
met een grote toewijding van hun
taak en verdienen uiteraard alle
lof. Ook nog andere vrijwillige
werkers zoals boekhouding en sekretariaatswerk voor syllabussen
en kursussen kwamen daarbij kijken.
De omvang van aktiviteiten en

het voorbereidend werk vergen
eigenlijk een staf van minimum
vijf mensen plus evenveel administratief personeel, daar waar
wij dit nu met heel wat minder
mensen moeten doen. Zonder dit
hogervermelde vrijwilligerswerk
zou de expansie van het instituut
er inderdaad ook niet gekomen
zijn. Niet alleen de expansie van
onze aktiviteiten maar ook de bekendheid bij andersdenkenden of
niet-VU-leden of sympatizanten.

'Activiteit met niveau
De aktiviteiten van het Dosfelinstituut staan op niveau.
Het coUoqu-'um over onderwijsproblemen in oktober 1969 was
daarvan een sprekend voorbeeld.
Een deskundige in onderwijsproblemen zei na afloop dat hij maar
zelden een samenspraak van verschillend gezinden en ideologisch
uiteenlopende mensen op een dergelijk niveau had meegemaakt.
Ook ons colloquium « Mens, arbeid, kapitaal » mocht in die zin
gelukt worden genoemd. Er namen zowel studenten als arbeiders, syndikalisten als ondernemers, politici en werknemers aan
deel De diversiteit op levensbeschouwelijke bazis is pluralistisch
te noemen. De uitwisseling van
informatie en van ideeën, van een
naar levensbeschouwing en achtergrond
verschillend
publiek
werkt verrijkend voor iedereen.
Bovengenoemde twee colloquia
stonden onder de inspirerende en
stimulerende leiding van onze
voorzitter, kamerlid Coppieters.
Wat die man aan dinamiek en inspiratie voor zo'n instituut meegeeft is van onschatbare waarde.
De persoonlijkheid van deze
steeds nadenkende, steeds de hem
omringende wereld aan eigen inzichten en ervaringen toetsende
man, is de drijvende motor van
het Dosfelinstituut.

Ik vernoem voornamelijk de publikatie over « Informatie en demokratie » die een buitengewone
belangstellmg kende. Recenties
en bestellingen kwamen uit de
meest verscheidene hoeken : van
de studiediensten van andere partijen, van diverse kulturele tijdschriften, van de BRT tot de diensten van de eerste minister toe
bewezen dat onze stem wel degelijk werd gehoord.
Onze nota nr 2 over « ontwikkelingshulp », bilan en perspektieven in ons land, kwam als een kei
in de ministeriële kikkerpoel terecht. Van deze nota werden zo'n
1100 ex. verkocht en daarmee is
de oplage omzeggens uitverkocht.
De nota werd in diverse kringen
die zich bezighouden met ontwikkelingshulp besproken en een
aantal ideeën daarin geformuleerd
zijn thans gemeengoed geworden.
Wat heeft het
Dosfelinstituut
voor het nieuwe jaar in petto ?
Naast de cyklus « Federalisme »
die op het ogenblik druk wordt
bijgewoond op twee plaatsen, te
Leuven en te Gent, en die in totaal 10 zondagen zal in beslag nemen is een tweedaagse reis naar
Nederland gepland naar typische
voorbeelden van eigentijdse urbanizatie- en agglomeratievorming,
met name de Bijlmer bij Amsterdam, Dronten in de nieuwe polders, en de stad Emmen in de provincie Drente. Dit is een realizatie
van een oude belofte aan de kursisten van de kursus « gemeentebeleid ». Voor deze aktiviteit
wordt een degelijke voorbereiding
voorzien. Ze wordt voorafgegaan
door een tentoonstelling met
daarop inhakend diskussiegroepen
te Antwerpen. De reis is dus niet
zomaar een plezierreisje maar een
toetsing in de praktijk van wat op
voorhand verwerkt werd. Dit als
voortzetting van «Ruimtelijke ordening I ». In voortzetting van
« Mens, arbeid, kapitaal » zal einde maart een ganse dag worden
gewijd aan de nieuwe ondememingsstrukturen waar wij het
vraagstuk van kontrole en medebeheer onder de loepe zullen nemen. Hopelijk wordt in september
1971 daar nog eens bij aangeknoopt met een colloquium over
tipische sindikale problemen.
Een belangrijk punt van vorming vindt de direktie en de staf
ook de vorming van kaders. Beter
en menselijker vergaderen en besturen, kommunikatie en human
relations worden vanaf dit jaar
intensief aangepakt door konkrete
training van langlopende kadervormingsdagen. Minimum twee
volledige dagen. Zo een intensieve
training beschouwt de staf als
een investering op lange termijn

die ook moet bijdragen tot een
meer verfijnde algemene en politieke vorming van de vlaamse
mens in zijn gemeenschap. Uiteraard zal ook weer enorme aandacht worden besteed aan regionale studiedagen o.m. in Limburg,
Oost- en West-Vlaanderen en aan
een doorgezette gespecializeerde
begeleiding van gemeentemandatarissen. O.a. staan daar voor onmiddellijk op het programma een
lessenreeks over gemeentefinancien en -begroting, over ruimtelijke ordening in het gemeentelijk
kader, alsmede iniatiedagen voor
gemeentemandatarissen met als
hoofdtema's : « rechten en plichten » en « het voeren van een goede oppozitie ».
Wat de publikaties betreft : van
de tekst «Mens, arbeid, kapitaal I»
zal een publikatie verschijnen.
Over Brussel en ruimtelijke ordening zal eveneens een Dosfeldokument uitkomen terwijl wij voor
de nota's ons zullen afstemmen
op de onmiddellijke politieke aktiviteiten.
Aldus hoopt het Dosfelinstituut
in een geest van een pluralistische
vorming belangstelling te wekken
voor wat nu leeft en groeit in onze gemeenschap van de jaren '70,
informatie te verzamelen en het
ordenen voor belangstellenden, zoveel mogelijk kritisch persoonlijk
inzicht te laten verwerken op haar
studiedagen en gespreksavonden
zodat hieruit kan ontstaan een beter geïnformeerd en gevormd politiek kader voor de vlaamse gemeenschap.
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Publi\attes
Het Dosfelinstituut is voor het
ogenblik het enige politieke vormingsinstituut dat zo'n talrijke
en gedifferentieerde aktiviteiten
heeft. Het speelt bovendien op het
nationaal vlak een rol die niet zomaar uit te vlakken is en dit is
te merken aan talrijke reakties
en de besprekingen in de kranten
van onze colloquia en publikaties.

Maurits Coppieters en Waltei Augustijnen
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de wereld
(Argos) De recente perskonferentie van
Georges Pompidou en zijn ontmoeting met
bondskanselier Brandt ( 2 5 , 26 jan.) te Parijs
hebben weer eens het probleem van de europese eenmaking centraal in de belangstelling
gebracht. Drie dagen later voerde de Gaulle's
opvolger dan ook nog besprekingen met premier Colombo van Italië zodat de aandacht
nu vanzelf toegespitst is op Brussel waar op
8 februari e.k. de Europese Zes weer eens
bijeen zijn. Op 14 december waren de besprekingen over ekonomische en monetaire
integratie aldaar in een impasse geraakt. Maar
de Europeërs zijn om die tegenslag niet verlegen. In juni e.k. komen ze immers samen
onder voorzitterschap van Maurice Schuman
himself om het ietwat gestrande europese
schip voorgoed vlot te krijgen. Te Brussel zal
dus alleen maar geschaafd worden aan het
Verdrag van Rome ( 1 9 5 9 ) en aan de op- en
aanmerkingen die te Parijs, na het onderhoud
van het franse staatshoofd met de partners uit
Bonn en Rome, uit de bus zijn gekomen.

praten over
europa
Gebrek aan nuancering is zeker het laatste verwijt dat men Pompidou (n.a.v. zijn konferentie)
kan toesturen. De franse prezident gewaagde nl.
van een konfederatie van staten « die hun politiek
wensen te harmoniëren en hun ekonomie willen integreren ». Hiermee heeft Pompidou elegant aangegeven hoe pozitief hij staat tegenover de ekonomische eenmaking. De politieke integratie wimpelt
hij evenwel af met een : nou mij niet gezien. Dit
genuanceerde « harmoniëren » laat evenwel niet
veel deuren op interpretatie open. Het betekent gewoon dat Pompidou, zoals zijn illustere voorganger,
alle supra-nationaal gezag afwijst waarbij lidstaten
in een minderheid-tegen-meerderheid-opstelling belangrijke beslissingen zouden nemen. Toch schijnt
hij iets te voelen voor politieke samenwerking op
europees niveau, maar hiervoor bedingt hij de eensgezinde besluitvorming van alle nationale regeringen. Tegenover de toetreding van Groot-Brittanië
staat het franse staatshoofd niet negatief, maar het
fiere Albion moet niet, nog voor zijn opneming,
komen afdingen op zijn monetaire bijdrage.

in de implikaties van zijn niet-aanvalspakt met de
SU, zijn pools-duits verdrag en de narigheid met
wat eens de hoofdstad aller Duitsers was. De franse
« Humanité » zoekt al spijkers op laag water. Bloklettert het orgaan van de KP : de ontmoeting
Brandt-Pompidou « blokkeert » de ontspanning. En
zowat overal groeit de mening dat Brandt de franse
steun voor zijn Ostpolitik met toegevingen op het
vlak van Europa heeft betaald. Men vindt verdachte indikaties in de omstandigheid dat de bondskanselier nu blijkbaar kan akkoord gaan met het
« pragmatisme » van Pompidou. Dit pragmatisme
houdt toch in dat men niet op de eerste plaats over
supra-nationale instellingen moet zeuren (en over
wijzigingen aan het Verdrag van Rome) maar nu
konkreet aan een overgangsfaze moet denken. Wat
overbleef omschreef Pompidou als « faux problèmes ». Verder raadselt men er lustig over hoe die
konfederatie van staten, een statenbond dus, verenigbaar is met de autentieke europese federatie
(bondstaat) kan nu natuurlijk vrij uit beweren dat
Brandt zijn belangstelling van het Westen naar
het Oosten heeft verplaatst en velen zullen de kanselier niet langer geloven wanneer hij het tegendeel beweert.
Italiaans aandringen
Wist u dat ook Italië duchtig op europese integratie aanstuurt ? Het land « wo die Zitronen blühen » is dat verschuldigd aan de nagedachtenis van
de Gasperi. Premier Colombo en Aldo Moro (minister van Buitenlandse Zaken) hebben zich daar te
Parijs hard achter een paar duitse suggesties opgesteld. Ook naar het gevoel van de Italiaanse premier is het ondenkbaar dat een land met sterke
munteenheid (DM) tijdens de eerste faze al zou
besmet worden door inflatoire tendensen in de
ekonomie van zijn partner. In zijn afscheidswoord
raakte de Italiaanse premier even de beschikkingen aan waarbij kontrole overwogen wordt op het
nuttig gebruik van fondsen die uit de geplande
wederzijdse hulp van de lidstaten voortvloeien. Er
was ook sprake van het toevoegen van drie « korrektiejaren » aan de overgangsperiode van vijf
jaar. Hij refereerde ook vluchtig naar de europese
veiligheidskonferentie van de toekomst en de gevoeligheden die dit kan loswoelen in de VSA (die
er niet bij is) terwijl de Sovjetunie wel van de partij zou zijn. Dit alles en nog veel meer (alleen een
bankier is wegwijs in het labyrint van monetaire
fazen) zal aanstaande week te Brussel te berde komen. In een geest van goede wil (Pompidou).
In het verleden hebben de Zes bewezen dat ze
aardig over toltarieven, karnemelkprijzen, olie,
aardappelen en andere peulvruchten kunnen zeuren, vaak is gebleken dat de teelt van bretoense
perziken en belgische asperges, van duitse hoenders en varkens voor hen geen geheimen kent.
Misschien gaan ze zich morgen te Brussel ontpoppen als m#rktexperten (waarom niet ?) maar ook
als dragers van de « Europese Geest ». De europese
integratie (van ekonomisch of politiek formaat)
blijft een grandioze idee die meer waard is dan
cijfers en statistieken, hoe eerbiedwaardig die heiligen van 't getal verder in hun pijnlijk tekort aan
flexibiliteit ook mogen wezen.

ergens nog steeds bankier

• ApolIo-14 in regenbui met vertraging
vertrokken naar de maan, met aan
boord Alan Shepard (eerste amerikaanse ruimtevaarder), Ede^ar Mitchell en
Stuart Roosa. Na moeilijkheden met de
koppeling wordt de reis voortgezet.
• Internationaal gerechtshof te Den
Haaer weigert op het verzoek van de
zuidafrikaanse regering in te gaan, een
zuidafrikaans rechter te benoemen voor
de beoordeling van een oo verzoek van
de UNO uit te brengen advies inzake de
aanwezïeheid van Zuid-Afrika in Zuidwest-Afrika. Pre+oria ziet in deze weigering een stellingname a priori tegen
Zuid-Afrika.
• De Soviet-TJnie geeft als uitleg voor
de quasi-t'itale beperking der uitwijkingsmoffcMikheden van russische joden naar Israël, haar vrees deze uitwijkelingen in het Israëlisch leger te zien
inlijven.
• Generaal Amin, nieuwe oegandese
staatsleider, zoekt steun bij de kerkelijke gemeenschappen en beschuldigt Soedan van lïrensschendJngen, waarop Soedan replikeert dat Oeganda zuidsoedanese rebellen tegen het regime van
Kartoem, die vanuit Oeganda opereren,
beschermt.

deze week
in de wereld
• Nieuwe onlusten te Reggio di Calabria daar de regionale overheid nog
steeds aarzelt de stad als regionale
hoofdplaats aan te duiden. Te Rome
doen zich herhaaldelijk incidenten tussen neo-fascisten en linkse groepen
voor.
• Na in opdracht van de oostduitse regering het verkeer vanuit West-Duitsland gehinderd te hebben — uit protest tegen het kongresseren van westduitse partijen of het bezoek van de
westduitse prezident Heinemann aan
West-Berlijn, — herstellen die zelfde
autoriteiten de sinds jaren onderbroken
telefoonverbindingen
tussen
beide
stadsgedeelten. Te Bonn oefent de CDU
tijdens het debat over de buitenlandse
politiek strenge kritiek uit op Brandts
Oostpolitiek, niet principieel doch vooral op de zwak geachte taktiek.
• Konakry (Guinee) verbreekt de diplomatieke betrekkingen met WestDuitsland « wegens samenzwering van
Westduitsers tegen Guinee ». Nieuwe
terechtstell'np'pn van terdoodveroordeeld'"'.
• Arbeiders van Stettins grootste
scheepswerf (Warski - 12.(M)0 werknemers) vormen eigen komitee, waarvan
niet-kommunisten de overgrote meerderheid vormen. Partijsekretaris Gierek
wordt verplicht nieuwe toegevingen te
doen.

Tijdens de gesprekken die hij met Brandt voerde
'(en met Scheel, Buitenlandse Zaken) heeft Pompidou die items nog eens speciaal herhaald. Maar
de franse prezident had nog andere informatie achter de hand : Frankrijk wil niet weten van een monetaire unie op lange termijn. Wel heeft Pompidou
ingestemd met een tweede faze waarbij de oprichting van een centrale Europese Bank wordt overwogen ( hij is aldoor een tikje bankier gebleven)
en hij is ook geestdriftig voor het laten fungeren
van europese ministers met kompleet-europese bevoegdheden, en die los van nationale bemoeizucht
zouden opereren. Maar hij is niet erg loslippig als
men hem vraagt wanneer dit plan, naar zijn staatshoofdelijk inzicht, zal bewerkstelligd worden
(Scheel wil wel solliciteren maar « vreest » dat hij
daarvoor zo oud moet worden als Adenauer-Methusalem). Verder staat Frankrijk rezoluut achter de
Ostpohtik van de ploeg Brandt-Scheel en Pompidou
deelt de intenties van de kanselier omtrent Berlijn
en de europese veiligheid. Maar Brandt moet intussen maar niet praten met de DDR, over de toegangsroutes naar Berlijn en zo. Brandt wordt verzocht te wachten op het « groene licht » van de
Grote Vier. een gezelschap waar Frankrijk toevallig ook zitting heeft. Brandt dankt bijna ontroerd.
Hij is alweer weg naar Bonn waar Bahr hem opwacht met 'n benediktijnerverslag over de jongste
tribulaties rond Berlijn. Tegelijk verneemt hij dat
Barzel (van de CDU-oppozitie) weer eens verklaard
heeft dat Duitsland werd uitverkocht.

• Legers van Egypte, Jordanië, Syrië
en Irak in staat van paraatheid wegens
het naderen van de vervaldag van het
wapenbestand met Israël, daar er geen
schot zit in de besprekingen van de
Jarring-kommissie.
• Harde onderhandelingen tussen de
olie-voortbrengende landen en de grote
westerse oliemaatschappijen te Teheran. De westerse maatschappijen waren
zinnens 1 fr. per vat meer te bieden, de
olieproducenten eisten echter 12,50 fr.
opslag per vat ruwe olie, eis waarop de
maatschappijen zouden 'ngaan. De olieproducenten eisen echter bovendien
nog een jaarlijkse opslag van 2,5fr fr.
per vat. De amerikaanse regering deelt
Algiers mede zich afzijdig te zullen
houden in het frans-algerüns oliegeschil. In de rangschikking der olieproproducenten staan de USA vooraan, gevolgd door de Soviet-TJnie. Iran. Venezuela. Saoedi-Arabië en Libië. Met een
mislukking der oliekonferentie wordt
rekening gehouden.

tussen oost en west
Men mag aannemen dat Brandt op dit ogenblik
wel andere zorgen aan de oren heeft dan alleen
maar de europese integratie. Men vraagt zich zelfs
af hoe de bondskanselier onverdeelde belangstelimg voor het Westen (dat is de EEG-affaire toch)
acn de dag kan leggen terwijl hij zo na verdrinkt

• Nieuwe eskalatie in de Vietnamese
oorlog ; amerikaanse bommenwerpers
bestoken Zuid-Laos ter voorbereiding
van een offensief op de Ho-Tsji-Minhweg. 5000 zuidvietnamese parakommandos gedropt in Zuid-Laos.

• Israëlische overval op palestijnse bazis in Libanon. In Gaza plegen verzetslieden een bomaanslag op het postkantoor, waarbij 61 personen gewond worden.
Bloemen van Brandt op de Gaulle's graf te Colombey les deux églises.
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4 0 0 onderzeeboten
De russische onderzeevloot telt t h a n s 400 eenheden. P e r jaar worden er 15 bijgebouwd, een r e k o r d
dat zelfs niet door Amerika overtroffen wordt. De
gemiddelde bouwduur van een amerikaanse duikboot bedraagt drie jaar, ook w a n n e e r het om seriebouw gaat. De russische duikboten zijn met raketten uitgerust waarvan de draagwijdte varieert van
650 tot 2800 km.
Intussen is ook de russische raketbazis te Cienfuegos op Kuba een feit. Wat in 1962 bijna tot een
botsing tussen de Sovjet-Unie en de USA leidde,
op het nippertje voorkomen doordat Chroesjov voor
K e n n e d y de vlag streek, blijkt nu bijna onopgemerkt
en zonder echt amerikaans protest tot stand gekom e n : het vestigen van een beweeglijke russische
m a r i t i e m e raketbazis vlak voor de amerikaanse
kust tussen Florida en het Panama-kanaal, met
bunkers, geleidezender en raketafweerbatterijen.
In 1962 w e r d e n echter van russische en kubaanse
zijde « onvoorzichtige woorden » gesproken, in
1970-71 w e r d e n alleen een p a a r beleefde nota's gewisseld.

bretoense plaatsnamen
De volksnationale strijd der Bretoenen — die
momenteel niet m e t plastiekbommen wordt gevoerd, zoals w e r d « aangekondigd », welke « aankondiging » door bepaalde bladen klakkeloos werd
overgenomen — bestrijkt alle gebieden, u i t e r a a r d

ook het taalgebied In tegenstelling met zekere
Vlaamse regionale en plaatselijke besturen aarzelen trouwens de bretoense departementele gekozenen niet, hun m a n te staan in deze taalstrijd De
« conseil general des Cótes du Nord » volgde aldus
het voorbeeld van deze van Finistère, om eenparig
de wens uit te drukken van het herstel der bretoense plaatsnamen, zowel in de dienst van Bruggen
en Wegen als in de Algemene Landbouwdirektie,
« om daardoor bij te dragen tot het behoud van een
kuituur en een taal, die een der rijkdommen van
Bretanje en de fierheid der Bretoenen u i t m a a k t ».

kleurlingen bij duitse politie
Met het oog op de te Munchen te houden Olimpische Spelen moet de stedelijke politie uitgebreid
worden. Men is daarmee reeds begonnen, o.a door
de aanwerving van kleurlingen als hulppolitie.
Momenteel maken deze hulppolitie-agenten een
training door om dan voorlopig met « onschuldig
werk » belast te worden Het zal daar echter niet
bij blijven en geleidelijk aan zullen de kleurlingen
ook bij echte orde-handhaving ingezet worden.
De sarkastische k o m m e n t a a r van « Das Deutsche
Wort » (konservatief halfmaandelijks blad) luidde
hierbij, dat deze kleurlingen-agenten niet alleen
een grotere ijver dan hun blanke kollega's aan de
dag zullen leggen wanneer tegen « progressisten
van diverse pluimage » dient opgetreden doch dat
hun eventueel energiek optreden tegen jongsocialisten e.d. ook geen kritiek van de linkse pers ^al
uitlokken, voor wie immers kleurlingen even
« heilig » zijn als Dutschkisten.

apolo
miiton

obote

Mevrouw Nguyen Thin Binh van de voorlopige
regering
van Zuid-Vietnam
te Brussel. Ze werd ontvanaen
door
staatsminister
Rolin, voorzitter van het nationaal
Vietnamkomitee.

Bachelor of Arts wilde Obote zijn
licht opsteken aan britse en (of)
amerikaanse universiteiten m a a r
de britse gezagsdragers weigerden
h e m het onmisbare uitreisvisum.
Met een oegandees bouwbedrijf
gaat hij dan, als technisch tekenaar, n a a r Kenya. Daar heeft hij
ook in een suikerrietplantage gew e r k t en was een tijdlang vertegenwoordiger bij een petroleummaatschappij. In Nairobi kontakteerde hij algauw de nationalistische leiders van het land. Met
J o m m o K e n y a t t a (« brandende
speer ») hielp hij de Kenya African Union stichten. Bij zijn terugk e e r in Oeganda (1955) is hij dus
niet zonder politieke ervaring.
Onverwijld zet hij zich dan ook
aan het reorganizeren van de bestaande Nationale Kongrespartij.
In 1958 is hij al lid van het parlement. Maar twee jaar later zal hij
die partij in de steek laten en een
nieuwe politieke groepering stichten • de Uganda People's Congres
(UPC) die hem in 1962 aan de politieke top brengt. Maar eerst
moet hij nog afrekenen met de
Demokratische P a r t i j die in 1961
als overwinnaar uit de stembus
kamt.

(Ar?os) Terwijl Sékou Touré (« Wij » van 2 januari 1971) zijn politieke
tegenstanders om zeep bracht (men weet niet precies hoeveel) werd prezldent Apolo Milton Obote van Oeganda door generaal Idi Amin aan de
dijk gezet. Toen het « onherroepelijke » gebeurde was Obote nog niet terug
uit Singapore waar hij zo w a r m gepleit had tegen de geplande britse wapenleveranties aan Zuid-Afrika. Terechtstellingen en een militaire putsch.
Men zegt dat there is something rotten in Africa. Het ziet er inderdaad
n a a r uit dat daar, in het verre zwarte kontinent, nog wat te doen is aan de
staatsburgelijke opvoeding. Maar via de exekuties en staatsgrepen heeft
ditzelfde Afrika zich recentelijk toch weer in de internationale kijker gespeeld. Dit is sinds 1969 wel meer gebeurd. In dit jaar van de afrikaanse
onafhankelijkheid kregen niet minder dan 17 afrikaanse staten volledige
zelfstandigheid en sindsdien k w a m e n er al 13 bij. U zal zich wel herinneren dat dit niet altijd zonder schietgeweren gebeurde. In die voorbije tien
jaar vielen op de koop toe nog 18 staatsgrepen te noteren. En zo begrijpt
u meteen waarom zoveel westeuropese joernalisten even wegwijs zijn te
Kinsjasa en te Guinea-Bissau, te Konakri en te Nairobi als in de hoofdsteden van hun bloedeigen avondland. Maar, of het nu ging om een militaire staatsgreep, om een autentieke revolutie of om « summiere » terechtstellingen, altijd hebben die « afrikaanse gebeurtenissen » bewezen dat het
voor de afrikaanse neger geen sinekuur is om van traditioneel stambewustzijn over te stappen op de leefgewoonten van een ontwikkeld land.
Hierbij hebben uiteraard ook andere faktoren gesneeld : in Afrika is een
soort anti-parallellisme bezig tussen politieke onafhankelijkheid en ekonomische ontwikkeling : hoe onafhankelijker die mensen worden hoe moeilijker ze aan een behoorlijk levenspeil toe geraken. Sékou Touré heeft tot
zijn schade ervaren hoe zwaar hij ekonomisch werd gestraft omdat hij na
19.58 weigerde de hem aangeboden autonomie-binncn-de-franse-gemeenschap te aanvaarden. De blanke beschavers sleepten bij hun aftocht zelfs
antennes en koelkasten met zich mee. En dit is nog maar een aspekt van
de verhouding tussen het onafhankelijke afrikaanse land en zijn vroegere
bazen.

Om die «Demokratische P a r t ü »
in de afzondering te drijven werft
Oboto om de steun van de machtige feodale bazen uit Boeganda
— zijn partij is toch nationalistisch en unitair bovendien — en
op 9 oktober 1962 krijgt hij zün
« revanche » : Obote wordt de
eerste premier van onafhankelijk
Oeganda. Prezident is Edward
Frederick Mutesa. kabaka (vorst)
van Boeganda. Obote gaat soepel
te werk. Houdt niet van luidruchtige anti-britse manifestaties Wij
zijn een monarchie « zo zei hij en
liefst nog t w e e keer : koningin
Elizabeth en de Oegandese vorsten ». Obote verzoekt de blanken
nu niet als opgeschrikt wild n a a r
veiliger oorden te hollen. In 1964
zal hij zelfs britse legereenheden
inzetten w a n n e e r blijkt dat een
deel van zijn eigen manschappen
te Jinja aan het muiten gaat Hij
is erg gesteld op orde en macht.
Toch moet men objektief toegeven
dat Obote van meetaf aan een
p a a r ondubbelzinnige opties genomen heeft ; geen betrekkingen
met Zuid-Afrika. met Portugal of
Rodesië-Nyassaland.

protestantse zendelingen en volgde kolleges aan de « universiteit »
van Makerere waar ook Nyerere
nu prezidenl van Tanzania, zijn
intellektuele belangstelling kwam
verzadigen. Na zijn promotie tot

In 1965 gaat Apolo Milton ook
op reis Heureux qui comme Ulysse
Hij b r e n g t een bezoek aan
Joegoslavië, de Sovjetunie. China.
Ex Oriente Lux ' Maar die reisroute is niet naar de zin van de
konservatieven Er zijn zelfs pogingen om h e m te likwideren

Apolo Milton Oboto die daar te
Singapore zo onaangenaam werd
verrast is lang niet zo'n gewelden a a r als zijn kollega uit Guinea
Hij w e r d in 1925 in de noordelijke
provincie geboren. Studeerde bij

Obote reageert echter niet « sentimenteel » zoals « Silly » Sékou
Touré. Hij barst niet los in knetterend zelfverweer. Maar vijf ministers mogen gaan uitrusten in de
gevangenis van Kampala. Obote
zegt dat hij het ook zonder die
vijf wel aan kan. Op 13 april
schort hij de grondwet op en twee
dagen later is hij al klaar met een
kompleet nieuw eksemplaar : de
federale s t r u k t u r e n worden opgedoekt en de feodaliteit wordt opgeheven. Premier wil hij blijven
maar tegelijk lonkt hij onheilspellend n a a r Sir Edward Frederick Mutesa die daar te Kampala
zo waardig en onthecht in die hoge prezidentszetel zit. Mutesa beseft onmiddellijk waarop het staat,
daalt zonder verwijl van zijn
troon af en hakt zich i,.et de machete een weg dwarsdoor het oerwoud. Hij duikt te Londen weer
op, waar hij in 1969 sterft Zoals
u geraden hebt : in geheimzinnige
omstandigheden.
Nu hij prezident is gaat Obote
het w e r k r i t m e van zijn hervormingen een tikje opvoeren. Einde
1969 is hij al klaar met een definitie van het oegandees socialisme :
het handvest van de kleine man.
Hierin zegt Obote dat a l l e - r ü k dommen van het land evenredig
moeten verdeeld worden • dat alle
produktiemiddelen ter beschikking moeten staan van het soevereine volk dat is alleen maar mogelijk via geleidelijke nationalizatie Nu gaan Obote's konservatieve teeenstanders voorgoed steigeren. Als bij wonder ontsnaot
Obote aan een tweede aanslag. De
feodale heren en hun handlangers
kennen geen rust meer Ze hebben
een generaal gevonden die het
voor hen wil ooknappen
Men
spreekt al van buitenlandse invloeden Er zou al een invazie zijn
van soedanese troepen. Intussen_
zegt generaal Idi Amin dat hij
orde op zaken wil stellen, en dan
weer uit het politieke gezichtsveld zal verdwijnen om zich verder aan zijn leger (5 900 man) te
wilden Maar men zegt zoveel Die
Idi Amin was negen jaar lang
landskampioen boksen (zwaargewicht) en men zal hem zeker niet
zonder handschoenen moeten benaderen Inmiddels moet Obote
daar te Nairobi maar verder toekijken Jomo Kenyatta zegt dat
hij de nieuwe regering te Kampala onder geen beding wil erkennen Kenneth Kaunda van Zambia
en Julius Nyerere van Tanzania
beweren precies hetzelfde Maar
Apolo Milton Obote is nu beslist
wel heel « ver » van het oegandees socialisme waar alles om begonnen is.
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De publikatie van het eerste deel van Frans Van Cauwelaerts mémoires
zal ongetv^/ijfeld aanleiding geven tot een beoordeling van deze belangrijke figuur Niemand zal ontkennen dat hij inderdaad een grote rol gespeeld heeft. Niettemin is hij tijdens zijn leven een zeer omstreden f i -

frons

guur geweest : hij was het mikpunt van de aanvallen der Vlaams-nationalisten, terwijl hij anderzijds gedurende lange tijd voor de goede Belgen een gevaarlijke « extremist » was

Dit is wel te verklaren door de

uitzonderlijke pozitie die hij innam, door de zeer grote verwachtingen
die op hem gebouwd werden van vlaams katolieke zijde

: reeds voor

(1914 werd hij beschouwd als een leidersfiguur. Vandaar ook dat hij door
ïranstaligen en goede Belgen gezien werd als « de » vertegenwoordiger
van de viaamse beweging.
Er is wel geen betwisting over de grote gaven, de

uitzonderlijke

be-

gaafdheid van Van Cauwelaert. Een beoordeling echter van de politieke

von

cauwelaert

rol die hij gespeeld heeft hangt grotendeels af van het standpunt dat
men inneemt. Deze beoordeling zal anders uitvallen naar gelang men
7ich stelt op het standpunt bv. van de katolieke partij, op belgisch standpunt of op vlaams standpunt. Het lijdt geen twijfel, niemand zal het betwisten, dat Van Cauwelaert de katolieke partij en de belgische staat gediend heeft, voorbeeldig en trouw. De vraag is of de vlaams-nationalisten, van hun standpunt, in hun kritiek ongelijk hadden, of breder
gezien zal men de houding en de politieke rol van Van Cauwelaert van

en de viaamse beweging

uit het standpunt van de viaamse beweging even hoog mogen schatten ?

Er was in de kritieK en 'de aanvallen
op Van Cauwelaert steeds iets van ontgoocheling, van teleurgestelde verwachtingen dat meespeelde. Men had van
hem meer verwacht, de hoop die men
op hem gesteld had, die hij zelf gewekt
had, ging niet in vervulling. H. BorgiBon heeft enkele Jaren geleden een artikel geschreven onder de titel : « Er had
een andere Van Cauwelaert kunnen
zijn...», waarin deze hooggespannen
verwachting nog naklinkt (1).
zwak door zijn ambitie

op het IXe kongres van de Katolieke
Vlaamse Landsbond, in 1928, scherp aangevallen en hem verweten dat zijn beloften aan de viaamse frontsoldaten, gedaan in 1916 bij zijn bezoek aan het
front, niet in vervulling gegaan waren
zonder dat hij daar de konklusie uit getrokken had. (6).
Zeker is het dat Van Cauwelaert na
Se oorlog opnieuw een vrij zwakke houding aangenomen heeft en met lege
handen stond. Toen de belofte van de
vernederlandsing van de gentse Hoge^
school moest ingelost worden nam hij
genoegen met de zgn. «Nolf-barak» en
was hij het die zijn vrienden van de
rechterzijde overhaalde om deze van
Vlaamse zijde afgewezen en nadien geboycotte regeling toch maar te stemmen.

Een beoordeling van de rol door Van
Cauwelaert gespeeld van vlaams standunt uit gezien zal moeten rekening
ouden met het karakter Van de man,
met zijn psychologische geaardheid. Hij
was ongetwijfeld zeer zelfingenomen,
Dr. Van de Perre heeft toen in «De
zeer bewust van zijn superioriteit en Standaard» (28-12-1923) een vernietibezield met een grote ambitie. Hij was gende kritiek uitgebracht op de houding
blijkbaar steeds zeer bekommerd om van de katolieke viaamse Kamergroep,
zijn toekomstmogelijkheden, die hij in feite op Van Cauwelaert.
nooit heeft willen bezwaren of komproOpmerkelijk is het dat hij, politiek
mitteren. Kenschetsend is in dit opzicht
een voorval uit 1906. De «Instructions
collectives» van de Ibelgische bisschopipen, waarin zij de nederlandse taal ongeschikt verklaarden voor het hoger onderwijs en de vernederlandsing der
tmiversiteiten afwezen, hadden een golf
van verontwaardiging verwekt in het
Vlaamse land. Van Cauwelaert verscheen toen op een vergadering van de
Nederduitse Bond te Antwerpen en nam
daar, tot grote verbazing van de aanwezigen, de verdediging op van de bisschoppen. (2).
Waarschijnlijk hoopte hij een goede
ïndruk te maken bij de bisschoppen —
hij rekende toen nog op een benoeming
tot hoogleraar te Leuven, die mgr Mercier hem zou weigeren, — want van
vlaams standpunt was zijn houding onbegrijpelijk en onverklaarbaar in het
toen heersend klimaat. In 1908 komt een
Bterk wantrouwen tegenover hem tot
uiting in een brief van F. Drijvers aan
dr. Laporta, brief waarin uitdrukkelijk
gewaarschuwd wordt tegen zijn invloed,
die remmend zou zijn. (3).
Toen hij later volksvertegenwoordiger was gaf zijn houding bij de behandeling van de wet qp de herinrichtmg
van het leger in 1912 ook reeds aanleiding tot kritiek en ontgoocheling. (4).
Tijdens de oorlogsjaren was zijn houding eveneens zwak, wij zijn geneigd
te zeggen berekend : enerzijds wil hij
een rol spelen, optreden als de woordvoerder en verdediger van de viaamse
frontsoldaten, maar anderzijds weigert
hij de eisen van de Frontbeweging ten
overstaan van de regering te verdedigen omdat hii persoonlijk geen breuk
met de regering wil riskeren. Dat is
de indruk die wij hebben. Hij is zwak,
hi" durft geen eisen stellen, maar maakt
zich anderzijds sterk. Zijn vriend, A.
Van de Perre voelt het aan en waarschuwt hem : «De Vlamingen komen
nog eens bedrogen uit deze strijd Zorg
dat. door febrek aan politiek doorzicht,
gij later niet als bedrieger of bedrogene
voor de Vlamingen doorgaat». (5).

g

van

voorman en als vlaamsgezinde gekozen
voor de opvolging van Coremans, zich
inspande om de vlaamsgezinden te
overtuigen dat de politieke aktie bijzaak
was, dat de viaamse beweging een kulturele beweging was en zij niet te veel
aandacht moest besteden aan de politiek. Deze pogingen om de aandacht af
te leiden van de politieke aktie was,
bewust of onbewust, wel niet zonder
verband met het besef van de eigen politieke zwakheid op vlaams gebied en
zijn geneigdheid om steeds weer toegevingen te doen. Men kan dit natuurlijk
«reaal-politiek» noemen, maar er is
toch een grens. De indruk is dat hij tot
alle toegevingen bereid is om er toch
«iets» door te halen omdat, hij in geen
geval een nederlaag wil lijden waardoor zijn prestige zou geschaad worden.
Zodat hij een nederlaag, die hij in
schijn voorkomen had maar in feite geleden, tot een overwinning uitriep.
Zo is de ontoereikenheid en de gebrekkigheid van de taalwetgeving van
1932 wel voor een goed deel aan zijn
houding toe te schrijven. (7).

toegeving naar toegeving

Dit is inderdaad ook gebeurd Prof.
dr Frans Daels heeft Van Cauwelaert

Frans Van Cauwelaert bij de inhuldiging van een monument v o o r het
het station van Leopoldstad. \\\\ was toen voorzitter van de Kamer.

man van het unitaire
establishment
Belangrijk voor de psychologie van
Van Cauwelaert schijnt mij de uitspraak van een man die hem goed kende en die zelf de eerste de beste niet
was : Lieven Gevaert. Emile Hulle*
broeck vertelde mij dat hij samen met
zijn vrouw op bezoek was bij Lieven
Gevaert de dag toen bekend werd dat
Van Cauwelaert tot burgemeester van
Antwerpen benoemd was.
Lieven Gevaert zegde toen aan Hullebroeck : «Nu is Frans helemaal verloren voor de viaamse beweging.» Waarschijnlijk voorzag Gevaert dat Van
Cauwelaert door deze benoeming, die
niet zonder moeite bekomen was, in zijn
ijdelheid en zijn ambitie gesterkt, voor
goed de weg zou opgaan van het officieel belgisch «establishment». Dit is
inderdaad gebeurd. Van Cauwelaert
werd een belgisch staatsman, een belgische prominente figuur : minister,
staatsminister, voorzitter van de Kamer.
Deze schitterende belgische loopbaan
heeft hij verkozen boven de poging om
met de inzet van gans zijn persoonlijkheid, als leider van de viaamse beweging de strijd aan te gaan en uit te
vechten voor de oplossing van de viaamse kwestie. In de grond waren de viaamse motieven in zijn politiek niet meer
beslissend, doorslaggevend, zij werden
bijkomstig, ondergeschikt.
Dit heeft verreikende gevolgen gehad.
Men dient inderdaad de vraag te stellen — en het is belangrijk — waarom
Van Cauwelaert zo halsstarrig vastgehouden heeft aan de unitaire staatsvorm
en iedere vorm van zelfbestuur of federalisme heftig bestreden heeft, zonder
een afdoende uitleg voor deze houding
tegeven. Borginon, in zijn reeds vermeld artikel, schrijft : « Van nationalistische zijde is hem steeds opgeworpen
dat het toekennen aan Vlaanderen van
de voor de beveiliging van zijn bestaan
als volk nodige politieke zelfstandigheid de normale, logische oplossing is,
en dat op hen die ze afwijzen de bewijslast van de juistheid van hun inzicht woog. De unitaristen. Van Cauwelaert inbegrepen, hebben dit bewijs
nooit geleverd, noch zelfs een ernstige
poging gedaan om het te leveren.» De
houding van Van Cauwelaert in deze is,
gezien de pozitie die hij innam, wellicht
Beslissend geweest voor de evolutie van
de Vlaamse strijd in de periode tussen
de twee oorlogen.

« reaal-politiek » tegenover
de bisschoppen
Ik heb mij meer dan eens afgevraagd
waardoor deze houding te verklaren
was : persoonlijke overtuiging (maar
dan toch zonder verantwoording), het
zich vereenzelvigen met het belgisch
establishment in de unitaire staat ? Er
was m.i. nog een andere belangrijke
faktor en dit is mü duidelijk geworden
bij het lezen van de publikaties van
mgr A. Simon over de rol en de invloed
van de Kerk, voornamelijk dan van
kardinaal Mercier en kardinaal Van
Roey, in ons politiek leven. (8) Deze
rol en deze invloed zijn blijkbaar zeer
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Prof. Collin, Gaston Eyskens, Frans Van Cauwelaert, P.W. Segers en mgr. Van Wayenbergh.

belangrijk geweest, vooral natuurlijk
wat de katolieke partij betreft. Mgr Simon maakt ons ook duidelijk hoe onverzettelijk beide kardinalen in de periode
tussen de twee wereldoorlogen vasthielden aan de unitaire staatsopvatting. Van
Cauwelaert moest dit weten. In het licht
van zijn houding t.o.v. de bisschoppen
reeds in 1906, in het licht van zijn voortdurende bekommernis zijn politieke
toekomst niet te schaden, zijn «reaalpolitiek», is het aannemelijk dat hij in
grote mate rekening gehouden heeft
met de opvattingen van het episcopaat
ter zake.
Het oordeel van mgr Simon over deze
houding van het episcopaat is overigens
niet gunstig. «Il y avait, de la part de
Mercier surtout, une attitude sentimentele patriotique; mais tout particulièrement une fidélité, j'allais dire stationnaire, aux institutions ou si on veut a
la constitution.» En nochtans : «rien,
en somme, n'empêchait d'obtenir dans
la légalité, par une revision constitutionnelle, un quelconque federalisme.»
En hij besluit : « L'attitude de l'Eglise— doctrine et action — en faveur de
l'Etat unitaire beige et les mesures disciplinaires prises a ce propos, ont provoqué, de fait, une reaction d'autant plus
vigoureuse parmi certains leaders du
mouvement flamand et ont, par la, diminué les chances d'une solution nationale a la question flamande; même d'un
épanouissement autonome des deux cultures qui se répandent en Belgique.»
Bij deze bedenkingen van mgr Simon
kan men slechts aanstippen dat Van
Cauwelaert deze politiek ten volle gesteund heeft en geen poging gedaan
heeft om ze te milderen of om te buigen.

hij raakte ten slotte geïsoleerd
Hetgeen verwezenlijkt geweest is van
het vlaams progamma tussen de twee
wereldoorlogen — de vernederlandsing
van Gent, de taalwetgeving — heeft ten
slotte Van Cauwelaert niet kunnen afdwingen. Want het moest afgedwongen
worden. Dit is de verdienste geweest
van het vlaams-nationalisme door strijdbare agitatie, door de schrik die het inboezemde.
Men kan het causaal verband niet
wegcijferen tussen de Bormsverkiezing
en de vooruitgang van de vlaams-nationalisten en deze verwezenlijkingen. Zie
daarover bv. Willemsen (9). Deze taalwetgeving zou er ook zonder Van Cauwelaert gekomen zijn. Men kan hem
zelfs verwijten dat hij te zwak geweest
is, te veel toegevingen gedaan heeft (bv.
het verzaken aan sankties).
Kenschetsend, en een gevolg van 7ijn
starre houding, is wel dat zelfs de leiding
van de vlaamse vleugel in de katolieke
partij hem ontsnapte. Zijn verzet tegen
het federalisme, tegen de oprichting van
de K W , tegen de koncentratiepolitiek,
bracht mee dat hij in eigen rangen niet
meer gevolgd werd. Zelfs in zijn eigen
Katolieke Vlaamse Landsbond wordt hij
niet meer gevolgd (kongres van 1925
reeds). Het dagblad «De Courant», dat
hij in 1937 lanceerde om de invloed van
«De Standaard» te bestrijden vond

geen gehoor in Vlaanderen en was een
mislukking.
Door een starre, reaktionnaire houding was hij geïsoleerd geraakt, niet
meer in éénklank met de aktieve, drijvende krachten in de vlaamse beweging.
In de tweede helft van de jaren dertig
is hij beslist geen leiding-gevende figuur meer in de vlaamse beweging : hij
was de man die zich verzette tegen iedere vernieuwing, tegen iedere evolutie.
Hij was te zeer een officiële belgische
personaliteit geworden en zijn karakter
liet hem ook niet toe ongelijk te bekennen. Borginon schrijft daarover : «Er
was bij hem ook een neiging tot onverdraagzaamheid, die maakte dat elk
standpunt, elke houding die van de
zijne afweken hem ergerden en tot
aprioristisch verzet prikkelden.» Deze
karaktertrek was zo sterk dat uiteindelijk kardinaal Van Roey nog meer inzicht had en soepelder was dan hij :
volgens mgr Simon «Ie cardinal Van
Roey a admis et même provoqué, la constitution de deux bloes... dans la parti
catholique, l'un francophone, l'autre
d'expression flamande.» (10)

wrokkig in zijn onmacht
De periode na de tweede wereldoorlog, toen het vlaams-nationalisme uitgeschakeld was als politieke macht, illustreert de onmacht van Van Cauwelaert,
gevangene van het belgisch establishment, om alleen de vlaamse strijd te
voeren : de posities die voor de oorlog
moeizaam veroverd waren gingen in enkele jaren verloren, de taalwetgeving
was een dode letter, de vlaamse beweging scheen dood, in zover dat hij zelf,
drie jaar na de bevrijding, op het eerste
naoorlogse kongres van de Katolieke
Vlaamse Landsbond, in november 1947,
een noodkreet slaakte : «Er weegt op
ons vlaams leven een loomheid die noodlottig zou kunnen worden voor de toekomst indien zij niet onverwijld wordt
weggeworpen.» Maar met wrok bezield
tegenover de vlaams-nationalisten keurde hij de repressie goed en weigerde
verzoening. Het is nochtans het vlaamsnationalisme geweest dat na vele jaren
van vlaamse nederlagen en vlaamse
achteruitgang, de loomheid overwonnen heeft en aan de vlaamse beweging
terug strijdbaarheid gegeven heeft.
Van Cauwelaert heeft nog wel gepoogd de vlaamse beweging (of wat er
van overbleef) in handen te krijgen.
Hij behoorde tot de aandeelhouders van
de N.V. De Gids, die zich wist meester
te maken van de bladen van de Standaardgroep, maar niet voor lang. Ook
de poging om de hand te leggen op de
IJzerbedevaart en de Zangfeesten mislukte. De enige IJzerbedevaart waarop
Frans Van Cauwelaert ooit aanwezig
geweest is was deze van 1946 ingericht
door prof. Cardijn en es.
Doch op geen enkel ogenblik heeft hij
zijn persoonlijk gezag in de weegschaal
geworpen, is hij in het parlement recht
gestaan om « zijn » werk — de taalwetten — te verdedigen.
Bij de aanvang van dit artikel heb ik
geschreven dat een beoordeling van de
politiek en de persoon van Van Cauwe-

laert verschillend zou zijn naar gelang
het standpunt. Maar uiteindelijk is er
toch een samenhang, een repercussie. Zo
kan bv. de vraag gesteld worden of zijn
starre, afwijzende houding tegenover de
frontbeweging en de zelfbestuur-eis (die
dan toch zeer vaag was) onmiddellijk na
de oorlog van 1914-18 niet de oorzaak
geweest is van het ontstaan van de
Frontpartij met al de gevolgen van dien
voor de katolieke partij. Borginon is
alleszins de mening toegedaan dat het
«voor een goed deel te wijten is (aan
de houding van V.C.) dat in 1919 een
modus Vivendi met de gewezen frontleiding niet gevonden werd, die een
scheuring in de katolieke vlaamse rangen had kunnen voorkomen.»
En zelfs van een belgisch standpunt
is het uiteindelijk toch ook geen verdienste dat hij een star unitair standpunt is blijven verdedigen, aldus verbittering wekkend en anti-belgische gevoelens aanwakkerend, en een oplossing van het vlaamse vraagstuk verhinderd, minstens toch vertraagd heeft
door zijn houding.

van cauwelaert heeft gefaald
Men zou het zo kunnen stellen : Van
Cauwelaert had alle troeven in handen
om de vlaamse beweging te leiden naar
een beslissende overwinning, naar een
afdoende oplossing ; hij is er voor teruggeschrikt, hij heeft de ontwikkeling
tegengehouden omdat hij enerzijds in
een klerikale partij staande niet met
het episcopaat in botsing wilde komen,
anderzijds is het belgisch establishment zijn weg gemaakt heeft met de
daartoe nodige « toegevingen ». Maar
deze « toegevingen » waren essentieel.
Zij sloegen op de publiekrechterlijke
erkenning van de vlaamse volksgemeenschap, op de struktuur van de belgische staat.
De meest fundamentele fout die hij
gemaakt heeft is dat hij zich vergist
heeft in het vlaamse vraagstuk zelf, dat
hij de oplossing ervan nagestreefd
heeft door ontoereikende maatregelen
die geen afdoende oplossing konden
brengen. Zijn vlaamse politiek is een
mislukking, een fundamentele mislukking gebleken : het vlaamse vraagstuk
is onopgelost gebleven. Met zware verliesposten, alleen reeds wanneer men
denkt aan Brussel en de randgemeenten ; wanneer men denkt ook aan de
kollaboratiepolitiek (die dan toch voortgevloeid is uit de onopgelostheid van
het vlaamse vraagstuk in België) en de
repressie.
In het licht van de evolutie der laatste jaren, van de grondwetsherziening
(hoe ontoereikend en gebrekkig ook),
kan men thans een oordeel vellen over
de vlaamse politiek van Van Cauwelaert. Niet meer een subjektief oordeel,
maar een objektief oordeel.
Men zal thans wel moeten toegeven
dat hij door strak vast te houden aan
de unitaire staatskonceptie de normale
en noodzakelijke ontwikkeling afgeremd heeft en de oplossing der problemen niet bevorderd maar tegengewerkt.
Wat hij, of sommigen van zijn volgelingen voorgespiegeld hebben over

een verovering van de macht door de
vlaamse meerderheid in de unitaire
staat is gebleken zelfbedrog of mislei<
ding geweest te zijn.
Bij de eerste eis van waalse zijde zijn
de Vlamingen al bereid gebleken hun
meerderheid prijs te geven !
Wij hebben meer dan 50 jaar verloren in een onvruchtbare, uitputtende
strijd om tot het inzicht te komen dat
de unitaire staatsstruktuur onhoudbaar
is.
Neen, Frans Van Cauwelaert is niet
de grote figuur, de grote leider geweest
in de vlaamse beweging, voor zijn
vlaams volk, die hij had kunnen zijn.
De oorzaak van zijn falen ligt grotendeels in zijn karakter. Zijn rol moet tot
de juiste proporties teruggebracht worden en zijn tekortkoming in het licht
gesteld. Dit is, ik herhaal het, een beoordeling van vlaams standpunt. Hiermee is niets gezegd over zijn beleid als
burgemeester van Antwerpen, als minister, zijn voorzitterschap van de Kamer en wellicht nog andere aspekten
van zijn bedrijvigheid. Alhoewel er een
samenhang is en men bv. de in de grond
reaktionnaire houding van Van Cauwelaert ook zal terugvinden in zün sociale
opvattingen en opstelling. Zijn karakter zoals we dit hebben leren kennen
bepaalde ook grotelijks zün houding
tegenover koning Leopold UI.
Over al deze aspekten van de persoonlijkheid en de bedrijvigheid van
Frans Van Cauwelaert hebben we het
hier niet. Voor ons volstaat het vast te
stellen dat de vlaams-nationalisten, al
mogen zij dan in de hitte van de strijd
in hun aanvallen wel eens te ver gegaan
zijn, in hun meningsverschil, m hun
konflikt met Van Cauwelaert fundamenteel gelijk hadden.
f. van der elsï
(1) H. B o r g i g n o n ; « Er had een andere^Van
Cauwelaert k u n n e n z i j n . », in : « De
M a a n d », mei 1962.
^
,
.
( 2 ) P. Fredericq, « Schets ener Geschiedenis v a n de Vlaamse B e w e g i n g », l i l ,
125. Cfr. ool< de raad door V a n C a u w e laert gegeven aan V a n Isaclcer in 1911 :
met het oog o p een b e n o e m i n g d e e d
hij er best aan z i j n taalgrensaktie stop
te zetten. Ph. V a n Isacker, « Tussen
staat en v o l k », b i . 36.
(3) Dr. M . Cordemans, « Dr. Laporta en De
Student », b l . 485.
(4) M Basse, « De Vlaamse B e w e g i n g v a n
1905 tot 1930 », I, b l . 106.
(5) Dr. M . Cordemans, « Dr. V a n de Perre s
oorlogsjaren », b l . 2 5 1 .
(6) Verslag van het IXe Congres van d e
Kat. V I . Landsbond, 1928
(7) Cfr. B o r g i g n o n , aangehaald artikel.
(8) A . Simon, « L'lnfluence de l'Eghse sur
la v i e p o l i t i q u e dans 1'entre deux g u e r res », in « Res Publica . , IV, 1962, 4 .
« Le Cardinal Mercier », 1960. « Le Cardinal Mercier et la politique », ir « Res
Publica », V I , 1964, 2.
(9) Cfr. A . W . W i l l e m s e n , « Het V l a a m s - N a tionalisme als machtsfaktor in de B e l g i sche politiek tussen de t w e e w e r e l d oorlogen », in « Ras Publica », IV, 1962,
4. Idem, « Het Vlaams-Nationalisme »,
1969.
(10) A. Simon, « L'lnfluence de l'Eglise .. »,
b l . 393.
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dromenpoes

haar
De moedige hongerstaking van de gewezen weersfander Alois Verbist in de krypte van de
Uzertoren is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De kommunikatiemedia hebben er uitvoerig over
bericht. Zij hebben niet anders gekund al gebeurde dat in sommige gevallen met tegenzin. Wat
ïij niet hebben meegedeeld is, dat Aloïs Verbist kort nadien de lichamelijke weerslag van zijn
moedige daad een hele tijd heeft gevoeld. Wat d e kranten evenmin hebben meegedeeld is dat aan
de bazis van dit lofwaardige opzet een merkwaa rdige vrouw stond : Anna Hubertina Aretz. i^rootoorlogsinvalide en politieke gevangene van Ravensbrück en Neuengamme.
Voor Alois Verbist en Hubertina Aretz is het verzet nooit geëindigd. Zij zijn geen oud-weerstanders, maar weerstanders, omdat zij nog steeds op de bres staan wanneer de menselijke waardigheid in het gedrang komt, wanneer zij mens- en maatschappij-onterende praktijken vaststellen, wanneer zij onrechtvaardigheid konstateren. Zo zijn zij mettertijd ook vrienden van de vtaamse zaak geworden.
Ons dossier over Anna Hubertina Aretz is in de loop der jaren omvangrijk geworden. Laten
wij voorlopig slechts enkele gegevens in herinnering brengen.

weerstand
levend bewijs
Wie het geluk heeft gehad
Anna Hubertina Aretz te leren
kennen is ongetwijfeled onder
de indruk gekomen van haar
sterke persoonlijkheid. In haar
tengere figuur huist er evenwel zoveel levenskracht en dinamisme dat men verbluft is.
Zij werd geboren te Horbach,
bij Aken, in 1893. Zij was de
vijfde van negen kinderen.
Haar ouders waren van nederlandse afkomst Door toedoen
van kennissen kwam zij in
1915 in Nederland terecht,
waar zij voor verpleegster studeerde.
Van alles en nog wat is Hubertina Aretz het levend bewijs. Gedreven door een zelfde
rechtsvaardigheidsgevoel, dat
haar tot een echte vriendin
van de vlaamse zaak heeft gemaakt, trad zij toe tot de
weerstand in nazi-Duitsland.
Haar ondergrondse aktiviteiten begonnen reeds in 1933!
Zi] werd lid van een anti-Hitlerbeweging. Hubertina Aretz
had de opkomst van het nazisme inderdaad met lede ogen
gevolgd en van meetaf aan was
zij rotsvast overtuigd, dat het
op een wereldramp zou eindigen. Wie haar beweegredenen
uit die jaren naleest, wordt bijna overtuigd van haar profetische gaven! Geregeld gaf deze
vrouw inlichtingen door aan
het « Auswartige Amt» te Berlijn, waarvan de sekretaris,
nog vóór de oorlog losbrak,
met een nekschot werd vermoord. De duitse televizie
heeft, wanneer wij ons niet
vergissen, hierover een dokumentaire film gedraaid, die
verleden jaar op ons televizienet werd uitgezonden.

regeld bezig met de hulp aan
ondergedoken en opgejaagden,
want elke mens in nood kon en
kan op haar onbaatzuchtige
hulp rekenen. Hierover zegt
zij gevat :
«Mijn aktiviteiten hadden
geen uitstaans met om het
even welk vaderland. Mijn
enige gedachte was mensen te
redden en te helpen!»
Aanvankelijk deed zij het alleen, bevreesd voor eventuele
gevolgen maar in 1943 trad zij
toe tot het georganizeerd verzet, nl. het « Comité ter verdediging van de Joden en alle
door het nazisme vervolgden »,
waarvan ook dr. Leopold Flam,
professor aan de Vrije Universiteit te Brussel, deel uitmaakte. In het bestek van dit artikel
is het niet mogelijk de hele af-

schuwelijke lijdensweg te vertellen, noch de folteringen van
prof Leopold Flam, die hij met
bijna bovenmenselijke moed
heeft ondergaan. Het volstaat
erop te wijzen, dat Hubertina
Aretz herhaaldelijk werd aangehouden en in de zomer van
1944, toen de opgestapelde bewijzen onomstootbaar waren,
terechtkwam in het koncentratiekamp van Ravensbrück.
Bij haar bevrijding leed zij
longtuberkuloze en een hardnekkige huidziekte. Ter verpleging overgebracht naar Zweden
kreeg zij er nog vlektyfus bij.
Zij woog 32 kg. ! Drie lange dagen lag zij op een brits in het
dodenhuisje e n . , stierf niet!
Kenschetsend is de volgende
anekdote.
Toen
Hubertina
Aretz opnieuw aan de beter-

huguette d.b.

hand bleek en zij alweer spreken kon, hoewel het levensgevaar nog niet was geweken,
klopte de behandelende dokter
haar bemoedigend op de schouder :
«Wij halen er u wel door,
meende hij al dan niet oprecht
Hubertina Aretz keek verbaasd op en antwoordde :
«Natuurlijk, wat had u anders gedacht ? »

natuurvoeding
In 194G werd zij overgebracht
naar een sanatorium m Zwitserland voor verder herstel.
Het bekwam haar slecht. Anderhalf jaar later kwam zij terug naar huis om... te sterven.
En weer haalde haar sterke levenswil de bovenhand. «Onkruid verdelgt men zomaar
met» is haar guitige kommentaar. Door een juist gebruik
van verantwoorde natuurvoeding, vrij van scheikundige
stoffen, wist zij te bereiken
wat het sanatorium niet vermocht, nl. genezing! Ook dit
mag stevig onderlijnd worden
ah een uitzonderlijk belangrijk
feit, waaruit de nodige lessen
te halen vallen.

vonnis bij verstek
Reeds in 1934 hing er voor
Hubertina Aretz een onheilspellend bericht aan de gevangenispoort te Koblenz. Zij
Werd bij verstek veroordeeld
en haar onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Dit verklaart waarom Hubertina Aretz
haar heil had gezocht in Nederland en later in België,
feeeds voor de oorlog had zij de
belgiKche nationaliteit verworven om aan de dodelijke greep
van het nazisme te ontsnappen.
fn 1938 had zij op een bepaald
ogenblik 181 joodse kinderen
onder haar hoede, in afwachting dat zij naar Amerika ontanappen konden. Tijdens de
oorlogsjaren hield zij zich ge-

Ik ben een snoezepoezige laboratoriumkat. O nee, geen
juffrouw-technisch ingenieur, maar een heuse kat, kompleet met vacht, snorren en poten. Ik zit met een vreemde apparatuur op de kop, want ik ben een testgebied.
Met de pootjes netjes opgevouwen, in de houding van
een sfinks-voor-de-verwoesting zit ik, en slaap. De geleerden voor dat vreemde bord daar, slaan de handen in
elkaar van verrukking als ik slaap, want dan verschijnen
allerlei strepen op dat bord : als ik droom. Ik droom evenveel als jij, mens, en misschien nog meer, want het blijkt
dat ik méér slaap. Ik weet het wel : jij kruipt er laat in
en kan er 's morgens niet uit, daar is geen kunst aan ;
en overdag loop je met verdwaasde blikken rond en verlang je voortdurend naar bed en als het avond wordt,
slaap je voor het teeveescherm bah !
Beste mensen, waarom doe je niet als ik ? Als ik zin heb
om te slapen, dan doe ik het. Ik ben niet gebonden aan
uur en tijd en wie regeert er in feite de wereld ? Ik.
Je droomt ook, en in kleuren, net als je teevee, je dromen zijn evenvlug vergeten, maar kosteloos. Je schrijft
dikke boeken over de betekenis van je sub-wereld en J e
zou goud geven om te weten wat je baby ziet in zijn
rozige, onbezorgde slaap.
Maar ik, ik slaap koninklijk en droom keizerlijk. En nu
schijnt het dat je wil weten wat ik zie als ik mijn ogen
heb gesloten.
Sommigen beweren dat het geen twintig jaar meer duurt
vooraleer een soort teeveetoestelletje je dromen op
scherm zal brengen. Ik vermoed zo'n klein scherm voor
de volksvertegenwoordiger : wat zie je ? De demokraat
verandert onvermijdelijk in Lodewijk XIV. En de minister van Justitie ? Zie : daar is Hugo De Groot, die in zijn
boekenkast ontsnapt. En onze eerste minister ? Daar heb
je Karel de Grote, die kapitulariën uitvaardigt en niemand om hem tegen te spreken. En de poolse partijsekretaris ? Die koopt zich nog een sportvliegtuig bij. En
de poolse arbeider op de scheepstimmerwerf ? Hij kan
'n biefstuk eten, zo groot als 'n bord mmm . En de brusselse politie-inspekteur ? Hij heeft elke nacht een andere
bankovervaller te pakken. En de Vlaming te Brussel ?
De restauranthoudster omhelst hem omdat hij zo'n mooi
Nederlands praat . En de zakenman te Kruishoutem ?
Dat in 1971 elke « landgenoot » nog tien eieren méér eet.
En de straatbewoner van Kalkutta ? Dat hij ééns een ei
cct.
Natuurlijk : Lodewijk XIV heeft zijn giftmengsters, en
Hugo De Groot vindt het maar eng in de kist en Karel
de Grote lijdt tenslotte aan jicht, maar over angstdromen
wil ik het niet hebben.
En jij, beste mens, wat droom jij ? Dat je vrouw van die
korte short niet wil weten ? En dat in mei alle meisjes
met zo'n short aanlopen ? Dromen zijn bedrog, mijn
waarde.
Wat ik droom ? Néé, dat zal je echt nooit weten. Asjeblief, wat zou je wereld zijn zonder mijn misterie ?

vlaamse beweging ontdekt

Hubertina Aretz samen met pater van Isacker en Hippoliet
Peeters op een Irma Laplasse-avond.

Voor de Jezuïeten heeft zij
steeds een grote bewondering
gehad. Zij noemt hen mannen
van de daad. In 1928 was zij lid
geworden van de St. Ignatiusverpniging. In ons land was de
stichter hiervan pater Stracke.
Het IS niet moeihik de verdere
samenhang te raden Zij volgde
verschillende retraites bij de

zusters in Kortenberg waar
pater Stracke predikte. In het
begin durfde zij wegens haar
duitse tongval niets zeggen
noch vragen. Maar op zekere
dag citeerde hij een duits
schrijver. Spontaan voelde zij
aan dat deze bijzonder hoogstaande mens geen «Duitshater» zijn kon. Het kontakt was
er. Vele boeken kreeg zij van
pater Stracke te lezen.
Langs hem ontdekte zij de
Vlaamse beweging en de vlaamse strijd. Met haar groot gevoelen voor rechtvaardigheid, haar
afschuw voor onrecht en haar
oneindige liefde voor de verdrukten kon zij niets anders
dan met heel haar warm hart
meevoelen met al degenen die
voor Vlaanderen eerlijk gestreden en geleden hadden. Zo ook
leerde zij de figuur kennen en
bewonderen van dr. August
Borms.
Hubertina Aretz is door de
hel van de koncentratiekampen
heen gestapt, innerlijk onaanraakbaar en onaangetast Het
eigen leed heeft haar meer dan
ooit het leed van anderen doen
begrijpen. Zoals zij zich onder
de oorlog met hart en ziel voor
de ondergedokenen inspande
zo doet zij het nu met evenveel
liefde en grootheid voor de
slachtoffers van de onmenselijke repressie. Elke aktie die
ook maar iets met amnestie te
maken heeft kan rekenen op
haar onvoorwaardelijke steun
en mildheid zonder grenzen.
Zij is nu 77 jaar. Met heel ons
hart hopen wij dat ook zij een
gooi naar de honderd zal doen,
zoals haar allerbeste vriend pater Stracke
Mensen van haar gouden gehalte hebben wij broodnodig !

hilda u.
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dr. marc gafte

voor wie haar
méér dan soms
geweld aandoet

Het wordt een boutade te (moeten) blijven zeggen dat
onze taal geweld wordt aangedaan. Niet het minst in en
door Brussel uiteraard. Maar zeker ook niet het meest.
Het algemeen beschaafd Nederlands lijdt echter minder
door het feit Bruxelles en « Comité du salut public » dan
door de stiefmoederlijke behandeling vanwege de Vlaming zelf Om hem. voor hem en soms tegen hem geeft
dr. Mare Galle sinds 1965 dag voor dag ziin radio-taalwenken. Radio-taalwenken die door HeidelandOrbis m
twee flink'' pockets werden gebundeld (1).
Het IS eigenlijk onmogelijk de impakt-waarde van
Galles taaipraatjes geldig te vereelijken met die van van
Nierop, van wie reeds een 6-tal pockets over dezelfde
stof bij « De Standaard » en later bij Heideland-Orbis
verschenen Van Nierop zegt het omslachtiger, Mare Gal-

le zegt meer in minder woorden. Hierdoor ontstaat bij
deze laatste de indruk dat hij van een meer apodiktisch
standpunt af zijn luisteraars en lezers de les leest. Dit
is natuurlijk slechts mijn vizie, niemand hoeft zich erdoor te laten beïnvloeden. Eenieder late zich a.u.b. wel
taal-bemvloeden door dr. Mare Galle !
Toemaatje één : ik ken geen politikus die het puntgaaf
yerkiezings-ABN van dr. Mare Galle benadert. Toemaatje twee : een parlementair is een onderhandelaar, een
persoon die naar de vijand wordt gezonden om te onderhandelen over wapenstilstand of oorlog.
(1) Dr Mare Galle : Voor wie haar soms geweld aandoet,
Vlaamse Pockets 316-217 en 246-247 (205 blz. register),
Heideland-Orbis n.v., Hasselt 1970.

Dit nieuwe gebouw, een staaltje van
architektuur, wordt de zetel van
een bekende cementfabriek.
De winterse takken van de boom die in de
televizieruiten weerspiegelen zijn afkomstig
van bomen uit wat eertijds het mooie
bos langs de Ter Hulpenlaan was te Brussel.
Wat zijn we er mee ais deze bomen
nog enkel bestaansrecht krijgen omdat ze
nu eenmaal thuishoren op het plan
van de architekt ? En ze zoveel zijn als de
laatste getuigen van een (gezonde) verleden
tijd Het is triestig gesteld met de wijsheid
die w i j van school meekregen
dat de bomen en de parken de longen
van de grootstad zijn.
Een wereld van beton en glas wacht ons, het
doet nogal robotachtig aan... Misschien
zijn voor deze wereld andere mensen nodig 7.

• Even heiinneien : het repertoire tn de
KVS Brussel voor februari vertoont volgende
opvoeringen . zaterdag 6 februari om 20 u.
laatste opvoering van «De spaanse hoer»
van Claus. Verder worden gespeeld
« August » « Je weet het nooit», « Othello » (Globe), «Cher Antome-i) (NT. Gent) •

gen voorbeelden van Eskimo-kunst Van 3
april tot 31 mei : tentoonstelling «Men who
make our world» (Mensen die onze wereld
maken)
106 portretten van bekende figuren
door de befaamde kunstfotograaf Joesoef
Kaïah •

• Maandag 8 februari om 20u30 m het paleis
voor schone kunsten te Brussel • optreden
van Mary Porcelijn en Dimitri van Toren
Plaatsbespreking . tel 02/12 50 45 •
• Een gezellige toneelavond brengt u door te
Oostende in het fee^tpaleis, Wapenplem, met
de «Bacchanten» die «Blootsvoets in het
park » van Neil Simon opvoeren op 2 6, 8 en
11 februari telkens om 20u30 Toegang 60 en
40 fr. Lokatie Standaard-boekhandel, Kapellestraat te Oostende •
• De beursschouwburg Btussel zette februari
m met « Krant» van Hugo Meert op maandag 1 februari Latere opvoeringen van dit
werk op 2, 3, 4, 5 en 6 februari , kleinkunst
met Jan de Wilde, Elly en Rikkert Zuidervelt, Cecile van Dyck en Miek en Roel op 9
februari Op 11 februari is het de beurt aan
« De üil en Poessiekat» door het Groot Limburgs toneel (ook op 12 en 13 febiuari) De
Engli'ih Comedii Club is present op 15, 16, 17,
18, 19 en 20 febiuari «Waar groeien de citroenen » van Pieter De Prins wordt opgevoerd op 24. 25 en 26 februari Op 27 februan
om 20 u in de gi ote zaal « Mimicrij » door
het Fakkelteater om 20u% in de kleine zaal
kabaret door « Komma » mt Alsemberg Inlichtingen en plaatsbespreking
telefoon :
02/1125 25 •
• Het zal velen interesseren dat van 28 februari tot 'U maart in het Archief en Muzeum
van Vlaams Kultuurleven
Min dei broederstraat 22 te Antwerpen een tentoonstelling
wordt gehouden
« Het magisch unii^ersum
van Jean Ray/John Flanders » dagelijks van
10 tot 17 u behalve 's maandags De weikgroep Jean Ray besloot een « Prijs Malpertuus » (het boek werd door Hubert Lampo ^v
het Nederlands veitaald) uit te schniven om
jonge kunstenaars aan te moedigen die n
hun werk aandacht besteden aan deze vlaamse meester van het giiezel- en avontuienverhaal Steeds meer en meer groeit de belangstelling voor deze frans- en nederlandssthrijvende gentse auteur, die pas ?!a zijn dood
wereldbekendheid verwierf •
• Van 21 februari tot 14 worden m het antwerpse Muzeum voor schone kunsten 120 recente kanadese kunstfoto's
tentoongesteld
samen met 25 beeldhouwwerken en tekenin-
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• Het pas einde oktober 1970 geopende Muzeum van de Speelkaart te Turnhout mocht
op 22 januari jl de 5000e bezoeker verwelkomen Ér verschenen met minder dan 117 aitifceli, en 133 foto's over het muzeum m allerlei
bladen, de westduitse tv maakte een kleurenuitzending van 8 minuten en « Le Figaro »
uit Parijs stuurde een redakteur De 5000ste
bezoeker was de jongeheer Alex De Vrey uit
Tuinhout, die een oorkonde en geschenken
(w o uiteraard kaartspelen) ontving Van
alle delen van het land en zelf uit het buitenland Ook « WIJ» publiceerde reeds een reportage over dit merkwaardig
muzeum
uniek in zijn genre Voor liefhebbers-bezoekers even het adres
Begijnenstraat 28 te
Turnhout •
• Twee individuele tentoonstellingen m het
brusselse paleis voor schone kunsten
Evelyne Axell en Tsochs schilderes resp beeldhouwer uit Atene De een is een leerlinge
van Magritte de andere maakt reliefs van
gelakt hout Beide tot 21 februari •
• Theo Desouter is een kunstenaar die i ooral door de natuur en het dier gefascineeid
wordt Tijdens talrijke bezoeken aan de antwerpse dieientuin maakte hij natuurgetrouwe en fijne tekeningen van dieren Daarnaast
legt hij expressieve stadshoekjes vast Ook

als beedhouwer staat hij zijn man Hij expozeert thans in de Galerij Meyers, de Langléstraat 4-10 te Niel, in de week dagelijks van
9 tot 20 u, 's zaterdags tot 18 u. •
• Belgische vrouwen-graveurs 1870-1970 is de
benaming van een tentoonstelling in de Nassaukapel van de brusselse Koninklijke Biblioteek Kunstberg, van 30 januari tot 28
februari. In deze tijd van snel voortschrijdende vrouwenemancipatie,
waarin praktisch geen onderscheid meer gemaakt wordt
tuisen mannen en vrouwenkunstenaars, leek
het gepast een overzicht te brengen van wat
de vrouwen in ons land gedurende de jongste
eeuw op gebied van graveerkunst presteerden Opvallend is de bijna stelselmatige toename van de kwaliteit, een ontwikkeling die
bijna parallel loopt met de emancipatie van
de vrouw. Deze tentoonstelling is meteen bedoeld als hulde aan mevrouw Marie MauQuoy-Hendnckx, sinds 1929 aan het prentenkabinet verbonden en
departementshoofd
van de muzeumkabinetten,
naar aanleiding
van haar opruststelling •
• Wordt aangekondigd in de koninklijke biblioteek te Brussel van 19 februari tot 3 april
«De commune van Parijs 1871 in boek en
beeld » met de medewerking van verscheidene archieven uit binnerv- en buitenland. In
het kader van deze tentoonstelling houdt professor John Bartier van de NLB op 18 februari om 18 u een vooi dracht over « De Commune en de belgische opinie», ingang Keizerslaan 2 We komen ov deze tentoonstelling
nader terug •
• Romana Mousky stelt ten toon m galerij
« De Zolder » Kasteelstraat te Willebroek, van
30 januari tot 22 februari elke week van
vnjdag tot en met maandag •
• Programma van het kelderteaier Malpertuus, St-Michielsstraat 9 Tielt zaterdag 6 feb
20 u
« Zwarte Excellentie » (Georges Van
Viekhem) in zaal Jeugdteater, Sint-ElooisWinkel, dinsdag 9 febr 20al5 «Het Rouwkleed » en «Kleine Ella» m kelderteater
Arca-Gent als opening van het festival der
kamergezelschappen' zaterdag 13 febr en
maandag 15 feb om 20u30 « Zwarte Excel
lentie» (G Van Vrekhem) in Malpertuus
vrifdag 19 febr 20 u « Zwarte Excellentie >.
m zaal Immaculata te Sint-Michiels maandag 22 febr 20u30 gastvoorstelling van het
Gents Mimeteaier ^n Malvertuus: zaterdag 6
maart en zondag 7 maart 20u30 « De koning
die sterft» (E lonesro'i in Malvertuus' maandag 8 maart 20u30 in -aal Vooruit te Deinze
zondag 14 maart ?0 u > oor DavidsfondsHooglede en zaterdag 20 maart 19u30 in zaal
Broedei sschool-Roeselare « De koning die
sterft» •
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hunkering naar het geluk moeizaam onderdrukkend in serene
verzen.
« Daar moet aan iedere bloem
[een traan,
Aan iedere zon een ondergaan,
Aan iedere dag een avond
[wezen ».

Er zijn vele redenen om poëzie een behoefte te noemen.
Wie de poëzie schrijven doen dit omwille van een ongeveer niet anders kunnen. Zij worden
gedreven naar een middel om zichzelf te bevestigen of om zich te bevrijden van autentieke ervaringen. Zij gebruiken hiervoor de geschreven taal omdat zij daarin het meest adekwate middel
zien om hun fundamentele menselijke ellende of vreugde uit te spreken. Zij die de poëzie lezen
hebben diezelfde drang naar zelfbevrijding en zelfbevestiging, zij gebruiken hiervoor hetzelfde
middel van de taal. Lezen is voor hen de eigen ervaringen terugvinden in die van de dichter of de
vaststelling dat de ervaringen van de dichter ook de hunne zijn. Dus opnieuw bevrijding en bevestiging.
Men hoort vaak beweren dat er vandaag meer dichters zijn dan lezers van poëzie. Wij hebben
niet veel redenen om dit te geloven. Altans niet in de letterlijke zin van die uitspraak. Want, al
is de dichtersbent thans nogal uitgebreid, veel talrijker zijn wie de dichtbundels, de bloemlezingen, de literaire tijdschriften als kunstvorm promoveren en konsumeren. Alleen de kritici die de
stapels recensiewerk voor zich immer groter zien worden klagen : er zijn meer dichters dan lezers van gedichten. Een paar kritici hoor ik reeds twee jaar lang herhalen dat zij ermee stoppen
verdomme enz...
promotie
De kritici doen via de pers
promotie van de poëzie. Het is
materieel
de
makkelijkste
vorm van promotie, maar moreel de moeilijkste. Elkeen
weet dat elk oordeel dat kritici
uitspreken ergens subjektief
is. Gelukkig kan men vooralsnog alleen van een komputer
zeggen dat hij op een « objektieve manier » zijn job verricht.
Materieel en moreel lastige
promotie nemen de literaire
tiidschriften voor hun rekening. Van die tijdschriften
moet nochtans gezegd worden
dat zij in Vlaanderen ongewoon bloeiend zijn. Bloeiend
refereert hier natuurlijk naar
hun aantal hun inhoud, hun
prestaties Business zijn zij
uiteraard nooit. Hun verspreiding liidt vooral onder de bebeperktheid van ons taalgebied
en onder de nogal ondankbare
taak de smaak voor vandaag
en morgen (mede) te bepalen.

heideland-orbis
De morele risiko's hij
het promotie-proces van
de poëzie wordt tot een
minimum herleid als een
uitgever bloemleest uit
ons erkend poëtisch patrimonium sinds de onbekende dichter van « hebban olla vogala nestas
hagunan, hinase hic anda
thu » tot de levende groten als Gils, Campert,
Snoek en een paar tientallen anderen.
Hierin is Heideland-Orbis n.v. Hasselt nummer
één. Beperkte morele, risiko's weliswaar, maar
een_ zeer te waarderen
poging om de poëzie in
het bereik van een zo zuiver mogelijk publiek te
brengen. Pockets
zijn
sinds tientallen jaren erg
populair en het is goed
poëzie-uitgaven
in
te
schakelen in de « pocTcettrein ».

bert decorte
Decorte vootstellen
hoeft
echt niet meer. Met « in 't zot,
in 't vroed, in 't amoureus » (1)
bevestigt hij het imago dat ik
in « Wij » van 16 januari over
zijn aktueel dichterschap had
geschetst : zonder eigen poëtische produktie blijft hij als
dichter belangrijk,
omwille
van zijn bezorging van de
Vlaamse poëzie.
Met « van Heer Halewijn tot
Vrouw Griese » bracht hij een
10-tal jaren geleden zeer oude,
oude en recente balladen samen
tot een vlot leesbaar geheel.
Het overgrote deel van die balladen waren de echte poëzielezer reeds links en rechts on-

der de ogen gekomen. « In 't
zot, in 't vroed, in 't amoureus»
betekent voor mij een ware revelatie. Met de geënsceneerde
flegma van een goochelaar
haalt Decorte een hele periode
uit de toverhoed van onze literatuurgeschiedenis. Die periode
is het even onbeminde als onbekende werk van de rederijkers (15e-16e eeuw), van wie
vele refreinen naar, Decortes
smaak tot onze goede poëzie
behoren en sommige genietbaarder zijn dan het grootste
gedeelte van Vondels dichtwerken (17e eeuw). Opdat die
refreinen
zich
makkelijker
zouden laten lezen werden zij
door Decorte in de huidige
spelling overgebracht. Een kritikus stelde vast dat die omspelling niet helemaal foutloos
gebeurde. Die man heeft beslist geliik, maar zal inzien hoe
verwaarloosbaar klein dit detail is in het geheel van de bundel waaruit ik als eksempel deze strofe licht :
't Was eenjaars goed, 't en
Ideugt nu niet.
't Volk hadde moed, 't heeft nu
[verdriet.
't Hadde gelds behoed, nu min
[dan iet.
Wien vreugd aanstoet, zong
[toen een lied.
Wie dat nu doet, 't volk hem
[beziet
al waar 't een schuw. Dus
[komt het bij
dat vreugd dus zere verdonkerd
[zij.
(p. 62) (Anthonis De Roovere)
jozef de belder
Bezorgt Bert Decorte ons een
waardevol vademecum van een
literair genre (en de met dit
genre nauw verbonden periode
uit onze literatuurgeschiedenis) Jozef L. De Belder kruist
zowat alle genres en periodes
en verzamelt in « 't zoete, lieve
soevereine » (2) de beste
Vlaamse poëzie rondom een tema (de liefde). Uiteraard heeft
deze bundel liefdeslyriek zijn
beperkingen. Van Jonker Jan
van der Noot werden m.i. niet
de sterkste gedichten opgenomen en Gezelles vertegenwoordiging reikt niet verder dan
het onbetwistbaar grootse « die
avond en die roze ». De bloemlezer heeft zijn tema (liefdeslyriek) te zeer verengd naar
de titel van zijn bundel toe.
Hierdoor ligt het aksent vooral
op de minnelyriek. Krijgen de
verwantschapsen
vriendschapslyriek nog een plaats, de
natuurljrriek, de stemmingslyriek, de gedachtenlyriek en de
sociale lyriek zijn vrijwel onvindbaar in deze bundel. Deze
verenging « benadeelt » niet alleen GezeUe, doch ca. ook
Wies Moens, Paul van Ostayen
en Mamix Gijsen die zelfs ontbreekt in de bundel.
Gelukkig haalt deze verenging de waarde van De Belders

bundel niet neer. Want de tematiek van « die wanhoop om
elkaar, die liefde heet » (Andre Demedts) is onuitputtelijk. En daarenboven lezen we
bijvoorbeeld een beste Gilliams, een beste (Clara) Haesaert, een beste Claus. Van deze laatste werd « ik schrijf je
neder » opgenomen.
Mijn vrouw mijn heidens
[altaar
dat ik met vingers van licht
[bespeel en streel
mijn jonge bos dat ik
[doorwinter
mijn zenuwziek onkuis en
[teder teken
ik schrijf je adem en je
[lichaam neder
op gelijnd muziekpapier
En tegen je oor beloof ik je
[splinternieuwe horoscopen
en maak je weer voor
[wereldreizen klaar
en voor een oponthoud in een
[of ander Oostenrijk
Maar bij goden en bij
[sterrebeelden
wordt het eeuwig geluk ook
[dodelijk vermoeid
en ik heb geen huis en ik heb
[geen bed
ik heb niet eens verjaardags[bZoemen voor je over
ik schrijf je neder op papier
terwijl je als een boomgaard in
[juli zwelt en bloeit
(P. 73).
clara haesaert
Clara Haesaert sluit nog nipt
aan bij de vague-generatie na
Wereldoorlog II (Bontridder,
Cami, Claus, Wauters e.a.).
Haar « spel van vraag en
aanbod » (3) is een keuze uit
de drie bundels die zij respektievelijk liet verschijnen in
1953, 1961 en 1967.
Dit gegeven is belangrijk
want « spel van vraag en aanbod » toont de evolutie in het
werk van de dichteres : formeel van het prosodische naar
het vrije vers, inhoudelijk van
moeizaam verworven en haast
vakkundige beeldspraak naar
makkelijk
neergeschreven
maar meer autentieke verzen.
Twee vaststellingen dringen
zich hierbij op: Eén: het gedicht
« de man », waarmee Haesaert
in 1953 de Basiel De Craeneprijs won, is opvallend verschillend van haar in datzelfde
jaar
gepubliceerde
verzen.
Twee : « spel van vraag en
aanbod » is voorlopig (?) synoniem van Haesaerts beste poëzie ; want wat zij in een recent
nummer van «Heibel» liet opnemen blijft onder de maat.
Heeft het nieuw-realisme haar
soms niet gedesoriënteerd ?
Uit « spel van vraag en aanbod » dit gave vers :
Na de windstilte
bleef de vlakte ongeschonden
en de vermetele roerde niet
zocht geen toenadering
wist niet dat een handpalm olie
brandde zonder licht (p. 47)

guido gezelle
GezeUe zal wel nog lang en
onvoorwaardelijk óf de superieure dichter zijn óf de maker
van veel « verzekens ». Aan dat
vertekend beeld hebben honderden studies en honderdduizenden bladzijden bloemlezing
nog maar bitter weinig kunnen
veranderen. Jammer genoeg
zal Heidelands pocket « Guido
Gezelle, kleengedichtjes » (4)
geen hulp zijn om de misverstanden omtrent Gezelles dichterschap weg te werken.
De bezorger van deze bloemlezing heeft zelf in zijn inleiding geen poging ondernomen
de werkelijke Gezelle voor te
stellen : 90 % van die inleiding
is voer voor filologen.
En toch heeft deze uitgave
van gebedslyriek uit Gezelles
eerste dichtersjaren haar nut.
Want — al is men hier niet
met de beste Gezelle gekonfronteerd — hierdoor wordt
het nog eens duidelijk dat men
wat prosodie en metriek in de
nederlandse literatuur betreft
kan zeggen : Gezelle en de anderen ! Gezelle is lyrisch, romantisch en religieus. Elk van
die instellingen afzonderlijk en
tegelijk de drie samen. En tenslotte wordt elk scepticus met
een vers als « 'k Hore tuitend'
hoornen en/de navond is nabij,/Voor mij ! » (p. 54) tegen
de muur geplaatst.

Jonckheere wou dat Alice
Nahon opnieuw haar plaats zou
vinden in het lied. Want « de
kwaliteit van de hedendaagse
smaak zou er niet bij verliezen ». En echt, gedichten als
« de kinderen van De Soetewey » zijn makkelijk te herschrijven tot heel goede luisterliederen. En vele andere
zouden zelfs niet meer moeten
herschreven worden.
willem bilderdijk
Steeds moeilijker wordt het
Meester
Willem
Bilderdijk
(1756-1831) te (her)waarderen.
Ikzelf behoor ook tot « wie
geleerd hebben hem te smaden
zonder hem gelezen te hebben ». Gelezen hebben betekent hier natuurlijk zich ingespannen hebben om de romanticus Bilderdijk ten volle te
begrijpen. Bilderdijks leven
valt precies samen met de periode van het romantisme in de
Nederlanden. Zijn lichamelijk
en geestelijk leed, zijn uitzonderlijke geleerdheid, zijn politiek en wetenschappelijk engagement, zijn non-konformisme
hebben van hem de belangrijkste vertegenwoordiger van zijn
tijd gemaakt. Maar Bilderdijk
miste toch de literaire kwaliteiten die hem als romanticus
naast Multatuli en Gezelle hadden moeten plaatsen. — Multatuli en Gezelle leefden allebei
buiten de periode van het romantisme, maar waren eigenlijk allebei de enige echte romantiekers in ons taalgebied.
— Tenslotte meen ik dat Bilderdijk gedeeltelijk faalde omdat hij ideeënpoëzie schreef in
een romantisch keurslijf.

Uit de recente bloemlezing
door Wim Zaal (6) blijkt voldoende dat Bilderdijks poëzie
een herwaardering waard is.
Zaal kondigt zijn bloemlezing
alice nahon
aan als een eerste kennismaAlice Nahon heeft zich niet king. Foutief vanwege Wim
altijd kunnen of willen losma- Zaal, meen ik. Want als men
ken van Gezelles invloed. Maar iemand uit de vergeetboek wil
haar lyriek was meer (dan bij halen moet men die « reddingsGezelle) sociaal gericht en operatie » meteen af maken :
haar dichterschap was zeker de figuur van Bilderdijk dienvoldoende autentiek opdat zij de scherper afgelijnd. Was Bileen belangrijke ~ dichteres zou derdijk o.a. niet de gespleten
zijn. Met haar dichterschap persoonlijkheid wiens beginselheeft zij haar lijden en dat van vastheid nogal kapriolen maakde anderen bevochten. Die poë- te : omwille van een geweigerzie die ondanks alles van een de eed van trouw aan het fransterke levensmoed getuigt is se bewind verlaat hij in 1795
lange tijd zeer populair ge- zijn land en zijn vrouw en
weest. Maar na Wereldoorlog II schrijft in 1797 vanuit Engewerd zij stelselmatig als oud- land « uxorem accepi », « ik heb
een (andere) vrouw tot mij gemodisch geklasseerd.
nomen ».
Dank zij de bloemlezing door
Ik heb genoemde episode uit
Karel Jonckheere (5) wordt de
kans op een hernieuwde be- Bilderdijks leven in vraaglangstelling voor Nahons oeu- vorm geplaatst. Opdat ik zou
vre vrij groot. In zijn inleiding kunnen aantonen dat een gron— inleidingen door Karel dige kennis van het leven van
Jonckheere zijn altijd brokjes die man noodzakelijk is voor
literatuur op zichzelf — bena- wie hem lezen en begrijpen
dert Jonckheere de dichteres wil.
vanuit een zeker kultuurpessimisme waarin de zestiger- en « Laat me eenmaal rust ; het
zeventigerjaren hem hebben
het recht
gedreven : « Ach ik vergeet van de u zo lang [is
getrouwen
iets : hoezeer A. Nahon, die
[knecht.
evenmin een heilige was, ook
heeft gemind, zij vergat seks 'k Ben steeds het speeltuig van
[uw geest
in haar verzen te stoppen ».
_ Jammer dat Jonckheere de en tolk van uw gevoel geweest,'
lijn van haar levensbeschrij- die immers in uw dienst
[vernoegóL,
ving niet resoluut heeft doorgetrokken tot de kern van haar 't papieren veld heb
[doorgeploegd ».
wezen • de vitalistische vrouw,
(P. 74).
scherp en satyrisch in haar
jeugd en tijdens de pijnlijke
weg naar haar vroege dood de
frans-jos verdoodt

(1) Bert Decorte : « In 't zot, in 't vroed, in 't amoureus ». Vlaamse Pockets, nr 244, 145 blz.,; Heidelands-Orbis n.v., Hasselt
1970.
(2) J. L. De Belder : «Zoete, lieve, soevereine ». Vlaamse Pockets,
nr 245, 134 blz. ; Heideland-Orbis n.v., Hasselt 1970.
(3) Clara Haesaert : « Spel van vraag en aanbod ». Poëtisch erfdeel der Nederlanden P/71, 76 blz., 50 fr. ; Heideland-Orbis
n.v., Hasselt 1970.
(4) Guido Gezelle : « Kleengedichtjes » • inleiding Prof. Dr A.
Keersmaekers ; Poëtisch erfdeel der Nederlanden P/69, 73
blz, ; Heideland-Orbis n.v., Hasselt 1970.
(5) Alice Nahon : « Bloemen van 't veld » ; Inleiding Karel Jonckheere ; Poëtisch erfdeel der Nederlanden P/70, 77 blz., 50 fr, ;
Heideland-Orbis n.v., Hasselt 1970.
(6) Willem Bilderdijk : « 't Vuur dat eeu-wig gloeit » ; inleiding:
Wim Zaal ; Poëtisch erfdeel der Nederlanden P/72, 77 blz,,
50 fr. ; Heideand-Orbis n.v., Hasselt 1970.
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gen » knap in mekaar. Eén bedenking
toch : twee prezentatorstemmen kunnen leuke kontrasten wekken, maar als
elke zin in twee of meer delen wordt
gekapt wordt het op de duur toch een
beetje irriterend.

de zachtmoedige ( 1 / 2 )
Over de inhoud, de vertolking en de
realizatie van dit tv-spel van Arthur
Adamov naar de gelijknamige novelle
van Dostojefski kunnen wij kort zijn
voortreffelijk. De procedé's die Roland
Verhavert hier heeft aangewend getuigen van bijzonder groot vakmanschap.
Dat deze manier van realizeren voor de
meeste kijkers misschien vermoeiend
werkt, zoals sommige kranten schreven,
is geen bezwaar. Tenslotte mag de tv
ook nog af en toe iets anders brengen
dan Canzonissima en de Heren van Zichem.

magasien ( 2 7 / 1 )
De eerste uitgave van de nieuwe Magasienformule was goed. Het tempo lag
globaal hoger dan in vorige uitzendingen en reeds bij de begingeneriek (het
zwart-wit testbeeld) zat er vaart in het
programma.
In ruime zin waren de toespelingen
vrij aktueel en afgezien misschien van
de BTW-scène bij het frietkot die wat
langdradig uitviel, waren de meeste onderwerpen vlot in beeld gebracht en
vooral spiritueel bedacht. De montage
van een intervieuw met Rik Van Looy
was een knap staaltje tv-humor.
Als Magasien dit niveau kan behouden wordt het merkelijk beter dan de
vorige edities van dit satirisch magazine.

hovaardij
Onder deze titel gaat zondagavond
het tweede van een reeks ontspanningsprosramma's op het tema van de zeven
hoofdzonden. Over de eerste editie :
« De pieris:heid » was ons oordeel niet
pozitief. Wi.l hopen dus dat de tweede
editie beter zal zijn. Anders kon de
titel -van deze uitzending misschien beter meteen worden toegepast op heel
het BRT-gebeuren.
De ouders In de « madeliefjes ». Vanavond om 20 u. 20, op BRT. Een gezond
feuille ton.

een van de drie ( 3 0 / 1 )
« De oude Belgen hielden van jacht
en visvangst en waren zeer herbergzaam ». Dit zinnetje uit ons geschiedenisschrift van het derde studiejaar
stond ons levendig voor de geest toen
zaterdagavond vanuit het Boudewijnpark van Sint-Michiels-Brugge. « Een
van de drie » werd uitgezonden als
voorbereiding op de jaarlijkse reeks
« Spel zonder grenzen ».
Wij kunnen ons wel voorstellen dat
het niet altijd gemakkelijk kan zijn
steeds nieuwe proeven uit te denken
voor massaspelen van dit genre. Maar
nu begint de eenzijdigheid toch een
beetje sterk door te wegen. Praktisch
elke proef gebeurt in of boven het water. Wij hebben dan ook enige interes-

santé voorstellen ter attentie van de
samenstellers van dit programma : onderwaterbiljart, blinde koe, watervogelpik, bedwateren, spuitwateren en de
reeks gaat verder. Voor de stoere deelnemers en beminnelijke deelneemsters
kan het mischien allemaal wel erg plezant zijn maar voor de kijker wordt het
vlug vervelend. Een slag in het water.

die in de twintigste aflevering ten aanschouwe van heel kijkend Vlaanderen
een blauw linkeroog vertoont en in de
volgende epizode met een gezwollen
rechteroog rondloopt, dat is werkelijk
te slordig. Dat noch de betrokken akteur, noch de grimeuse, noch de scriptgirl en evenmin de realizator dit gemerkt hebben, kan er bij ons niet in.

wi|, heren van zichem ( 3 1 / 1 )

diest ( 1 / 2 )

Populariteit kan nooit als ekskuus
voor grove en storende regiefouten
worden ingeroepen. Een Herman Coene

' Als portret van een stadje en tevens
als toeristische propaganda stak de dokumentaire « Diest, vandaag en mor-

A A N

radio
vraag ?
Johan Janssen van de radio-nieuwsdienst is weer eens naar Amerika voor
de avonturen van de maanreizigers ter
plaatse te verslaan. Wij bewonderen
natuurlijk de moed en de opofferingsgeest waarvan Johan steeds blijk geeft
om zonder vaar noch vrees naar het
land van Uncle Sam te vliegen. Zou er
dan werkelijk tussen die andere twintig radio-ioemalisten geen enkele andere bekwame zitten ? Of zou het feit dat
Johan de zoon is van de programmadirekteur van ons aller vlaamse televizie
dan toch enige invloed hebben ?

D A C H T :

Z o een kans wordt U slechts éénmaal geboden.
Speciaal die « W i j »-lezers die vorig jaar van onze advertentie
« OOSTENRIJKSE HERENLODENS » hebben geprofiteerd zou
ik willen zegs^en « kom ook voor zo^n kostuum van 2 . 0 0 0 fr. eens
naar SUCCES K L E D I N G
»

300 LUX HERENKOSTUMEN
G E W A A R B O R G D 1 0 0 % Z U I V E R SCHEERWOL T R E V I R A / W O L EN D I O L E N M A R K A N T .
V E R V A A R D I G D I N EEN DER BESTE D U I T S E H E R E N K L E D I N G
FABRIEKEN.
I N DE N I E U W S T E M O D E L L E N EN STOFDESSINS ALLE M A
T E N . V A N 44 T O T 58. OOK K W A R T EN H A L V E M A T E N .
B U I K M A T E N EN E X T R A L A N G E M A T E N .
EKSKLUZIEF VOOR « W l | »-LE7FRS. en enkel zolang de voor
raad strekt tegen de abnormale cadeauprijs van :

2.

ff,

B.T.W. inbegrepen.

Gezien het hier gaat om een oartii herenko«!tumen die w i j zelt
ver onder de normale prijs hebben aan^rekocht en gezien w i j ze
zelf terug direkt buiten willen, worden deze kostumen in de
zaak verkocht aan de uitzonderlijke reklainen'üs van 2.950 fr.
U moet dus absoluut deze advertentie meebrengen om van de
prijs van 2 . 0 0 0 fr. te genieten.
De fabrikant verliest aan deze partij kostumen zeker 7 0 0 a 9 0 0
fr. per kostuum.
Voor u een reden te meer om er vlu? van te orofiteren.

succes

kleding

A. DE L A N G L E S T R A A T 4 / 1 0

meyers

2 6 4 0 NIEL (Rupel)

M e t meer dan 1.000 m2 winkelruimte een der beian^riikste kledingszaken in Vlaanderen
Open alle werkdagen van 9 tot 20u.
ZaterH-»«*'s tot 18u.

Eigen koffie bier-bar
kunstsalon
Zon- en f*»eetda^en « t e d * *«««^!rt*«n

BELANGRIJK . M e t deze advertentie «eniet U eveneens als « W I J »-iezer 2 0 % korting op al uw aanlroron htwt^n dr 1 Onn fr. ^p
1 0 % korting op alle aankopen beneden de 1.000 fr.
(ESKAM C A D E A U P R I j Z E N UITGEZONDERD.)
Vraag uw « S » K A A R T aan de ks^*;»

wu
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vermits niemand eraan twijfelt
dat na de Senaat, ook de Kamer het zal aannemen —
is dat het de spelers zou toelaten van klub te veranderen als
van hemd (bij manier van
spreken), zonder dat de afstand doende klub nog recht
zou hebben op de klassieke
transfersom. Wij lezen in de
« Gazet van Antwerpen » dat
the heart of the matter
dit niet het geval hoeft te zijn.
Volgens de senator waarborgt
Wij meldden hier vroeger al de wet de speler de mogelijkeens dat Cassius Clay en Joe heid van klub te veranderen
Frazier, die begin maart bok- (de beroepsspeler na verstrijsen voor de wereldtitel aller ken van zijn kontrakt, de liefkategorieën, ieder een beurs hebber altijd, vermits hij zich
krijgen van 2,5 miljoen dollar, niet verbonden heeft) met of
of in onze wankele franken uit- zonder « goesting » van zijn
gerekend, 125 miljoen frank. klub, met of zonder transferZoals gezegd : ieder. Het is wel som. Wil dus een klub geen
interessant eens na te gaan transfersom betalen, dan kan
waar al dat geld vandaan komt. de speler evengoed gaan. De
De zaal is natuurlijk uitver- wet verbiedt evenwel de klubs
kocht : 19 500 plaatsen, van 1000 niet onder elkaar een afspraak
tot 7500 frank, werden verkocht te maken, om in geval van
voor een totale som van 1,25 overgang van een speler, toch
miljoen dollar. De tv-rechten een overeen te komen vergoein gesloten omloop (men kan ding te betalen, hoewel de wet,
in bepaalde zalen het gevecht zoals gezegd, dat niet verplicht.
volgen op het tv-scherm... mits Dat lijkt ons inderdaad doenbetaling) bedragen ongeveer baar, en waren wij van de
6,5 miljoen dollar. Met nog wat bond, wij begonnen er dadelijk
« klein geld » vanwege film- aan.
rechten, radio en tv-rechten
van buitenlandse zenders zal
men aan een totaal inkomen
van + 15 miljoen dollar of 750
milioen frank komen. De totale fijn kostuum
onkosten zullen zowat 10 miljoen dollar of 500 miljoen frank
Wij hebben zaterdag met
bedragen. Dit alles dan voor de lodderig oog zitten kijken naar
« gejachte sportliefhebbers » het nieuwe spelprogramma van
die menen dat alles neerkomt
onze nooit volprezen vlaamse
op het uitdelen van wat muil- tv, dat « één van de drie » heet
peren.
en bedoeld is als schiftingsproef voor het europese « spel
zonder grenzen ». Wij hopen —
wij zijn er bijna zeker van —
dat de deelnemers zich fijn
vermaakt hebben, en dat is
nog een aspekt
hoofdzaak. Een spel dient om
te spelen. Als tv-kijker hebben
Een van de grote bezwaren
wij wel een paar bemerkingen,
die de voetbalklubs aanvoeren
tegen het wetsontwerp De- waarmee sommigen het wel
clercq — zeer waarschijnlijk eens zullen zijn, anderen niet.
vergeefse moeite overigens. Alsmaardoor die jongens en die

^100)000
belgisch fête beige
« Mosjeu » Stas de Richelle, de voorzitter van de belze tennisspelers, schijnt zo een beetje de coming-man — ondanks zijn leeftijd
— in het vaderlandslievende sporthuishouden. Zopas werd hij lid
gebombardeerd van de « gay-twenties-jury » van vader Cooremans. Reeds werd hem een ons onbekende maar waarschijnlijk
toch hoge onderscheiding beloofd. En verleden zondag werd hij
gevierd omdat hij al enkele tientallen jaren « cher président » is
van de sportaristokraten. Het feest ging door in de « salons » van
fle Royal Automobile Club de Belgique, en achtereenvolgens
voerden het woord Pierre Geelhand namens de tennisfederatie,
Ie Maire namens de tennis-profs, L. Silance namens de BOK-ken,
Sieur Parisis, minister van belgische Kuituur, en door het diep
ontroerde feestvarken zelf. Moeilijke vraag : hoeveel woorden
Nederlands zijn tijdens deze viering van de « nationale » voorzitter van een « belgische » federatie gesproken ? Of zijn we weer
« kinderazie » aan 't verkopen ?

« werkvolk »
43.000 frank per maand is niet meer genoeg voor buitenlandse
ïvoetbal) vedetten, blokletterde « Sport 70 ». Veronderstellend dat
de klubs uit eerste afdeling 30 kontraktspelers gaan vetmesten,
en dat zij onze eigen spelers evenveel zouden betalen als de
vreemde (wat doorgaans niet het geval is), dan zou iedere klub
jaarlijks 45.000 x 30 x 12 = 16 miljoen en centiemen moeten aflokken aan « pree's » alleen. De getrouwen die uit klubliefde en
voor 50 frank een namiddag in regen en kou komen staan om
tiketjes af te scheuren, zullen wij maar vergeten. Als ge dan verder berekent dat een klub uit eerste afdeling gemiddeld een
Inkomen moet hebben van om en nabij de 15 miljoen frank, en
fiat de spelerswedden maar goed de helft uitmaken van het klubbudget, dan verstaat ge gemakkelijk dat er iets moet gaan gebeuren. Men zal ofwel moeten spelen met dure (buitenlandse) en
goedkope (belze) vedetten, gelijk in de koers, ofwel de dure
buitenlanders met hun buitensporige eisen bedanken. Wij pleiten
voor de tweede oplossing, en voor een billijk en rechtvaardig
verdeeld loon voor alle spelers.

bravo

meiskens op hun... in het water of op het ijs zien boenken,
vinden wij nogal saai, en wat
al te nauw verwant met de
boerenkluchten die wij in onze
jonge tijd in het patronaat
hielpen ten tonele voeren,
't Was weer voor de vlaamse
huiskamer zeker ? En wat wij
met moeite overleefd hebben,
was de kommentaar van Willy
Delabattista en « Sherlock »
Theys (toch een fijn kostuum,
proficiat). Wij voelden ons afwisselend een « lieverdje » van
•Tante Terry en stuk kopersvee
dat een doorslaande deejee een
rotplaat probeert aan te smeren.

wie t
Mister Brundage, de voorzitter van het internationaal
olimpisch komitee, moet wel
een serieuze « pik » hebben op
de skiërs. Men herinnert zich
dat hij al een paar jaar bezig
is om het skiën te doen schrappen van de lijst der olimpische
winterspelen. Tot dusver zonder gevolg. Nu is hij alweer
druk in de weer om zijn wil
door te drijven. Zijn argument
blijft altijd hetzelfde: de skiërs
zijn geen echte amateurs, zij
laten zich betalen voor hun
prestaties, zij voeren betaalde
publiciteit. Zij passen dus niet
op sportontmoetingen
voor
echte liefhebbers, wat de olimpische spelen in de geest van
Brundage nog steeds (zouden
moeten) zijn. Wel, Brundage
heeft gelijk. De skiërs worden
betaald, en beroepssportlui
zouden beter wegblijven van
de olimpische spelen. Maar dan
zou mister Brundage zowat alle deelnemers aan de olimpische spelen moeten weigeren,
en niet alleen de skiërs, want
iedereen weet dat er maar bitter weinig deelnemers zijn die
er niet op een of andere manier voor betaald worden.

De chirojeugd maakte een voettocht van Brussel naar Mechelen.
22 km te voet, het is in deze tijd al een prestatie. Wij hijsen dus
graag ons petje voor de « jeugd die nog marsjeren kan ». De jongens en de meisjes zijn onze stulp voorbijgetrokken, en wij moeten zeggen : het zal er allemaal redelijk behoorlijk uit. Wat ons
echter opviel was de afwezigheid van « proosten ». Of zaten die
ergens in een wagen ? Of bestaat dat soort « pastoors » niet meerl
geliik in onze tijd ? Waar wij aan dachten, ziet ge, is aan eert
eventueel ongeluk. Ten tweede, en met alle begrip voor de nieuwe
opvattingen terzake, hadden wij graag nog wat méér stijl gezien.
Mao klakken en cowboyhoeden kunnen mooi zijn. maar niet in
dergelijke mars. Zingen is prima, maar dan liever geen « rotkommerciéle » slagers zoals wij achteraan hoorden. De sandwichborden jtouden wii maar liever aan de koereurs laten. En wat wij
helemaal niet konden appreciëren, waren de vele sigaretten in
die ionge gezichten. Over het algemeen dus : bravo, nog van dat,
en detailverzorging.

i like cervalas
Een poosje geleden, toen onze Verrukkelijke belaagd werd
door de snode bende van Molteni, schreef Luc Varenne dat
het nogal wat « sjieker » was
reklame te maken voor een
merk van koffiemachines dan
voor vleeswaren, want dat hij,
de Luc, nogal wat liever een
heerliik geurende kop mokka
had dan een vulgaire « cervelas » Wij zijn er niet zeker
van, maar wij menen ons te
herinneren dat onovertrefbare
Luc dit wijze woord neerpen-

de in een « open brief » aan
Martin Vandenbossche. De Luc
zelf zal zich dat waarschijnlijk
helemaal niet meer herinneren.
Het is nu immers zo dat
Merckx de aristokratische koffie de rug heeft toegekeerd, en
dat hij voortaan gewonnen verloren de kultus van de cervelas
zal prediken. Of onze radioman
nu daarvoor zijn « zjat » koffie
zal moeten vervangen door een
stomme « sorsis », dat weten
wij natuurlijk ook niet — ge
moet tegenwoordig van niks
meer verschieten — maar dat
sportreporter zijn nog geen
simpele stiel is, dat ziet u zelf.

gardsivik

Fred (een beetje Ie groot en te
stevig voor Freddy, dunkt ons)
Herbrand heeft verleden zaterdag
de nationale trofee voor sportverdienste ontvangen. Wij geloven
dat men ditmaal niet zo'n slechte
keuze bad gemaakt. Fred is een
man die men mag bestempelen
als een rasecht amateur. Hij is
lid van een klubje van niks (Malm^&y), hij moet het stellen zonder
trainei'. wij horen nooit iets over
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fLAMJNGEN
LEZEN
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Ter hoogte van de back-Ujn op het veld van Grimbergen een « Wij ^-hlïkvanger. Een knap doelpunti

speciale wetenschappelijke begeleiding, hij is een simpatieke jongen, en hij behoort niet tot de
kliek altijd aanwezige vedetten,
die men iedere receptie mèt fotograaf aantreffen kan. Desalniettemin slaagt hij erin zeer behoorlijke sportprestaties te leveren, in
de sporttak die waarschijnlijk nog
het dichtst echte sport benadert :
de tienkamp. Zijn prestaties zullen in Amerika en zo zeker niet
tot de verbeelding spreken, en zij
zullen hem nooit olimpisch goud
opleveren. Wij geloven zelfs niet
dat zij het belgisch prestige in het
buitenland — nochtans dè norm
voor de toekenning van de trofee
— voelbaar beïnvloeden. Kortom,
wij zijn blij dat men Fred genomen heeft, na de zuiver sportief
bekeken onbenullige Merckx'en
en Ikx'en. ^
Wat ons ieder jaar zwaar op de
lever ligt, dat is de samenstelling
van de jury die zich geroepen acht
uit te maken wie voor deze trofee
in aanmerking komt.
Wie zetelt in die jury ? Eerst
de prezident natuurlijk, en dat is
niemand minder dan Lucien Cooremans, burgemeester van Brussel. Fittoor Boin is natuurlijk onvermijdelijk. Hij is dus ook lid.

Ondervoorzitter nog wel. Verder
zijn er de heren Collignon, Cayron, Charles, Wendelen, Becquet,
Diercssens en Stas de Richelle.
Stuk voor stuk mensen, zoals men
ziet, die men moeilijk van vlaams
ekstremisme kan verdenken, en
die hoog genoeg geplaatst zijn om
geen Vlaams te moeten kennen.
Er zitten in het gezelschap bij
ons weten slechts twee Vlamingen, namelijk prof. de Nayer en
Frank Matthijs.
De « nationale » jury bestaat
dus voor 4/5 uit franssprekenden.
Onder de talrijke aanwezigen op
de prijsuitreiking liep hier en
daar wel een Vlaming verloren,
maar zij maakten toch niet 1/5
van de totale lichting uit. Niet te
verwonderen dus dat de formidabele diskoer van de nationale prezident voor 4/5 in goed Frans en
voor 1/5 in potsierlijk vertaald
Frans werd uitgesproken.
Nu kan het ons geen barst schelen hoeveel trofees die jury wenst
uit te reiken, of hoeveel Frans zij
wenst te tateren, of welke personaliteiten uit de franse high-society zij op haar plechtigheden
verzamelt. Het kan ons geen barst
schelen of zij al dan niet nog een
vlaams lid wenst op te nemen (als

zij maar oppast voor vlaamse hegemonie en zo), al zouden wij nog
liefst van al zien dat onze beide
taaigenoten hun schup zouden afkuisen.
Maar wat ons wel kan schelen
is dat die jury zich « nationaal »
noemt, en haar bokaal een « nationale trofee ». Zij kan zichzelf
hoogstens een pittoresk, folkloristisch getint brussels gezelschap
met waalse inslag noemen, reprezentatief voor... Ja, wie zal dat
zeggen ?
Als men van het hele geval een
werkelijk nationaal geval wil maken — maar dat zal wel niemand
willen — dan zal men, naar onze
bescheiden maar vaste overtuiging, eerst moeten uitzien naar
een jury die voor ongeveer 65 th.
uit Vlamingen bestaat, en voor de
rest uit franstalige Walen en
Brusselaars. In welke verhouding,
dat moeten zij dan maar uitmaken.
Wij hoeven ons echter geen illuzies te maken. Dat gebeurt niet.
Wij zullen ons moeten vergenoegen met de lol die Cooremans en
zijn jury ons ieder jaar gratis
voorniks bezorgt, en de sjampieter dan maar overlaten aan de
betere Belgen.

WIJ

19

Groepen en maatschappijen
allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht
IEDER D O R T M U N D E R
ANTWERP PUBLIC
THIER BRAU HOF

RELATIONS
BERCHEM

—

ANTWERPEN

Hof ter Schriecklaan

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

33

Alle reklame en ontwerpen, teksten,
talingen tekeningen,
enz.

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten

Publiciteitsagent vooi
«WIJ»

VLAAMS-NATIONAAL

Tel

(03)30.48.99

perskonferenties,

ver-

LEUVEN (Bierkelder) Oude Marlet 11
Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9
Mooiste kelder van Europa
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28
Tel. 02/18.74.89 • mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) Autoweg
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen)

Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialiteiten z!]n : Ochseiv
schwanzsuppe • Hongaarse goelas] •
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hel
spit • Krachtvleesschotel beter dan in
Duitsland

Aanbevolen
Huizen

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

LEUVEN, Tervuursevesi 60
Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 - 1.500 plaatsen
ANTWERPEN, Groenplein 33
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal van de stad

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)

TORHOUT, steenweg Torhout-LIchtervelda
(open) 2.000 plaatten
DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende
(open)
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DE BROUWERIJ M O O R T G A T
Bezoek

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

2659 BREENDONK

KOEUTOGEM

TEL. (03)78.71.21

BIEREN en LIMONADEN

OiePVRiEZEfiS

B O Y C O T

Gr.-Bijgaarden - T

EM VOEDINGSNIJVERHEID

WALTER ROLAND
Gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon 35.86.62

dus U W streek, U W volksgenoten I
Depot Cent - Tel. 09/22.45.62

ALLE GLAZEN

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting

1921

02.52.60 55
ian '71

V.T.B.

1971

15 DAGEN
GUNSTPRIJZEN
vanaf 4.800 F
Adriatische Kust
vanaf 7.695 F
Dalmafische Kust
vanaf 4.995 F
Roemenie
vanaf 6.295 F
Costa Brava
vanaf 8.000 F
Costa del Sol
vanaf 6.700 F
Mallorca
Speciale kosteloze tombola !

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
lan '71

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel 0 1 5 / 7 1 4 . 4 7
\/ochtbestand
Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel 0 5 1 / 6 1 2 84

INDUSTRIE

ETN JEURISSEN PVBA
Oe winterstraat 24
Borgerhout/Antwerpen Tel.; (03) 36.11.35-36.59.31

Breendonk ligt in Vlaanderen

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

CIEPVRIESTUNNELS i
KAMIONKOELING
^
V/iNKEUNRlCHTlNQEW

KOELKAMERS

co, VOOR SUPERMARKTEN,

is bekend om haar beroemde en uitstekende

(open)

Alle verdere inlichtingen : VTB Sint-jakobsmarkt 4 5 - 2.000 Antwerpen - Tel. 03/31.09.95 (10 lijnen)
N.B. - Het lidmaatschap van de V.T.B. - V.A.B. (Wacht op de Weg inbegrepen kost U slechts 400 F per jaar. Schrijf dan ook onmiddellijk in I

(l-XII 7 1 )

« PIET POT »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat a
(bi| Suikerrui)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten
(l-XII-71)

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

matthieuls beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

_y^^^\

DE

VOLKSUNIE-GAVERE

stelt ter

oeschikking

« FEDERALISME. UTOPIE OF
MOGELIJKHEID >
het fantastische Doek van Ludo
Van W a u w e (cfr WIJ 23 1 7 1 )
m nederi versie 1 5 0 F - f 1 0
< FEDERALISME, UTOPIE OU
POSSIBILITE »
vertaling en bewerking van de
nederlandse uitgave, mef aanhangsel en fotoreportage over
de Frontbeweging
Uitgegeven Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1971 - ideaal propagandamiddel bi|
anders-sprekenden ! Prijs
180 F-f 10
U stort hetzij F 160 hetzij F 190
op rekeningnum
4462/50907
Kredietbank Gavere, van Piet
De Pauw

WIJ
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PERS
spiegel
ï e r w i j l de regering haarloodirare uitvoeringsontwerpen bij
grondwetsherziening uit de
ïoeken poogde te krijgen, bleef
het parlement Harmegnies
erder de vedette v a n een
caeste show. Hij is anders maar
ï n uit een ganse verworden
Ende, zoals de B S P na haar
|edirigeerd kongres in « De
yieuwe» ongenadig wordt doorgelicht.
Wat wordt h e t met de reak3es in Vlaanderen n u de volrende faze in de grondwetsherï e n i n g eerlang zal aanvangen?
)e leuvense studenten hebben
in toch al de noodklok geluid.

voor Focant er zouden op gestaan
hebben.
» Terecht betoogde de heer
Eyskens, in zijn antwoord aan
de interpellant,
dat België onbestuurbaar wordt, als men een
kompensatie gaat eisen voor elk
projekt dat niet kan door^jaan
buiten de schuld der overheid ».

de nieuwe
Maakt na het BSP-kongres
een ontleding van deze partij.
Het IS een bond van samenwerkende profijtzoekers geworden, zonder ideologische inhoud. Tenzij misschien deze :
een
w a a l s-nationalistische
groep m e t vlaamse meelopers.

« De B.S.P. weet niet wat ze
is noch wat ze tuil. Het fameuze charter van Quaregnon werd
nog altijd niet formeel
ingetrokken
of afgeschaft,
maar
niemand gelooft er nog in, behalve een machteloze
groep
linkse
jongeren
( die geen
plaats kregen in het
partijbestuur ) , en bijgevolg bezit de
BSP geen enkel credo
meer.
De partij is een louter
pragmatische
vereniging
van belangen, groepen
en
personen
d e standaard
geworden, die aaneen laordt gehouden door de
regeringsdeelneming en het recht op het toeTerwijl de nieuwe « vlaamse
kennen van postjes, dat daarverwLnning » door de heren
samengaat.
'indemans en co nog bezongen mee
J)vordt, blijkt w a t een mager
» Zo gesteld klinkt het natuur" sestje h e t zgn. sluitstuk v a n
lijk overdreven, want
toegegeJe wetgeving van 1963 dan wel ven moet worden dat de waalse
de indertijd door J a n Ver- ministers zeer hard hebben geDken zo geroemde « Vaste
werkt voor de behartiging
van
kommissie voor Taaltoezlcht ».- waalse ekonomische
belangen.
verschilt
« Verroken
kreeg
ook de Doch verder ? Waarin
het
beleid
van
de
BSP-minisBteun van Vik Anciaux. van de
ter van gezondheidszorg
van
Volksunie, die meteen een paar
dat van een
kristen-demokraat
ndere zere punten
aansneed. — benoemingen
buiten
beraan herinnerde dat tegen 1973 schouwing gelaten ? Wat is er
evenveel
Vlamingen
als « socialistisch » aan het beleid
•anstaligen moeten zijn op het
van Leburton als minister van
get e bestuursniveau
van de
Ekonomische
Zaken ? Welk
usselse gemeenten. TIen faar
verband bestaat er tussen het
regen die gemeenten voor een
beleid van de h. Fayat aan
itanzuivering
van de toestand. Buitenlandse Zaken en welkdaVandaag is de balans vrij de- nig « socialisme » ook ? In
' rimerend. Alleen te Evere fa tvelk opzicht
durft men het
et evenwicht
bereikt. Th de
aan. iemand
als
Harmegnies
Ïchttien
andere gemeenten
is
( Binnelandse Zaken ) te vere onwil groot.
binden
met een
socialistische
» Anciaux vroeg ook wat er
partij ».
•u verder met de Vaste Taalommissie zal gebeuren.
Sedert
'armegnies aan de waalse saboteurs heeft toegegeven, is dé
gazet van antwerpen
hommissie
erg ziek. Van Els'
lande zei dat een
wetsvoorstel
« Bravo Soens » is de toon in
zou loorden ingediend
om de
een artikel v a n Karel De Witte.
operatie-Harmegnies
recht
te
trekken, en Sledsens heeft in- Deze kordate burgemeester a a n
derdaad, zo'n voorstel
ingediend, de r a n d v a n Brussel wijst de
maar het is een slag in 't wa- Vlamingen v a n de parlementaire top de weg. « Poten af v a n
ter. Het wordt tijd dat Vlaanderen eens begint te denken aan Soens, gij imperialistische Harmegnies »
een fundamentele
vernieuwing
van de Kommissie ».
« De stroomversnelling,
veroorzaakt door de moedige houding van de burgemeester
van
Strombeek,
eindigt
daarbij
de nieuwe gids
niet. Volgens ons is het allerbelangrijkste
gevolg
van
zijn
daad en de daarop volgende reNu
de
deeltjesversneller
akties, dat de franstaligen
in
door europese beslissing niet in
rondom
Focant bij Namen zal komen, de vlaamse gemeenten
maar
zijn de Walen begrijpelijk ont- Brussel ( w.o. Strombeek,
ook Vilvoorde. Beersel, enz. )
goocheld. Maar w a t niet meer
opgaat is d a t ze v a n de Flan- hard zullen aanvoelen dat hun
hoop op verfransing een illuzie
driens nog m a a r eens « 20
vollemiljard » begrip vragen, zoals is. Zij hangen voortaan
wetgevende waalse PVV-er Toussainthet dig af van de nieuioe
eiste. Die unitaire wafelijzerpo- de instantie, gevormd door de
Hopen
Ktieker wordt een zware hipo- Vlaamse Kultuuraad...
dat daar een meerderheid
zal
teek op de vlaamse toekomst.
worden gevonden om hun facia Indien de interpellatie
van liteiten toe te staan, is nog nade h. Toussaint niet moet ge- ïever dan geloven in het bezien worden als
voorbereiding
staan van kabouters.
tot de toekomstige
verkiezingsy> De eerste daad van de
kampagne, indien ze ernstig ge- Vlaamse Kultuurraad,
nl . de
meend is. dan vragen zijn stel- aanvaarding van de wet-Soen»,
lingen een nauwgezet « distinbetekent het einde van de droguo ».
men van franstalige
imperia» Zijn fundamentele
stelling, listen en het begin van de werdat de niet-vestiging
te Focant
kelijke autonomie
van Vlaaneen equivalente
koYnpensatie
deren.
Wat een
dorpsburgevan 20 miljard voor
Wallonië
meester zoal uitlokken kan ».
rechtvaardigt,
is niet aanvaardbaar. Wanneer een toegezegde
investering in Vlaanderen, Wallonië of Brussel buiten
alle
la libre belgique
schuld van de regering niet kan
doorgaan, rechtvaardigt dat niet
0en poHtieJce beslissing die ekoDe « Libre » heeft een drieiiomisch niet meer
verantwoord
koppige redakteursploeg uitgeis.
zonden n a a r de tandem Har» De binding van de haven- megnies-Tindemans om h e n t e
problemen aan Focant is evenvragen hoe h e t n u verder zal
min houdbaar. Het havenbeleid
verlopen m e t de afwikkeling
komt natuurlijk
in de eerste
van de herziene grondwet.
plaats de havengebieden
ten
« Vraag : Vreest gij voor degoede, maar is ook een nationaze eerste
uitvoeringswet
van
le opdracht waarbij heel de ekode grondwet de oppozitie
niet
nomAsche geografie van het land
van de Volksunie en een deel
betrokken is. Het is dan ook lovlaamse
parlementairen
omgisch dat de
rijksinterventies
wille van het ^ herstel van de
voor de zeehavens op het natio« liberie du père da familie »
naal budget staan, zoals ook die
en aan de andere kant van die

f
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der burgemeesters
en schepe—
nen-parlementairen
?
Tindemans : Gij hebt zeer goed
de aard der moeilijkheden
begrepen die zich aan de parlementaire hemel aftekenen.
Indien ons ontwerp
wordt
verloorpen is het een deel van de
grondwetsherziening
en
niet
het minste, dat mislukt.
Vraag
me niet, er de gevolgen van te
voorzien. Wij hebben onze verantwoordelijkheden
opgenomen, aan het parlement het zijne op te nemen.
Harmegnies : Ik deel
volledig
dit
standpunt.
Vraag : En de vrijheid van het
gezinshoofd ?
Tindemans
: De tekst van het
luetsonttüerp
stemt
volledig
overeen met de beslissing die
door het parlement
genomen
werd na de
onderhandelingen
Eyskens-Descamps
».

ons leven
De klokkenluiders van Leuven zullen de vlaamse kat verder de bel aanbinden in de
strijd tegen de brusselse liberteit. Wij hopen dat « h u n stemme krachtig genoeg klinke, in
dat dode Vlaanderenland ».
« De grondwetsherziening
is
er door, maar de strijd is nog
niet gans gestreden. Het eerste
aktiepunt
blijft
voor ons het
verhinderen
van de doorvoering van de « liberté du père
du familie ». Door deze doorvoering
wordt
nogm.aals gehoor gegeven door onze parlementairen
aan de sociale, ekonomische
en kulturele
druk
van de brusselse
grootmachten.
» Daartegen
verzetten
wij
ons. Daar waar wij steeds de
eerbiediging
vragen voor het
bestaansrecht — in de volle en
ruimste zin van het woord —
voor elk volk of ras, vragen
wij, eisen wij, ook de eerbiediging voor het
bestaansrecht
van de nederlandstalige
bevolking van alle klassen van Brussel ».

de spectator
Een deel mensen die bewust
niet kunnen lezen willen m e t
de opgedolven
getuigenissen
van duitse oorlogsmisdadigers
het werk v a n P a t e r Van
Isacker over Irma Laplasse in
twijfel trekken. Dit blad onderstreept terecht dat V a n
Isacker de kritische studie v a n
« het dossier » heeft gedaan en
dat dan duidelijk blijkt m e t
welke lichtzinnigheid h e t w e r d
samengesteld.
« Aan het besluit van Van
Isacker « dat het
gerechtelijk
onderzoek
oppervlakkig
en
vooringenomen
werd
verricht»
valt niet te tornen, ook niet
door alle nog te vinden
getuigen. Nieuwe elementen, zo ijverig door de pers
aangebracht
en eventueel verder te onderzoeken, kunnen
de
gebeurtenissen uitdiepen en de onzekerheid, die voor velen nog i.v.m.
de schuldvraag
bestaat,
doen
afnemen. Maar zij kunnen het
essentiële
besluit van
Van
Isacker. de zwakheid
van het
gerechtelijk
onderzoek,
niet
loijzigen. Hierdoor vervalt het
verwijt van sommigen tot Van
Isacker. namelijk
dat hij de
zaak niet volledig genoeg onderzocht heeft : sommige getuigen niet heeft gevonden en
ondervraagd en sommige
dokumenten niet. Niet Van Isacker,
maar het gerecht moest, vijfentwintig jaar geleden, alles op
die manier nagegaan zijn. Wat
dan nog ? Irma Laplasse kan
niet tot de levenden
teruggeroepen worden,
schrijft
Van
Isacker .• « indien de herziening
onmogelijk
zou blijken
omdat
dit een blamage zou betekenen
voor lüie verantwoordelijk
waren voor de dood van Irma La-,
plasse, kan voor velen het vertrouwen in onze
gerechtelijke
instellingen
geschokt wgrden ».

aan de top eindelijk uit schrik
zouden doen, w a t ze uit plicht
toch niet vervullen ».
« Welke droom, welke
wens
hebt u nog ?
» Indien ik niet veel
jaren
meer te leven had, zou ik nog
twee dingen
wensen.
» Eerst : de herziening
van
de zaak Irma Laplasse
erdóór
krijgen. Ik heb mij geëgageerd.
Er is schromelijk
onrecht gepleegd aan tienduizenden
mensen. Als men dat in één bepaald geval kan
rechttzetten,
zal dat gevolgen hebben
voor
al de anderen, en dit is belangrijker dan boeken te schrijven.
» Ten tweede : iets
kunnen
doen om een einde te maken
aan de vernieling van het leefmilieu. Men protesteert,
maar
Progil komt er. « Keizerstraat
Manhattan
? » « Neen ! ! ! »
Maar het gebeurt, de antwerpse
Keizerstraat
wordt
een
hoogbouwwijk.
Alle
oude
schoonheid
tegen de grond !
Men moet de middelen
vinden
waarmee de massa de verantwoordelijken
kan bang maken.
Schrijf dat goed op ! Daarvan
ben ik overtuigd
geworden
:
men moet de middelen
vinden,
en gebruiken, waarmee de massa de verantwoordelijken
kan
bang -maken. Zoniet gaat het
altijd maar verder.
» Mij eerste
wens
betreft
tienduizenden
van het verleden. Mijn tweede wens
betreft
miljoenen in de toekomst ».

de nieuwe rotterdamse
courant

beschouwing dat de opvolger
van De Gaulle diens « grandeur francaise «-droom heeft
verpakt in een « neo-romaanse stijl » v a n de europese latiniteit. Also sprach pompeuse
Pompidou.
« Daarin verklaarde
hij namelijk niet alleen dat Spanje
een der grootste, meest
illustere en edelste naties van Europa is, maar ook dat de vriendschap
tussen
Frankrijk
en
Spanje voortvloeit uit de feiten
en vruchtbaar
is voor
beide
landen. Daaraan voegde hij toe
te geloven, dat « het in het
belang van Spanje is zich naar
Europa toe te openen » en dat
altans zijn geografische
ligging
Spanje er toe drijft,
Frankrijk
daarbij als bemiddelaar
te gebruiken. Volgens de h. Pompidou is het een frans belang dat
Spanje zich bij Europa
voegt.
« Zij het slechts om, in mijn
ogen gelukkig, het
zwaartepunt
van dit Europa te verplaatsen)).
» Ook hier dits weer de beduchtheid dat het
zwaartepunt
te veel in het noorden ligt —
dat wil zeggen in
Duitsland.
Blijkbaar speelt bij de franse
prezident — al zegt hij dit niet
uitdrukkelijk
— de oude tegenstelling
Romaans - Germaans
nog een rol. En ten
aanzien
daarvan zou een toetreding van
de Britten tot de
Gemeenschap
de romaanse volken geen soulaas brengen. Laat staan de toetreding van Noren en Denen.
» Een andere vraag is intussen, of Italianen en Spanjaarden ook van mening zijn dat
zij binnen
Europa, een romaans blok onder franse leiding
moeten
vormen.
Tot
dusver
overweegt
de indruk
dat zij
daar niet voor voelen ».

De jongste Europavormingsperikelen ontlokt dit blad de

w . luyten.

overzicht
van de komende
dosfelaktivif-eiten
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 e n 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 e n 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 - E m m e n .

pallieterke
In een vraaggesprek m e t P a ter Van Isacker leren wij deze
vlaamse historicus beter kennen als hoogstaand, m a a r eenvoudig mens. Wij kunnen m a a r
hopen dat zijn slotwens in vervulling zal gaan « opdat steeds
meer
ON-verantwoordelijken

Donderdag 8 april : ST. Niklaas. K u r s u s « Mens, arbeid, kapitaal »
3. Onderwijs als maatschappijvernieuwing.
Zaterdag 24 april : St. Niklaas. K u r s u s « Mens, arbeid, kapitaal »
4. Neo-kapitalisme of nieuwe s t r u k t u r e a .

wu
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De volgende zondagen zullen
kolportages in de verschillende
afdelingen plaats vinden. Een
eerste oplage van 4,200 eksemplaren ligt verkoopklaar.

beweg
Antwerpen

« De Twens. » Gezelligheid en
sfeer verzekerd.
heist-op-den-berg

antwerpen (stad)
koiportage
Zaterdag 20 februari : vertrek lokaal Tyrol, Nationalestraat 22, Antwerpen om 15 u.

bal

VI. Aktie- en Kultuurgemeenschap : Galabal Harmonie zaterdag 13 februari. Deuren 21 u.
spreekbeurt
Van Haegedoren op Woensdag 17 maart, om 20.30 u., lokaal « Draak », Draakplaats,
Antwerpen,
inspraak
De speciale vergadering die
belegd werd op donderdag 28
januari kende een groot sukses. Dit nieuwe initiatief zal
binnenkort herhaald worden,

abonnementen

We staan wel aan de kop,
maar dat wil niet zeggen dat
we daarom stil vallen, Nog een
extra inspanning van al onze
bestuursleden !

overweldigend sukses
Het jongste bal van de afdelingen Booischot en Heist-opden-Berg werd ondanks de konkurrentie van een burgemeestersbal te Booischot en een ander groot bal te Heist weer een
overweldigend sukses. Behalve
de volksvertegenwoordigers Belmans en Sels en senator Jorissen mocht dr. Jan Chons bij de
1500 aanwezigen begroeten. En
daarmee behoren alle verkiezingsschulden tot het verleden.
hoboken
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.
kapellen

balen
sociaal dienstbetoon
Senator Wim Jorissen houdt
zitting in ons lokaal café « Coiffeur » Kerkstraat 59 te Balen,
op maandag 8 februari te 20 u.
kern-vergadering
Onze volgende kern-vergadering heeft plaats op vrijdag 12
februari in ons lokaal.
borgerhout
ledenvergadering
Op 6 februari, te 20,30 u.
Algemene ledenvergadering in
het gewone lokaal : bovenzaal
van « De Nieuwe Carnot », Carnotstraat 60, Antwerpen.
Spreker : Valeer De Pauw
over « Dr. Borms en zijn betekenis in de ontvoogdingsstrijd
van ons volk ». We rekenen op
een talrijke leden-opkomst. Ook
belangstellenden zijn welkom.
edegem
ledenslag
Het bestuur feliciteert Jan
Muys voor zijn fantastische
prestatie : op een maand tijd
wierf hij meer dan 60 leden !
Ook onze Vujo-ers laten van
zich spreken : zij hebben de
norm van de 50 nieuwe leden
(voor 1 maart) bijna bereikt.
Van verschillende wijkmeesters
ontvingen wij hoopvolle berichten
Alles laat dus voorzien dat
de gestelde norm van 500 leden
op 24 april ruimschoots zal
overtroffen worden.
Proficiat aan alle wervers,
en doen zo voort !
vujo
• De eerste algemene ledenvergadering van onze VUJO
werd een voltreffer. Bijna 40
aanwezigen maakten van hun
recht op inspraak duchtig gebruik om een jaarprogramma
uit te werken. Iedereen was entoeziast, zodat er lang werd na• Onze VUJO-afdeling zoekt
dringend een vergaderlokaal
dat de leden gezellig kunnen
inrichteix Wie ons op het spoor
kan brengen, geve een seintje
aan Hugo van Bueren, Sorbrechthofstraat 22 (tel. 491125).
dank
Een twintigtal VUJO-leden
namen deel aan het gezellig
samenzijn van de VU op 23 januari. Het VU-bestuur dankt
de VUJO voor de welgekomen
hulp bij de voorbereiding van
dit feest.
publiciteit
Wie publiciteit wenst in « Edegem - Vandaag » neme kontakt
op met Jan Muys, Elsenborglaan 1.
geel
vlaams bal
Zaterdag 13 februari vanaf
20.30 u. in zaal Wijnhuis, Stationstraat 44,. Spelen voor u :

koiportage
Morgen zondag 7 februari
1971 bijeenkomst bij M. Op de
Beek, Wilgenstraat 4, om 10,30
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.
kontich
knalcazaravond
Zaterdag 13 februari om 21 u.,
ledenfeest met etentje en verrassingstombola in ons lokaal
Alcazar. Inschrijving : 50 fr.
(vr. volw.) en 20 fr. (vr. kind) :
in lokaal Alcazar of bij één van
onze bestuursleden.
mechelen (arr.)
kaderdag
Omstandigheden verplichten
ons er toe de vastgestelde datum van de arrondissementele
kaderdag nogmaals te wijzigen.
Deze zal tans doorgaan op zaterdag 6 maart om 14 uur in
het parochiaal centrum te SintKatalijne-Waver (Centrum).
expansie en dinamisme
Naar verhouding van de bevolking staat het arrondissement Mechelen op de eerste
plaast zowel wat betreft de
nieuwe leden als de nieuwe
abonnementen.
Van de 9 nieuwe afdelingen
die het arrondissementsbestuur
dit jaar wil stichten startte vorige week in aanwezigheid van
senator Jorissen en arrondissementsvoorzitter Servaes de
eerste : Tisselt. In het nieuwe
bestuur hebben dames ruime
inspraak : zij hebben het voorzitterschap en het sekretariaat
in handen. Promotor Stuer
haalde met de uitstekende eerste vergadering alle eer van
zijn werk. Het voorbeeld van
St. Katelijne-Waver met hun
offsetmachine die geregeld om
de maand alle inwoners van de
gemeente via htm lokaal blad
« voorlicht », werd gevolgd
door drie andere afdelingen :
Willebroek, Duffel en Nijlen
bezitten nu een offsetinstallatie, die trouwens ook kan instaan voor de drukwerken van
de omliggende afdelingen.
massale koiportage
Zondag 31 januari werden
grote gedeelten van Mechelenstad door een arrondissementele kolportageploeg bewerkt.
Senator Jorissen, volksvertegenwoordiger Sels, de pas benoemde burgemeester van Nijlen, Lode van Dessel, Schepene
Kegelaers en de gemeenteraadsleden Stevens, Luyten,
van Esbroeck en Caethoven
leidden de ploeg van 50 man,
die ongeveer 650 bijzondere
nummers van « Wij » verkocht.

jaarlijks bal
Vanavond danst u met ons
op de tonen van een bekend
« antwerps » hummel-bummelorkest. Kom kennismaken met
het nieuw bestuur en met onze
mannekes in de gemeenteraad.
Deuren : 20.30, dans van de
voorzitter : 21 u. ; zaal SintUrsula, ingang Kerkhofstraat
(nabij Sint-Bavokerk). Welkom !

merksem
benoit c e u p p e n s overleden
Met ontroering vernamen wij
het ter ziele gaan vaii onze
strijdmakker Benoit. Narnens de
leden en het bestuur van Volksunie Merksem, bieden wij aan gemeenteraad
de familie Ceuppens ons opTijdens de eerste « echte »
recht medevoelen aan.
raadsvergadering hebben alle
In de twintiger jaren heeft aanwezige
VU-mandatarissen
Benoit Ceuppens mede een stuk zich laten horen. Pol Van der
gemaakt van de vlaams-natio- Gucht en Walter Decoene hadnale beweging in onze gemeen- den het vooral over restauratie
te Merksem. Hij was mede- van Kasteel Steytelinck en substichter van de vlaamse front- sidies aan de jeugdvereninginafdeling en ook van de afdeling gen ; Tom Verhoeven en Michel
der
Vlaamse
Oud-Strijders Jorens hielden beiden een in(Merksem).
terpellatie : de eerste over de
Het eerste Vlaams Huis te gevaarlijke spooroverweg Juul
Merksem, een der eerste in Moretuslei-Zwaluwenlaan
en
groot Antwerpen, werd door groen op Elsdonk en Neerland,
Benoit in Merksem opengesteld de 2de over de kontroverse :
en het was een sukses. Meer krijgt Wilrijk, ja dan nee, een
dan een halve eeuw kennen wij
prefab-postkantoor. Dré
hem als een trouw en onver- nieuw
Beul supervizeerde en wees
moeid strijder. Hij heeft zijn De
de betrokken schepenen op
plicht gedaan. Wij zijn trots al er
wat zij zich te houden hacf
die tijd zijn vriend geweest te aan
den.
zijn.
dank
Onze kameraad Jef Bastiaans,
nu herstellende na acht maanden behandeling in St. Cammiliusziekenhuis, dankt oprecht
alle kameraden die aan hem
gedacht hebben gedurende die
lange periode van gedwongen
brussel (arr.)
rust. Met ontroering vraagt de
nieuw arr. bestuur
Jef ons, langs deze weg zijn
grote dank aan de goede vriend
Zaterdag 30 januari jl. werd
te willen overmaken die hem onder het voorzitterschap van
vanuit Ierland een nieuwjaars- Bob Maes, provinciale voorzitkaartje stuurde, getekend « Le- ter en in aanwezigheid van
zer Wij ». Deze vlaamse vriend Toon Van Overstraeten, algemag er van overtuigd zijn dat meen direkteur, afgevaardigde
hij Jef een onbeschrijfelijk ge- van
partijbestuur, het volnoegen gedaan heeft, en aan gendehetbestuur
verkozen : voorons ook !
zitter : Piet Vrancken, Denayerstraat 37, Halle; ondervoor27 februari 1971
Zet nu eens voor een enkele zitter : Els Grootaers, Erfprinskeer alles terzijde, en kom naar laan 130, 1200 Brussel; sekretahet eerste Volksuniebal in de ris Frans Adang, Ruisbroeksezaal « De Garve », van Praet- stwg 109, St Pieters-Leeuw; orlei. Wij vieren de verovering ganizatie : Walter Van Miegvan het gemeentehuis door de hem. Vijverslaan 125, Wemmei;
Volksunie van Merksem. Wij propaganda : Roelof Plaizier,
hebben allen er wat voor ge- G. Devrese 3, Schaarbeek; soc.
daan. En dat moeten wij samen dienstbet. : Jan De Berlangeer,
vieren !
Desmedt de Nayerlaan 158, Jette ; financiën : Theo Beenders,
Leuvenbaan 39, Zaventem.
mortsel
Vooraf werden de volgende
proficiat
gekoöpteerde raadsleden zonder
Afdeling en VU-bestuur Mort- stemming in de raad opgenosel, wensen dhr. en mevrouw men : mev. Peeter-Nicasie; dr.
Hautekiet (Lindenlei) hartelijk Jan Pirijns; Molle Van Maldeproficiat ter gelegenheid van ren; Mon Schepens; Erik Breehun gouden huwelijksjubileum, waeys en Jan van Goethem.
Het nieuw arr. bestuur ging
koiportage
tot de volgende
Een stevige ploeg van be- onmiddelllijk
beslissingen over : bevestigen
stuursleden en kernleden door- van
de volgende kantonnale gekruisten vorige zondag enkele volmachtigden
: Daniel Deco« jonge wijken » onzer gemeente. Onze mikrowagen lokte de nynck voor Anderlecht; Theo
bewoners aan ramen en deuren. Pauwels voor Schaarbeek-aggl.;
Zonder moeite, met veel bijval Willy Buelens voor Schaarbeek
en simpatie, verliep onze koi- buiten; Jan de Berlangeer voor
portage met het speciale «Wij»- Molenbeek en Fons Stroobants
voor Brussel.
nummer zeer suksesrijk.
Tevens werd beslist dat de
vergaderingen van het arr. betisselt
stuur voortaan zouden plaats
grijpen op de 2de en 4de woensafdelingsbestuur
dag van elke maand met dien
Te Tisselt werd overgegaan verstande dat deze van de 2de
tot de oprichting van een nieu- woensdag
hoofdzakelijk zal gewe afdeling. Het bestuur werd wijd worden
aan organizatorials volgt samengesteld :
Voorzitster : mevr. Heremans- sche problemen en deze van de
Steenackers Julienne, Schor- 4de hoofdzakelijk aan politieke
heidelaan 5 ; sekretaresse : mej. problemen. Aanvang telkens
van der Beken Isis, Schorhei- om 20u30 stipt.
delaan 5 ; penningmeester ; arr. raad
Stuer Ernest, Schorheidelaan
Volgende arr. raad op zater5 ; propaganda : Janssens Juliaan. Schorheidelaan 5 ; orga- dag 27 februari e.k. in de zaal
nizatie : van Ighem Henri, J. « Waltra », bij Stan Philips, ArDe Blockstraat 26 en afgevaar- duinkaai te Brussel (naast
digde arrondissementsraad : KVS). Agendapunten vanwege
de raadsleden dienen binnen te
Stuer Ernest.
zijn bij de arr. sekretaris Frans
Adang, Ruisbroeksestwg 109 te
1600 St Pieters-Leeuw, uiterlijk
Westmalle
op woensdag 17 februari.
speciale oproep
We roepen alle leden en sim- agglomeratieraad
Volgende
werkvergadering
patizanten uit Westmalle en
omgeving op tot het bijwonen van de brusselse agglomeratievan het derde Kempisch VU- raad op het arr. sekretariaat,
bal heden zaterdag 6 februari Dupontstraat 27 te 1030 Schaarte 20 u. in de zaal « Moderne ». beek, op donderdag 18 februari
Orkest «the Tellstars» Gratis e.k. om 20u30 stipt.
steuntombola.
heverlee
wilrijk
ledenvergadering
vujo-plannen
Vrijdag 12 februari om 20 u.
Inderdaad, ook te Wilrijk ko- algemene ledenvergadering in
men er Volksunie-jongeren om de St Jozefschool. Waverse
eigen ideeën te injekteren, na baan. Agenda : inspraak van de
er natuurlijk eerst zelf over leden; oprichting van werkgediskussieerd te hebben ! Wie groepen; toespraak door volks(tussen 16 en 25) geïnteresseerd vertegenwoordiger Vik Anis, schrijft een woordje aan Jo- ciaux over de situatie te Bruszef Eggermont, VUJO-afgevaar- sel na de huidige grondwetsdigde bij het bestuur. U krijgt 1 herziening Alle leden zijn van
dan vanzelf een uitnodiging. I harte welkom.

zoekertjes
Voor de antwerpse a g g l o m e r a t i e
w o r d t gezocht vr. of mann, m e d e *
w e r k e r voor het w e r v e n van adÊ
vertenties (part-time op k o m m i s i
sie),
Schr, bur b l a d onder letter*
RD - R8
Dinam. firma Laken (Brussel 2) vi
mannel. of v r o u w e l , b e d , voor g e varieerd b u r e e l w e r k - V e r e i s t e n i
werklustig,
met d i p l o m a
A6-A2
Handelsschool of g e l i j k w a a r d i g g e i
tuigschrift, Schr, blad met curr. v É
tae en g e w e n s t loon.
R 9
Vrouw,
45 j „
wetenschappelijko
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 d e r g e l i j k s , in het
Gentse, daar echtgenoot l a n g d u r i g
ziek Is, Schrijven bureel blad.
Ril
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 bij voorkeur d a i
mesartikelen o f schoonheidprodutes
ten.
Beschikt over w a g e n . Vaste
m a a n d w e d d e plus kommissie Brussel en o m g e v i n g Schr, b l a d R 14
Senator M. v a n Haegendoren ( ö .
Gezellelaan 63 - Heverlee 3030)'
kan evtl b e m i d d e l e n voor plaatszoekende architekt.
R 175

Brabant

Senator M . v a n Haegendoren ( G .
Gezellelaan 63 - Heverlee 3030)
kan evtl b e m i d d e l e n voor plaatsz o e k e n d g e d i p l o m e e r d bibliotheka^
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
of telefoneren naar volksvert. E De
Facq, Archimedesstraat 17 (9e v . ) ,
1040 Brussel. T. 02/36.11.63
R 19
Pas afgestudeerd industrieel l a b o ï
rant, als oudste v a n gezin v r i j vart
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 of t e l e f o n e r e n :
senator Jorissen, Mechelen - Telef.
( 0 1 5 ) 4 3 5 96
R20
Gediplomeerde
mannequin
zoekt
betrekking f u l l - t i m e of defilees i n
Brussel of Leuven. Schr. blad R 21
Reklametekenaar,
woonachtig
te
Brussel, zoekt b e t r e k k i n g , Kontakt
via senator M, v a n H a e g e n d o r e n ,
G u i d o Gezellelaan 63 - 3030 He-'
verlee ( t e l , 0 1 6 / 2 4 5 . 4 5 ) .
R 22
Kaderlid Volksunie zoekt 4 halve
d a g e n intellektueel, w e r k brusselse
o m g e v i n g . Kontakt v i a senator van
Haegendoren, G u i d o Gezellelaan 63
3030 Heverlee ( t e l . 0 1 6 / 2 4 5 . 4 5 ) .
R23
Gevraagd
; dynamisch echtpaar
voor het uitbaten v a n . Vlaams
Huis > te Zele ( v o l l e d i g n i e u w i n g e r i c h t ) . Zich w e n d e n tot gemeervJ
teraadslid Paul Geerinck, Huiveldtf
156 te 9140 Zele ( t e l . 0 5 2 / 4 4 . 6 8 9
na 18 u u r ) .
R 24

Zoeken plaats ais huisbewaarder
Brussel en omgev. v r i j o v e r d a g , e v .
overdag w e r k z . i n f i r m a . M a n : k o h ,
v r o u w : b o e k h o u d i n g , perf
verif.
I B M - O l i v e t t i . - Telef. na 18 uur t
02/13.68.80
R25

(

I van Overstraeter
Hoofdredakteur
Alle b r i e f w j s t e t i n g v o o i
redaktie naar
Rotafvp Sylvaln Dupuislaan
110
1070 Brussel
Tel
23.11.98
Beheer
Volderssti 71 Brussel 1000
rel ( 0 2 ) 1 2 51.60
Alle klachten voor nlei ontvangen van b l a d op d i l adres
Jaarabonnement
300 f t
Halfjaarlijks
170 f r .
Oriemaandelijks
95 f t .
Abonnement b u i t e n l a n d
48C tt
Steunabonnemeni
320 f»
(m'nlnT.iml
Losse n u m m e r t
8 fr.
Alle stortingen rfoo» hel b ' - ' "
op postrekening
li7l' i5
•Wi)> Vlaams-ngtlonssl v.'*-li

blad
Verantw n't'jimvei M> • >t-'>
der Els!
9*tT»«em.t«».
71)
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WIJ

hofstade
volksunie-bal
Zaterdag 13 maart 1971 in de
zaal «Vrede», Ambroosstwg
(zaal achter de kerk). Orkest :
Jazz Club 62 .
jette
vujo
Vrijdag 12 maart 1971 te
20u30 nodigt de Vujo-Jette u uit
op ahar The Dansant in de H.
Consciencekelder, J. Van Praetstr. 28, Brussel.
kampenhout - berg buken - nederokkerzeel
bal
Tweede vlaams lentebal van
de VU op zaterdag 20 maart in
de zaal «Fauna Flora», Visserijlaan 1 te Berg.
kapelle o/d bos
nieuw bestuur
Voorzitter : Frans Huysmans,
Mechelsestwg 35; ondervoorzitter : Mw Clerbout; sekretaris :
Hector Huysmans, Pastoriestr.
13; penningm. Piet Van Roy;
propaganda : Paul Carlier; organizatie : Jan De Keersmaker
en sociaal dienstbet. : provincie en gemeenteraadslid Paul
Peeters.
kessel-lo
kolportage
Als inzet van ons federalistisch offensief wordt een grootscheepse kolportage gepland
met de brochure over federalisme. Al wie wil tonen dat de
leeuw nog tanden heeft is hier
op zijn plaats. Bijeenkomst
morgen zondag 7 februari om
9u30 in café Vlierbeek in de
Vlierbeekabdij.
laken
gezellig sannenzijn
De Volksunie-Laken, nodigt
uit, samen met onze steeds talrijker wordende leden en simpatizanten, op haar eerste gezellige avond, heden zaterdag 6
februari vanaf 18 u. in de salons van ons nieuw (en ruim)
sekretariaat, Scheldestraat 105,
1020 Brussel
leuven
kolportage
Alle propagandisten worden
opgeroepen voor onze kolportage met de federalisme-brochure morgen zondag 7 februari.
Verzameling om 9u30 in café
Opera, Bondgenotenlaan.
londerzeel
volksvergadering
Dinsdag 23 februari, grote
volksvergadering in de zaal
Centrum, Markt te Londerzeel.
merchtem
sociaal dienstbetoon
In samenwerking met VolksV^srtegenwoordiger dr. Vic Anciaux elke vrijdag van 19 uur
tot 20 uur op het sekretariaat
van het Vlaams Ziekenfonds
Brabantia te Merchtem, Stoofstraat 29.
grote openbare
vergadering
Vrijdag 26 februari om 20 u.
in zaal « Bowling-Cap », Stoofs t r ^ t Merchtem. Sprekers :
volksvertegenwoordiger
Vic
Anciaux over « Brussel-Brabant» en senator Wim Jorissen
over de « Grondwetsherziening ».
molenstede
proficiat
Onze medewerkster Lieve
Vandenhoudt-Didden werd verkozen als gekoöpteerd lid van
de arr. raad Leuven. De afdeling Molenstede wenst haar
veel geluk in deze funktie.
nieuvi/e afdeling
Leo Van Diest is tot op heden goed geslaagd in zijn opdracht om een afdeling op te
richten in Zichem. De 25 vereiste leden zijn bijna bereikt.
Doe zo verder Leo !

mollem - brussegem
volksunie-bal
Zaterdag 27 februari e.k. Alle
vrienden houden deze datum
vrij.
overijse
nieuv^/ bestuur
Voorzitter : Marcel Dominet,
Esdoornlaan 53; sekretaris :
Raoul Vanderkeelen, Nieuwland 48: penningm. : Marcel
Debroyer; propaganda : Walter
Van Gampelaere en organizatie
en afgv. arr. raad : Leo Vanbinnebeek.

vilvoorde
bal
Op zaterdag
bal in de zaal
Gevaertstraat,
West, met het
Sunder ».

27 februari VU«Uilenspiegel»,
Vilvoorde Farorkest «Freddy

bezoek aan het Boerenkrijgmuzeum te Overmere.
de derde wereld
Vrijdag 19 februari om 20 u.
in het « Wijnhuis » Hundelgemse steenweg, spreekbeurt, diaavond en gedachtenwisseling
over de derde wereld. Mensen
die jaren ter plaatse de nood
en de werkelijkheid gezien en
beleefd hebben zullen ons daarover vertellen. Inrichting :
VOS afdeling Merelbeke. Iedereen welkom.
nieuwkerken
huwelijk
Vrijdag 5 februari 1971 trad
onze verantw. voor popaganda,
Hugo Messagie, in het huwelijk. Wij wensen de jonggehuwden van harte geluk!

ronse
belangrijke
ledenvergadering
Nu al wordt aangekondigd
dat op zaterdag 27 maart te
Ronse een ledenvergadering
met avondmaal plaats heeft.
Niemand minder dan de algedenderleeuw
mene voorzitter, volksvertegenwoordiger Frans Van der
nachtbal van de vu
Het bal van de vlaamse vro- Eist, zal er de eregast zijn, er
lijkheid heeft plaats vandaag het woord voeren en nadien
6 februari m de ruime feest- , alle vragen beantwoorden.
Nadere gegevens hierover in
zaal van het Heilig Kruiskollege. Nieuwstraat 1, Den- ons volgend nummer.
derleeuw.
St. amandsberg
kolportage met speciaal
gavere
dienstbetoon
nummer « w i j »
Morgen zondag 7 februari
Zondag 31 januari kolporzitdag als volgt :
teerden 4 leden onzer afdeling
Gavere : van 10 tot 11 uur, in de volkswijken rond het H.
Scheldestraat 9, bij dhr W. De Hart. Senator Baert was ook
Rijcke; Vurste : van 11 tot 12 van de partij hetgeen tot vooruur, Wannegatstraat 1, bij dhr beeld strekt. Op min dan 2 uren
R. Van Gijsegem. De bestuurs- werden 60 nrs verkochi.
leden zorgen stipt voor het ter
Zondag 14 februari heeft onplaatse brengen van iedereen ze
tweede
kolportagetocht
die ons wil raadplegen !
plaats. Alle aktieve leden en
propaganda
VUJO worden opgeroepen om
Wij overschreden op nauwe- mede te helpen. Verzameling
lijks twee maanden de kaap aan het Van Cleemputteplein
der honderd leden, en werven (hoek Schoolstraat en Prins Aldagelijks abonnees! Een flinke bertstraat.) Begin om 10 uur
ploeg kolporteerde te Merelbe- stipt.
Ook zondag 28 februari derde
ke, en wij verzonden onze
«Weergalm». Steunt ook fi- kolportage, houdt deze voornancieel onze afdeling op post- middag vrij. Verzameling aan
rekeningnummer 857368 van het Heirnisplein, om 10 uur
penningmeester W. De Rijcke, stipt.
Gavere; u stort 50 fr voor een
jaargang Weergalm, 80 fr. per
lidkaart en 300 fr jaarabonne- st. niklaas (arr.)
ment « Wij » !
suksesrijke kolportage
kuituur
Zondag 31 januari kolporMorgen zondag 7 februari teerden de afdelingen Sint-Ni1971 kontaktvergadering voor klaas, Kruibeke en Belsele het
de nieuwe toneelgroep te Gave- dossier Federalisme.
Dat ze sukses kenden blijkt
re, Zangershof, Scheldestraat,
te 10u30. Griffoen : trektocht duidelijk uit de cijfers : Sintlangs Boerenkrijgpad (Over- Niklaas : 115 nummers in rode
arbeiderswijken. Kruibeke :
mere) samen met Merelbeke.
250 nrs met vijf verkopers. Dit
betekent een gemiddelde van
heusden
50 ex per verkoper. Fons van
Raemdonck nam er alleen
dienstbetoon
reeds 60 voor zijn rekening!
o. van ooteghem
Belsele : verkocht 110 numHet
maandelijks
sociaal mers bijna uitsluitend na de
dienstbetoon van provincie- missen. De feodale druk van
raadslid Oswald Van Ooteghem burgemeester dr. Vercruyssen
heeft plaats op donderdag 11 blijkt sinds de gemeenteraadsfebruari van 20 u tot 21 u in de verkiezingen niet meer zo effiNederboekstr. 1. (tel : 52.73.88). ciënt te werken!

Oost-Vlaanderen

2de lentebal

Het 2de lentebal van VUHeusden - Destelbergen heeft
plaats op zaterdag 3 april in
zaal Malpertuus te Destelbergen. Er zijn nu reeds kaarten
te verkrijgen aan 50 fr. bij alle
bestuursleden.
melsele
vu in schepenkollege
Onze afdeling heeft twee
mandatarissen in de nieuwe gemeenteraad te Melsele. Het
zijn de heren van Vossel Ghisleen en Claessens Fred. Dhr
van Vossel werd bovendien op
de eerste gemeenteraadszitting
eerste schepen en van openbare
werken in zijn bevoegdheid.
Onze leden en allen die vertrouwen stellen in de Volksunie van Melsele, en in haar
mandatarissen kunnen zich
met al hun moeilijkheden tot
onze mensen wenden.
merelbeke
de griffoen
Morgen zondag 7 februari
trektocht langsheen het Boerenkrijg VTB-wandelpad. Verzamelen Merelbeke dorp 13.15 u.,
vertrek 13.20 u. stipt, om 13.45 u.
korte halte te Schellebelle.
Dorp, aanvang trekttocht om
14 uur te Uitbergen. Om 17 uur

wel Ie
nieuw bestuur
Voorzitter : Beerens Willy ;
sekr. Coppens Omer ; Penningmeester : Steppe Armand ;
prop. : Cosyns Marcel ; Organizatie : Seghers Clement en Van
Bossuyt Victor ; vrouwenorg. :
Van Impe Anna.
Speciaal proficiat voor Bosselo Frans die verkozen werd
als schepen van Openbare Werken.

weiteren
vu-gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid Jaak Lammens legde donderdag jl. als zodanig de eed af. Hij zetelt in
een CVP-VU-PVV meerderheid.
leden- en
abonnementenslag
De leden -en abonnementenslag verloopt zeer vlot. Enkele
tientallen nieuwe leden kwamen onze rangen vervoegen, er
werden ook nieuwe abonnees
op « WIJ » geworven.
We richten een dringende oproep tot de «WIJ)>-lezers die
nog geen lid zijn 80 fr. te gireren op postrekening nr. 91.26.81
van W. Braeckman, Meersstraat 1-2 te Wetteren.

bals
Kaarten voor het atr. bal te
Buggenhout op 20 febr. en voor
het vlaams bal te Schellebelle
op 27 febr. zijn te bekomen in
het Vlaams Huis, Markt en bij
W. Braeckman.
vu-bestuur
Voorzitter : W. Braeckman;
sekr. : H. Dieu; prop. : D. Janssens; organizatie : R. Van Renterghem en H. Oosterlynck, fin.
en soc. dienstbetoon. Vier leden
werden gekoöpteerd o.w. J.
Lammens en mev. P. LachaertPannrcouck.
zomergem
bal
Zaterdag 6 februari om 20u30
in de zaal : « Uilenspiegel »
Markt 19, Zomergem. Het orkest Bob Verwilst.

West-Vlaanderen
bredene
ledenvergadering
Op 20 februari gaat in de
zaal «Tijl» een algemene ledenvergadering door, tijdens
dewelke ons nieuw bestuur zal
voorgesteld worden. Wij roepen alle leden op om aanwezig
te zijn en aldus het kontakt
tussen leden en bestuur te verstevigen.
de haan
bal
Hedenavond gaat in de zaal
« Mispelburg »,
Vosseslag,
Klemskerke ons tweede afdelingsbal door met «The Continentals». Toegang : 40 fr. We
doen beroep op onze ^vrienden
van de omliggende afdelingen.
Ook niet-leden zijn uiteraard
hartelijk welkom.
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 ».
kortemark
nieuw bestuur
Dinsdag 26 januari werd in'
«De Speyer» ons nieuw bestuur geïnstalleerd : Raoul Penninck, voorzitter; Daniël De
Beuckelaere, sekretaris; Michel
Vansteenlandt,
penningmeester; Alberiek Staelens, propaganda; Gaston Delanoye : organizatie. In de arr. raad : R. Penninck. En thans vooruit met de
ledenslag voor een 6e bestuurslid !
kortrijk (arr.)
arr. bestuur
Voorzitter : Herwijn Vandenbulcke, afd. Lauwe; ondervoorzitter : Joel Tahon, afd.
Menen; sekretaris : Roger
Plancke, afd. Kortrijk; penningmeester : Fernand Dutoit,
afd. Bellegem; propaganda :
Lieven Gevaert, afd. Kuurne;
organizatie : Gerard Deel er cq,
afd. Lendelede en dienstbetoon : Willy Malfait, afd. Tiegem.
lendelede
vlaming in brusse!
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. Zaterdag 13 februari in « de Handboog ». De opbrengst komt volledig ten goede voor de vlaamse peutertuinen.
middelkerke
dienstbetoon
Vanaf heden wordt een bijkomende zitdag ingericht en
wel op elke derde donderdag
van de maand van 19 u tot 20 u
in lokaal «Were Di», de Smet
de Nayerstraat.
ledenvergadering
Zaterdag 13 februari te 20 u
wordt in het lokaal « Were Di»

een algemene ledenvergadering
belegd. Daarna avondmaal en
gezellig samenzijn.
nieuwpoort
ons bestuur
Wij danken onze leden voor
hun talrijke opkomst om een
nieuw bestuur aan te duiden.
Ruim een derde der leden nam
deel aan de stemming, geleid
door onze arrondissementele
voorzitter en sekretaris. Wij
vragen onze leden om het
nieuw bestuur te helpen voor
de verdere uitbouw en bloei
van de afdeling.
Onze vrienden van Westende-Lombardsijde zijn gestart
met een eigen afdeling. Onze
beste wensen voor hun zelfstandige werking.
Wij danken ook de uittredende bestuursleden voor hun belangloze werking gedurende
die jaren en hopen zoals in het
verleden op hun medewerking
te mogen rekenen.
Daar we nu de kaap van 125
leden bereikt hebben kregen
we nog een zevende bestuurslid en een tweede afgevaardigde voor de arrondissementele
raad bij.
Huidig bestuur : voorzitter :
Emmanuel
Vandenbussche,
Witte-Brigadelaan 119, Nieuwpoort ; ondervoorzitter : Henri
Pyson,
Sint-Jacobstraat
27,
Nieuwpoort; sekretaris : Fred
Laplasse,
Polderstraat
163,
Oostduinkerke;
penningmeester : Gilberte Vileyn, RekoUettenstraat 66, Nieuwpoort; propaganda : René Desaever,
Nieuwpoortsteenweg 13, Ramskapelle; organizatie : Karel
Theuninck Dorpsplein 5, SintJoris en Achiel Goderis, Toekomstlaan 3, Oostduinkerke;
afgevaardigden arrondissementele raad : E. Vandenbussche
en F. Laplasse.
De twee gemeenteraadsleden
Louis Mertens en Willy Devriendt werken samen met het
afdelingsbestuur en vice versa.
Oostende - veurne diksmuide (arr.)
koöptatie arr. raad
In aanwezigheid van T. Van
Overstraeten vergaderde onze
nieuwe raad voor het eerst op
31 januari te Diksmuide en begon met de koöptatie uit een
lijst van dertien kandidaten,
van de volgende personen, in
de volgorde van het aantal behaalde stemmen : J. Haezebaert (Adinkerke), Filip LOCH
tens (Koekelare), Reddy De
Mey (Oostende), Mw Irene
Vaneessen (Leffinge), Jef Hendryckx (Koekelare), Alb. Hendryckx (De Panne), Richard
, Josepth (Diksmuide), Marcel
Denduyver (Gistel),

nieuw arr. bestuur

Samen met de bijna voltallige raadsleden gingen deze gekoöpteerden over tot de verkiezing, uit tien kandidaten, van
het arr. bestuur met volgende
uitslag : Toon Van Sijnghel,
voorzitter; Adelain de Ganck,
ondervoorzitter; J. Nagels, sekretaris; Leo Devreese, propaganda; Jef Hendryckx, organizatie; Om. Huyghebaert, n^nningmeester; Willy Devr'
dienstbetoon en Iwein Sch.^r,
vujo.
In de partijraad : A. Van
Sijnghel en O. Huyghebaert.
roeselare (arr.)
nieuw arr. bestuur
Zaterdag 30-1-71 ging de arrondissementele raad over tot
de verkiezing van het nieuwe
arrondissementsbestuur.
Uitslag : voorzitter : Debaere
Dirk, Gentsestraat 203, Meulebeke, 051/488.14; sekretaris :
Walleghem Pierre, leperstraat
226, Roeselare, 051/267.10; ondervoorzitter : Derycke Roger,
Deinzestraat 49A Oeselgem;
penningmeester : Pottie Frans,
Kasteelstraat 2, Roeselare, 051/
241.68; propaganda : Claiis
Freddy, Izegemstraat 97, Kachtem, 051/337.13; organizatie :
Pelgrims Jaak, Stationsstraat
91, Tielt en dienstbetoon :
Vromman Joost, Tieltstraat
182B, Wingene, 051/653.56.

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

Antwerpen, Meir 18
Tel. 03/31.78.20

op één van zijn vele keuze-gronden. Graag tonen wij Deen 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
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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de nationale (colportage werd een treffer !

meneer de hond w o u ook w e t e n waarover het ging.

een deel van de manhaftige pioeg in vilvoorde.

meneer was v l u g o v e r t u i g d .

de knappe ploeg van merelbeke. d r i e h o n d e r d n u m m e r s in één u u r ï

deze jonge dame deed het graag en m e t de g l i m l a c h .

gerard bergers vond op de v o g e l m a r k t te a n t w e r p e n z i j n k l a n t e n .

