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ylaatns komitee voor brussel 

'* in feite heeft Vlaanderen 
vlaams brussel volkomen in de steek gelaten f9 

Vorige week donderdag heeft het « Vlaams Komitee voor Brussel », dat 
reeds vele jaren de belangen van de brusselse Vlamingen verdedigt, in 
een scherpe brief aan eerste-minister Eyskens zijn mening gezegd over 
de wederinvoering van de « liberté du père de familie », over de nieu
we brusseise instellingen waarvan de regeringspartijen in hun triomfalis
me zoveel verwachten, en over de grondwetsherziening in het algemeen. 
Wij hopen dat deze brief die wij hieronder integraal afdrukken een rui
me verspreiding mag krijgen in Vlaanderen. Vlamingen die er nog 
mochten aan twijfelen of het volgehouden verzet van de Volksunie te
gen Eyskens' grondwetsplannen wei ten volle verantwoord was, zullen 
in de brief van het onverdachte « Vlaams Komitee voor Brussel » alles
zins stof tot nadenken vinden. 

Mijheer de eerste mini<iter, 

Wij hebben uw schrijven van 11 de
cember 1970, waarbij u ons ontvangst 
van ons memorandum betreffende de 
« vrijheid van het gezinshoofd » meldt, 
goed ontvangen. 

Naar uw mening is het verkeerd mt 
het regeringsontwerp één enkel punt 
te lichten en dit dan af te-keuren. Wij 
zijn het in casu met u hier omtrent 
niet eens, inderdaad, het invoeren te 
Brussel van de •• vrijheid van het ge
zinshoofd » is een principiële kapitu-
latie, die waarschijnlijk op ietwat lan
gere termijn de doodsteek betekent 
voor de vlaamse gemeenschap te Brus
sel (over de intenties van de Franstali-
gen hoeven wij ons sinds de beruchte 
brief van de PVV-voorzitter Descamps, 
geen illusies meer te maken) en wij 
zijn er van overtuigd dat geen enkele 
prijs hoog genoeg is om een dergelijke 
toegeving te betalen. Het gaat hier 
trouwens om een principe, waarvoor 
honderdduizenden Vlamingen in het 
verleden gestreden hebben en waar
voor zij zware offers hebben gebracht 
en daaromtrent worden geen kompro-
missen ofgesloten. 

In feite echter is er voor deze be
langrijke toegeving geen enkele prijs 
betaald geweest. Vw regeringsontwerp 
voorziet weliswaar kulturele autono
mie voor Vlaanderen, wat alleszins een 
belangrijke vooruitgang is t.o.v. de 
vroegere toestand, maar het voorziet 
dit zelfde regime ook voor Wallonië. 
Wij vragen ons dan ook af waarom 
hier van een overwinning voor Vlaan
deren moet gesproken worden. 

Misschien doet u dit omdat Vlaan
deren deze kulturele autonomie in de 
praktijk nog altijd niet had verwor
ven, waar de Franstaligen er reeds, 
sinds meer dan 140 jaar, van genoten. 
Indien ti dat een overwinning noemt 
voor Vlaanderen, kunt u dat gerust 
doen, maar wij volgen u daarin niet. 

Misschien zult u ook zeggen dat de 
zes randgemeenten nu ook definitief 
tot het Vlaamse landsgedeelte behoren. 
Ook dit moeten wij, als toegeving aan 

de Vlamingen, kordaat van de hand 
wijzen. Inderdaad, de wet van 1963 liet 
daaromtrent niet de minste twijfel be
staan en het is niet omdat de Frans
taligen, volkomen te kwader trouw, 
steunend op een redaktiefout van de 
wet, dit in twijfel hebben getrokken, 
dat de verbetering van deze fout een 
overwinning kan genoemd worden. 

Sommige vlaamse politici drogeren 
zich met de gedachte dat de Vlamingen 
in ruil voor het hiervoren genoemd 
principe, thans eigen strukturen in 
Brussel hebben gekregen, met de be
doeling hun toe te laten eindelijk als 
volwaardige gemeenschap op te tre
den. Wij moeten tot ons spijt zeggen 
dat wij in deze vlaamse strukturen 
maar zeer weinig vertrouwen hebben. 

Wij, vlaamse Brusselaars, werden in 
het verleden reeds zo dikwijls met een 
kluitje in het riet gestuurd, dat wij zo 
maar niet alleen, omdat de regering 
het zegt, overtuigd zijn dat nu einde
lijk alles in kannen en kruiken is. Hoe 
zeer u ook door uw politieke optie ge
ëngageerd zijt, toch zult u witten toe
geven dat ons wantrouwen gegrond is. 
Mocht dit niet zo zijn dan kunnen wij 
u misschien een paar vroegere z-g^ op
lossingen van de regering en zelfs van 
het parlement in herinnering brengen? 

1. De Schoolwet van 1963 zou eindelijk 
deze van 1932 in belangrijke mate 
verbeteren ! Ditmaal zouden de 
taaiverklaringen behoorlijk opge
steld zijn, de kwaadwillige direk-
teurs uitschakelen, er zouden sank-
ties voorzien worden enz. enz. En in
derdaad, deze wet was, technisch ge
zien, veel beter dan deze van 1932, 
maar het was een vlaamse minister 
die, met medeweten van al zijn 
vlaamse kollega's, door zijn uitvoe
ringsbesluiten, deze wet tot in haar 
grondvesten heeft afgebroken, zodat 
de toestand zo slecht werd dat som
migen cynisch hebben kunnen bewe
ren, dat de toepassing van die wet 
of de toepassing van het principe 
van de « vrijheid van het gezins
hoofd » in de praktijk precies het
zelfde is. 

Krachtens de wet van 2 augustus 
1963 dienden de gemeenten van de 
brusselse agglomeratie binnen de 
10 jaar 50 % van al de posten, boven 
afdelingshoofd, en minimum 25 % 
van de andere, aan Nederlandstali-
gen toe te kennen. Wij zijn nu bijna 
acht jaar later en wat is er van deze 
door het parlement bij wet uitge
vaardigde belofte in huis gekomen ? 
En wat hebben de regeringen, ook 
de uwe, gedaan om de schuldige ge
meentebesturen te dwingen iets aan 
deze toestand te veranderen of ze 
zelfs af te keuren ? 

De Taaikommissie (wij herinneren 
ons nog de zelfzekere verklaringen 
van de vlaamse politici hierom-
tren) zou, voor het eerst in België, 
een soort rechtbank worden die de 
toepassing van de taalwet zou kun
nen verzekeren. En wat is er ge
beurd ? Men heeft deze kommissie 
eerst en vooral niet het nodige per
soneel gegeven, om tot een goede 
werking te kunnen komen, maar na 
vier jaar heeft men, met medeweten 
van alle vlaamse ministers, een uit
voeringswet uitgevaardigd, waar* 
door zij praktisch lam wordt gelegd,. 

(vervolg zie blz. ?ƒ 

de middenstand op straat 
Hoe dan ook, 18 februari wordt de dag van de solidaire 

middenstand. De winkels zullen gesloten blijven en te 
Brussel wordt massaal betoogd. De door het hevige ver
zet tegen de BTW-provisie opgeschrikte regering heeft 
wel beloofd een « nieuwe formule » te zullen uitwerken, 
maar de middenstandsleiders wensen hun gemobilizeerde 
troepen niet voorbarig huiswaarts te sturen. « Ieder stel
sel dat van ver of van dichtbij gelijkt op de regeling, 
vervat in het besluit nr 29 (KB van 23 december dat de 
middenstanders ertoe verplicht zo'n 10 miljard voor te 
schieten aan de regering) zal kategoriek van de hand 
worden gewezen », zo zei het de voorzitter van het een-
heidsfront. De meeste zelfstandigen eisen de afschaffing 
kort en goed van de BTW-waarborgsom. 

Het tandengeknars van de zelfstandigen is niet enkel 
een uiting van ongenoegen omwille van die BTW-provi
sie. De « hold-up » van baron Snoy et d'Oppuers was bij 
manier van spreken de emmer die de kuip deed overlo
pen. Vele middenstanders zien met een bezorgd oog naar 
de toekomst, voelen zich onzeker : wanneer zullen zij op 
hun beurt door « de groten » onder de tafel worden ge
veegd ? Zij voelen zich in de steek gelaten en onderling 

verdeeld. En kijk, pas komt mijnheer Snoy met zijn be
sluit nr 29 voor de proppen, of daar staat de middenstand 
als één man op. Het verzet is zo algemeen, dat zelfs die 
middenstandsgroepen met vriendjes in de regerings
meerderheid uiteindelijk worden meegesleurd in de ak-
tie. De zelfstandigen stellen verwonderd vast dat zij 
toch niet alleen <itaan. dat zij samen een niet te oniiTer-
schatten macht vormen, en dat in dit gezegende land 
vooral de aktie rendeert. Zij hebben het begrepen : nn 
moeten ze doorzetten, over de provisie-affaire heen. 

De verzetsaktie heeft een aantal middenstanders on
dertussen geleerd dat, waar zij zelf zich mijlen ver van 
« de politiek » verwijderd houden, diezelfde politiek zich 
wel degelijk met hun dierbare zaken inlaat. Dat ook 
middenstanders er belang bij hebben het landsbeleid 
aandachtig te volgen. Ze zullen dan niet zo n grote ogen 
opzetten als die brave man die in een brussels weekblad 
las dat Financleminister Snoy et d'Oppeurs de vader 
van de BTW-provisie, biezonder goed thuis is m een hol
ding die toevallig een dik pak aandelen in zijn porte
feuille heeft zitten van internationale distributiegroepen 
die in België verschillende kettingen warenhuizen bezit
ten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat deze baron iets 
te maken heeft met de verbitterde oorlog die sinds jaren 
woedt tussen de middenstand en de warenhuizen. 

iedereen doet mee, en werft zijn abonnee(s) : blz.5 
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sindikale vrijheid 

In « De Volksmacht » van 23 
'januari jl. stond zeer schoon 
Öedrukt, volgende tekst te le
zen : 

« Sindikale vrijheid : Is het 
niet angstwekkend vast te stel
len hoe dicht hij ons en ook 
verder van ons de sindikale 
vrijheid « tout court » wordt 
gemuilband en verkracht ?... 
Of het nu gaat over diktatuur 
van rechts of over diktatuur 
van links, steeds zal het ACV 
moedig blijven strijden met de 
europese organizatie en het We
reldverbond van de arbeid voor 
de essentiële rechten van de ar
beider in de gehele wereld ». 

Is het niet lachwekkend zul
ke tekst te vinden hij een orga
nizatie die er op staat het mo
nopolie op sindikaal gebied te 
willen veroveren. Ja, inder
daad. Sla maar even de voor
waarden door tot erkenning 
van een sindikale organizatie, 
dan zal u reeds hij het eerste 
alinea moeten bekennen dat 
het teoretisch mogelijk is maar 
praktisch niet te verwezenlij
ken (zoals bepaalde wetten in 
België) zijn. Daarom stel ik 
hier de vraag ; waar is in eigen 
land de sindikale vrijheid te 
vinden ? In het bestaande sta
tuut voor de arbeiders of in het 
ontwerp voor betrekkingen tus
sen vakverenigingen en de over
heidsdiensten ? Neem gerust 
van mij aan dat in géén van 
deze statuten de vrijheid van 
vakvereniging bestaat. 

Wanneer zullen onze vlaam-
se parlementairen hier eens 
schoon schip maken, er met de 
grove borstel doorgaan ? 

Immers deze vrijheid is in 
Belaië ver te zoeken, en het is 
de hoogste tijd dat daar ver-
anderiva in komt. Daarom 
vraag ik langs deze weg onze 
leden en simpatizanten. de han
den in elkaar te slaan, en nauw 
samen te werken met het Al
gemeen Verhond van Vlaam.se 
Sindikaten aangesloten bJi de 
Vlaam.se Federatie van Onaf
hankelijke Sindikaten, en sa
men het ledenaantal snel op te 
voeren teneinde het hoofd te 
kunnen bieden tegen de kleur-
politieke sindikaten. die een 
mnvrmnlip-regime nastreven. 

^, RpffJng te Borgerhout. 

w i e denkt aan ons ? 

Met de onder hoofding « Ge-
handikapten » in de rubriek 
« Wij en Gij » van uw gewaar
deerd week-strijdhlad d.d. 23 
januari jl. ingezonden brief ben 
ik het onder alle opzichten 100 
% volledig eens ! 

Niemand heter dan ikzelf 
trouwens weet wat, hoe, enz. 
het betekent heel zwaar gehan^ 
dikapt te zijn, aangezien mijn 
echtgenote sedert 23 jaar 100 % 
lichamelijk gehandikapt is 
(verlamd, enz.), en in totaal 
alles de hulp van derde(n) no
dig heeft, waardoor wij dan 
ook verplicht zijn in te wonen 
bij onze gehuwde dochter en 
schoonzoon. 

Toen ik nog niet oprustge-
steld was en 't geluk had nog 
redelijk normaal mijn hrood te 
verdienen, bekwam mijn zo on
gelukkig gestelde echtgenote 
niettemin vanwege het ministe
rie van Sociale Voorzorg, 
Dien.st der Minder-Validen, 
maandelijks een « tegemoetko
ming » van toendertijd iets 
hoven de 3.600 frank. 

Zodra ik op mijn ouderdoms-
pensioentje gesteld werd — ons 
gezinspensioen bedraagt mo
menteel 5.750 frank per maand, 
juist geteld ' — en mijn echt
genote ook 65 jaar oud gewor
den was, werd haar « tegemoet
koming» eenvoudig weg afge
nomen, volgens de bepalingen 
van de desbetreffende huidige 
huidige wetgeving ' Om in on
ze levensbohneHen en bijko

mende uitgaven te kunnen 
voorzien en om geen beroep te 
moeten doen op « onderstand » 
vanwege de KOO, spijts ikzelf 
67 jaar oud hen en voor een 
paar jaren door een heel zware 
ziekte zelf aan de rand van het 
graf gestaan heb, ben ik er in 
gelukt door bemiddeling van 
« begrijpende » personaliteiten 
aan een toegelaten half-time 
beroepsarbeid te geraken. In 
onze huidige algemene toestand 
kunnen wij ons dus nog zeer 
gelukkig achten, in vergelij
king met andere lotgenoten, die 
lichamelijk niet meer in staat 
zijn te « werken ». Doch wat 
zal er met mij en mijn echtge
note gebeuren wanneer ik mijn 
half-time ( bijverdienste » niet 
meer zal kunnen of mogen vol
brengen ? 

Zijn « zwaar-gehandikapten » 
éénmaal ze 65 jaar oud zijn — 
en hun algehele toestand is er 
dan vanzelfsprekend niet op... 
verbeterd ! — voor vadertje 
staat (kleurpolitiekers) dan 
nog uitsluitend goed genoeg 
voor de « gaskamer » ? Wie van 
de VU-parlementairen neemt 
het voor deze uiterst ongeluk-
kigen eindelijk eens ernstig op? 

R.D C. te Groot-Brugge 

frans in Vlaanderen 

Het tv-nieuws van maandag
avond 25-1-71 kwam het schok
kende bericht van de moord op 
een bankbediende bij een over
val op het GBM-kantoor te 
Merchtem. 

De tv-verslaggever verduide
lijkte dat het om Merchtem bij 
Brussel ging. wat nogal vreemd 
voorkwam. Merchtem ligt na
melijk op 15 a 20 km van Brus
sel aan de grens van Oost-
Vlaanderen en Vlaams Bra
bant, dus volop in 't vlaams 
landsgedeelte. 

Werd deze verduidelijking 
gegeven ter vergoelijking van 
wat moest volgen ? Het vraag
gesprek met de gerechtelijke 
diensten verliep ongelooflijk 
genoeg in het Frans ! Spraken 
deze heren uitsluitend Frans ? 
Hoe verliep dan de ondervra
ging van Vlaamse mensen ? 

Hoe dan ook, een dergelijke 
onbeschaamdheid scheen niet 
voldoende om enige aanklacht 
te ontlokken aan mijn noch
tans Vlaamsbewust Nieuwsblad. 
Onze eigenwaarde verplicht 
ons te steigeren hij dergelijke 
aanmatiging. Mooie opvoedkun
de die uitgaat van hen die op 
ons volk een grote invloed heb
ben, zoals pers, radio en tv I 

Een andere noodzaak tot zelf
bewustzijn is het weren van 
stelselmatig binnensluipende 
franse woorden. Waarom woor
den van een vreemde taal af
kijken en het eigen volwaardig 
woord laten verdringen ? Dat 
eert ons in geen geval. 

Het is een feit dat een Vla
ming tot nogtoe in Frankrijk 
hoog aangeslagen wordt (niet 
in Brussel wel te verstaan) en 
dat zal zo blijven zolang hij 
zichzelf niet verloochent. 

Ons zelfbewustzijn laat ons 
wel eens in de steek ; dit zelf
bewustzijn wakker te maken 
en aan te moedigen is voor pers 
en tv niet zo moeilijk. Wie zou 
zoiets niet toejuichen ? Wij 
hebben er zonder twijfel alles 
hij te winnen ! 

J.D.P. te Oudegem (O. VI.) 

burgos 

Met veel interesse heb ik een 
paar weken geleden op het 
middenblad uw artikel gelezen 
over Burgossen Spanje. Ik kan 
dit volledig bijtreden. Toch is 
er iets wat ik u wou vragen. 
Waarom nooit een ingrijpend 
artikel over al de wreedheden 
en onrechtvaardigheden in de 

kommunistische landen ? Het 
doet een beetje karikaturaal 
aan, als men in de kranten en 
op tv ziet dat men onder het 
simbool van de diktatuur (ha
mer en sikkel) gaat protesteren 
tegen een andere diktatuur. 
Met dit verschil, Spanje kan 
men in en uit. In Rusland is 
een aanvraag tot emigratie al 
voldoende om u aan allerlei 
vervolgingen bloot te stellen. 

V.B te Dilheek 

vlaams f ron t 

Alhoewel wat laat, is het gro
te nieuws het wetsvoorstel on
dertekend door afgevaardigden 
van de vier vlaamse frakties 
tot afschaffing van de iransta-
lige eedaflegging in Vlaande
ren. Zal men nu eindelijk, naar 
het voorbeeld van de steeds 
meer eisende franstalige poli-
tiekers nu ook in Vlaanderen 
meer aktief worden !? Gaan 
de vlaamse afgevaardigden ein
delijk en op de eerste plaats 
de vlaamse belangen verdedi
gen !? Zal de verbastering en 
de verfransing langs achter
poortjes (en ook officieel) ein
delijk ophouden !? Zal het ge
daan zijn met de geld- en ge-
biedsroof !? 

De vlaamse politiekers moe
ten hun beloften houden en de 
wetten doen toepassen ! Na het 
nutteloos en gewetenloos prijs
geven van talrijke gemeenten 
in Vlaams Brabant, in de Plat-
dietsche streek en langs de 
taalgrens moet de koehandel 
ophouden i.v.m. Komen-Moes-
kroen en de Voerstreek. Zonder 
nieuwe tegenprestaties ' Daar
om bravo voor het vlaamse 
front ! 

M.B. te Moelingen. 

kerk en zeden 

De H. Kerk begaat een enor
me flater door haar strijd, die 
zelf verouderd aandoet, tegen 
het evoluerend sexueel leven ; 
het meer naar buiten treden, 
het meer benaderen en beleven, 
het voorlichten van de alzij
digheid van de seks. 

Het doet zelfs enigszins pijn
lijk aan, • vooral wanneer men 
weet dat de H. Kerk zelf aan 
dit leven niet deelneemt en er 
toch met veel kennis van zaken 
wil over praten en oordelen. 

Ik zou de geestelijke leiders 
taktvol vragen die leiding uit
sluitend over te laten aan le
ken, die een seksueel leven lei
den en dus weten wat het is. 

Thomas Triphon te Gent 

descamps 

Uilen uit Vlaanderen die wij 
allen zijn. Bezie de facie van 
die personifikatie van wat de 
Pest Voor Vlaanderen wordt 
genoemd. Als we dan één ogen
blik nadenken en zien wat van
uit die tronie aan bespotting 
en vernedering op « les cochons 
de flamands » toekomt, stelt 
men zich spontaan te weer, irir 
nerlijk te weer. Wij weten nu 
voorgoed dat wij uilen, de 
« slechte » Belgen zijn, waren, 
steeds zullen zijn. Tenminste 
zolang nog tot de koopman van 
Venetië... 

Er zijn ooit eens « Brugse 
Metten » geweest. Beklagens
waardige partij despoten, 
machtsmishruikers van wat een 
demokratie wordt genoemd. 
Doch wij weten : óók op de 
Descampshrief zal wat gevon-, 
den worden en de partijpolitie
ke vlaamse schelvissen zullen 
er nogmaals het zwijgen aan 

toe doen. . Het « Alea jacta 
est » tegenover Vlaanderens 
wezen in essentie kunnen wij 
tegenover onze kinderen niét 
meer afdoen indien bij een ko
mende wetgevende verkiezing 
(hopelijk snelstens !) de poli
tieke kaarten niet ander komen 
te liggen. De kaakslaghrief van 
Descamps zou in tiendui'pnden 
grote plakbrieven over Vlaan
deren dienen verspreid, zonder 
geringste kommentaar ' Doch 
als den uil niet zien en wil:.. ? 
God geve dat het kere. 

RH. te Wilrijk 

van cauwelaert 

Als wekelijks lezer van «Wij» 
was ik erg verbaasd in uw blad 
niets te vernemen over de on
langs gepubliceerde « aanteke-
ninaen » van Frans Van Cau
welaert. 

Nu weet ik wel dat u in vele 
opzichten niet akkoord aaat 
met de strategie van Frans Van 
Cauwelaert, doch willens nil-
lens moet u erkennen dat Van 
Cauwelaert een hoofdpion is in 
de strijd voor de vlaamse ont
voogding. 

Het bew;nst doodzwijgen van 
deze puh^ikntie sterkt me in 
mi in overtuiginn dat u meent 
dat u alleen alle wijsheid in 
pacht hebt en dat er n^efs goeds 
uit een andere hoek (in casu 
CVP) kan komen. 

Misschien kan het woord van 
Ernest Claes tot Van Cauwe
laert u inspireren : « Om te 
wensen, om te vragen, te eisen. 
te manifesteren en te klagen, 
is men in Vlaanderen altijd 
met velen ; om te doen. Frans 
Van Cauwelaert. om te doen, 
staat men altijd alleen ». 

Maar kom, u krijgt nog drie 
geleaenheden om uw eerlijk
heid te tonen : er verschijnen 
nog drie delen. 

L D. te Kalmthout 

carcan doorb roken 

Wie de verfransing van de 
bru.<iselse randgemeenten on
derzoekt moet vaststellen dat 
geen carcan, geen loetten of 
ingewikkelde strukturen tenzij 
federalisme de verfransing kan 
tegenhouden. Te Overijse be
haalden de Fran.staligen op hun 
gekamoufleerde FDF-lijst 3 ze
tels, de PLP 2 zetels. Ze kregen 
nochtans van het vorige CVP-
gemeentebestuur alle mogelij
ke tegemoetkomingen. Van
waar die bijna plotse uitbars
ting van franse aanwezigheid 
in onze vlaamse gemeente ? 
De laatste jaren groeiden ver
kavelingen als paddestoelen uit 
de grond, nu al meer dan 200. 
Nog 3000 bouwgronden liggen 
in aangelegde verkavelingen 
braak. Franskiljonse hrusselse 
heroepsverkavelaars en plaat
selijke geldharons waaronder 
een zekere Comte Jaques de 
Marnix (kandidaat op de zo
gezegde FDF-lijst, men geden-
ke zijn voorvaderen) pasten 
dezelfde taktiek toe waarmee 
men al de randgemeenten be
werkt. Vorige maand keurde 
het gemeentebestuur weer het 
plan van aanleg goed van een 
nieuwe verkaveling van 40 ha. 
gelegen in de landbouwzone. 
Protest van de kulturele vere
nigingen hiertegen haalde niets 
uit. 

Aan de rand van die « resi
dences, réserve a l'élite » ko
men industriële en handelvesti-
gingen die hun franstalig ka
der meebrengen, die het plaat
selijk aangeworven kader de 
franse taal verplichten en hun 
bedreigen om zo vlug mogelijk 
hun vlaams te vergeten of... 

De grootwarenhuisbarons we
ten inmiddels ook dat daar wat 
winst voor hen hij is en even 
later komt een grootwarenhuis 
met eentalig frans beheer het 
bastion versterken. Aan de kas
sa vertelt men je « je ne com-
prend pas » indien u niet toe
vallig bij de kassierster uit het 
dorp terecht komt. En zo gaat 
het verhaaltje nog ettelijke ali
nea's verder. En de Brusselaars 
maar vechten tegen hun « Car
can », alleen maar een schijn
gevecht want ze hébben hem 
reeds lang doorbroken. 

Ons past maar één redmid
del : federalisme, en in af
wachting daarvan stop aan elke 
nieuwe verkaveling ! 

M.D.B. te Gevrijde 

propaganda 

Voor enkele weken las ik 
hier een stukje van een strijd
genoot over de propaganda met 
onze radikale vlaamse strijd-
bladen. Hierbij aansluitend kan 
ik getuigen, ondervonden te 
hebhen dat zulke aktie wel de
gelijk goede vruchten afroervt. 
Zo wordt « Wij », « Door
braak », « Vlaamse Oudstrij-
der » en « 't Pallieterke » re
gelmatig gestuurd naar simpa
tizanten, vrienden en kennis
sen van ver en nabij, evenals 
« De Toerist » (en « Autotoe
rist »j speciaal voor zijn rubrie
ken « Zon en schaduw over 
Vlaanderen » en « Voor een 
beter, mooier en vlaamser 
Vlaanderen », twee rijke doku-
mentaties, die werkelijk de 
moeite waard zijn om te ver
melden. Zu^ke propaganda 
vraagt niet zoveel insvanning 
en ook maar weinig geld. omdat 
het niemvsbl-'rlen of tijdschrif
ten zijn. Deze propaganda 
vraagt navolgers ' 

F.V. te Kester 

harmegnies 

Minister van Binnenlandse 
Zaken Harmegnies heeft de 
burgemeesters Soens en Gel
ders van onze vlaamse nemeen-
ten Stromb.-Bever en Vilvoor
de afgekeurd wegens hun hou-
dina tegenover de arrogante 
FDF-raadsleden die weigeren 
hun eed in 't Nederlands af te 
leggen en de volkstelling 'zul
len saboteren. 

En hij. de Waal Harmegnies, 
zal maatrenelen treffen « om 
de wettelijkheid te herstellen ». 

De vraag is. hoelang wij. 
Vlomingen, nog zullen dulden 
dat volksi^reemden als Harmeg
nies zich in on~e vlaamse bin-
nenland.se aangelegenheden 
mengen. 

En voor 't overige zijn wij 
de mening teop'^aan dat het in
derdaad hoog tijd is dat de wet
telijkheid hersteld wordt • die 
ouwe wet van 1894. gemaakt 
door en ten behoeve van de 
franskiljons, loet die hen toe
laat overal in Vlaanderen hun 
eed in 't Frans af te leggen — 
in 't Vloms zou hun mond wel 
eens kunnen scheuren — dient 
drinaend naar 't muzeum ver
wezen. 

K.C te Vili^oorde 

agitat ie 

Net als K.P. ("« Wij^ », 2-1-71) 
zijn ook wij de mening toege
daan dat de oorzaak van onze 
teleurstellingen in onze strijd 
vogr demokratische gelijkbe
rechtiging en ontvoogding te 
vinden is in een schrijnend ge
mis aan vlaams-nationale fier
heid en volksbesef. Een verge
lijking met zelfbevrijde volke-
rervhrengt dit duidelijk aan het 
licht. 

Ondanks onze numerieke 
meerderheid staan wij na 140 
jaar « unitarisme » nog altijd 
in de verhouding van pupil tot 
voogd die, in casu, de belangen 
van zijn zorgenkind vervreemdt 
tot eigen profijt. Aanklachten 
en protesten blijken steeds 
vruchteloos; men paait ons met 
loze beloften en faqadewetten, 
die geen bekrachtiging krijgen 
als ze worden gesaboteerd. 

Hoelang zullen vAj dan nog 
schaapachtig blijven ons recht 
eisen en een vernederende 
knieval doen om eigen lot in 
dit bestel in handen te nemen, 
of kent onze lankmoedigheid 
geen grenzen ? Zijn wij dan 
toch slampampers of eunuken? 
Zijn wij vijgen in plaats van 
keien ? In dit geval zullen wij 
er goed aan doen de vlaamse 
volksziel de hertemperen in het 
vuur van het gezonde, doch 
krachtdadige nationalisme. Al
leen dan is nog een vredige en 
duurzame oplossing mogelijk in 
dit twistzieke en liefdeloze land 
dat « België » heet. 

G.D. te Aalst 

De redaktle draagt geen ver-
antwoordelijkheld voor de In
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor Over de lezersbrleven 
wordt geen briefwisseling ge-
voerd. 

http://Vlaam.se
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een parel aan de kroon van de société générale 

(aco) — Een toeval is het niet, dat juist bij Vieille Montagne 
het wekenlang woedende sociaal geschil zulke harde vormen 
heeft aangenomen. Vieille Montagne is namelijk een van de 
pronkstukken in de groep van de Société Générale de Belgique. 
Samen met de andere non-ferrobedrijven van de belgische trust-
nummer-één vormt Vieille Montagne de bazis van een bedrijvig-
heidssektor — koper, lood, zink, tin en andere non-ferrometalen 
— waarin de Société Générale europese, en gedeeltelijk zelfs we-
reldontspannende machtspozities bekleedt. 

Het is ook door de niet-ijzer houdende metalen dat de Société 
Générale nog een geldige gesprekspartner gebleven is van grotere 
wereldmachten zoals Rio Tinto en de franse en engelse Roth
schilds. 

De goeverneur van de Socié-
té-Générale, Max Nokin zelf, 
zit de beheerraad van Vieille 
Montagne voor en hij hecht 
aan die funktie. Want zoals 
vrijwel al zijn voorgangers is 
goeverneur Nokin een inge
nieur, daarenboven specialist in 
de metallurgie, veelmeer in
dustrieel dan financier — wat 
trouwens wel de oorzaak zal 
zijn van de echte of vermeen
de tekortkomingen van zijn be
leid waaraan zijn tegenstrevers 
binnen en buiten de Générale 
zo graag ruchtbaarheid begin
nen te geven. 

weinig strijdvaardige 
vaitbeweging 

Dat zijn achtergrond-gege-
vens die mee helpen verklaren 
waarom de vakbonden slechts 
schoorvoetend de aansluiting 

met de uit de bazis gekomen 
stakingsbeweging in het kem-
pische bedrijf van Vieille Mon
tagne gezocht hebben — toen 
het werkelijk onmogelijk was 
geworden zich nog langer afzij
dig te houden. 

Grote blijken van werkdadi-
ge sympatie hebben de stakers 
bij Vieille Montagne te Balen-
Wezel niet mogen ondervinden, 
althans in zover de sympatie-
betuigingen hun oorsprong 
moesten vinden in syndikale 
milieus of in de waalse bedrij
ven van Vieille Montagne (de 
maatschappelijke zetel van 
Vieille Montagne is gevestigd 
te Angleur). 

In sommige omstandigheden 
zoeken de vakbonden nadruk
kelijk kontakt met de buiten
landse vakbondskringen, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
bedrijvig zijn in dezelfde groep 
of sektor waartoe het bedrijf 
behoort waar arbeiders naar 
het laatste middel grepen om 
hun recht te doen gelden. In 

een internationale onderneming 
zoals Vieille Montagne zou deze 
taktiek voor de hand moeten 
liggen : in Frankrijk, Engeland, 
Duitsland, Zweden zijn er 
Vieille Montagne-bedrijven. 

We hebben in de bittere 
strijd voor hoger loon bij Vieil
le Montagne te Balen-Wezel 
n' 's te zien gekregen van die 
internationale t a k t i e k . De 
Vlaamse arbeiders moesten eens 
te meer slag leveren op een 
vereenzaamde voorpost, groten
deels aangewezen op eigen 
krachten, gekonfronteerd met 
de oppermachtige « super-ten » 
van de Société Générale waar
tegen de vakbeweging maar 
liefst geen open gevecht levert. 

improvizatie 

onvoldoende 

Dit alles maakt het de sta
kende arbeiders niet gemakke
lijker. In ruil zouden ze moeten 
kunnen rekenen op de solidari
teit van heel de vlaamse ge
meenschap. Gedeeltelijk was 
hiervan wel iets merkbaar. Om 
die solidariteit van heel Vlaan
deren te mobilizeren greep de 
Volksunie in waar ze kon. 

Wij zullen erover moeten 
gaan nadenken of er geen in
strument van vlaamse sociale 
strijd bestendig aanwezig moet 
zijn waar aktieve groepen ar
beiders en bedienden door de 
vakbeweging tegengewerkt, af
geremd of verraden worden. 

Sedert de limburgse mijntra-
gedies weet immers toch ieder
een dat er iets schort, en dat 
moedige improvizaties alléén 
niet voldoende zijn om een 
stukje recht te veroveren. 

open brief aan eyskens 
(vervolg van hlz. 1} 

4. Tenslotte had de regering, ook de 
uwe, de plicht krachtens de wet, 
elk jaar tien vlaamse scholen in de 
briisselse agglomeratie op te rich
ten. Wij weten allemaal, dat men, 
schijnheilige wijze, elk jaar een ko
ninklijk besluit heeft uitgevaardigd 
waarbij deze scholen teoretisch in 
het leven werden geroepen, maar 
dat men ze (ook uw regering) daar
na heeft laten vallen als een steen, 
zodat de overgrote meerderheid van 
hen praktisch nooit levensrecht 
heeft gekregen. 
U zult dan ook begrijpen, mijnheer 

de eerste minister, dat wanneer u in 
het parlement verklaart, zoals de dag
bladen meldden, dat u het nederlands-
talig onderwijs in de brusselse agglo
meratie goed zoudt verzorgen, wij eer
der geneigd zijn een krachtwoord te 
gebruiken, dan ons entoesiast over 
uw uitlating te tonen. Wanneer u ver
der zsgt dat in het agglomeratiekollege 
op de voorzitter na, de pariteit tussen 
Vlamingen en Walen wordt verzekerd, 
beginnen wij even na te denken en ons 
o.m. de vraag te stellen welk soort 
Vlamingen in dit kollege zullen zete
len. Wij zien dan dat zij zullen geko
zen worden door de vlaamse vleugel 
van de agglomeratieraad, waarvan nie
mand heeft durven zeggen wie of wat 
hij was. Wij stellen ons inderdaad de 
vraag wie als Vlamingen en wie als 
Franstaligen in deze raad zullen beti
teld worden En deze aangelegenheid 
is van groot belang want wij kennen in
derdaad genoeg Franstaligen die op 
nederlandse taalrollen staan en zich 
officiee^ als Vlamingen doen doorgaan, 
hoewel de belangen van Vlaanderen 
hun koude kleren nog niet raken en 
zij zelfs met misprijzen op ons neer
zien. Het zal u inderdaad niet onbe
kend zijn dat de FDF reeds plannen 
heeft gemaakt om sommige van haar 
gekozenen als Vlamingen voor deze 
agglomeratieraad voor te dragen. 

En zeggen dat er een adekwaat mid

del bestond om deze pariteit degelijk 
te organizeren nl. door de leden van 
dit kollege werkelijke vertegenwoordi
gers te maken van de vlaamse gemeen
schap, dank zij de splitsing van de be
volkingsregisters en het splitsen van 
de kieskolleges. U durft echter deze 
oplossing niet voorstellen, precies om
dat zij de werkelijke oplossing bete
kent en het vlaams establishment de 
moed niet heeft het franstalige voor 
de kop te stoten. 

Wij moeten dus tot de konklusie ko
men dat de vlaamse ministers een dub
belzinnige toestand in het leven heb
ben willen roepen waarvan wij nood
zakelijker wijze, omdat wij te Brussel 
de sociale minderen zijn, het slachtof
fer moeten worden. U zult begrijpen 
dat deze pariteit ons niet erg gerust 
stelt. 

ZE WORDEN WAKKER ! 

« Niet zonder reden beginnen 
de vlaamse ministers zich nu 
zorgen te maken over de mo
gelijke gevolgen van die 
enigszins lichtvaardige belof
te (liberté du père de familie 
op 1-9-71, n.v.d.v.). Zij heb
ben nl. de verontrustende vast
stelling gedaan dat het vlaams 
onderwijs in de hoofdstad stel
selmatig achteruitgaat. Als het 
zo voortgaat is de totale ver-
fransing van Brussel onaf
wendbaar... » 
(Jef Claes in « Het Volk » van 
11-2-71). 

Misschien zult u zeggen dat onze 
houding vooringenomen is en dat voor 
de gegrondheid van ons pessimisme 
nog geen bewijs staat. Om u echter 
duidelijk te maken dat dit pessimisme 
wet gegrond is, kunnen wij aan onze 

stelüngname toevoegen dat zelfs, zo 
men er in slaagt in dit agglomeratie
kollege niets dan vlaamsgezinde te be
noemen, wat wij helemaal niet gelo
ven, wij er nog van overtuigd blijven 
dat ze totaal machteloos zullen staan 
om iets degelijks voor de vlaamse ge
meenschap te Brussel te bereiken, ten
zij misschien een paar subsidies uit
reiken of een troostprijs toekennen. 
Deze personen zullen inderdaad in een 
vijandige atmosfeer met een bijna to
taal franse agglomeratieraad onder 
zich, met gemeentebesturen die alles 
wat vlaams is gewetenloos tegenwer
ken, niets kunnen verwezenlijken. En 
dit vooral omdat zij niet eens op een 
eigen kiezerskorps, de enige werkelijke 
macht van elke politicus, kunnen steu
nen. Zal zelfs de kulturele kommissie, 
die teoretisch een belangrijke bevoegd
heid heeft gekregen, niet de weg op
gaan die men aan de Vaste Taaikom
missie heeft opgedrongen 7 Wij zijn 
ervan overtuigd dat al de Vlamingen 
die deel zullen uitmaken van deze z-g. 
vlaamse strukturen, na een paar jaar 
ofwel ontmoedigd de armen zullen la
ten zakken, ofwel omwille van per
soonlijk egoïstische redenen mee zul
len huilen met de wolven in het bos. 

Wij zeggen dit alles niet, mijnheer 
de eerste minister, met vreugde in het 
hart. Wij zouden zo graag het tegen
overgestelde beleden hebben en wij 
voegen er aan toe dat, over enkele ja
ren, indien alsdan blijkt dat wij ons 
vergist hebben, wij u zeer graag hulde 
zullen brengen, maar dit neemt niet 
weg dat wij, die Brussel kennen en de 
opeenvolgende mislukkingen van alles 
wat Vlaanderen op het wettelijk plan 
in Brussel heeft gepresteerd, hebben 
beleefd, thans troosteloos het hoofd 
schudden en ons afvragen welk mira
kel er nu zou kunnen gebeuren om de 
broze en onvolmaakte strukturen die 
de regering heeft uitgedacht, plotse
ling een kans op sukses te geven. Wij 
hebben dan ook de indruk dat uw 
grondwetsherziening gemaakt is ge

weest door mensen die de brusselse 
problematiek helemaal niet kennen. 

Misschien zult u doen opmerken dat 
bepaalde vlaamse brusselse mandata
rissen ons tegenspreken. Daarop ant
woorden wij echter dat deze, politiek 
gezien, veel te geëngageerd zijn om in 
deze een objektief oordeel te kunnen 
vellen. Het is zo gemakkelijk indien 
men er belang bij heeft, zich zelf wijs 
te maken dat alles wat men doet goed 
is en het is zo moeilijk tegen de 
stroom van de eigen partij en de poli
tieke gangmakers op te varen. 

Tot slot veroorloven wij ons een al
gemene indruk te formuleren : de re
gering en de parlementariërs die uw 
grondwetsherziening mogelijk maak
ten, hebben de vlaamse kultuurauto-
nomie ( die dan nog van zeer betwist
bare waarde is) door de vlaamse ge
meenschap te Brussel doen betalen. In 
feite heeft Vlaanderen vlaams Brussel 
volkomen in de steek gelaten en dit is 
niet alleen van uit vlaams standpunt 
betreurenswaardig, maar het is ook 
een politieke flater van belang, want 
België wordt bestuurd vanuit Brussel, 
en zo onze pessimistische vooruitzich
ten bewaarheid worden, dan zal Vlaan
deren over twintig jaar vanuit een uit
sluitend franse stad beheerd worden. 
En wat dan ? 

Wij zijn er dan ook van overtuigd 
dat tot het triomfalisme, waaraan de 
regering en zekere meerderheidspar
tijen thans lijden, helemaal geen aan
leiding bestaat. 

Wij hebben u deze brief geschreven, 
mijnheer de eerste minister, om een 
dokument te hebben dat ons toelaten 
zal over enkele jaren ofwel onze ver
gissing te belijden ofwel, wat wij ge
loven, de schuldigen ter verantwoor
ding te roepen. 

Met de meeste hoogachting, 

het vlaams komitee voor Brussel 
rijke klarenstraat, 45 
1000 brussel 
tel. 02/12.10.5Ó. 
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hi j is eraan 

voor z i j n 

moeite 

Een tervurense franskil
jon had in 1964 geweigerd 
zijn belastingsaangifte in 
het Nedelands in te vullen. 
Hij eiste een franstalig for
mulier, maar dat kreeg hij 
niet. Zijn belastinesbedrag 
werd dan van overheidswe
ge vastgelegd en hij kreeg 
bovendien nog een admini
stratieve boete op zijn don
der. Ha, dacht de man, ik 
breng de zaak voor de recht
bank. En waarempel. het 
Hof van Beroep stelde de 
administratie in het onge
lijk. Maar op 10 november 
'70 heeft het Hof van Kassa-
tie dat vonnis verbroken. In 
Vlaamse gemeenten zonder 
faciliteiten (zoals Terv'uren) 
mogen de belastingsformu
lieren alleen in hef Neder
lands opsresteld ziln, wan
neer de zetel van de dienst 
daar eveneens gevestisrd is. 
Wii nemen er met genoeeen 
akte van dat de t^ïjlwet eens 
een hee ' "nkele keer toege
past wordt. 

vler ick 

De manier waarop minis
ter Vleriok met zijn ekono-
misten-jargon vorige maan
dagavond op het BRT-
scherm zijn beleefde oppo
nenten Van Isacker, Rik 
Gijsels en prof. Heyndrickx 
aanpakte heeft menigeen in 
Vlaanderen verbolgen op 
zijn stoel doen rondschui-
ven. Het is echter niet om
dat hij met brave en weinig 
agressieve milieu-bescher
mers te doen had, dat de 
achtbare excellentie moet 
denken dat hij met vlag en 
winmpel het « debat » heeft 
gewonnen. Zijn pleidooien 
overtuigen niet. Wij weten 
het verdomme evengoed als 
de heer minister dat wij, 
konsumenten. in deze 
« vrije » welvaartsmaat
schappij altijd wel het ge
lag zullen betalen, daarvoor 
hebben wij geen tekeninge
tje nodig. Maar dat wij de 
grootste oorzaak zijn van de 
vervuiling, terwijl de indus
trie daar slechts voor 13 % 
tussen zit, is een groteske 
bewering. Alsof het de indi

viduele verbruiker is die 
voor de research moet in
staan en middeltjes uitden
ken en toepassen om de af
val te neutralizeren die de 
producenten in deze wegfvoi-
maats^banpij ons zo over
vloedig toesf^hniven ! Alles, 
kom. profes<^or. En ga maar 
eens over uw 13 procent pra
ten met mensen die dag in 
da" uit onrter de rook van 
uw hpschermelingen moeten 
leven ! 

br i t ish schoof 

In Tervuren werd met de 
onvermijdelijke poehaha 
een « british school of Brus
sels » inffehuidi'.d. .Alsof 
Tervuren (zoals Za ven tem 
bijvoorbeeld) tot het grond
gebied van « Brussel-Natio
naal » behoort. Het zal een 
« british school of Tervu
ren » worden of kortweg 
« british school », want aan 
dat eeuwige gebrussel be
ginnen de Vlaamse Tervure-
naren een flinke hekel te 
krijgen. 

Wie het brusselse spelle
tje blijkbaar nog niet door
heeft is burgemeester Key-
aerts. Niet alleen vond die 
er geen graten in dat de 
4 FDF-gemeenteraadsleden 
hun eed in het Frans afleg
den. Nu ging hij ook nog fier 
als een gieter de snob-plech-
tigheid van de « british 
school of Brussels » bijwo
nen. Moge Tervuren in 1976 
eindelijk een burgemeester 
krijgen die de elementaire 
vlaan>se refleks be^H van 
strombeeks»» burgervader 
Ernest Soens ! 

t r iomfaf is t 

Zei rode (salon) leeuw 
Fayat tijdens een voor
dracht te Leuven : « De 
grondwetsherziening heeft 
het mogelijk gemaakt een 
politieke s t ruktuur op te 
bouwen waaraan de Vla
mingen iets hebben. Het is 
de laatste kans om een auto
noom Vlaams leven op alle 
terreinen te waarborgen. 
Hoewel de nederlandse ge
meenschap beveiligd is, 
blijft de vorming van een 
autonome vlaamse macht te 
Brussel een van de laatste 
zaken die men moet verove
ren. De nieuwe s t rukturen 

geven de R-e'ceTiheid, on
danks 'n numerieke minder
heid, voor altijd te ontsnap
pen aan onze ondergeschik
te Dositie ». 

Hei, zeg, woont die man 
werkelijk te Brussel ? Wij 
raden hem ten zeerste aan 
de brief en het v r o c e r e me
morandum van het Vlaams 
Komitee Brussel er eens op 
na te le ' en . Ook de uitge
breide stelMnsTiame van het 
D^vi'1«fon<is kan hem die-
n e i . Kosf»' 'ik >n die Favafs 
bout^'i» is —' ' -»r nog het 
woordje « men ». 

studie 

Het beruchte brusselse 
« Comité du Salut Public » 
heeft de TTLB-soecialist in 
politieke geschiedenis Jean 
Stengers opdracht gegeven 
een diepgaande studie te 
maken over het nieuwe 
wetsontwerp op de agglome
raties en federaties van ge
meenten (die donderdag on
der de Kamerleden werd 
rond^^edeeld). Stengers moet 
nagaan welke verschillende 
vormen van allianties onder 
partijen en groepen in de 
brusselse instellingen moge
lijk zijn op bazis van de 
nieuwe teksten. De offic'ële 
reden is : de meest geschik
te middelen op punt te 
stellen om in dat sisteem te 
verhinderen dat de vlaamse 
minderheid de franstalige 
meerderheid zou gaan mi-
noriseren ! Jawel. Ingewij
den fluisteren « echter in 
het oor dat het bier eerder 
gaat om het Ti'ttes+en van 
alle mo'^eliike middeltjes 
om de we'-ke'iik vlaamse in
vloed die in de nieuwe brus
selse orB">nen zon kunnen 
spelen, bü voo»-HaTf uit te 
schakelen. Dat belooft ! 

sub-

nat ional i te i t 

Manu Ruys schrijft in 
« De Standaard » : « Er 
moet in de brusselse agglo
meratie een sub-nationali
teit worden ingevoerd. Al
leen op die manier kan een 
dubbel kiezerskorps worden 
gevormd, met afzonderlijke 
kiezers- en kandidatenlijs
ten ». 

Jongens wat zijn wij blij. 
Reeds jarenlang staan wij. 

franskiljons bolwerk 

Maar het vraagstuk -van een 
redelijke vlaamse aanwezigheid 
in de Nationale Bank omvat 
nog meer. Het volstaat het pas 
verschenen jaarverslag van de 
Nationale Bank te onderzoeken 
om vast te stellen hoe streng 
deze instelling nog in de klau
wen zit van de franskiljonse 
bourgeoisie in Vlaanderen. 

In dit opzicht is een ontle
ding van de bezetting der 
Agentschappen en Disconto
kantoren van de Nationale 
Bank in Vlaanderen biezonder 
leerrijk. In vrijwel alle vlaam
se provinciesteden (de uitzon
deringen bevestigen de regel !) 
waar de Nationale Bank recht
streeks bedrijvig is door Agent-

de roenenden in de be'p'i-
sche woestün met de vlag 
van de sub-nat!0' 'a 'i 'e*t te 
zwaa'en. Maar de grooole 
pol ' t 'ci van de st?a+=""den-
par t ' ien ha3i''«»n s''^"hts de 
schouders op. En zie. plots 
is de grote Man(it>oe van 
de vlaamse pers d-^ar om 
ons te he 'nen. Zfl bet er 
dan toch eens van komen ? 

een gelders 

is geen soens 
Rode leeuw Gelders, bur

gemeester van Vilvoorde, 
had in een opwelling van 
vlaamse fierheid de FDF-
volkstellingsaboteurs uit de 
gemeenteraad gezet. Burge
meester Soens van Strom-
beek-Bever wenste geen 
FDF-frans te verstaan. Het 
werd een hele rel, en beiden 
werden door de flamingan
ten van alle pluimage hoog 
geprezen om hun principi
ële houding. Maar ja, ten 
slotte is Harmegnies een 
partijgenoot van Gelders en 
op het BSP-kongres was hij 
toch zo vriendelijk... Soit, 
de volgende gemeenteraad 
mochten de vilvoordse 
frankofonen wel binnen, de 
eed afleggen — eerst in het 
Frans en dan in het Neder
lands — en Gelders sloot 
het incident af. Ten slotte 
is hij nog niet zolang een 
« leeuw » en bij rode leeu
wen is, zoals bekend, het 
uithoudingsvermogen niet 
erg groot. Burgemeester 
Soens echter is een échte 
« leeuw », en dus.. . 

<iuantité 

négligeable ? 
De brief van het Vlaams 

Komitee voor Brussel (op 
blz 1 en 3) heeft nauwelijks 
enige echo gekregen in de 
Vlaamse pers. Als ik me 
niet vergis heeft enkel de 
« Gazet van Antwerpen » 
er aandacht aan besteed. 
Een gelijkaardig lot onder
ging de pert inente stelling-
name van het Davidsfonds, 
kort geleden. Deze Vlaams
bewuste verenigingen moe
ten het dringend over een 
andere boei gaan gooien. 
Laat ze eens proberen een 
nota op te stellen in de tri

schappen of Discontokantoren, 
blijven abnormaal veel funk-
ties toevertrouwd aan de laat
ste nederlandsonkundige loten 
van de landadel, of aan verte
genwoordigers van de neder
landsonkundige oi vlaams-
vijandige burgeri j . 

Wij hebben hier ooit een.s 
een becijferde statistiek aan de 
lezers voorgelegd waarui t bleek 
met welk indrukwekkend per
centage Vlaanderen's franstali
ge bourgeois-kaste vertegen 
woordigd is in dit lagere rader 
werk van de Nationale Bank 
Sla er zelf het nieuwe jaarver
slag op na : U zult versteld 
staan over de vervreemding 
die er bestaat tussen de Natio
nale Bank en het eigenlijke, — 
het « gewone » — zakenleven 
van Vlaanderen. 

omfalistische after-grond-
wetstijl van de regering en 
haar meerderheid, en dan 
zien wat dit J^eeft. Wedden 
dat dit proza uitgebreide 
boterhammen krijgt in on
ze weldenkende pers. Wie 
houdt zich de dag van van
daag nog met die folkloris
tische vlaamse beweging on
ledig. De intelligente, zeer 
soepele burgemeester, volks
vertegenwoordiger, bedrijfs-
advizeur, ULB-voorzitter en 
« weer rustig en verstandig 
naar de macht stevent » is 
zoveel interes-ïsMter niet
waar « Standaard » ? 

de l«r»ska 

van simorjiet 

s teven Van Haelst. de ge
kozene van de « Vlaamse 
Belangen » te Anderlecht 
stelde tijdens de eerste ge
meenteraadszit t ing voor dat 
een Vlaming als eerste sche
pen zou worden verkozen. 
Hij verwees daarvoor naar 
de gebruiken on regerings-
vlak (is de premier een Vla
ming, dan is de vice-premier 
onveranderlijk een Waal) , 
naar de hoofdstedelilke 
funktie van Anderlecht en 
naar het feit dat buriremees-
ter Simonet tot de franse 
kul tuurgemeenschap be
hoort. 

Maar Simonet was dool 
aan die kant. « Al miin sche
penen zün tweetalig en kun
nen dus zowel de Vlamingen 
als de Fran«-tali°-en te woord 
staan », aldus de eeleerde 
professor, die verder het 
voorstel van de « Vlaamse 
Belanden » slechts « taalna-
tionalisme » vond. 

Zo . Wat de franstalige 
minderheid op nationaal 
vlak (in de resrering) van 
de vlaamse meerderheid eist 
en verkrijgt, weigeren de 
brusselse burgemeesters aan 
de vlaamse minderheid te 
Brussel. Willen de vlaamse 
en Waalse parlementsleden 
zich dus niet langer schuldig 
maken aan een verderfelijk 
« taalnationalisme » (de 
enen door hun toegevingen, 
de anderen door hun eisen), 
dan moet de huidige rege
ring onmiddellijk vervangen 
worden door een homogeen 
vlaamse regering. De vlaam
se ministers zijn immers 
steeds tweetalig, en kunnen 
Vlamingen én Franstaligen 
in hun taal te woord staan. 
Dus .. 

marx-citaat 

vergeten 

Als de Nationale Bank wel
dra een vlaamse top zal gekre
gen hebben — het is nog niet 
zo ver ! — hopen we dat de 
nieuwe leiding haar taak niet 
uitsluitend technisch-financieel 
zal opvatten. Ook op een ander 
vlak is er veel te doen. Indien 
de financiële instellingen in dit 
land zich willen loswerken uit 
de burgerli jk - kapitalistische 
greep waarin ze gevat zitten, 
moet heel de maatschappelijke 
integratie van het hogere finan
ciewezen onder de loep geno
men worden. Die integratie 
komt in Vlaanderen nog veel 
moeilijker tot s tand dan in an
dere kapitalistische landen. 
Want zoals Marx het opmerkt 
tijdens zijn verblijf te Brussel 
en schreef in de toenmaals door 
hem uitgegeven « Brüsseler 
Zeitung » : « I n België heeft het 
kapitalisme niet alleen al de 

i- andere gebruikeli jke kenmer-
a ken die het ook elders vertoont, 
r Het heeft daarenboven zijn ei-
k gen taa l : het Frans ». 
r- Het heeft ons steeds verwon-
Id derd dat in de anders zo ruime 
ig gamma van Marx-citaten in de 
o- kommunistische publicistiek, 
— die op onze eigen toestanden 
ïn toepasselijke uitspraak zo zel

den aan de beurt komt. 

Er \s zich in Vlaanderen een grondzee aan het vormen tegen het 
verraad van december jl. toen de regering in ruil voor enkele 
waalse PVV-stemmen de vlaamse toekomst te Brussel verkwan
selde. 
Dit is zo waar dat de vlaamse ministers en hun medeplichtige 
partijgenoten het erg op de heupen heginnen te krijgen. Ze wor
den zenuwachtig ,ze voelen dat er elektoraal iets op komst is, en 
dringen steeds sterker hij de eerste-minister aan opdat er 
nog tijdig « iets » zou gedaan worden voor de vlaamse peuter
klasjes. Al konden ze maar vóór de Ie september met veel tamtam 
enkele linten doorknippen. De media zullen er dan wel voor 
zorgen dat deze heuglijke gebeurtenis den volke kond gedaan 
wordt. 

redt de brusselse v lamingen ! 
Inmiddels komt de aktie op dreef. Te Hoeilaart gingen studenten, 
samen met leden van vlaamse verenigingen uit de druivenstreek, 
voor de armzalige stulp van PVV-voorzitter Descamps betogen. 
Luidruchtig maakten zij hem diets dat hij er met zijn sekreta-
resse-foefje nog lang niet vanaf is. en dat de « Flandriens » zijn 
brutale brief niet zo gauw zullen vergeten. De rijkswacht krijgt 
weer werk. 
Nadat leden van het gentse KVHV enkele dagen geleden het 
brusselse St. Jan-Berchmanskollege hadden bezet uit protest te
gen de « liberté du père de familie », voeren ze te Gent met een 
vlot de Leie af en gingen hij het jusititiepaleis voor anker. Het 
primitieve vlot was behangen met slogans tegen de « peerdefa-
mille ». Duizenden pamfletten werden ondertussen in de gentse 
straten uitgedeeld. 

betoging te di lbeek 
De vlaamse Volksbewegmg richt zaterdag 20 september 

te 15 u een protestbetoging in te Dilbeek tegen de brus
selse politiek van de regering-Eyskens. De betogers ver
zamelen op de baron de Vironlaan. Na de optocht is er 
een meetmg op het Gemeenteplein. De betoging is be
doeld als een solidariteitsuiting met de bedreigde vlaam
se Brabanders, als verzet tegen het franstalig brussels 
imperialisme en het is meteen de inzet van een groot
scheepse aktiekampanje in heel Vlaanderen 

Er ts zich in Vlaanderen een grondzee aan het vormen tegen het 
verraad van december jl. toen de regering in ruil voor enkele 
waalse PVV-stemmen de vlaamse toekomst te Brussel verkwan
selde. 
Dit is zo waar dat de vlaamse ministers en hun medeplichtige 
partijgenoten het erg op de heupen heginnen te krijgen. Ze wor
den zenuwachtig ,ze voelen dat er elektoraal iets op komst is, en 
dringen steeds sterker hij de eerste-minister aan opdat er 
nog tijdig « iets » zou gedaan worden voor de vlaamse peuter
klasjes. Al konden ze maar vóór de Ie september met veel tamtam 
enkele linten doorknippen. De media zullen er dan wel voor 
zorgen dat deze heuglijke gebeurtenis den volke kond gedaan 
wordt. 

redt de brusselse v lamingen ! 
Inmiddels komt de aktie op dreef. Te Hoeilaart gingen studenten. 

in Vlaanderen heeft het kapital isr 

(aco) — In het vooruitzicht van haar gewone algemene verga
dering op 22 februari e.k. publiceerde de Nationale Bank van Bel
gië haar jaarverslag over het boekjaar 1970. 

De algemene vergadering heeft dit jaar een meer dan gewoon 
belang, omdat bij die gelegenheid bekend moet worden gemaakt 
op welke wijze zal voorzien worden in vervanging van enkele 
pensioengerechtigde topfiguren van de Bank. 

Over de dringende vlaamse eis dat de nieuwe goeverneur een 
aktief Vlaming moet zijn, schreven we al. We waarschuwden 
eveneens tegen het gevaar dat Vlaanderen de benoeming van een 
vlaamse goeverneur zou moeten betalen door het prijsgeven van 
andere topfunkties in de Nationale Bank of in andere belangrijke 
instellingen. 

in Vlaanderen heeft het kapi tal isme een eigen taal 



WIJ 

de beschermheren 

van het vlaams onderwijscentrum 

In de goede gemeente Duffel 
is de CVP aan de macht. De ge
wezen volksvertegenwoordiger 
Van Hamme is er burgemees
ter Deze achtbare heeft een 
hebbelijkheid : hij is zó gebe
ten op de VU-oppositie (drie 
verkozenen) dat hij alles wat 
uit die hoek wordt voorgesteld 
a priori verwerpelijk vindt. 

Nu stelde de VU-fraktie vo
rige maandag in de duffelse ge
meenteraad voor een toelage te 
s temmen ten gunste van het 
« Vlaams Onderwijscentrum » 
( V O O te Brussel. Het VOC 
richt te daartoe een oproep tot 
alle Vlaamse gemeentebesturen 
om met hun steun zijn werking 
ten bate van het vlaams onder
wijs in de « hoofdstad » te kun
nen voortzetten. 

Maar Van Hamme moest dat 
allemaal niet weten. Het voor
stel kwam van de Volksunie en 
DUS zou het verworpen wor
den En de gedweeë CVP-meer-
derheid stemde tegen. 

Het pikante van de zaak is 
dat er sinds 11 oktober in de 
duffelse gemeenteraad een 

nieuwbakken CVP-gemeente-
raadslid zetelt dat Karel Ver-
havert heet. Een joviale jonge
man, tussen pot en pint zelfs 
een overtuigd flamingant. Maar 
ja, de politiek is een wreed be
drijf, nietwaar. In 1968 werd 
Karel Verhavert bij « Mens en 
Ruimte » weggehaald door pro
fessor enzovoort Frans Van Me-
chelen, nu minister van de Ne
derlandse Kuituur. Karel werd 
persattaché op het kabinet. Na
dat hij wat leergeld had be
taald (remember de historie 
met het petje van Van Sprin-
gel) leerde hij op het kabinet 
van vrolijke Frans al spoedig 
de knepen van het vak. Nadat 
hij met de flinke steun van zijn 
patron in het hoofdbestuur van 
de « Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen » werd gedropt, bli jkt 
onze persattaché nu ook al te 
zijn verloren gelopen m de 
dorpspolitiek. Waar hij kenne
lijk ook nog wat leergeld zal 
moeten betalen. Tegen het rui
ge gedoe van zijn dorpspolitiek 
opperhoofd Van Hamme zat hij 
maandagavond maar beteuterd 
aan te kijken Voorzag hij dat 

« zijn » minister met het hele 
geval nogal verveeld zou zit
ten ? Wat zou hij denken van 
zijn persattaché die toch als 
taak heeft de paraplu boven 
het hoofd van zijne excellentie 
te houden als er (politieke) re
gen valt ?... In zijn verwarring 
vergat Karel zelfs te stemmen. 

En daar staat flamingant Van 
Mechelen nou te blinken. Hij 
gaf in december jl. weliswaar 
mee de doodsteek aan het 
vlaams onderwijs te Brussel, 
maar voor het overige is hij 
nogal gebrand op het aureool 
dat hij van zijn vlaamse « pres-
tigepolitiek » te Brussel ver
wacht. Bovendien is zijn goede 
vriend Karel Grijseels de voor
zitter van... het « Vlaams On
derwijscentrum ». En hijzelf. 
Van Mechelen, patroneert sa
men met de andere « vlaamse » 
ministers uit Eyskens" liberté-
du-père-de-famille-regering de 
geldinzameling die het VOC 
s t raks in Vlaanderen wil gaan 
houden ten einde het vlaams 
onderwijs te Brussel in leven 
te kunnen houden..'. En daar 
stemt, verdomme, zijn bloedei
gen partij in een gemeente 
waar zijn bloedeigen persatta
ché mee in de meerderheid zit 
TEGEN steun aan het « Vlaams 
Onderwijscentrum ». 

Voorwaar, het zijn briljante 
« beschermers » waarmee het 
VOC straks de (vlaamse) boer 
wil opgaan. 

de abonnementenslag 

leuvense cracks 
Wie het al eens geprobeerd heeft weet het wel : het gaat lang 

niet altijd « vanzelf » om iemand een jaarabonnement op een 

weekblad aan te praten. « Wij » maakt daarop geen uitzondering. 

En dan hoor je plots van een JORIS DEPRE (Tervuren) die het 

klaarspeelt om in minder dan veertien dagen tijd zo maar even

tjes vierenzestig nieuwe « Wij »-abonnementen te plaatsen. Jawel, 

vier-en zestig ! En nu moet je niet denken dat die man niets an

ders te doen heeft. Hij werkt als iedereen, maar gaat 's avonds op 

stap, alleen en zonder revolver. 

adressen 

« Kijk » zegt Joris « eigen
lijk is het eenvoudig : je ver
zamelt een stelletje adressen 
van mensen die (wellicht) in 
aanmerking komen. Je brengt 
ze een bezoek, slaat er een ge
zellig babbeltje mee, je abon
neert ze en meestal geven ze 
je bovendien nog adressen er
bij van vrienden en kennissen 
die waarschijnlijk ook... Ik ben 
ver t rokken met een twintigtal 
adressen, nu heb ik er nog een 
dertigtal er ondertussen maak
te ik toch al 64 abonnees ». 

Alsof het allemaal vanzelf 
gaa' 

« Het moeilijkste is : in gang 
geraken. Eens dat je op stap 
gaat krijg je d'er waarempel 
plezier in Als je bij de men
sen vriendelijk en beleefd aan 
de deur komt, moeten het al 
erge kniesoren zijn om je niet 
b innen te laten. De mensen 
pra ten eens graag vrijuit over 
een onderwerp waar ze het 
precies niet elke dag over heb
ben Ik zeg van meet af aan 
wie ik ben en dat ik van de 
Volksunie ben. Nu heb ik hier 
in Tervuren wel dit mee dat 
de mensen — «edert de FDF-
ervar ing bij de gemeente
raadsverkiezingen — een mer
kelijk grotere belangstelling 
hebben gekregen voor de « ge
meenschapsproblemen ». En 
dan praten wij : over de situa
tie op de gemeente (Joris is er 
geboren, kent de mensen, 
speelt in de harmonie) , over de 

brusselse invasie en de nood
zaak ons daartegen te verzet
ten willen wij uiteindelijk 
geen vreemden worden in het 
eigen dorp. Enzomeer ». 

Joris depré 

stekels recht 

« Soms » zegt hij duur t zo'n 
gesprek uren. Dan denk je bij 
iezelf « oei, en ik moet er nog 
zoveel doen ». Maar ten slotte 
zijn zo'n gesprekken biezonder 
nuttig, niets gaat boven een 
gedachtewisseling van mens 
tot mens. Ook al gaat het er 

een heel enkele keer scherp 
aan toe. Zo was er een die 
vlakweg vroeg wie mij voor 
dat werk betaalde. Toen zijn 
mijn stekels recht gekomen '. 
« Niemand, mijnheer » zei ik 
« dat doen wij vrijwillig en 
volkomen gratis, omdat wij 
een soort Vlamingen zijn die 
zich niet langer op de kop wil
len laten zitten en dat dan ook 
niet bij woorden laten ! ». 

Joris Depré is echt niet op 
zijn mondje gevallen, wie zou 
het anders verwachten van 
zo'n abonnementen-crack Hij 
is op het metereologisch insti
tuu t te Ukkel hoofdkalkulator-
weervoorspeller ( en kollega 
van Armand Pien) , maar in 
Tervuren maakt hij zelf het 
goed weer. Voor de vlaamse 
zaak (Ml de Volksunie. Een 
waardige gele t ruidrager in 
onze werfkampanje 70-71. 

loven boven 

In het arrondissement Leu
ven, waartoe Tervuren tot 
spijt van de franstalige Brus
selaars behoort, huizen trou
wens nog andere abonnemen-
ten-cracks. J E F VINCX van 
Erps-Kwerps bijvoorbeeld, die 
wij rustig de ongeëvenaarde 
kampioen kunnen noemen Dit 
jaar maakte hij er alweer 26, 
maar in feite is dit. voor hem 
al thans een peulschil in verge
lijking met wat hij vorige ja
ren presteerde : 70 in 1967, 157 
in 1968 toen hij samen met Ro
ger Casteleyn zo'n vijfhonderd 
adressen berooht nog eens 113 
in 1969. 

Of h^t vuur er nu een beetje 
uit is, vroegen wij aan Jef. 
« Bijlange niet » zo verzeker 
de hij ons « maar in Erps-
Kwerps en omgeving, de wit-
loofstreek, is het voornaamste 
werk nu wel geleverd. Boven
dien mag je niet vergeten dat 
vele handen nu aan dezelfde 
kar duwen, en zo is het best. 
Er zijn trouwens nieuwe Jef-
fen Vinex opgestaan in ons ar
rondissement. Kijk maar eens 
naar Joris Depré van Tervuren 
en naar FRANS VAN DEN 
EYNDE van Leuven, die er 
ook al zo'n dertigtai op zijn 
aktief heeft. En dan mogen wij 
de mensen van Diest en Aar
schot niet vergeten, die ook 
niet bij de pakken blijven zit
ten ». 

Wij moeten Jef gelijk geven: 
in het arrondissement Leuven 
roert wat, je merkt het aan al
les. Wat jarenlang een zorgen
kind was wordt wellicht een 

hoogvlieger in onze vlaams-
nationale gemeenschap. Drie 
flinke kleppers (le,4e en 8e) 
in onze top-20 van « Wij », het 
kan tellen ! 

Het was weer een prettig weekje voor « Wij » : 238 nieuwe 
abonnees ! We hebben zo de indruk dat een aantal nieuwe afde
lingen en vernieuwde bestuursploegen behoorlijk uit hun sloffen 
zijn geschoten. Prachtig. 

Zoals beloofd geven wij deze week de lijst van de topwervers 
in de kampanje 70-71. Wij hebben ze, niet bijster origineel, onze 
TOP-20 genoemd. Bedoeling is deze « kop van het peloton » voor
taan elke week at te drukken tot het einde van de kampanje (dat 
snel naderbij komt). Maar dit wil hoegenaamd niet betekenen 
dat wij de inspanningen niet zouden waarderen van de zeer velen 
die weliswaar minder spektakulair maar even tastbaar hun bij
drage leverden. ALLEN hebben zij ertoe bijgedragen « de kracht 
van de leeuw te versterken ». 

top-20 

30 

(stand op woensdag 10 februari) 

1. Joris Depré (Tervuren) : 64 

2. Mia op de Beel< (Koningshooikt) : 37 

3. Bob Dosfel (Mechelen) : 36 

4. Frans Van den Eynde (Leuven) : 31 

5. Willem Vanderveken (Beveren-Waas) : 

6. Piet De Pauw (Vurste) : 28 

7. Jan Versweyvelt (Herentals) : 27 

8. Jef Vinex (Erps-Kwerps) : 26 

9. Frans Van Sumere ( Beersel) : 24 

10. Marcel De Decker (Niei /Boom) : 23 

11. Hendrik Bouwens (Lier) : 22 
Jaak Janin (Oudenaarde) : 22 
Frans Van Houtven (Oud-Turnhout) : 22 
Walter Van Mieghem (Wemmei) : 22 

15. Robert Van de Maele (Ternat) : 21 
Maurits Waegemans (St. Truiden) : 21 

17. Albert Aendenboom (St Niklaas' : 20 
Léon Van Durme fMerelbeke) : 20-

19. Roger Meysman ""Melsen) : 19 
Koen Van Meenen (Heusden-Vi.) 19 

P.S Donderdagmorgen liet Joris Depré ons weten 
dat hij zijn 72e nieuwe abonnee inmiddels 
gemaakt heeft. 



OPROEP 

De vlaamse verenigingen uit West-Vlaanderen heb
ben een vlaams aktiekomitee opgericht ten einde 
de aktie te koördineren om de sociale vrijheid van 
de vlaamse mens te Brussel te verdedigen en de 
verbastering van het vlaamse kind te Brussel tegen 
te gaan. 
Er wordt een beroep gedaan op medewerkers uit 
alle gemeenten om ter plaatse de aktie te voeren. 
Voor de jeugd wordt een ieugdkomitee opgencht 
Het vlaams aktiekomitee heeft besloten een be
toging te houden te Brugge op zondag 25 apni 
e.k. om 15 uur. De officiële toelatina werd --eeds 
aangevraagd aan het stadsbestuur van Brugge 
Belangstellenden en medewerkers uit alle vereni
gingen kunnen hun medewerkino aanbieden op 
het centraal sekretariaat voor onze provincie, nml 
« Koördinatie- en Overlegcentrum vzw Gentse
straat 18 8700. Izegem ». 

Miei Bourgeois Remi Brackevelt 
prov. sekretaris VVB. prov. sekr. Davidsfonds. 

h e t l a n d v a n d e d w a z e n 
Het Broek (Blaasveld) tóch naar de haaien ? 

tegen franse eden 

Boudewijn Oe VVaele verkozene van de « Vlaamse Belangen » 
t e S t Stevens-Woluwe. heeft bij de bestendige deputatie van 
Brabant klacht neergelegd tegen de franse of tweetalige eden, 
afgelegd door de vertegenwoordigers van de groep « Paix et Li-
berté » (FDF). Hij argumenteerde als volgt : 

« Als gemeenteraadslid voor Sint-Stevens-Woluwe vraag ik de 
vernietiging van de notuien die akte verlenen aan de eedaflegging 
in het Frans van de heren Feyens, Jacobs en Halleux. 

Hierbij steun ik mij op : 
L art . 1. par .1, 5° van de gekoördineerde wetten op het gebruik 

van de talen in bestuurszaken. 
Deze wetten zijn toepasselijk op . de verrichtingen bij de .., 
gemeenteraadsverkiezingen. 

2. art. 10 van de gekoördineerde wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken • de eedaflegging heeft een bijzondere 
juridische waarde : het is een administrat ieve rechtshandeling 
die valt onder het begrip « binnendienst ». 

3. de Raad van State die in 1966 erop heeft gewezen dat het begin
sel van de taalwetgeving van 1963 was de homogeniteit van het 
openbaar leven van de eentalige gebieden te verstevigen. 
De eedaflegging van de verkozenen behoort duidelijk tot het 
« openbaar leven ». 
Aangezien het openbaar gezag een handeling 'n strijd met een 

wet van openbare orde niet geldig mag maken, vraag ik de ver
nietiging ervan », 

tegen de « liberté » 
de vereniging voor beschaafde omgangstaal : 

• streeft een volwaardige nederlandse taalkul tuur na in het 
viaamse land en ook te Brussel • 
• meent dat dit doel met te bereiken is zonder de steun van een 
degelük georganizeerd en van staatswege beschermd onderwijs 
• is van oordeel dat de vrijheid van het gezinshoofd, die op het 
stuK van het taalonderwijs in geen enkel -land ter wereld bestaat, 
regelrecht tegen dat streven indruist 
• verzoekt de vlaamse ministers en parlementsleden met aan 
drang om niet terug te keren tot de vrijheid van het gezinshoofd 
in Brussel, die mets anders kan betekenen dan de onvriiheid van 
de Vlamingen en de teloorgang van het Nederlands aldaar. 

Als een oase van stille pracht 
lag het daar, deze meer dan 
700 ha grote groene long tus
sen het verpeste Willebroek, de 
Rupelstreek en de industriële 
vangarmen van Mechelen Een 
zeldzaam natuurgebied : pleis
terplaats voor ganzen, ooievaars 
en kraanvogels, laatste broed
gebied van roerdomp buizerd 
en valk Een onmisbare groene 
long en stilte-zone voor het pu-
bliek-met-de-steeds-meer vrije 
tijd 

Tot een helikoptertocht van 
minister Vlerick er een eind 
aan maakte : het Broek zou 
worden uitgebaggerd en het 
zand moet dienen om de klei-
putten van de Rupelstreek te 
vullen Meer dan 200 ha. wordt 
leeggepompt, de bomen weg 
(de aannemer mag elke gevel
de boom verkopen !). een enor
me plas van 4 m diepte zal ont
staan. Om de pil te vergulden : 
een watersportbaan, een brug 
en een baan van 20 m. breed, 
dwars door het gebied Gevol 
gen : landschap vernietigd, bio

topen weg, vogels en dieren 
weg, stilte verstoord Protest 
helpt weinig Het zich uitslo
vende aktiekomitee, het voltal
lig gemeentebestuur van Blaas 
veld, goeverneur Kinsbergen 
himself : allemaal te vergeefs 
Het Broek zal uitgebaggerd 
worden. De Saeger en Vlerick 
hebben het zo beslist... 

Toch was het gebied beschre
ven als « merkwaardig land 
schap van vijvers en moeras
sen » dit in de Survey van 
Landschappen, uitgegeven door 
.. het ministerie van Openbare 
Werken (!) Toch was het ge
bied als beschermd gebied op 
genomen in het Algemeen Plan 
van Aanleg van 21 april 1964 
Toch was het Broek voorzien 
als nader te detailleren natuur 
park in het voorontwerp ge
westplan (Koninkliik Besluit 
in 1971) Maar het Broek wordt 
vernietigd 

Er waren heel wat andere op 
lossingen Goedkopere, door b v 
het zand uit Rnpel en Schelde 
(10.000.000 m3), studie van 

Oleo-test — een bureau dat in 
opdracht werkte van Open
bare Werken, of minder goed
kope zoals de afbraak in de 
mijnstreek van de terrils, die 
dan kunnen dienen als dem-
pingsmatenaal Toch zaJ het 
zand uit het Broek worden ge
haald .. 

En dan het toppunt ' De Kom
missie van Landschappen ea 
Monumenten, resorterend on
der Nederlandse Kuituur. klas
seerde nu begin januari Het 
Broek als beschermd land
schap ! Maar reeds maken de 
aannemers zich klaar. 

Het Broek wordt vernietigd, 
tenzij . 

Zaterdag 20 februari e.k. te 
14 u. 30 gaat te Willebroek een 
massale protestbetoging door 
tegen de officiële barbari j . Al
len op post ! 

Adres Aktiekomitee : Meckel-
se Steenweg 315 - 2662 Blaas
veld. 

w. augustijnen 

bosrezervaten nodig 
De Vlaamse Bosbouwvereniging is van oordeel, dat in ons land 

onverwijld moet overgegaan worden tot de oprichting van bos-
reservaten, die als eerste doel moeten hebben de natuurl i jke en 
semi-natuurlijke bosvegetatie. voor zover deze neg aanwezig is. 
op daartoe geschikte pl^^atsen te beschermen en ongestoord ver
der te laten ontwikkeïen. 

Dergelijke bosrezervaten zouden van zeer grote betekenis zijn 
voor het wetenschappeliik onderzoek, voor het onderwijs en voor 
de voorlichting in het algemeen. 

Zij zouden vrij vlug aantrekkingspunten vormen voor belang
stellenden, die onder deskundig toezicht, deze bosoverblijfselen 
zouden bezoeken. 

Het onttrekken van een gedeelte van de bosoppervlakte aan de 
gebruikelijke exploitatie en bedrijfsvoring is niet te aanzien als 
een ekonomisch verlies. De studie van de spontane bosontwikke
ling zal inderdaad aanzienlijk bijdragen om de regels uit te wer
ken en te verbeteren, die bij de behandeling van het ekonomisch 
bos in acht te nemen zijn. 

O' ^r het oprichten van bosrezervaten wordt zeker niet geraakt 
aan beslaande prerogatieven : het openbaar bos is te aanzien als 
een gemeenscbapshezit rond hetwelk een kollektiviteit van be
langen bestaat. 

Tenslotte verwijst de Vlaamse Bosbouwvereniging naar de ini
tiatieven die. tientallen jaren geleden reeds, in andere europese 
landen werden genomen. 

Ons land heeft op het gebied van het behoud van bosreserves 
een achterstand in te halen, die enkel maar kan worden goedge
maakt door innige samenwerking tussen openbare besturen en 
het nubJiek. 

kan dit u helpen ? 

Regisfratierechten 

bij aankoop van huis of bouwgrond 

De registratierechten bij aan
koop van een onroerend goed 
bedragen normaal 12,50 %. 

Nochtans kunnen zij in be
paalde gevallen verminderd 
worden tot 6 % o.m. in geval 
van aankoop van een woning, 
waarvan het kadastraal inko
men een bepaald bedrag niet 
overschrijdt : 

— 6.000 fi. voor de gemeenten 
tot 5.000 inwoners : 

— 10.000 tr. voor de gemeenten 
van 5 000 tot 30.000 inwo
ners : 

— 12.000 fr. voor de gemeenten 
van meer dan 30.000 inwo
ners ; 

— 14.000 fr. voor de gemeenten 
van de agglomeraties van 
Antwerpen, Brussel, Gent of 
Luik. 

bovendien is er vereist : 

— dat een uittreksel uit de ka
dastrale legger betreffende 
het verworven goed wordt 
gevoegd bij de akte ; 

— dat in de akte uitdrukkelijk 
wordt vermeld : 
1. dat het goed zal bewoond 

worden door de koper, 
zijn echtgenote ot zijn 
kinderen : 

2. dat de koper en zijn echt
genote geen onroerende 
goederen bezitten waar
van het kadastraal inko
men, samen met dat van 
het verworven goed, de 
bovengenoemde maxima 
overschrijden • 

3. dat de koper gedurende 
vijftien jaar geen drank
slijterij in het gebouw 
zal ui tbaten. 

Wanneer het gaat om de aan
koop van bouwgrond mag het 
kadastraal inkomen ervan sa
men met dat van het te bouwen 
huis, de bovenstaande maxima 
niet overschrijden. De akte van 
aankoop van de grond moet ook 
de verplichte vermeldingen be
vatten. 

Indien dan de nieuw gebouw
de woning bewoond wordt bin
nen de drie jaar na het verli j
den van de aankoopakte van de 
bouwgrond, en minstens één 
jaar heeft geduurd, kan de te
ruggave van het registratie
recht (6,5 %) aangevraagd wor
den. 

De aanvraag moet per aan
getekende brief ingediend wor
den binnen de termijn van 
twee jaar te rekenen vanaf de 
datum dat het kadastraal inko
men wordt betekend. 
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WIJ 

"dat is hier geen (conferentie, zulle ! ## 

Te Oudenaarde is de VU er voor
taan ook bij. 

De installatievergadering van de 
nieuwe gemeenteraad greep plaats 
op 1 januari en meteen kwamen 
er « toeristen en vreemdelingen » 
in de nieuwe raad zetelen. Deze 
vergadering werd door de CVP-
meerderheid beperkt tot een folk
loristische formaliteit zonder poli
tieke inhoud. Volksunieraadslid 
Frans Van den Heede (ook één 
van die vreemdelingen !) sprak de 
hoop uit dat het tot een konstruk-
tieve samenwerking zou kunnen 
komen. De CVP gaf er echter de 
voorkeur aan het hek aan de oude 
stijl te laten hangen. 

Dat de « vreemdelingen » niet 
akkoord waren met het herleiden 
van de zittingen tot een ja-geknik 
bleek alras uit de eerste werkver
gadering waar raadslid Van den 
Heede meteen 3 punten op de 
agenda had laten inschrijven ! 

Aangezien de CVP-meerderheid 

f een enkele intentieverklaring 
ad afgelegd over een programma 

dat ze zouden verwezenlijken, 
bracht de Volksunie het probleem 
van de planning op langere ter
mijn ter sprake, dit tot groot on
genoegen van de CVP die liever 
improviseert. Reeds voor dat Van 
den Heede het woord kreeg, maan
de de burgemeester hem aan « het 
kort te trekken » Herhaalde ma
len trachtte de CVP-meerderheid 
hem te onderbreken met uitroe
pen als : « dat is hier geen konfe-
rentie, zulle ! », «t wij zouden 

graag, nog wat werken i.p.v. te 
praten », « U zit hier niet in het 
parlement ! », « zo kunnen we hier 
om 12 uur nog zitten ! »... Toen 
Van den Heede het verkiezings
boekje van de CVP bovenhaalde 
en enkele konkrete vragen in ver
band met hun planning stelde, 
werd het opvallend stil bij de on
derbrekers. 

Het voorstel van de Volksunie 
om waarnemers in het schepen-
kollege te laten werd als onwettig 
afgewimpeld. Prof. Ghysbrecht 
(BSP) verklaarde geen voorstan
der van waarnemers te zijn, ten
einde de CVP niet te verplichten 
twee soorten schepenkolleges te 
houden : gesloten vergaderingen 
in de Katolieke Kring, en open 
vergaderingen in het stadhuis... 

Het tumult in de zaal bereikte 
zijn hoogtepunt toen Van den 
Heede zich verplicht zag de bur
gemeester te interpelleren over 
het niet naleven van het recht op 
inzage van de gemeentelijke dos
siers, dit ondanks herhaald aan
dringen. De burgemeester was 
niet geneigd de data en uren te 
veranderen, wat raadslid Van den 
Heedp deed dreigen met een tus
senkomst bij de goeverneur ! De 
reakties van sommige CVP-raads-
leden spreken boekdelen over de 
mentaliteit die nog steeds in de 
gemeenteraad heerst : de burge
meester : « ge moet maar facilitei
ten vragen aan uw werkgever ! » ; 
de schepen van sociale zaken : 
« als ge iets over hebt voor de ge
meentepolitiek moet ge maar ver

lof vragen », schepen Herreman : 
c in de provincieraad gaat dat net 
zo... », mevr. Ottevaere : « als de 
uren u niet passen moet ge u maar 
niet voorstellen ! ». De Wilde 
( P W ) : « ge moest maar wachten 
tot ge 65 jaar werd ! ». 

Daar de burgemeester kennelijk 
niet wenste in te gaan op de voor
stellen van ons raadslid en hij ook 
geen tegenvoorstellen kon doen, 
verklaarde Frans Van den Heede 
dat hij geen verdere punten van 
de dagorde kon bespreken daar hij 
niet de gelegenheid gekregen had 
de dossiers na te zien. Waarop hij 
prompt de vergadering verliet om 
zich tussen het talrijk opgekomen 
publiek te zetten als teken van 

Erotest tegen deze schandalige 
ouding van het CVP-bestuur. Op 

aandringen van de andere opposi
tiepartijen kwam hij echter terug 
in de zitting en stemde o.m. tegen 
het huren van een woning van 
schepen Vandermeersch door de 
stad voor een huurprijs van 30.000 
F per maand en het verhogen van 
de gemeentelijke belastingen. 

Hiermede werd vanaf de eerste 
zitting bewezen dat de Volksunie-
aanwezigheid in de gemeenteraad 
van Oudenaarde niet onopgemerkt 
zal blijven. 

overzicht 
van de komende 
dosfelaktiviteiten 

— Zaterdag 13 februari : Gent. Regionale cyklus Oos* 
Vlaanderen (1) « Gemeentebegroting en Financiën > J 

— Zondag 14 februari : Leuven. Cyklus « Federalisme » 
(3e dag - Leuven) ; 

— Zaterdag 20 februari : Izegem « Initiatiedag voor ge
meentemandatarissen B 
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 Oost-
Vlaanderen (2) « Gemeentebegroting en Financiën > ; 

— Zondag 28 februari : Leuven. Cyklus « Federalisme > 
<4e dag - Leuven) ; 

— Dinsdag 2 maart : Izegem « Ruimtelijke ordening in 
de gemeente » referaat en diskussie ; 

— Donderdag 4 maart : St. Niklaas. Kursus « Mens, ar
beid, kapitaal » 
1. Hoe sociaal is onze sociale wetgeving ? 

— Vrijdag 5 maart : Hasselt. Regionale cyklus Limburg 
(2) : « Gemeentebegroting en financiën ». 

— Zaterdag 20 maart : Antwerpen (voorbereiding reis 
Nederland). Colloquium over « Sociologische en men
selijke aspekten van de urbanizatie ». 

— Zondag 28 maart : Steenokkerzeel '(Vormingscen
trum). Colloquium « Mens, arbeid, kapitaal n ». Naar 
een nieuwe ondememingsstruktuur. 

— Donderdag 8 april : St. Niklaas. Kursus « Mens, ar
beid, kapitaal » 
2. Vakbond — revolutie of establishment. 

inlichtingen 

bestuur : 
Voorzitter-beheerder : M. Coppieters • direkteur t 

W. Augustijnen. 
administratie ; 

Hoofdsekretariaat : Tribunestraat 14, 1000 Brussel, teL 
02/19.12.02. 

Bankrekening Kredietbank pr 224.43 • nr 3300/13/83.555. 

provinciale sekretariaten : 
Antwerpen : L. van Hnffelen, Baron de Celleslaan 3!Ŝ  
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v/V] in nederland 

onbegrijpelijke dubbelzinnigheid 
van de socialisten 

(jeeveedee) Er is de afgelopen week weer eens een nieuw hoofdstuk 
geschreven voor het wellicht nog ooit te verschijnen boek dat dan de 
titel « de malle sprongen van de nederlandse socialisten » zal moeten he
ten. De nazaten van Troelstra, Domela Nieuwenhuis, Wibaut en andere 
roemruchte namen uit de bovenmoerdijkse historie van het socialisme zit
ten al vier jaar met de frustraties die zij opliepen toen de roomsrode rege
ring Cals ten val werd gebracht. Hoe zij onder de misère gebukt gaan, 
werd opnieuw bewezen tijdens hun driedaagse kongres dat verleden week 
in Amsterdam werd gehouden. Zij haalden ditmaal de wonderlijke toer 
uit om de door hen zwaar verguisde Katolieke Volkspartij (KVP) tege
moet te treden en tegelijkertijd diezelfde KVP een trap toe te dienen. 
Wie zoiets begrijpen kan, mag het zeggen. In Nederland is er alvast nie
mand die er wat van snapt, ook niet bij de socialisten zelf ! 

Om de Vlaamse lezer diets te 
maken wat er aan de hand is, die
nen we wel wat voorgeschiedenis 
te verstrekken. Z ĵals gezegd ver
dwenen de socialisten — wier 
groepering hier Partij van de Ar
beid (PvdD) heet — ruim vier 
jaar geleden uit de nederlandse 
regering. Het kabinet waarin zij 
samen met de KVP zitting had
den, werd door toedoen van die
zelfde KVP ten val gebracht tij
dens een begrotingsdebat in de 
late uren. De gebeurtenis bleef 
bekend onder de naam « nacht 
van Schmelzer », zo geheten naar 
de KVP-Kajnerfraktieleider die 
de regering liet struikelen. Er 
werden vervroegde verkiezingen 
gehouden en bij de regeringsfor
matie die daarop volgde, werd de 
PvdA handig buitenspel geplaatst 
en kwam de huidige regering De 
Jong tot stand, bestaande uit mi
nisters van de drie kristelijke 
partijen (inklusief dus de KVP) 
en de liberalen. De PvdA was ge
doemd tot oppozitie. 

anti-kvp-rezolutie 

Het was ook de tijd waarin de 
stroming Nieuw Links kwam op
zetten, die probeerde het socialis
me van de PvdA (dat nauwelijks 
nog iets met het socialisme te ma
ken had) wat op te vijzelen. 
Nieuw Links slaagde er in de anti-

KVP-sfeer in de PvdA nog te ver
sterken, twee jaar geleden diende 
zij tijdens het haagse kongres van 
de partij een rezolutie in waarin 
was vastgelegd dat de socialisten 
in een komende regering in geen 
geval met de KVP zouden samen
werken. Het was een tipisch 
voorbeeld van kortzichtig kiezen, 
want op dat moment lag de vor
ming van een nieuwe regering 
nog twee jaar in het verschiet. Er 
zou in die tussentijd best iets 
kunnen gebeuren waardoor de 
anti-KVP-rezolutie zou dienen te 
worden ingetrokken. Bekend is 
trouwens dat de socialistische 
fraktieleider Den Uyl, die in de 
regering Cals minister van Ekono-
mische Zaken was, niet zo bijster 
gelukkig was met het initiatief 
van Nieuw Links. Hij zag zich 
daardoor immers de kans ontgaan 
om binnen afzienbare tijd op
nieuw de ministerssteek op te zet
ten, een verlangen dat van de 
(zeker niet onbekwame) Den Uyl 
algemeen bekend is. 

deur dichtgesmeten 

In de loop van 1970 gingen hier 
en daar in de PvdA stemmen op 
om de beruchte rezolutie toch 
maar in te trekken. Men vreesde 
dat de socialisten in het isolement 
zouden worden gedreven, te meer 
daar de banden tussen de drie 

grote kristelijke partijen steeds 
nauwer werden aangehaald. Dit 
kristelijke blok richtte zich uiter
aard op de liberalen, met wie het 
samen in de regering zat, en alles 
wees erop dat de kristelijk-libera
le koalitie nog een lang leven be
schoren zou zijn. Op aandrang 
van enkele kleine groepen uit de 
PvdA werd de anti-KVP-rezolutie 
in het socialistische partijbestuur 
nog eens grondig doorgepraat, 
maar uiteindelijk besloot men er 
toch aan vast te houden. Na het 
loonkonflikt waarmee Nederland 
in december 1.1. werd gekonfron-
teerd .smeet de PvdA de deur de
finitief dicht voor de KVP : de 
regering, dus de KVP, had zich 
tegenover de arbeiders opgesteld, 
aldus de PvdA, wij denken er niet 
meer aan de toenadering tot de 
kristelijken te zoeken. 

Maar wat gebeurde afgelopen 
maand ? De 84-jarige Willem 
Drees, eens oprichter van de 
PvdA. in de vijftiger jaren eerste 
minister, liet weten dat hij_ er 
ernstig over dacht de partij te 
verlaten en over te stappen naar 
de groepering Demokratische So
cialisten '70, die vorig jaar als re-
aktie op Nieuw Links ontstond en 
die ...twee zonen van Drees in de 
leiding telt ! Er ontstond grote pa
niek in de PvdA, want het heen
gaan van de oude heer Drees, die 
nog steeds bekend staat als « va
dertje Drees » vanwege zijn socia
le wetten, zou wel eens kunnen 
betekenen dat duizenden mét 
hem de partij zouden verlaten en 
dat straks (28 april) een gevoelgie 
verkiezingsnederlaag geleden zou 
worden. Hals over kop werd daar
om vorige week, drie dagen vóór 
het partijkongres, kontakt opge
nomen met de Demokraten '66 
(de suksesvoUe partij bij de vori
ge verkiezingen) en met de Radi-
kalen (afgescheiden linkergroep 
van de KVP). Het rezultaat was 
een afspraak om een stembusak
koord te sluiten op bazis van een 
gezamenlijk regeringsprogram en 
vervolgens dit program voor te 
leggen aan de drie kristelijke par
tijen teneinde... met hen eveneens 
een akkoord te sluiten. Met ande
re woorden : de anti-KVP-rezolu
tie werd ingetrokken. 

opheffing van de partij ? 

Inderdaad nam het kongres van 
vorige week deze rezolutie aan. 
Maar nu komt het : op voorstel 
van enkele Nieuw-Linksers be
sloot het kongres tegelijkertijd 
het hele regeringsbeleid van de 
kristeliiken ten zeerste te veroor
delen. Stak men dus, zij het voor
zichtig, de ene hand aan de KVP 
toe, met de andere hand werd die
zelfde partij een fikse dreun ver
kocht. Begrijpelijk dat de kris
telijke partijen meteen negatief 
reageerden. 

Waar het bovendien nog maar 
de vraag is of het komende kon
gres van D'66 akkoord zal gaan 
met het stembusakkoord met de 
PvdA, ziet het er voor de neder
landse socialisten uiterst somber 
lit. D'66 stelt bovendien de voor
waarde dat straks één « progres
sieve volkspartij » wordt gevormd 
waarin de Demokraten samen met 
de Radikalen en met de PvdA zul
len opgaan. Dat betekent dus 
niets minder dan : opheffing van 
de socialistische partij. Maar ook 
al heeft de PvdA dan nog weinig 
met het socialisme te maken, tot 
likwidatie van de partij zullen 
zeker de ouderen niet zo gemak
kelijk overgaan. 

Waar deze hele vertoning op uit 
zal draaien, is nog niet te voor
spellen. Wel staan we aan de voor
avond van de wellicht merkwaar
digste verkiezingsstrijd die in Ne
derland ooit te zien is geweest. 
Veel zal afhangen van het stem
gedrag der arbeiders met wie de 
PvdA zich in december solidair 
toonde. Maar de vakbonden wei
geren hun leden te advizeren om 
op de socialisten te stemmen. In
tegendeel, het merendeel van de 
kristelijke arbeiders zal ook 
straks weer traditiegetrouw voor 
de konfessionele partijen kiezen. 
Daarmee hangt inderdaad de 
dreiging van een volslagen isole
ment boven de nederlandse socia
listen. En zal tevens blijken dat 
de vernieuwing van het partij
stelsel waarover nu vier jaar is 
gepraat en waarover miljoenen 
woorden zijn geschreven, in feite 
een fiasko is geworden. 
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parlementaire krabbe's 
in 
de 
senaat 

Een nieuwtje wat de opschik van de 
Senaat betreft was er beneden in de 
hall, die ook peristilum geheten wordt. 
De grote persoonlijkheden uit het na
tionale verleden van Pepijn Van Her
stal tot Keizer Karel staan daar meer 
dan levensgroot op een sokkel. Tot vo
rige week waren de onderschriften zo
wel langs de zijde van de Kamer als van 
die van de Senaat in het Frans. Deze 
•week stonden ze er tweetalig met at-
wisselend het Nederlands en het Frans 
vooraan. 

Zo IS thans de Senaat waar tot voor 
een 3-tal jaren alle opschriften alleen in 
het Frans te lezen waren volledig twee
talig geworden, dit door het onverpoosd 
aandringen van senator Jorissen, die be
weerde dat hij er zich anders niet thuis 
voelde 

De gelijkheid van de talen uitwendig 
gezien is thans volledig in orde, inwen
dig scheelt er hier en daar wat doch 
vermits naast Jorissen ook senator Bou-
wens daar wat is gaan snuffelen, zal ook 
hier de gezondmaking van de toestan
den niet zo lang meer duren. 

Men kan in elk geval al zeggen dat 
de Senaat vooruit is op de regering en 
zeker op de vlaamse CVP, die haar ver
kiezingsslogans vergetend thans weer m 
volledige verzoening in de eenheidspar
tij CVP-PSC ondergedoken is, nadat ze 
Leuven-Vlaams door de grondwetsher
ziening met woekerwinst terugbetaald 
heeft aan de PSC. 

Voortaan zal de vlaamse CVP zoet 
zijn op Vlaams gebied. 

We kregen er dinsdag een staaltje van 
toen senator Van de Kerckhove bij de 
stemming over een vertrouwensmotie 
na de interpellatie over de franstalige 
eden te Strombeek-Bever en te Vilvoor
de kwam zeggen dat haar vertrouwen 
in de regering niet betekende dat ze de 
houding van de minister van Binnen 
landse Zaken goedkeurde. Typische 
houding. Van de Kerckhove eiste niet 
eens dat de ook door hen gewraakte om 
zendbrief van minister Harmegnies zou 
ingetrokken worden Ze liet burgemees 
ter Soens van Strombeek-Bever alleen 
in de kou staan, nu BSP-burgemeester 
Gelders van Vilvoorde gekapituleerd 
heeft en de twee FDF-ers hun eed eerst 
in het Frans liet afleggen. Rode Leeu
wen zijn nog altijd geen echte leeuwen 

Zeker minister Vermeylen niet, die nu 
extra zou moeten werken om vlaamse 
peutertuinen op te richten. 

De man heeft geen plannen en zal er 
ook zo vlug geen hebben. Het is al ty
pisch dat de CVP-pers hem als zondebok 
wil vooruitschuiven daar waar toch ook 
zij — en Eyskens in de eerste plaats — 
verantwoordelijk is voor de vrijheid vah 
het gezinshoofd 

Aan de andere kant is het even typisch 
dat de vlaamse CVP het vraagstuk niet 
kent. Ze spreekt weinig over de kinder
dagverblijven of de kinderbewaarplaat-
Ben, waar de kinderen vanaf hun 6 we
ken tot hun 2 jaar blijven. 

Zo bestaan er 39 franstalige te Brussel 
tegen 1 nederlandstalige die er dit jaar 
slechts gekomen is omdat ze door de 
vlaamsgezinden van Etterbeek opge
richt werd. 

Toen de kleutertuinen volop In waren 
sprak de CVP te Brussel alleen over het 
hoger onderwijs, toen de peutertuinen 
reeds uitgebouwd waren ontdekte de 
CVP pas de kleuterscholen. Nu de kin
derdagverblijven volop bloeien moet de 
Volksunie hen daarop wijzen want de 
CVP zit nu pas in de peutertuinen, waar 
ze politiek misschien ook. best thuis
hoort. 

Minister Harmegnies kreeg deze week 
last met een scherpe Lagasse over ae 
benoeming van de burgemeester te 
Brussel en met een rustige Bascour over 
de benoeming van de burgemeester te 
Kalle 

In zijn antwoorden draait de minister 

altijd uitvoerig rond de pot in een pseu-
do-literaire stijl en vermoeit daardoor 
zijn toehoorders zodanig dat er gewoon
lijk geen repliek meer komt. Deze tak-
tiek van de minister is echter al bekend 
en begint af te slijten. 

Vooral Lagasse ging scherp te keer 
onder de ongeduldige blik van voorzit
ter Struye die met omzwachtelde lin
kerarm de vergadering voorzat. 

Het FDF gaat zich thans ook meer en 
meer met sociale vraagstukken van alle 
aard moeien wat het vroeger niet deed. 
Men kan merken dat haar kiezerskorps 
verruimd werd met aanhangers die niet 
uitsluitend geïnteresseerd zijn in de 
taaiverhoudingen. 

Het ontwerp van wet betreffende de 
handelspraktijken werd eens te meer te
ruggezonden naar de kommissie Het 
knelpunt blijft de premieverkoop. 

De sfeer in de Senaat is voor het 
ogenblik zeer rustig en de niet erg ge
vulde agenda wordt kalmpjes aan afge
werkt. Vele begrotingen zijn nog niet 
binnen. Meer en meer laat de regering 
die slenteren met de medeplichtigheid 
van de meerderheidspartijen. Ook de 
belangrijke ontwerpen blijven achter. 

Men hoopt die liefst weer vlak voor 
de vakanties te behandelen. Dan ver
schijnt een cinische Eyskens voor de 
tv om even manhaftig als demagogisch 
te verklaren dat de parlementsleden 
hun vakantie maar moeten uitstellen. 
Zo redt hij zijn luie ministers en diskre-
diteert hij het parlement. Dit laatste 
schijnt hem even weinig te deren als 
dat het hem deert dat hij de belangen 
van de Vlamingen te grabbel heeft ge
gooid bij de grondwetsherziening. 

Hij spekuleert doelbewust op de on
wetendheid van de volksmens en de 
nieuwsmedia zet hij gemakkelijk naar 
zijn hand 

m ^ 
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CVP-voorzitter Van de Kerckhove Wij keuren de houding van minister Har
megnies in de zaak van de franse eden af. maar wij zullen toch het vertrouwen 

in het beleid van de minister steunen... 

geknoei 

met de ontwikkelingssamenwerking 

aangeklaagd 

Er rijst meer en meer protest 
tegen de geplande herstrukture-
ring van de Dienst voor Ontwik
kelingssamenwerking (DOS) die, 
volgens het Salomons-oordeel van 
minister Scheyven, moet onder
gebracht worden bij Buitenlandse 
Zaken. 

Niet alleen de drukkingsgroe-
pen, het Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking, het 
Vlaams Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking, de mensen 
van de aktiegroepen, de Derde 
Wereldbeweging, het Diocesaan 
Centrum van het aartsbisdom 
Mechelen komen ertegen in op
stand, maar ook de parlementai
ren in de Kommissie voor Ont
wikkelingssamenwerking, zelfs 
die van de meerderheidspartijen. 
'̂ ^-ets mocht echter baten : Schey
ven wil zijn willetje doorzetten. 
Daartegen heeft VU-kamerlid De 
Facq, scherp geïnterpelleerd. Hij 
stelde aan de minister verschil
lende vragen inzake waarborgen 
voor een werkelijk beleid van 
ons land : zal de ontwikkelingssa
menwerking niet nog meer wor
den ondergeschikt gemaakt aan de 
buitenlandse belangen en de inte
resses van de belgische buiten
landse handel dan voorheen het 

geval was ' De belgische ontwik
kelingssamenwerking zou zo kun
nen gekarakterizeerd worden : 
« traide not aid », 

Zal de ontwikkelingssamenwer
king niet nóg meer een zaak wor
den van een kleine groep van 
mensen die in gesloten cenakels, 
zoals Buitenlandse Zaken, beslis
singen nemen ? 

Zou verder de geplande her-
strukturering er niet nóg meer 
toe bijdragen dat de tipische ge
breken van de belgische ontwik
kelingshulp nog meer aan bod ko
men, zoals overwegend bilaterale 
hulp (dus tussen twee landen) die 
leidt tot grotere afhankelijkheid 
van het krijgende land aan het 
gevende land ; geknoei met wa
penhandel en wapenleveringen zo
gezegd als technische bijstand . 
gebrek aan koördinatie met de 
ontwikkelingsstrategieën en orga-
nizaties in het kader van een mul
tilaterale goed-geplande hulpver
lening ? 

Al deze gebreken zullen, vol
gens kamerlid De Facq, wellicht 
nog meer geaccentueerd maar 
minder openlijk en minder kon-
troleerbaar ,ons beleid gaan be
heersen. 

Ook over dit gebrek aan open
heid en informatie schopte ons 
kamerlid tegen het zere been. 
Een autonoom ministerie van Ont
wikkelingssamenwerking zou, via 
een goed georganizeerde Raad'van 
Advies voor Ontwikkelingssamen
werking heel het beleid en de be
leidsopties terdege moeten kun
nen kontroleren. Dit impliceert 
dan — en dit is de taalangel in het 
reeds zo zieke lichaam van de 
Dienst voor Ontwikkelingssamen
werking — dat de vlaamse ge
meenschap en de vlaamse des
kundigheid en het idealisme dat 
inzake ontwikkelingssamenwer
king wordt aan de dag gelegd 
(denk maar even aan de talloze 
groepen en groepjes die zich met 
overgave inzetten) op demokra-
tische wijze informatie en In 
spraak kan verstrekken via de 
Raad van Advies. Daarom moet 
zowel op het uitvoeringsniveau 
als op het beslissingsniveau, min
stens pariteit bestaan in een liefst 
autonoom ministerie voor Ont
wikkelingssamenwerking en zijn 
diensten, aldus ons kamerlid. 

Plaatsgebrek Iaat ons niet tor 
verder uit te wijden over deze 
zaak. Wie de tekst van de inter
pellatie verlangt kan deze aan
vragen aan de Studiedienst — 
Volksunie, Voldersstraat 71 — 
1000 Brussel. 

Te Leuven werd deze week een 
aktiekomitee « SOS-DOS » opge
richt met de bedoeling te protes 
teren tegen de inzichten van mi-

' nister Scheyven, die de DOS wii 
integreren in het ministerie van 
Buitenlandese Zaken en Buiten 
landse Handel. Haast 200 aktiei 
geïnteresseerde groepen in heel 
het land hebben reeds eerder ge-
protsteerd tegen deze voorgeno
men maatregel. Maar de h. Schey 
ven lijkt wel doof. 



de wapenhandel moet 

worden genotionalizesrd 

De minister van Justitie, de heer A. Vranckx, 
heeft bij de Wetgevende Kamers een wets
ontwerp ingediend dat hij « wetsontwerp op 
de wapens en munities » noemt. 
Typisch voor de geest van het ganse onder
werp zijn de volgende passages : 
« Het onderhavig ontwerp is opgevat met de 
voornaamste zorg geen afbreul< te doen aan 
het ekonomisch evenwicht van een nationale 
industrie, die, de hele wereld door, bekend is 
voor de volmaaktheid van haar produktie ». 
Het ontwerp heeft hoofdzakelijk tot doel, aan 
de ene kant de als eerbaar bekende kopers 
niet uit te schakelen en aan de andere kant 
de industriële en kommerciële aktiviteiten die 
de nationale gemeenschap kunnen dienstig 
zijn, niet te hinderen. » 

Men zou nochtans, bij het invoeren van die 
reglementering, de verplichting niet mogen 
miskennen om zekere prerogatieven te vri j
waren die eigen zijn aan de menselijke per
soon, en die de wetgever moet beschermen. 
Het zijn : het recht op de persoonlijke veilig
heid, het recht van de jacht of de schietsport 
te beoefenen, het recht van eigendom van 
de wapens ». 
Het uitgangspunt van de regering en haar 
meerderheid is duidelijk : men wi l of durft 
niet raken aan de ekonomische machtspozi-
ties, onder geen beding mogen de winstmar
ges van de luikse wapenfabrikanten vermin
derd worden. Het enige wat men preventief 
wi l verwezenlijken is het opleggen van er
kenning, m.a.w. de wapenhandelaars en de 
wapenfabrikanten zullen een soort « visver
gunning» krijgen in de vorm van een « erken
ning ». 

Pro forma zal op die manier het parlement 
een kontrole hebben op de wapenhandelaars 
en fabrikanten, echter niet op hun produkties 
en hun leveringen. 
De Volksunie stelt tegenover deze hypokriete 
« erkenningspolitiek » een duidelijk alterna
tief op. Zij stelt de volledige nationalizering 
van de wapenhandel voor. Zowel in de Se
naat, door het amendement-van Haegendo-
ren, als in de Kamer, door het amendement-
Belmans, plaatst de Volksunie de parlemen
tairen voor hun verantwoordelijkheid, niet 
alleen t.o.v. hun kiezers maar ook t.o.v. de 
wereld en speciaal t.o.v. de ontwikkelingslan
den. 
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Reeds in 1968 stelde de Volksunie in de Senaat de 
nationlizering van de wapenhandel voor ; de Ka-
merfraktie heeft dan ook dit wetsvoorstel overge
nomen en als amendement ingediend bij het wets
voorstel Vranckx 
In zijn verantwoording zegt volksvertegenwoordi
ger Belmans : 
» Als klein en vredelievend land is het ongetwij
feld met de instemming van alle landgenoten dat 
de regering zich in haar buitenlandse politiek be
ijvert voor het behoud van de vrede en het Vermij
den van geweldpleging. De opeenvolgende minis
ters van Buitenlandse Zaken hebben deze buiten
landse politiek klaar in het licht gesteld. 
» Het gewelddadig beslechten van buitenlandse en 
binnenlandse konflikten wordt des te wreedaardi-
ger en bloediger naarmate de partijen over een 
sterkere bewapening beschikken. De produktie en 
het verkopen van oorlogswapens en -munities aan 
het buitenland moeten dan ook volledig in over
eenstemming gebracht worden met 's lands buiten
landse politiek, wil deze niet beperkt blijven tot 
platonische verklaringen. Dit kan alleen maar op 
een doelmatige manier gebeuren indien de Staat 
zelf deze produktie en handel ter hand neemt en de 
handel in oorlogswapens en munities bij de rege
ring berust. 
De nationalizatie moet volgens de Volksunie als 
volgt bereikt worden : 
«De ekonomische bedrijvigheden m.b.t. het vervaar
digen en het vervoeren van oorlogswapens en -mu
nitie worden genationalizeerd overeenkomstig de 
hierna volgende bepalingen : 

1. Onder ekonomische bedrijvigheden wordt ver
staan het vervaardigen van oorlogswapens en mu
nitie en het vervoeren ervan op Belgisch grondge
bied en buiten dit grondgebied onder belgische vlag 
of met vervoermiddelen toebehorend aan natuur
lijke personen van belgische nationaliteit of aan 
rechtspersonen die hun zetel in België hebben. 

2. Industriële produktie van, groothandel in- en op
slaan van oorlogswapens en -munitie, zoals bepaald 
in artikel 5 van deze wet, kunnen alleen door de 
Staat geschieden. 
Het vervoer van oorlogswapens en -munitie kan al
leen geschieden in opdracht van de Staat, met in
achtneming van de bepalingen van deze wet 

3. Alle gebouwen, nijverheidsinstallaties, produk-
tiemiddelen, in afwerking zijnde of afgewerkte 
produkten, die onder artikel 1 van deze wet vallen, 
worden, met het oog op het openbaar nut, van 
rechtswege eigendom van de Staat zes maanden na 
het van kracht worden van deze wet. 

4. De eigenaars van de onder artikel 5, 3°), vermel
de eigendommen zijn ertoe gehouden deze over te 
dragen aan de Staat in de toestand waarin zij zich 
bevinden bij het van kracht worden van deze wet. 
Van iedere verandering aan de installaties en van 
iedere afstand of verkoop van produktiemiddelen 
of van voorhanden zijnde stocks van in afwerking 
zijnde of afgewerkte produkten zal een inventaris 
worden bijgehouden vanaf het van kracht worden 
van deze wet. 

5. De eigenaars van de onder artikel 5, 3°) vermel
de eigendommen zijn ertoe gehouden, binnen de 
drie maanden na het van kracht worden van deze 
wet, alle archieven, administratieve of boekhoud
kundige bescheiden in de ruimste zin van het woord 
aan de minister van Landsverdediging of aan de 
door hem aan te wijzen ambtenaren toe te vertrou
wen. Ter gelegenheid van de overdracht zal een 
overzichtelijke inventaris van deze stukken worden 
opgemaakt. 

6. De akte van overdracht zal worden ingesteld in 
de vorm door de Koning te bepalen binnen de zes 
maanden na het van kracht worden van deze wet 

7. De Koning wordt er toe gemachtigd het perso
neel van de instellmgen of de werknemers van de 
werkgevers betrokken bij de produktie of de groot
handel die onder artikel 1 van deze wet valt, scha
deloos te stellen indien het van de toepassing van 
deze wet nadeel mocht ondervinden. 

8. Personen die uit hun eigendom werden ontzet bij 
toepassing van artikel 5, 3° van deze wet, kimnen 
bij verzoekschrift gericht tot de eerste minister 
een verzoek tot schadeloosstelling indienen. 
Deze schadeloosstelling wordt door de koning be
paald naar billijkheid, rekening houdend met de 
speciale omstandigheden van de onteigende, zon
der dat zij gelijk moet zijn aan de veilbare waarde 
van de onteigende goederen. De vergoeding mag 
in geen geval noch de boekhoudkundige waarde 
van de goederen, volgens de balans per 31 decem
ber 1969 of de in de loop van 1970 opgemaakte ba
lans, noch hun werkelijke waarde vastgesteld bij 
schatting, overtreffen. Zij mag niet minder bedra 

gen dan één derde van de kleinste dezer waarden. 
Natuurlijke personen kunnen, indien zij de voorge
stelde vergoeding te gering achten, de zaak voor 
de gewone rechtbanken brengen, die oordelen naar 
billijkheid, rekening houdend met de sociale om
standigheden van de onteigende, doch zonder dat 
zij hogere dan de hierboven vermelde vergoedingen 
mogen toekennen. 
Alsdan wordt de akte van voordracht eenzijdig 
opgemaakt door de Koning met vermelding van de 
voorgestelde vergoeding, en wordt de voorgestelde 
vergoeding bij wijze van provisie gestort in de De
posito- en Consignatiekas, waar zij door de ontei
gende kan worden in ontvangst genomen op voor
legging van de expeditie van de akte van over
dracht. De expeditie wordt ambtshalve binnen de 
14 dagen aan de onteigende overhandigd. De inbe
zitneming geschiedt 8 dagen na de overhandiging 
van deze expeditie. 

9. Er wordt een Hoog Kommissariaat ingesteld, die 
de Regering moet bijstaan en advizeren bij het ten 
uitvoer leggen van deze wet en het beheer moet 
verzekeren voor rekening van de Staat van de in
dustriële produktie en de groothandel van wapens 
en munitie. Het Hoog Kommisariaat bestaat uit 
een Hoge Kommissaris, zes leden en twee revizoren 
(kommissarissen). 
Tot Hoge Kommissaris of leden van het Kommis
sariaat kunnen alleen personen van belgische na
tionaliteit worden benoemd die geen lid zijn van 
de raad van beheer van een handelsvennootschap. 
Het Hoog Kommissariaat oefent de machten uit 
toegekend aan de raad van beheer in een naamloze 
vennootschap. 

10. De koning benoemt de Hoge Kommissaris en de 
leden van het Kommissariaat binnen drie maanden 
na het in werking treden van deze wet en bepaalt 
hun statuut en vergoeding. Hun mandaat duurt vijf 
jaar en is hernieuwbaar. 

11. Voor alle financiële, industriële en handelsver
richtingen is het Hoge Kommissariaat onder ver
antwoordelijkheid van de Staat onderworpen aan 
de gekoöpteerde wetten betreffende de vennoot
schappen, met name betreffende de naamloze ven
nootschappen. 

12. Op het personeel van de ondernemingen be
doeld in artikel 1 is de wetgeving toepasselijk be
treffende de arbeidskontrakten, betreffende de ar
beidsvoorwaarden, de sociale zekerheid en de on
dernemingsraden. Alle personeelsleden worden met 
het oog op de toepassing van de sociale wetgeving 
als loontrekkende beschouwd. 

13. Benevens de publikaties opgelegd aan de in
dustriële en handelsvennootschappen publiceert de 
Hoge Kommissaris ieder jaar een algemeen verslag 
over de werkzaamheden van het Kommissariaat. 

14. Alle handelsverrichtingen van het Hoge Kom
missariaat zijn onderworpen aan het toezicht van 
de minister die de Landsverdediging onder zijn be
voegdheid heeft en daartoe de nodige besluiten 
treft. 

15. In de Rijksmiddelenbegroting wordt de even
tueel te verwachten winst op dezelfde voet als de 
uit het staatsdomein verwachte baten opgenomen. 
Eventuelen verliezen van het Hoge Kommissariaat 
worden ingeschreven op de gewone begroting van 
het ministerie van Landsverdediging. 

16. Ongeacht de eventueel aan het Rijk toekomen
de schadeloosstelling wordt elke inbreuk op deze 
wet gestraft met een gevangenisstraf van 3 maan
den tot 2 jaar, en met een geldboete van 50.000 fr. 
tot 500.000 fr. of met één dezer straffen alleen. 
De bepalingen van het eerste boek van het Straf
wetboek zijn toepasselijk op de inbreuken op deze 
wet. 

17. Tenzij andersluidende bepaling, is de minister 
van Landsverdediging belast met de uitvoering van 
deze wet. 

18. Gedurende de periode die verloopt tussen het 
van kracht worden van deze wet en het in funktie 
treden van de Hoge Kommissaris en m afwijkmg 
van artikel 1 van deze wet, mag de mmister van 
Landsverdediging ieder passend toezicht uitoefenen 
op alle verrichtingen van de natuurlijke of rechts
personen die zich in welk opzicht ook bezighouden 
met de produktie, het vervoer of de handel in wa
pens en munitie. 
Het wegnemen van de private ekonomische belan 
gen bij de wapenhandel en -fabrikatie, zal deze be
drijvigheid onder kontrole van de regering en van 
het ganse volk brengen. Op die manier heeft BeJ 
gië een enige kans om daadwerkelijk bij te dragen 
tot de wereldvrede. 
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(Argos) Het binnenrukken van zuidvietnaniese troepen in Zuid-Laos 
(pas maandagochtend door het Staatsdepartement bevestigd) beoogt 
vooreerst de afzondering van de Vietkong. Ook de invazie van Kambod-
ja (april 1970) stond zoals nu weer de aanval op Laos in het strategisch 
teken van te veroveren bazes. In beide gevallen was (en is) de ameri-
kaanse luchtmacht betrokken. Een week voor de officiële bevestiging 
(8 februari j.l.) hadden Laird (van Defensie) en Rogers (van Buiten
landse Zaken) ondubbelzinnig gesteld dat amerikaanse bommenwer
pers alle operaties van zuidvietnamese grondstrijdkrachten tegen Laos 
zouden steunen. De B 52 bommenwerpers waren er dan ook bij toen 
van uit Saigon het « officiële » startschot voor de invazie weerklonk. 
20.000 Zuid-Vietnamezen drongen op Laotiaans grondgebied door. Over 
de aanwezigheid van amerikaanse grondstrijdkrachten (het Staatsde
par tement logenstraft, het linkse Pathet Lao bevestigt) zullen nog 
lang raadseltjes rondgaan. Tegelijk deelde Saigon mede dat het daar 
in Laos te doen is om een opzet dat in tijd en ruimte is beperkt. Toch 
l a l niemand ontkennen dat die invazie — in weerwil van diverse moti
veringen — een nieuw hoofdstuk betekent in de zo al bewogen ups en 
downs van het indo-chinees konflikt. En ook met de-eskalatie is het 
nu voorlopig weer gebeurd. Met Laos zitten de Zuid-Vietnamezen (en 
de Amerikanen) volop en opnieuw in de es'rala'^Je. Vo'gens eerste kom-
mentaren is die eskalatie er nodig om tot de-eskalatie te komen ! 

nu o o k la os 
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ho-ts|i-min-route 

Het (jtteiisiei tegen Laos is 
vooreerst een strategisch opzet. 
Volgens het gekombineerd ameri-
kaans-zuidvietnamees standpunt is 
het nl. in dit gebied dat de hulp 
uit Hanoi" voor de Indo-chinese 
rebellen samenvloeit. Men kent 
de inmiddels beruchte Ho Tsji-
Minhroute wel, de « rode » be
voorradingsweg van Noord-Viet
nam over Laos en Kambodja naar 
zuid-Vietnam, Reeds in 1965 met 
het ontketenen van luchtaanval
len tegen het Noorden en het 
ontschepen van een expeditie
korps in het Zuiden begon de on
heilspellende weg een vitale rol 
Ie spelen. Maar in juni 1969 stond 
hij centraal toen Norodom Siha-
noek (« Samdech » van Kambod
ja, balletdanser en in die dagen 
nog « neutraal ») chinese vaar
tuigen de toegang tot Kompong 
Som ontzegde. De Ho Tsji Minh-
weg werd nog vitaler toen ameri
kaanse en zuidvietnamese troepen 
in april 1970 Kambodja binnen-
rukten op zoek naar bazes en mu-
nitie-opslagplaatsen van de Viet
kong, Met het sluiten van de Si-
hanoekroute en het optreden van 

Saigon-Washington in de Haak en 
Papagaaienbek was de Ho Tsji 
Minhweg de enige belangrijke be
voorradingsweg van de indo-chi-
nese revolutionairen geworden. 

laos: neutraliteit met ieleken 

Daar in Zuid-Laos strooien de 
Amerikanen al zeven jaar (1964 : 
nog voor ooit een bom op Hanoi 
neerkwam) bommen uit. Al in ok
tober 1970 werd dit gebied door 
amerikaanse B52-bommenwerpers 
bestookt : 800 luchtaanvallen op 
25 dagen (25.000 ton, 20 miljoen 
dollar !) Van het gebied dat nu 
weer onder amerikaanse bommen
regen ligt, en waar het links-na
tionalistische Pathet Lao een voor
beeldige programmatic heeft uit
gewerkt (zo schreef een reporter 
ter plaatse van «Le Monde») blijft 
nu al niet veel meer overe ind 
Maanden geleden liepen daar al 
« groene baret ten » rond : huxir-
lingen uit Kambodja, uit Laos, uit 
Thailand, uit Zuid-Vietnam, en 
Amerikanen in burger. Opgeleid 
door de CIA (amerikaanse gehei

me dienst) slaagden ze erin een 
paar assen van de Ho Tsji Mmh-
route te doorsnijden. Blijkbaar 
zonder veel rezultaat want neu
trale waarnemers hebben de ver
mindering van het wapenverkeer 
via de geheimzinnige route nooit 
hoger dan 20 pet geraamd. Maar 
in Vientiane zelf (hoofdstad van 
Laos) heeft de amerikaanse am
bassadeur al jaren meer be\'oegd-
he'd dun de plaatselijke autori
teit. Toch slaagde zijn aktieve 
amb=i<;< âde er niet in het konink-
liik laotiaans leger tot meer slag
vaardigheid tegen de revolutionai
ren te bewegen. In zijn strijd te-
ffen het alliid wakkere Nationale 
Bevriidingsfront (dat daar, in 
weerwil van verbodsbenniingen 
van de konferent 'e van Geneve, 
nog altiid verbliift) en tegen het 
Pathet Lao heeft het door Was
hington uitgeru<^te leger tot dus
ver niet veel sporen moeten ra
pen. Dit leger kT-ijst nl ook geen 
.steun van de nlaatselijke bevol
king. Ook staatshoofd Soevanna 
Phoema heeft tot dusver niet veel 
gedaan voor een stipt toepassen 
van de akkoorden van Geneve 
(1952) die hem een strikt neutrale 
houding dikteren. Soevanna Phoe
ma staat achter een neutraliteit 
met grote lekken. O D 4 februari 
wist het staatshoofd (in het zui
den van zijn land heeft hij geen 
autoriteit meer) niet eens met ze
kerheid te zeggen wat aan de 
grep7en van zijn land aan 't ge
beuren was, terv.'iil de he)e we
reld op dit osenb'ik. via het ia-
par^cp oei-sagentschap Kyodo, al 
OP de hoogte was van de belege
ring van Khe Sang (grens van 
Laos). 

psichologisch (politiek ) 

Men kan zich afvragen of het 
in 7uid-Laos gaat om een louter 
psichologisch offensief met. als 
amerikaans doel, het naar zich 
toehalen van het initiatief. Bij die 
invazie liggen natuurlijk intern-
amerikaanse en internationale im-
plikaties wakker. De chinese mi
nister van Buitenlandse zaken 
heeft al te kennen gegeven dat de 
« amerikaanse imperialisten » 
daar in Zuid-Oost-Azië niet in 
lengte van dagen naar eigen be
lieven zullen handelen en ook in 
de VSA, waar komend jaar een 
nieuwe prezident uit de stembus 
moet komen, komt de liberale op-
pozitie (Mansfield, Fullbright, 
McGovern enz) langzamerhand 
op gang. Hoe dan ook, na het « fa
tale » startschot uit Saigon kan 
Nixon moeilijk de zuidvietnamese 
zijde wijst ales op een weldoor
dachte, strategi,sche en politieke 
planning • als de gestarte, in tijd 
en ruimte beperkte, operatie 
slaagt (nooit 100 pet zeker in 
Zuid-Oost-Azië !) kan de VSA on
gestoord zijn troepen uit Zuid-
Vietnam wegtrekken terwijl dan 
ook de veiligheid verzekerd is van 
hen die achterblijven. Het is toch 
zo dat de Nixon-doktrine (alles 
overlaten aan de Vietnamezen, de 
Aziaten) alleen kan geslaagd he
ten als Zuid-Vietnam, na het te
rugtrekken van de amerikaanse 
troepen, niet langer bedreigd 
wordt door sterke revolutionaire 
vijanden aan zijn grenzen. Mocht 
die bedreiging blijven bestaan 
dan zou het militaire gelijk spel 
overschaduwd worden door een 
politieke nederlaag voor Washing
ton. En dat willen de Amerikanen 
niet nemen. Een week geleden zei 
een neutraal waarnemer te Sai
gon dat Amerika door zijn steun 
aan de invazie van Laos de vrede 
zou kunnen verliezen, maar dat 
het voor Amerika beslist nog 
slechter zou zijn indien het, zon
der invazie, tegelijk de vrede en 
oorlog verloor. 

Ideaal zou zijn dat de hele mdo-
chinese kwestie, mits inachtne
ming van de soevereiniteit van 
Laos, Kambodja, Vietnam (Noord 
en Zuid), overgelegd werd aan de 
betrokken grote mogendheden 
(SU, VSA, Rood-China en Japan) . 
Op die manier zou Nixon nog 
meer tijd winnen dan met zijn 
jongste offensief. Want ook voor 
mr President is het nu weer vijf 
voor twaalf. De moratoriummars-
jeerders blazen alweer yerzame-
len voor nieuwe betogingen en 
onlusten tegen de indochinese po
litiek van Richard Nixon, republi
keins kandidaat 1972... 

• Feilloos verloop van maanvlucht, 
maanlanding, exkursie en terugkeer 
van Apollo-14. Shepard en Mitchell de
den twee maanwandelingen. 
• Aardbeving teistert Viterbo en Tos-
cania, zestig km. ten noorden van Ro
me en richt zware schade aan talri jke 
historische gebouwen aan. Verscheidene 
tientallen doden en gewonden. 

• Bij nieuwe rellen te Belfast, Noord-
lerland, tussen britse soldaten en bur
gers vallen vier doden, o,w. een brits 
soldaat. Het britse bezettingsleger zet 
intussen de huiszoekingen naar wapens 
voort. De britse troepensterkte in Ul
ster wordt verhoogd o.a. wegens toene
mende druk van het Iers Republikeins 
Leger, dat in twee elkaar bestri jdende 
vleugels uiteenvalt. 

• Matthias Rakosi on 79-jarifre leeftijd 
te Gorki, Sovjet-Rusland. overleden. De 
oud-diktator van kommunlstisch Hon
garije verbleef sinds 19.56 in balling
schap en weigerde terug te keren, daar 
hem als voorwaarde was gesteld, aan 
alle politieke aktiviteit te verzaken. 
Rakosi stuurde o.a. rechtstreeks aan op 
het proces in 1948 icen kardinaal 
Minds'^enty. pr imaat van Hongarije. 

• Aartsbisschop Arns van Sao Paulo 
beschuldigt in offifië'e verklaring de 
politie van deze stad ervan, een priester 
en een so''Jale assis<^ente gefolterd te 
hebhen 

• Tweede debat te Brussel tuisen de 
ministers van Buitenlandse Zaken. Fi
nanciën en Ekonomische Zaken over de 
verwezenlüking van een ekonomische 
en monetaire unie. West-Duitsland 
maakt voorbehoud in /ake automatische 
overgan<^ van de ene faze naar de ande
re in dit eenmakingsproces, blijkbaar 
met franse steun. 

deze week 

in de wereld 

• Het faillissement van Bolls Royce 
blijkt een terugslag te zullen hebben op 
enkele andere grote aanverwante be
drijven. De britse regering neemt een 
gedeelte van de firma over. 

• Het op 5 februari verstreken bestand 
tussen Israël, Egypte en Jordanië tot 7 
maar t verlengd. Egyptc's prezident Sa-
dat stelt voor dat tegen die datum Is
raël een gedeelte van zijn troepen op 
de oostelijke oever van het Suez-kanaal 
zou terugtrekken ten einde het kanaal 
voor de scheepvaart weer open te stel
len. Israels premier Meir reageert daar
op met de stelling, dat Israël bereid is 
te onderhandelen doch niet onder 
dwang van bepaalde voorwaarden en 
van een termijn. 

• Ernstige kri t iek in Israël op de te 
bruusk geachte afwijzing van de egyp-
tische voorstellen inzake Suez door 
premier Golda Meir, die inbindt en be
sprekingen met Kaïro voorstelt, totaal 
los van de bestandsbesprekingen. 

• Mijnstaking in Lotharingen (Frank
ri jk) tegen voorgenomen mijnsluiting 
en spoorwegstaking in Zweden. 

• Italiaanse regering verbiedt alle be
togingen in Kalabrië na de incidenten 
te Catanzaro waarbij 1 persoon werd ge
dood en na de algemene staking te Reg-
gio. Te Rome wordt aangedrongen op 
maatregelen tegen de neo-fascistische 
beweging, die achter de onlusten in Ka
labrië heet te staan, hoewel de ware 
oorzaak dezer onlusten de sociaal-eko-
nomische acJitersfolIina: van het gebied 
is. 

• Zwak protest van de laotische rege
r ing tegen de Vietnamese inval, die door 
Saigon als relfverdedieing wordt voor
gesteld. 

• Het centraal komitee van de poolse 
kommunistische part i j sluit Gomoelka 
en vier van zijn medewerkers uit. 
Weliswaar wordt de slechte gezond
heidstoestand van Gomoelka als een 
der redenen van dit ontslag ingeroepen 
maar niet temin worden de gewezen 
partijleider zware vergissingen aange
wreven, w.o. vooral gemis aan kontakt 
met de bazis. De nieuwe partijleider 
Edward Gierek belooft in een radio- en 
tv-rede een geleidelijke loonsverhoging 
tot 10 t.h. in drie jaar tijds, opvoering 
van de vleesproduktie en woningbouw 
en samenwerking met andere kommu
nistische landen voor de produktie van 
een kleine auto voor massa-verbruik. 
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flatgebouwen voor doden 

Daar de stedelijke begraafplaatsen van Rome 
horizontaal niet meer kunnen uitbreiden (ze liggen 
gekneld tussen de grote verkeerswegen) en daar 
anderzijds vele romeinse families hun doden niet 
op <{ tweederangs-kerkhoven » willen begraven, 
staan momenteel honderden lijkkisten op de ccwacht-
lijst ». Op zeker ogenblik wachtten niet minder 
dan 1000 kisten-met-stof f elij k-overschot op een 
waardige begraafplaats ergens op het overbevolkte 
romeinse kerkhof van Verano. 

De stadsmagistraat van Rome heeft dan maar 
het licht op groen gezet voor de bouw van zgn. 
« fornetto » (letterlijk : oventjes) rechthoekige 
grafkamers die naast en op mekaar gebouwd wor
den, tot vijf verdiepingen hoog. Vaste ladders die 
gemakkelijk op rails heen en weer kunnen gescho
ven worden maken het de bezoekers die een dode 
verwante op 3,4 of 5 hoog willen gedenken mo
gelijk dit zo dicht mogelijk te doen. Met de bouw 
van 11.700 nieuwe « dodenflats » zal Rome de 
zwartemarkthandel in graven efficient te lijf kun
nen gaan, aldus burgemeester Darida... 

Een Zwitsers regiment op ski's tijdens een plechtighei d op 2000 m hoogte. Sneeuw, Alpen en skieën, zijn niet 
altijd even romantisch. 

planning te bonn 

Sinds Brandt vijftien maanden geleden aan de 
macht kwam wordt er in zijn direkte en indirekte 
omgeving aan planning gedaan dat de stukken er 
af vliegen In zijn eigen kanselarij plannen minister 
met bijzondere opdrachten Ehmke (43) en zijn ad-
junkt Jochimsen allerlei op een niet zo nabije toe
komst afgestemde hervormingen De komputer is 

reeds ingeburgerd in de kanselarijdiensten, die 
hun personeelsterkte in die betrekkelijk korte tijd
spanne met eventjes de helft zagen verhogen. De 
plannings- en hervormingswoede van Ehmke heeft 
trouwens al ettelijke SPD-prominenten ongerust 
gemaakt, die vrezen dat Ehmke hen in de partij
hiërarchie zal voorbijsteken. 

Ook in de ministeries worden plannen op lange 
termijn uitgebroed, vooralsnog zonder enige ko-
ordinatie en tegen welke koördinatie (gewenst door 

Ehmke) ze zich verzetten omdat ze « een inbreuk 
op de departementele onafhankelijkheid is ». 

Al die planning belet niet dat de regeringskoali-
tie Brandt-Scheel zwak blijft en dat diverse mini», 
teries niet tijdig met hun begroting 1971 zijn klaar-
geraakt. Brandts onverschilligheid voor binnen
landse zaken wordt als een der oorzaken genoemd 
van deze schrille tegenstellingen. Een bonte bijen
korf is het bij de Amerikanen van West-Europa 
wel. 

george Wallace 
(Argos) Sinds 18 januari is George Corloy Wallace (52) weer goever-

neur van de staat Alabama. De man deed in 1968 een vermetele worp naar 
het prezidentschap en u herinnert zich wel zijn roekeloze uitspraken uit 
die dagen : « Indien ik prezident van de VSA was en betogers voor vrede 
zouden op straat gaan liggen om mijn auto tegen te houden zoals ze bij 
Johnson hebben gedaan, dan zou ik mijn chauffeur bevel geven over ze 
heen te rijden ». Toch ging voortvarende George toen met tien miljoen 
stemmen lopen en won van Nixon en Humphrey in vijf zuidelijke straten. 
Of hij in 1972 weer kandidaat wordt van het Witte Huis zal afhangen van 
Nixons bereidheid om de voornaamste punten uit het « programma » van 
Wallace over te nemen. Dit heeft George alvast medegedeeld aan verte
genwoordigers van de amerikaanse pers. 

van bokser tot 
goeverneur 

George Wallace was al een 
vechtjas toen hij in de jaren twin
tig stoeide met de negerkinderen 
van Clio (Zuid-oost Alabama : 
meer negers dan blanken). Om 
zijn agressiviteit werd hij toen al 
duchtig afgetuigd. Daarom allicht 
is George een tijdlang bokser ge
weest. Er gaan nl. geruchten dat 
hij als bantam tot twee keer toe 
het Golden Gloves kampioenschap 
gewonnen heeft. Toen zijn welva
rende ouders in de jaren dertig 
door de depressie getroffen wer
den moest hij zelf voor zijn studie 
gaan instaan. Hij was dan ook al 
jobstudent geweest toen hij in 
1943 aan de universiteit van Ala
bama in de rechten promoveerde. 
Na die promotie was hij zelfs een 
tijdlang chauffeur bij de stadsrei
niging. In die funktie leerde hij 
trouwens Lurleen Burns kennen, 
het meisje uit Tuscaloosa met wie 
hij trouwde. Wittebroodsweken 
kwamen hier niet aan te pas daar 
George zich na zijn huwelijk on
middellijk gaat aanmelden bij de 
Luchtmacht. Als hij in 1945 af
zwaait is hij sergeant... en zonder 
belangstelling voor de militaire 
carrière. In 1952 wordt hij rech
ter bij een distriktrechtbank maar 
in 1958 geeft hij de brui aan de 
magistratuur en doet een (misluk
te) gooi naar het goeverneurschap 
van Alabama. Komt in 1962 weer 
opzetten en wint, weliswaar met 
de steun van de machtige Ku 
Klux Klan. Nu is Wallace zeer be
drijvig in de sektor van de indus
triële investeringen, bouwt scho
len en weet van Washington aan
zienlijke bedragen los te krijgen 
voor wegen- en stedebouw, voor 

bejaardenzorg en volksontwikke
ling. Toch is het gemiddeld indi
vidueel inkomen in Alabama 
(120.000 fr. per jaar) onder het na
tionaal gemiddelde gebleven 
(198.000 fr.) terwijl Alabama, wat 
analfabeten en moordgevallen be
treft, hoog aan de top staat. 

kleinburgerlijk 
betrachten 

De grootste ontgoocheling van 
Wallace was dat hij voor Alabama 
geen grondwetsherziening kon 
verkrijgen. Een uittredend goe
verneur moet daar nog altijd vier 
jaar wachten op het vernieuwen 
van zijn kandidatuur. In 1966 
werd die beschikking George 
Wallace bijna fataal, maar zijn 
vrouw werd toen kandidate, be
haalde een ondubbelzinnige over
winning en George werd haar ad
viseur met een simbolische ver
goeding van een dollar. Toen Lur
leen in 1968 aan kanker overleed 
trad John Brewster in haar plaats. 
De man wilde in 1970 ( 3 novem
ber) niet vrijwillig wijken maar 
Wallace schoot hem uit de goe-
veneurszetel weg. Vandaag is de 
nieuwe goeverneur hertrouwd 
met een dame van dertig lentes. 
Zegt George Wallace : een ouwe 
bok lust ook nog een groen blaad
je. 

Hoe dan ook, sinds de prezi-
dentsverkiezingen van 1968 is 
Wallace een soort « nationale » 
figuur geworden naast Orval Fau-
bus van Arkansas en Ron Barnett 
van Mississippi. Het is dan ook 

onwaarschijnlijk dat de goever
neur dit keer van zijn preziden-
tiële ambitie zal willen afzien. Het 
programma van zijn drukkings-
groep — American Independent 
Party — is aardig afgestemd op 
de verwarring die vandaag nog 
groter is dan bij vorige verkie-
zingsbeurten (George nam ook in 
1964 al deel aan de demokratische 
voorverkiezingen maar remde 
toen zijn sukses af omdat hij ver
trouwen had in Barry Goldwater). 
Dit programma is een curiosum 
van kleinburgelijke betrachtin
gen. Wallace spreekt zich uit voor 
Wet en Orde (zijn slogan in 1968), 
voor rust, en voor gebruik van ge
weld door de politie wanneer « de
magogen » onrust stoken in de 
grote steden van Amerika. Hij 
zegt dat « pseudo-intellektuele » 
professoren die rust verstoren ; 
dat die « nutteloze dagdromers » 
niemand minder dan Sigismund 
Freud voor hun anarcho-kommu-
nistische wagen gespannen heb
ben. George kan er echt niet in
komen dat iemand misdadiger 
wordt « omdat hij als baby tegen 
zijn zin een watermeloen moest 
eten ». Bij dergelijke vereenvou
digingen gaat in de Deep South 
een homerisch lachen op, zoals bij 
die daverende sketsches waar tot 
vervelens toe met taarten wordt 
gegooid. George meent dat een 
rechtsstaat niet leefbaar is zonder 
harde sankties tegen bandieten 
en struikrovers. Maar wat ge
beurt vandaag de dag in « this 
Country » ? Die bandieten, zo 
dreunt Wallace, zijn alweer de 
gevangenis uit nog voor hun in 
elkaar geslagen slachtoffers ooit 
de drempel van een kliniek be
reiken. 

Op dezelfde simplistische ma
nier benadert Wallace het pro
bleem van de segregatie. Naar 
zijn gevoel beoogt de segregatie 
geen achteruitstelling van ras of 
huidskleur. De segregatie, zo zegt 
Wallace is een sociologisch ver
schijnsel dat samenhangt met de 
multiraciale komplexiteit van de 
amerikaanse werkelijkheid. Toch 
komen in zijn toespraken vrij zel
den anti-negeruitspraken voor. 
Niemand kan Wallace tegenspre
ken als hij verwijst naar de tien
tallen negers die hij in Alabama's 
scholen op direktieposten heeft 
geparachuteerd. Wallace hielp 
zelfs bij het oprichten van een ne
gerhandelsschool in Birmingham. 
Om die redenen merken heel wat 
Amerikanen (en Europeanen) het 
onderscheid niet tussen zijn hate- " 
lijke segregationistische grond
houding en zijn ongezellig-huma-
nitaire bewogenheid. 

Met het rassenprobleem is het 
« programma » van Wallace nog 
lang niet af. Ook de belastingen-
politiek van de federale regering 
werkt steeds weer op zijn zenu
wen. Wallace meent dat de « klei
ne » Amerikaan (de middenstan
ders, kleinhandelaars, kruideniers 
enz.) moeten opdraaien voor in
stellingen, zoals bv. de Rockefel
ler Foundation, die belastingsvrij 
kunnen konkurreren. Ook de stu-
denten-revoltes bezorgen hem het 
maagzuur. Het komt hierbij niet 
eens bij hem op dat die studenten 
zich verzetten tegen ongerechtig
heden in een sisteem dat o a. hele 
bevolkingsgroepen, vooral de ne
gers, diskrimineert. 

Vietnamizering is een van zijn 
taboes. Naar zijn gevoel staat het 
terugtrekken van troepen gelijk 
met verraad. Met generaal Le 
May, zijn running-mate in 1968 
stelt hij dat de Noord-Vietname-
zen eerst terug naar het stenen 
tijdperk moeten gebombardeerd 
worden vooraleer het Pentagon 
de vietnamizering ernstig in over
weging kan nemen. 

gevaar voor radikalistisch 
opbod 

Het programma van Wallace 
speelt op kleinburgerlijke motie
ven. Hij rekruteert zijn aanhang 
dan ook in de « kleine » midden
stand : harde segregationisten die 
de herwaardering en sociale her
klassering van de neger vrezen, 
ook white collars uit West en 
Oost die hun rustig burgerbestaan 
willen verdedigen tegen oproerige 
« pseudo-intellektuelen ». Voor 
vele amerikaanse blanken, ook 
buiten het zuiden, is de segreratie 
een laatste verweermiddel tegen 
het onstuitbare opdringen van de 
neger, een laatste dam voor het 
bestendigen van de blanke « su
perioriteit ». Ten slotte heeft 
Wallace behendig de radikalize-
ring van de tegenstellingen opge
vangen. B^-'endien hanteert hij 
de angstpsychose van de ameri
kaanse « burger » diens afkeer 
voor « anarchie » en « terreur ». 

Het gevaar van Wallace ligt ze
ker niet in zijn (onbestaande) 
kansen op het prezidentschap 
maar in het radikalistisch opbod 
dat zijn « programma » onvermij
delijk moet op gang brengen Ook 
Spiro Agnew. Nixons vice-prezi-
dent zeurt nu steevast over Wet 
en Orde. 
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Een kunstwerk heeft ruimte nodig, en dat heeft het niet in een kleine galerij. 

ÏWIsschien onbewust als reaktie tegen het konservatieve muzeumbeleid 

zijn In Vlaanderen de kunstgalerijen, die moderne kunstwerken in een 

Intieme ruimte tentoonstellen, in de loop van de laatste jaren als padde

stoelen en ook als onkruid uit de grond gaan rijzen. Men wi l de kunst

werken weer naar het publiek brengen, met of zonder zakelijke bijbe-

cJoelingen. En dat I? goed. A l voegen wi j er eerlijkheidshalve aan toe, 

dat de moderne kunstenaar zelf door zijn voorstellingswijze van het 

kunstwerk en zijn tekens die voor een werkelijkheid staan het publiek 

tegelijkertijd heeft afgeschrikt en het gedwongen tot een grotere per

soonlijke inspanning dan zulks voorheen het geval was. Sedert verschei

dene jaren stellen wi j ons nu de vraag, of onze kunstgalerijen werkelijk 

In staat zijn de mensen te leren « kijken » ; of zij — zonder daarom 

noodzakelijkerwijze de kunst te verpopularizeren — het « grote » pu

bliek kunnen bereiken ; en uiteindelijk of zij een middel zijn om de 

kunstenaar een plaats in de maatschappij te geven die hem toelaat zijn 

breed behoorlijk te verdienen, zodat hij misschien ook sociaal beter aan

vaard wordt. Men kan de vragen anders stellen : gaat de uitbating van 

een kunstgalerij hoofdzakelijk óf met kulturele óf met sociale óf met 

ekonomische aspiraties gepaard ? Een kunstgalerij kan bij wijze van 

voorbeeld werken zoals een vereniging zonder winstgevend doel, zo-

^ dat kulturele en sociale verwezenlijkingen aldaar meer aan bod komen. 

De tentoonstellingszaal kan echter ook een magneet zijn voor de verkoop 

In de bijbehorende winkel van al of niet artistieke voorwerpen. Of nog : 

een zaal kan in een toeristisch aantrekkelijke streek gelegen zijn, zodat 

zij de bezoekers uitnodigt om van de kultuuruitingen in een aangename 

sfeer, en eventueel als rustpunt van een reis te genieten. Verder kan 

een tentoonstelling van kunstwerken een onderdeel zijn van een rader

werk dat men kulturele aktiviteiten noemt en dat de vorm krijgt in een 

kultureel centrum. 

Vlaamse 
kunstgoleriien 

naam verwerven 

In een onderzoek zijn wij naderhand 
tot de vaststelling gekomen, dat er èn 
door de zaalhouder èn door de expozant 
op artistiek gebied niet zo heel veel ge
presteerd wordt. Doorgaans begint de 
expozant te werken in funktie van een 
tentoonstelling die wordt aangekondigd. 
Het merendeel van deze kunstenaars 
stelt — vooral omdat deze plaats daar
voor niet geschikt is — niet in eigen 
atelier ten toon Wil menen nochtans, 
dat het bouwen van een atelier de ex-
pozanten, waarvan meer dan de helft 
in de eerste plaats tentoonstelt in de 
kunstgalerij om bekendheid te verwer
ven, in aanzien kan doen stijgen. Wij 
zijn trouwens ook de mening toegedaan, 
dat in de toekomst de kunstenaar-expo-
zant daar zal moeten trachten te expo-
zeren waar het publiek zich in groten 
getale bevindt • bv. de belgische kust, 
een toeristisch centrum een bankinstel
ling, en ook daar waar dit publiek over 
meer vrije tijd en geld — tijdens de 
vakantie aan de kust of in een toe
ristisch centrum — kan beschikken dan 
gewoonlijk. Want benevens om faam 
te verwerven, stelt de expozant ook ten 
toon om zich moreel geruggesteund te 
voelen en voor de verkoop van ziin 
werken Al deze motieven, waarvan de 
rangorde doorgaans een evolutie kent 
tijdens de loopbaan van een kunstenaar, 
hangen nauw met elkaar samen, maar 
het is uiteraard vooral de jonge kunste
naar die naam en faam wil verwerven. 

De type-galerij, zoals die door zaal-
houders en expozanten wordt voorge
steld, is een galerij gelegen in een stad, 
winkel en waar wordt geëxpozeerd met 
geselekteerd werk, dat een welbepaalde 
strekking — dus eigen aan deze galerij 
— vertoont. Het financieel beleid van 
de zaal, zo wordt gewenst, zou moeten 
parallel lopen met de geldeliike midde
len van de expozan-t. terwijl de tentoon
stellingen zelf zouden moeten gepaard 
gaan met het maken van reklame. Wel
nu, de artistiek hoogst gekwoteerde 
tentoonstellingen in Vlaanderen treft 
men inderdaad in een ruime (meestal 
rechthoekige) zaal aan, doch dit aantal 
is zeer gering. Het merendeel van de 
zalen « doen dienst » als tentoonstel
lingzaal en het merendeel van de ten
toonstellingen wordt gehouden in funk
tie van het rendement van een bijbeho
rende winkel (soms restaurant en zelfs 
café). Verder is het een onloochenbaar 
feit, dat de tentoongestelde werken zich 
meestal te dicht naast elkaar bevinden, 
opdat de artistieke prestatie en de over
dracht ervan op de toeschouwer er niet 
zouden door geschaad worden. Tenslotte 
verloopt de ruchtbaarheid die aan een 
tentoonstelling in de kunstgalerijen 
wordt gegeven voornamelijk via de ka
nalen van de nederlandstalige dagbla
den en radio-uitzendingen, maar de kos
ten voor en de invloed van de reklame 
zijn uiterst gering. 

kwaliteit 

Alhoewel kunst uitzonderlijk is en 
dus zonder de aanwezigheid van de 
middelmatige, waarboven het uittorent. 

in een ruime zaal zonder bijbehorende 
niet kan bestaan, is het voor ons toch 
zeer duidelijk geworden dat de vlaamse 
galerij momenteel dringend behoefte 
heeft aan de kwaliteit van de tentoon
stellingen eerder dan de kwantiteit 
Men kan immers onmogelijk als zaal-
uitbater 18 kwalitatief hoogstaande ten
toonstellingen per jaar inrichten en 
daarenboven op al deze expozitie met 
evenveel entoeziasme kunst trachten te 
verkopen. En dan bedenke men hierbij 
nog, dat een ruim deel van de galerijen 
enkel tijdens herfst- en wintermaanden 
tentoonstellingen inricht De overaktivi-
teit. met nadelige invloed op de kwali
teit van het geëxpozeerde werk is er 
een logisch uitvloeisel van. Deze kwa
liteit van de tentoonstellingen kan wel
licht vooral in de hand gewerkt worden 
door ef i bij wijze van voorbeeld een 
regent m de plastische kunsten de gale
rijen te laten beheren of/en deze per^ 
soon, vóór anderen zonder diploma, les 
te laten geven in het kunstonderwijs. 
Op deze wijze zou de beheerder wel
licht meer eeselekteerd werk laten zien 
aan het publiek, en zou het aantal ex
pozanten, die zich hoofdzakelijk of uit
sluitend op het beoefenen van kuilst 
toeleggen stijgen. In dit geval zouden 
de tentoonstellingszalen gratis door de 
Staat ter beschikking moeten gesteld 
worden, maar de beheerder van deze 
zalen zou voor zijn werk kunnen ver
goed worden, bv doordat de Staat hem 
een vaste wedde plus kommissieloon 
bezorgt. En misschien kan de kwaliteit 
van de tentoonstellingen of/en de volks-
opvoedende waarde ervan eveneens een 
mede-kriterium zijn voor bf>7oldiging 
van de beheerder. 
_ Wij ondersteoen nochtans dat de op

richting van deze staats-galerijen het 
privé-initiatief niet per se hoeft te ver
nietigen Want het sisteem van gekon-
troleerde vrijheid achten wij niet alléén 
zaligmakend. Trouwens, het al dan niet 
slagen van de herstrukturering van de 
kunstgalerijen zou grotendeels afhan
gen van de personen — juryleden en 
zaalbeheerders vooral — die voor de 
uitvoering ervan verantwoordelijk mo
gen gesteld worden, In elk geval zouden 
genoemde voorstellen het voordeel bie
den, dat de zaalhouder, die thans met ge
brek aan tijd worstelt, nu eindeliik eehs 
de manager van de expozant. die even
eens over weinig vrije tüd beschikt, zou 
kunnen worden. 

verkoop 

Maar er zijn nog vele andere mogp-
lijkheden om vooral de verkoop v^n 
kunstwerken in de galerij te bevordi^ 
ren. Naar het voorbeeld van Nederlai^d 
kan een regeling getroffen worden door 
bv. het ministerie van Nationale Opvoe
ding, waarbij de galerij er zich toe ver
bindt een tentoonstelling met minstens 
10 expozanten en 40 kunstwerken te or-
ganizeren De koper van een kunstwerji 
betaalt dan de volledige som aan ^e 
maker, doch hij kan ^ater 20 a 30 % van 
deze prijs terugkrijgen van de Staat. 
Op die manier kan men a h.w. de aan
koop van een kunstwerk in de belas
tingaangifte brengen en wordt de ver
koop in het atelier tegengegaan. Speci
aal voor de behoeftige schilders is er iki 
Nederland trouwens nog een andeije 
vorm van sociale ondersteuning, die 
« kontraprestatie-regeling » heet, enkele 
jaren terug in het leven geroepen Als 
tegenprestatie voor bijdragen tot zijn 
levensonderhoud uit de gemeenschaps-
pot levert de schilder werken van eigen 
hand, die een plaats (behoren te) krij
gen in openbare gebouwen, gemeente
lijke instellingen en dergelijke. 

In elk geval moet de vlaamse zaaluit
bater en moeten de expozanten in de 
kunstgalerijen in Vlaanderen zich eu-
van bewust worden — bievoorbeeld vik 
een sindikaat van kunstenaars — dait 
de Staat hun 'n helpende hand kan bie
den. Maar indien deze hulp niet gebo
den wordt of indien de zaaluitbater en/ 
of de expozant te individualistisch zijn 
om deze « inmenging van buitenuit » 
te aanvaarden, kunnen galerijuitbater 
en expozant ook nog onderling een kon-
trakt afsluiten waarbij de expozant 
zich ertoe verbindt, voor een bepaalde 
termijn kunstwerken te maken die, uit
sluitend of niet, in de zaal van de uitba
ter verkocht worden. Deze persoon ver
bindt zich op zijn beurt toe, binnen de 
bepaalde termijn de kunstwerken te 
verkopen voor een eveneens vooraf be
dongen totaal-bedrag, terwijl de expo
zant een maandwedde of een bepaald 
laag % op de verkoop der werken uitbe
taald krijgt door de andere partij Het 
belangrijkste voordeel van deze rege
ling, die vooral in de zogenaamde ge
sloten galerijen in praktijk wordt ge
bracht, bestaat hierin, dat de expozant 
van een vast of tamelijk vast inkomen 
geniet, terwijl de galerij van dit sis
teem gebruik maakt wanneer zij over 
een groep kunstenaars-expozanten be
schikt, van een verhoogd % op de ver
koop van een werk geniet of sJs « mar-
chand » de gehele som ontvangt die er
voor betaald wordt. Aldus komt ook de 
koper niet bedrogen uit, want gewoon
lijk worden de prijzen van de werken 
verlaagd om de verkoop in de hand te 
werken (tenzij de koper ook de publici-
teitskosten moet betalen die soms ten 
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Foto boven Twee in elkaar lopende ruimten. Klein als een miniatuur.. 

^K^ 

Foto onder : 
De kleinste galerij van Vlaanderen kan je in Deurle treffen. Het huisje is ee 
pracht van een landelijk woninkje. Daarenboven vind je het in een even merl^ 
waardige omgeving. De ruimte om ten toon te stellen is zeer beperkt. Gezelh ( 

en sfeervol is het er echter wel I 

voordele van de expozanten wordt ge
voerd) 

Wij beseffen anderzijds wel, dat aan 
deze regeling ook negatieve gevolgen 
verbonden kunnen zijn zoals — bij een 
kontrakt dat in de gunstige zin voor de 
expozant is opgesteld — het zich aan de 
overeenkomst onttrekken door de expo
zant, die, bekend geworden, de galerij 
niet (meer) nodig heeft. Of zoals — bij 
een kontrakt dat ten nadele van de 
expozant is opgesteld — de vrijheid van 
de artiest die aan banden gelegd wordt, 
waardoor de persoonlijke ambitie van 
de kunstenaar en daardoor zijn schep
pingskracht vermindert. 

Een ander probleem voor de gesloten 
galerij in Vlaanderen zou de bekend
making ziin van een groep kunstenaars. 
In Parijs kan men een kern kunstenaars 
internationale faam laten verwerven 
omdat deze grootstad — in tegenstel
ling met de steden in Vlaanderen — een 
internationaal centrum is op allerlei 
gebied. Deze bestendige belangstelling 
vanwege het buitenland komt ongetwij
feld ook de tentoonstellingen ten goede. 

bedrijf en kunst 

Een volgens ons zéér interessante mo
gelijkheid om galerij en expozant — 
zeker financieel — voordeel bij te bren
gen bestaat er in, een extra-artistiek 
bedrijf in het leven te roepen. Wij ken
nen in Vlaanderen slechts één dergelij
ke galerij die gekoppeld is aan een gro
te onderneming. De kunstenaar die er 
door zijn tentoonstelling onrechtstreeks 
reklame maakt voor de sponsorende be-
drijfszaak, moet enkel een kunstwerk 
afstaan om te mogen expozeren. Recep-
tiekosten van minimum 20.000 frank 
vallen ten laste van de galerij, ook deze 
om een zaalwachter in dienst te nemen. 

De tentoonstellingszaal beschikt over 
een verlichtingsinstallatie van een half 
miljoen frank, die telkens opnieuw aan 
elke tentoonstelling wordt aangepast. 
Elke maand staan er meer dan duizend 
kunstenaars, die een aanvraag om te 
expozeren tot de direktie van het be
drijf hebben gericht, op de wachtlijst ! 
Wij zouden deze vorm van reklame 
enigszins willen vergelijken met deze 
van een promenade-tentoonstelling zo
als wij ze in juli 1965 door de oostendse 
handelaarsbond hebben ingericht ge
zien : alle leden-handelaars, zonder uit
zondering, stelden hun uitstalraam ter 
beschikking voor het expozeren van 
elk één werk Het werd dus een kom-
binatie van kunst en handel waarbij 
echter alle braderie-allures werden uit
gesloten : er werd een beroep gedaan 
op een groep etalagisten, dekorateurs 
en binnenhuisarchitekten om het geheel 
smaakvol en homogeen voor te stellen. 
Zo werd ook hier een nieuw publiek van 
mensen die de gewoonte niet hebben 
tentoonstellingen te bezoeken aange
sproken. 

« Ook (de Nederlander) dr Gans ziet 
een mogelijkheid voor samenwerking 
tussen Ijedrijfsleven en kunstenaar, 
maar dan zonder de bevoogding van 
Vroeger. Het bedrijfsleven heeft het 
geld en de apparatuur om de kunste
naar zijn « markt » te verschaffen, met 
in ruil hiervoor het maken van prestige-
publiciteit. Bierbrouwerijen en likeur-
stokerijen (Heineken en Bols) zijn" 
hierin al voorgegaan onder de stimu
lans van dr. Gans ; de verhouding is 
heel zakelijk, waardoor de kunstenaar 
groeit in « maatschappelijke volwaar
digheid » en uit de afzondering van 
zijn atelier wordt gehaald » Deze regels 
verschenen reeds in « De Standaard » 
van 22 juli 1964 (« Museum-man dr. 
Gans wil kunstwarenhuis stichten »). 
Wat deze nederlandse doctor wilde was: 
een kopers-kunsthuis oprichten waarin 
de bezoeker de werken van de wand 
mag tillen, ze vooraan en achteraan be
kijken, waarin hij een eigen kleine kol-
lektie kan opbouwen. Want steeds meer 
mensen zijn hiertoe financieel in staat, 
vooral als de prijzen onder invloed van 
de ruimere afzet lager zouden worden. 
Persoonlijk menen wij, dat er hier een 
kans bestaat dat de kunst haar sociale 
rol, die ze thans onvolledig vervult om
dat de kloof tussen kunst en publiek en
orm is, gaat vervullen. 

sociaal-edukatieve taak 

De sociale opdracht die een galerij 
heeft zien wij voornamelijk in het in
formeren van dat publiek over de kunst 
van vandaag. Door de ontdekking er
van zal de kunst haar invloed laten gel
den in de nieuwe vizie die aan de bazis 
moet liggen van een hervorming van 
ons levenskader. Bij een werkelijk edu-
katieve tentoonstelling zouden in de 
galerij te grote praktische, administra
tieve en financiële hinderpalen oprij
zen, maar men kan er wel het techni
sche aspekt van een kunstwerk uitleg
gen en men kan de smaak van de per
sonen, vooral kinderen, eerbiedigen. De 
edukatieve taak van de galerij zal er 
o.i. voornamelijk in bestaan, middelbare 
leerlingen in staat te stellen iets meer 

te vernemen over de kunst. Zullen 
rondleidingen meer moeten beperkt 
blijven tot de muzea, dan staan de ga-
lerijuitbater niettemin nog enkele ande
re middelen ter beschikking om de 
jeugd tot de kunst te brengen. Wel te 
verstaan indien hij over voldoende 
ruimte, personeel en dus ook geld zou 
beschikken Zo kan hij b.v. per tentoon
stelling, een publikatie van een viertal 
bladzijden tekst met evenveel afbeel
dingen van werken van de expozant 
verzorgen en waarop de leerling zich 
tegen een geringe vergoeding kan laten 
abonneren. Op deze bladzijden geeft de 
uitbater een eenvoudige benadering 
van het kunstwerk Vooraf kan hij ook 
in de scholen — met behulp van kom-
mentaar die op een bandrecorder werd 
opgenomen — of in de galerij zelf ge
kleurde diapozitieven hebben getoond 
die kort de evolutie trachten weer te 
geven van een kunstrichting die door 
een zijner expozanten werd ingeslagen. 
Eventueel kan een eenvoudige, gesten
cilde katalogus, met slechts de naam 
van de kunstenaar, de titel en de tech
niek van het kunstwerk erin vermeld, 
dit reproduktiemateriaal begeleiden. 
Ook films over kunst, te verkrijgen op 
het ministerie van Kuituur, kunnen na-
tuurliik gebruikt worden. Zo nu en d^n 
kan dit edukatieve werk ook wat wor
den opgevrolijkt met en geaktiveerd 
door een prijsvraag. Het is ongetwijfeld 
moeilijk hiervoor een juiste vorm te 
vinden want een edukatieve prijsvraag 
moet zinvol zijn en mag niet zo méar 
een wedstrijd zijn, waarbij ter afwisse
ling eens kunstwerken in plaats van 
sportprestaties op de agenda staan. [ 

In een prijsvraag die in 1955 door,de 
edukatieve dienst van het Riiksmuzeijipï 
te Amsterdam werd uitgeschreven, 
kwam men het gestelde doel zeer nabij. 
In een afzonderlijke ruimte waren 10 
kunstenaars ieder met een ongetekende 
akwarel en een ongetekend olieverf
schilderij vertegenwoordigd. Aan de be
zoekende leerlingen werd gevraagd om 
op een formulier in te vullen, welke 
akwarellen en welke schilderijen van 
dezelfde hand waren. Persoonlijk zijn 
wij ervan overtuigd, dat een jaarlijkse 
provinciale wedstrijd tussen scholen in 
een galerij waar de beste kunstwerken 
vooruit geselektioneerd door plaatselij
ke tekenleraars worden geëxpozeerd, 
met een suksesrijk gevolg in enkele 
Vlaamse steden moet kunnen verlopen. 

perspektieven 

Wij mogen niet verhopen dat de 
Vlaamse zaalhouder binnen enkele jaren 
een soort kultureel werker zal gewor
den zijn, maar wel dat hij aandacht zal 
gekregen hebben voor nieuwe formules 
die in de galerij kunnen toegepast wor
den en ook voor enkele hulpmiddelen 
die hem dienstig kunnen zijn. Wij den
ken o.m. aan het regelmatig en efficient 
maken van reklame, aan het - vooral 
in universitaire steden — rekening hou
den met de interesse van de studenten 
die wij als toekomstige kopers moeten 
beschouwen. De galerijuitbater zal ook 
zoveel mogelijk de zaal in een stad moe
ten bouwen (in de nabijheid van een 
parkeerterrein). En voor of in de nabij
heid van een toeristische galerij is een 
wandelpad gewenst.- Deze zaalhouder 
dient ook liefst de expozanten in hun 
aktiefste leeftijdsperiode, nl. tussen 30 
en 60 jaar, te kontrakteren, een kunst
werk van de expozant in net uitstal
raam van de winkel te plaatsen en — 
zoals in Amerika — elk werk behoor
lijk te verlichten. Verder moet hij voor 
zichzelf uitmaken aan welke financiële 
voorwaarden de expozant bij hem zal 
tentoonstellen, er wel aan denkend dat 
dé meeste mogelijkheden die een «ten-
toonsteller » ondervindt hun oorzaak 
vinden in de faktor tijd en dat de expo
zant dus niet in de eerste plaats de zaal 
huurt, maar wel de inspanningen be
taalt die door de zaalbeheerder worden 
geleverd om een kunstwerk te verko
pen. Wij zijn er daarom voorstander 
van, dat voor de expozant de huurprijs 
van de zaal zou dalen in evenredigheid 
met de stijging van het procent op de 
verkoop van een werk. Er kan noch
tans ook de overeenkomst gemaakt wor
den, dat de zaalhouder enkel een huur
prijs zal ontvangen, dus geen "^r op de 
verkoop, wanneer de expozant zelf de 
werken verkoopt op de tentoonstelling. 
Tot slot wensen wij van ganser harte, 
dat er ook van het verkooosisteem dat 
sinds een 15-tal jaren onder de bena
ming « Kunst in ieders bereik » in 
meer en meer tentoonstellingszalen 
binnensijpelt, door de vlaamse zaaluit-
bater zou gebruik gemaakt worden Ar
tiesten met een zekere faam verbinden 
er zich toe, op een kollektieve tentoon
stelling hun werken tegen de maxi
mumprijs van gewoonlijk 10.000 frank 
van de hand te doen, en de koper kan 
dit bedrag uitbetalen door middel van 
maandelijkse stortingen De artiest ont
vangt echter de volledige som onmid
dellijk, dit door een aan de tentoonstel
ling medewerkende bankinstelling Het 
is gebleken dat dit initiatief de verkoop 
van kunstwerken in aanzienlijke mate 
doet stijgen. 

P-p. 
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haareig 

schandaal 
Zij was een vrouw van vierendertig, maar ze zag er nau
welijks vijfentwintig uit. Hij was nog geen twintig, maar 
leek veel ouder. Zij was de lerares en hij zat bij haar in 
de klas. Jammer genoeg hielden ze van elkaar. Misschien 
heeft zij er zich rekenschap van gegevenen hij niet — of 
andersom — maar in elk geval heeft de mensenmaat
schappij hun onmogelijke liefde niet aanvaard. GabriëUe 
Bussier heeft tenslotte zelfmoord gepleegd : het logische 
gevolg van een haatkampagne die de goegemeente zo 
deftig op touw had gezet. Want zie je, er zijn ook deftige 
moorden en er bestaan geen wetten om die te bestraffen. 
Je kan natuurlijk knusjes in je gemakkelijke morgenze
tel denken : « Hier gebeurt zoiets niet en mij overkomt 
dat niet... » maar elke dag zoekt onze samenleving naar 
een portie sensatie, een brok schandaal. Je hebt zo wat 
je de « gespecializeerde » pers zou kunnen noemen : met 
veel suggestieve foto's en vlammende titels gooien ze het 
vergift naar ons, het gretige lezerspubliek. En wij lezen 
maar : is het waar .. van Margaret en Tony ? Kom nou, 
een fotograaf en een prinses, dat gaat immers niet, en 
hebben we het niet gedacht ? Misschien zeg je morgen 
w e l : zie je wel, had ik het niet gezegd ? Rie en Mie ? 
Nooit zou het boteren ! En je slaat de handen in elkaar, 
van verbazing, van heilige verontwaardiging, je wordt 
wat roder en je gnuift : wat gezellig dat de anderen zo-
véél slechter zijn, hèhè ! 
Of het nu bij het kopje koffie gebeurt of tussen de pinten 
bier, wij, vrouwen en mannen vinden woorden genoeg 
als wij « iets » weten. Zelfs de sport levert dankbare ge-
sprekstema's . over die gedopeerde, gedrogeerde, je 
weet wel, en over die voetballer, hoeveel heeft hij opge
streken om ernaast te sjotten ? 
Dan haal je de schouders op en denkt : « Geen rook zon
der vuur ! ». Dat meenden de bewoners van het kleine 
oori Reinfeld bij Lübeek in Duitsland en elf dames zorg
den ervoor dat een onschuldige twaalf jaar lang in een 
gevangenis doorbracht. 
Nee, wij zullen wel nooit iemand van moord beschuldi
gen. Maar alle dagen beweren wij zoiets in de aard van : 
« En hebben de buren die auto niet op afbetaling ge
kocht ? En is het dochtertje van de slager geen lichte 
meid, met zo'n lange mantel en zo'n korte jurk ? En 
zwelgt dat artistencafeetje niet in marihuanawalmen en 
is de overbuur, die alleen woont en steeds zo Iaat thuis
komt, soms niet met een Oscar-Wildekompleks behept ? 
Ach, misschien hebben je buren de auto wel dank zij de 
eindejaarsloterij op de kop getikt, en het meisje kan een 
verkoopstertje uit een boetiek zijn dat reklame voor de 
zaak maakt en het artiesten-cafeetje is wel niets meer 
dan dat en die eenzaat, is dat soms niet de laatste wijze 
die in stilte de waarheid zoekt ? 
Ghandi leerde ons dat de wereld door haat is vermoeid. 
Het lijkt wel alsof we moeder aarde doodop willen. 

huguette d.b. 

de nieuwe pest is onder ons 

Wij heben het « geluk » ge
had vijfentwintig jaar aan de 
oevers van de Dender te wo
nen Dit geluk werd nog ten 
zeerste vergroot door de aan
wezigheid, aan de overkant van 
deze riool, van een vilbeluik 
In de omgang en bij de men
sen van Denderleeuw (Oost-
Vlaanderen) en Teralfene (Bra
bant) en omliggende gemeen
ten noemt men dit vilbeluik 
het « Stinkkot ». De ware naam 
is echter Animalia. En werke
lijk dit stinkkot is een dierlijke 
onderneming. De funktie van 
dit bedrijf is belangrijk te noe
men omdat het allerlei « din
gen » verwerkt waarmee men 
elri^rs toch geen blijf wee+. 

Als daar zijn : krengen, afval 
uit slachthuizen, ingewanden, 
afgehakte paardepoten, koeho-
rens, staarten en wat weet ik 
allemaal meer. 

Wij hebben de fabriek de 
laatste vijftien jaar zien groei
en van een roestig onderne
minkje tot een moderne en 
steeds ui tbreidende fabriek. 
Schepen leggen er dagelijks 
aan, tankers uit de ons 
omringende landen brengen en 
halen ladingen weg. In alle eu
ropese talen staat op een muur 
in fosforletters « verboden te 
roken ». 

Op feestdagen worden al de 
vlaggen van de landen waar
mee gehandeld wordt uit de la 
gehaald en een hele vlaggemast 
is nodig om deze, de skandi-
naafse kleuren bovenaan, een 
plaatsje te geven. 

Maar eerst nog even de si
tuering : als je van Hekelgem 
over Teralfene (pas op van de 
té smalle Denderbrug en zet 
de ruitenwissers aan want op 
« gezegende dagen » spat het 
schuim je tegen) Denderleeuw 
binnen rijdt kom je tussen 
twee fabrieken. Rechts een 
konservenfabriek die zelden de 
grens naar de vervuiling over

schrijdt, l inks het vilbeluik 
An'.malia. een net uitz enrie fa
briek met gele en lichtgrijze 
gebouwen. Een fabriek die met 
zo onmiddellijk doet denken 
aan een stinkkot. Wat verder 
staat de Rijksmiddelbare school 
die met haar sportterrein aan 
de gronden van Animalia 
grenst. Om dit vuile landschap 
te vervolledigen heeft het ge
meentebestuur van Dender
leeuw in die omgeving 'n stort 
toegelaten dat reeds maanden 
een van de voornaamste straten 
van Denderleeuw verpest en 
waar men zich soms in het 
Londen van de mistige dagen 
waant. Het zich sterk uitbrei
dende stort groeit ook naar de 
speelterreinen van de rijks
school toe... 

De kamions van Animalia r i j 
den met een plaat waaroo s+aat 
dat kontrole door het ministe
rie van Volksgezondheid wordt 
utigeoefend. Als deze kamions 
naar de fabriek terug keren la
ten zij een weerzinwekkende 
geur na en vaak wordt hun 
weg afgelijnd door hopen inge
wanden, afgehakte paardepo
ten, koehorens, en weet ik veel, 
wat reeds in staat van ontbin
ding verkeert en dat op de 
koop toe dagen langs de straten 
blijft slingeren. Vooral in de 
bochten gaan bovenvermelde 
zaken wel eens vaak overboord. 

Nee, wanneer het stinkkot 
« lost », zoals de mensen zeg
gen, is het niet lief meer. Waar
lijk de stank is zó, dat eens hij 
in huis hangt en tot de slaap
kamers doordringt familieleden 
op bezoek aan overnachten ver
zaken. De mensen uit de buur t 
hebben dan als stelregel wan
neer het enigszins mogelijk is 
de ramen open te zetten want 
de tijd dat het niet sinkt is zo 
kort. . . 

De vraag die vooralsnog open 
blijft is of de ui twasemingen 

"HET VOLK" 

Wie te Denderleeuw komt. 
Vilbeluik oorzaak 

trekt er zim neus op 
van alle kwaad/* 

behalve de stank ook nog ge
vaarlijk zijn voor mensen, die
ren en planten. Want wanneer 
men vroeger al eens een grapje 
maakte over de geuren laat de 
huidige situatie dit nauweli jks 
nog toe. Leerlingen van de 
Rijksschool in de De Naeyer-
s t raat werden onlangs nog on
wel in hun klas en moesten 
braken. 

De direktie van Animalia 
geeft het gemeentebestuur de 
schuld voor de slechte geuren 
van het gemeentelijk stort 
want deze zelfontbrandende 
rotboel steekt het stinkkot wa t 
de reuk betreft naar de kroon ! 

Klacht werd door de school 
bij Volksgezondheid neerge
legd. 

de verantwoordeliiken ? 

Bij dergelijke gevallen ga je 
onmiddellijk naar de verant 
woordelijken zoeken. De Den
der, waarvan nu al genoeg in 
alle mogelijke toonaarden de 
teloorgang als de meest visri j
ke rivier beschreven werd, 
wordt van Geraardsbergen tot 
Dendermonde nog dagelijks 
met viezigheid volgepompt. Hij 
is een st inkende t raagdri jvende 
olieriool die op zomerdagen 
staat te prut te len als op een 
zacht vuurtje. De fabrieken er
langs weten er meer van 

De Animalia, blindelings te 
bereiken van Pamel, Ternat , 
Welle, Erembodegem en soms 
van nog verder, is een masto
dont geworden onder kontrole 
van de staat. Een nutt ige fa
briek die vele arbeiders uit de 
streek werkgelegenheid geeft 
maar waarbi j men zich moet 
afvragen of al het nut nog wel 
opweegt tegen de onleefbaar
heid die een dergelijke fabriek 
met zich meebrengt . Is het ge
meentebestuur niet te gemtak-
keiijk geweest met de uitbrei
ding van dit ongezellig bedrijf? 
En de arbeidsdokter, is hij niet 
de gepaste man om een kontro
le, ook naar buiten uit. te voe
ren ? 

En dan het stort dat dag en 
nacht ligt te branden en de af
val van een gemeente van tien
duizend inwoners waarin alles 
dicht bij mekaar ligt, dorps-
kom, station, scholen sportte-
reinen enz... niet vlot weet te 
verwerken. Daartussen een 
school, helemaal ingesloten 
door gevaarli jk-riekende ele
menten. Want ook vóór de 
school, waar turn- en feestzaal 
ligt, rijden de volgeladen stink-
kamions voorbij. . . 

Mensen die het goedmenen 
met hun gemeente en de leef
baarheid vinden dat het er nu 
moet van komen. Een jaar van 
natuurbescherming ( = mensen
bescherming !) is voorbijge
gaan, het heeft moeten duren 
tot een aantal kinderen ziek 
werden eer men wakker schoot. 
Een protestbeweging is op gang 
gekomen tegen de verpestende 
reuken rond de Denderbrug 
tussen Denderleeuw en Teral
fene. 

De nieuwe pest is onder ons... 

sybren 
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liever een « verhaaltje » 

Het zou ons Jirouwens niet 
verwonderen moest ook het 
westeuropese publiek in meer
derheid zich uitspreken voor 
de figuratieve kunst en daarbij 
zelfs een wansmaak aan de dag 
leggen, die we niet van van
daag kennen. Het « prentje », 
het « verhaaltje », de « anek
dote » of het braaf gepenseeld 
tafereeltje doet het nog altijd 
bij het publiek, dat ver weg 
blijft van de moderne kunst
tentoonstellingen, doch de mu-
zea en grote centra plat loopt 
wanneer er oude meesters ten
toongesteld worden, in groep of 
individueel. Hoe verklaart men 
anders het aanhoudend grote 
sukses van de zgn. herdenkings
tentoonstellingen, die ingericht 
worden naar aanleiding van de 
zoveelste verjarmg van de ge
boorte of de dood van een of 
ander beroemd meester ? Of de 
bijval die een Dali geniet — 
om maar één voorbeeld te ne
men — ook al gaat het hLer 
om een levende meester, die 
echter als surrealist inhaakt in 
de onbetwistbare bijval, die 
het raadselachtige momenteel 
bij het grote pbliek haalt (cfr. 
de rush naar de science fiction-
verhalen, de thrillers, het grie
zelverhaal m literatuur en 
film). 

Hoe dan ook het kanadese 
publiek stak zijn mening niet 
onder stoelen of banken. Het 
bekende doek van MiUet « Het 
Angelus van de landbouwer » 
prijkt als werk dat het meeste 
aantal stemmen behaalde aan 
de top van deze opiniepeiling. 
Moest het om een politieke 
partij gaan, men zou zeggen 
dat Millet de volstrekte meer
derheid behaalde, vermits 51 
t.h. der ondervraagden dit ro
mantische werk bovenaan op 
hun voorkeurlijstie plaatsten. 

Met een jaar vertraging verschenen nrs. 3 en 4 van 1969 van het door de Unesco uitgegeven 
tijdischrift « Museum ». Deze twee nrs. zijn essentieel gewijd aan een onderzoek, ingesteld 
door de kanadese afdeling van het « Internationaal Komitee der Muzea » over de houding van 
het publiek tegenover de schilderkunst van de twintigste eeuw. Uiteraard gaat het hier om het 
kanadese publiek en kan men dus niet zeggen dat de rezultaten van dit onderzoek geldig zijn 
voor de hele westerse wereld. Opvallend is nochtans de konservatieve smaak van het publiek, 
waarbij vooral de abstrakte richting zeer lage cijfers haalt tegenover de figuratieve richting. 

liever het «angelus» dan 

«les demoiselles d'avignon » 

grondig onderzoek 

Men ging als volgt te werk ; 
per onderwerp werden series 
reprodukties geklasseerd en 
aan de ondervraagden getoond, 
door gespecializeerden in de 
opiniepeiling (dus personen die 
volslagen vreemd waren aan 
de kunstsektor en dus de on
dervraagden ook niet beïn
vloedden door het stellen van 
suggestieve vragen). Men on
dervroeg een gelijk aantal man
nen en vrouwen uit alle sociale 
klassen en gedozeerd volgens 
leeftijd. Uit een lot van 23 se
ries reprodukties werden tel
kens willekeurig vier reeksen 
gekozen. De ondervraagde 
moest uit deze reeksen 10 re
produkties kiezen en rangschik
ken volgens persoonlijke voor-
keiu-. Aldus ' '"'am men reeds 

aan de weet dat Millet het op 
alle andere schilders haalde, al 
is men nog lang niet klaar met 
het onderzoek, dat pas in de 
loop van 1971 zal beëindigd 
zijn. De ondervraagden moes
ten nl. ook de redenen opgeven 
waarom ze bepaalde werken 
kozen en andere niet. 

Het is intussen opvallend dat 
het publiek, dat zo geredelijk 
allerlei technologische vernieu
wingen aanvaardt, zo weiger
achtig staat tegenover ver
nieuwde kunststrekkingen. In 
de serie « stille groepen » be
haalde Millet het meeste aan
tal stemmen. Weber, Picasso 
en Toulouse-Lautrec werden 
als pervers ervaren, Mire werd 
een « wanordelijk kunstenaar » 
genoemd, Rouault en Renoir 
kwamen er nog het best van 
af, tegenover Leger, die een 

« afficheschilder » wordt ge
noemd, terwijl als Kokoschka 
en Dufy « middelma-tige teke
naars » werden betiteld. Klee 
werd « kinderachtig » geacht, 
Matisse werd gekatalogeerd bij 
tekenaars van... stripverhalen. 

bevestigt bestaande 
toestand 

Het onderzoek wees ook uit 
dat de moderne kunstenaars re
latief weinig gekend zijn bij 
het grote publiek dat daaren
tegen wel de namen en vaak 
het werk kent van oude of klas
sieke schilders. Dat blijkt trou
wens geen tipisch noord-ame-
rikaans verschijnsel te zijn, al 
zullen de verhoudingen in Eu
ropa wel enigszins anders lig

gen. Zonder opiniepeilingen 
weten we echter dat ook hier 
het zgn. grote publiek onbegrij
pend zoniet afwijzend staat te
genover de kunst van deze 
eeuw en zeker niet in staat is 
enig begrip en waardering op 
te 'brengen voor bvb. de ab
strakte kunst, die sinds haar 
ontstaan een aangelegenheid is 
gebleven van een dan nog vaak 
geblazeerde minderheid, die er 
echter wel in slaagde in kri
tiek en beïnvloeding door de 
massa-media de toon aan te ge
ven terwijl de « aanhangers » 
van de meer op klassieke maat
staven steunende kunst het 
pleit verloren, ook omdat ze 
geen groep vormden en soms 
weinig overtuigend «materiaal» 
konden aanbrengen. De kon
testatie tegen de aberraties van 
de moderne kunst miste dan 
ook stootkracht en beging de 
vergissing, alles over een zelfde 
kam te scheren. Het is immers 
duidelijk dat men uit de rezul
taten van de hier aangehaalde 
opiniepeiling geen absoluut be
sluit mag trekken, al is het wel 
zo dat dit rezultaat voor de 
protagonisten door dik en dun 
van de modernistische richtin
gen een les inhoudt nL deze 
van een grotere bescheiden
heid. De enquête bevestigt 
slechts een bestaande toestand, 
doch verklaart ze deze keer 
vanuit het standpunt van wat 
ook in de beoordeling van de 
kunstproduktie « de zwijgen
de meerderheid » mag genoemd 
worden. Voor één keer heeft 
deze meerderheid gesproken, 
krasse uitspraken gedaan, waar
mee muzea- en galerijdirekties 
dan toch — ondanks verkeerde 
beoordelingen of overdrijvin
gen, onvoldoende kennis enz, —-
rekening zullen moeten hou
den. 

S.W; 

• Tot 27 februari wordt in de « Galerie Riva 
Gauche Fred Lanzenherg » Grote Zavel 32 
te Brussel een tentoonstelling « Zeldzame 
edities van amerikaanse pop-artiesten » ge
houden • 
• De bekende zwarte soul-zanger James 
Brouwn en zijn orkest (25 man) treden op in 
de Arena-hall, Arenaplein 1 te Deurne-Zuid 
op 28 februari a.s. om 14.30 u. Kaarten aldaar, 
tel. 32.95.83. Dezelfde dag wordt de show op
gevoerd in « Vorst Nationaal » te Brussel om 
21 u. Organizatie : Antwerps Studenten-
korps • 
• Het troetelkind der lichte muze — zoals de 
folder hem noemt — Herman Van Veen 
treedt op te Brussel op uitnodiging van de 
VACV in het britssels paleis voor schone kun
sten op zondag 21 februari om 2030 u. als 
parodist, violist, zanger en crazy showman. 
Kaarten tel. te rezerveren op nr 02/12.50.45 
(200, 150, 125, 100 en 75 fr.) • 
• « Waarom slaap je liefje ? » van Jos Van-
deloo wordt donderdag 18 febr. om 20 u. in 
Centrum Reinaert. Reinaertstraat 26 te Gent 
opgevoerd door het Brussels Kamertoneel. 
Inrichting Davidsfonds. Inkom 40 en 50 fr. • 
• « Jusi before the war » is de benaming 
van een foto-tentoonstelling, die een beeld 
wil geven van het dagelijks leven in kleine 
en grote amerikaanse steden in de dertiger 
jaren (dus zoals de titel zegt : vlak voor de 
oorlog). De tentoongestelde keus is afkom
stig uit de biblioteek van het amerikaans par
lement en omvat fc to's imn John Collier, 
Jack Delano. Sheldon Dick. Walker Evans, 
Dorothea Lange, Russell Lee, Edwin Loche 
e.a. De tentoonstelling wordt gehouden in de 
Houyoux Galerij van de Koninklijke Biblio
teek Albert 1 van zaterdag 10 iebruari tot 
13 maart • 
• In oktober wordt in de koninklijke Biblio
teek te Brussel een tentoonstelling « Noord-
nederlandse miniaturen » gehouden. Het ant-
werpse Mayer-Vanden Bergh Muzeum zal 
daartoe drie dubbelbladen uit een missaal van 
1439 van het klooster Aqnietenbera in bruik
leen afstaan • 
• In het kader van de viering van het 25-
jarig bestaan van het belgisch^nederlands 
kultureel akkoord orqanizeert de stichting 
Literaire Dagen Eindhoven samen met de 
stichting Kulturele Integratie van Noord en 
Zuid een literaire prijvraag voor jongeren 
tot 21 jaar uit Nederland en Vlaanderen. Alle 
nerschijningsvorm-en van de nederlandse taal 
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mogen gebruikt worden en de inzendingen 
mogen zowel de werkelijkheid weergeven als 
op fantazie berusten. Er zijn tien prijzen van 
elk 1400 fr. en tien aanmoedigingsprijzen van 
elk 700 fr. De deelnemers mogen niet ouder 
zijn dan 21 jaar en moeten de zuidnederland-
se provincies Noord-Brabant, Ned. Limburg, 
Zeeland of Vlaanderen bewonen. Alle nadere 
inlichtingen voor Vlaanderen bij de Stich
ting Kulturele Integratie Noord en Zuid, Jan 
van Rijswijcklaan 28. 2000 Antwerpen, tel. 
03/37.61.07 • 

• Het januarinr. van « Vlaams Muziektijd
schrift » wordt ingeleid met een « Ontmoe
ting met Vlaamse komponisten : Jan Ouël » 
een geboren Oostendenaar, inspekteur van 
het gesubsidieerd muziekonderwijs, met een 
gestage ontplooiing van een schitterende mu
zikale carrière met orkeststukken, concerto's, 
suite's en ook fanfarestukken. Bernard Huys 
schrijft over de muziekafdeling van de ko
ninklijke biblioteek te Brussel ; « Johannes 
Ockeghem en zijn tijd herdacht te Dender-
monde » door Jacques van Deun is de derde 
bijdrage van dit nummer, gevolgd door een 
interview van Rina Barbier met André Le-
clair over het ballet van Vlaanderen Verder 
de vaste rubrieken : muziekbiblioteek. boek
bespreking, grammofoonplatenrubriek, quod 
libet, koor- en verenigingsleven. Jaarabonne
ment 125 fr. op pr. 963.36 van het ANZ. 2000 
Antwerpen. Oudaan 22-24 • 

• Op 23 februari a.s. brengt de VTB-VAB in 
samenwerking met het ANZ en Jeugd en Mu
ziek het Ballet van Vlaanderen naar de KVO 
te Antwerpen. Een baletavond, die geen enke
le liefhebber kan en mag missen !, • 
• Amaat Hoebeke zet de tweede reeks ten
toonstellingen in van het seizoen in « Caryati-
de r>, Vrijheidsplein 4 te Brussel Geboren op 
22 december 1922 te Woubrechtegem in Oost-
Vlaanderen is Hoebeke een hipersensitief 
temperament, die tans vaak monochroom 
werkt in een oeuvre dat raadselachtig aan
doet. Van 10 tot 23 februari, dagelijks van 
11 tot 20 u. • 
• Herman Van Veen, Nederlands eerste all-
round-kabaretier, komt na zijn jongste sukses 
in Nederland, op toernee in Vlaanderen. Te 
Antwerpen gingen vorige week reeds twee 
voorstellingen door. Woensdag 17 febrvuri 
komt Leuven aan de beurt (Alma II), zondag 
21 februari te Brussel (paleis voor schone 
kunsten) en zondag 28 februari te Gavere • 
• Marleen Dieltiens, Ronny Nuyts, Frieda De 
Booster en Stef Antonissen, allen studenten 
van de grafische afdeling van de akademie 
te Antwerpen, stellen tot 20 februari ten toon 
in dé galerij « Herten Aas », Haverwerf 13 
te Mechelen. Het gaat om etsen, litho's en 
monotypes • 
• De tentoonstelling Goemaere, in « Celbe-
ton », Kasteelstraat 1-2-3 te Dendermonde, 
wordt ingeleid heden zaterdag 13 februari om 
20 u. met een paneelgesprek over « kunst en 
manipulatie » • 
• De negende Vlaamse Boekenbeurs in de 
tentoonstellingszaal van het centraal station. 
te Brussel wordt gehouden van 24 februari 
tot en met 5 m,aart a.s. Vorig jaar werden 
36.000 bezoekers geteld. Dagelijks, zcm- en 
feestdagen inbegrepen, vrij toegankelijk van 
10 tot 19 u • 
• De ABN-veertiendaagse start dit jaar op 
13 maar a.s. in het stadhuis te Tienen om 
16 u. met als tema ; de taal en de sport. Piet 
Theys handelt over « humor in de sport ». 
De slotplechtigheid heeft plaats te Bru.ssel in 
de Beneluxzaal van het Kongressengebouw 
met als sprekers de Nederlanders dr. J. Vee
ring en drs. H. Bakker en VUB-rektor Gerlo 
(om 15 u.). Om 20 u. worden in de grote kon-
certzaal van de BRT, Flageyplein, vlaamse 
komponisten vertolkt Nadere inlichtingen — 
o.m. in verband met propagandamateriaal — 
op het algemeen VBO-sekretariaat. Treuren-
berg 4. 1000 Brussel tel. 02/18.09.61^ O 
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a. den doolaard 70 
Tussen de foto's die het persagentschap Belga de pers in België stuurt 

vonden vve een mooie foto van de dichter, joernalist en romanschrijver A. 
Den Doolaard (pseudoniem van Cornells Spoelstra) n.a.v. zijn zeventigste 
verjaardag. Eer Belga zich gewaardigt tussen haar vele en soms waardeloze 
foto's de foto van een jarige en knappe nederlandse schrijver te stoppen 
stroomt er heelwat water door de Grote Rivieren. 

Op zeven februari werd deze eeuwige doolaard zeventig en meteen kregen 
we van deze schrijver-op-rijpere-leeftijd herdenkingsgeschriften die zomaar 
niet tussen de andere boeken kunnen geplaatst en vergeten worden. 

Den Doolaard titelt zijn memoires « Ogen in de rug ». Ogen waarmee hij 
achterom kijkt naar zijn verwezenlijkte droom, een droom die ons afgunstig 
maakt. Een afgunst die we afreageerden en ook voedden door het lezen van 
zijn boeken. 

Toen Den Doolaard in 1958 « Het leven van een landloper » het licht liet 
zien werd zijn periode van de autobiografie ingeluid ,daar zou een vervolg 
komen want het avontuurlijke en literaire leven van deze trekker was zeker 
nog niet uitgewandeld. 

Nu bekijkt Den Doolaard met achterwaartse ogen wat hij publiceerde en 
noemt hij de auteurs en mensen die hem bezighielden en waarvan hij hield 
en nog houdt. Den Doolaard is een schrijver geweest die schreef wat hij be
leefde en beleefde wat hij wou. Hij was behept met een droom die we allen 
dromen maar die hij realizeerde. De droom om de dagelijkse sleur te door
breken, de job van elk dag en de gewoonte te verlaten en nou eens echt gaan 
doen waar men zin in heeft. Eerst de vrijheid en de zon zoeken en dan zien 
we wel. Onze naam die ons burger houdt veranderen in doler, landloper. 

Den Doolaard heeft het gekund. Wij kunnen slechts toezien en afgunstig 
zijn. Hij was een bediende die het niet slecht had en werkte bij een petrole= 
ummaatschappij, hij schreef mooie gestroomlijnde gedichten die voor vriend 
Marsman een aanleiding waren om hem, Spoelstra, aan te moedigen. Maar 
Spoelstra sprong uit de band van de gewoonte. Heeft de petroleummaatschap-
pij gelaten waar ze hoorde, in Den Haag, en is aan zijn tocht begonnen die 
van tijd op adem kwam in de vorm van boeken die dan regelmatig en dan 
weer na een langere poos ter wereld kwamen. Hij trok naar het zuiden van 
Frankrijk : de klassieke droom. Hij vond er zon. wijn en de azuren luchten. 
Hij deed er zo een beetje van alles wat met wijnbouw te maken had. Het 
leverde een boek op : « De druivenplukkers ». En dan komen in 1933 : « De 
herberg met het hoefijzer », drie jaar later « De orient express ». Elf jaar 
nadien, in 1947 « Het verjaagde water ». In 1953 « Kleine mensen in een grote 
wereld », dat zeer menselijke boek en terug drie jaar later « Het land achter 
Gods rug » « De goden gaan naar huis » verschijnt in 1966. 

Den Doolaard zou zijn naam waardig niet enkel in Frankrijk blijven. Wij 
vinden hem in het verre oosten, Noord-Afrika en tijdens de oorlog als radio
man in Londen. En ook in Zuid-Slavië van waar hij « De herberg met het 
hoefijzer » meebrengt en « De orient express » 

Zonder dat zijn lezers het ook maar beseften is een geliefd auteur zeventig 
geworden. Een ogenblik om hem te gedenken. Den Doolaard helpt ons, hij 
schenkt ons een herinneringsboek kado. Een boek waarin we met hem door 
ogen op de rug naar zijn literaire verleden kijken. Leef lang doolaard van 
ons har t ! 

sybren 

bert deoorte 
k r u i s o f m u n t 
Al wat je doet/is maar teken/Het wezen moet/de naam

schelp breken 

AL wat we wensen/is maar waan/De kern der mensen/ 

trekt ons aan. 

Je moet Decorte kennen om 
zijn naam onder zijn laatste 
bundeltje rijmen en dichten te 
kunnen plaatsen. Hij is de man 
met de lach van de laatsten op 
het feest wanneer de houten 
kop met de zon aanbreekt. De
corte die de laatste maanden 
weer in de aktualiteit kwam 
met verzamelingen die ons 
boeien als de « zaken » die een 
foorkramer in zijn valies-vol-
niks heeft waarmee hij ieder
een nieuwsgierig maakt en be
zighoudt. Hij is de charmante 
man aan met witte lakens en 
volle wijnglazen versierde tafel 
op dichtersfeesten in weelderi
ge boomgaarden, 's avonds. Zijn 
rijmen en dichten zijn grap
pen, spelen Maar zitten toch 
kunstig in mekaar gedraaid en 
geweven. Zijn spelletjes zijn 
gemakkelijk op te lossen maar 
hadden ook niet de pretentie 
kopbrekens te zijn. Ze zijn en
kel mooi en men vergeet ze 
niet want onder dat « ik » voel 
je je zelf. 

Kruis ol munt, dat is zowat 
de stand van zaken voor het 
muntstuk ^til ligt Het vakuum 
waarin je ie bevindt, de ruim
te na de worp het luchtledige 
waarin je nog alle kansen hebt 
om te winnen of om te verhe
zen : kruis of munt zal het zijn 

Een spelletje . 

De verzamelde rijmpjes en 
dichten werden tussen 1936 en 
1969 geschreven door een man 
van wie men vertelde dat hij 
in de jaren '35 het wonderkind 
van de vlaamse dichtersbent 
was. Hij had toen furore ge
maakt met Germinal, zijn len
te. Gedichten die hij geschre
ven had toen hij na zijn kolle
getijd als loopjongen werkte. 
Een bundel die op hem het eti
ket van het vitalisme geplakt 
had, toen kwam Orfeus gaat 
voorbij en Een stillere dag. Hij 
was toen naar de bezinning -ia 
zijn uitbundigheid op zoek ge
gaan en ging nadenken 
over de jeugdjaren die woelig 
waren Om tenslotte het juiste 
evenwicht te zoeken tussen 
uitbundigheid en ernst Maar 
de genieter van alle goede din
gen bleef hij. Hij kwam naar 
het Pajottenland dat hij met 
vrouw en kinderen ging bewo
nen en dat mooie gedichten 
over Brabant leverde. In een 
vraaggesprek met De Ceulaer 
vertelde hij eens dat er anar
chie m het huishouden mocht 
zijn Hij is een verdraagzame 
beminnelijke man die zoals m 
zijn Onvoltooide cyclus voor 
Herman Teirlinck herinnert 
aan de « ogenblikken in 
een echt brussels café waar wij 
de zaalge zegen van een glas 

geus-lambiek proefden als een 

malse regen die de kluiten van 
het te lang droog gelegen bra-
bantse veld bedauwt... » 

Dit is het ware gelaat van 
de man die de geschiedenis van 
Uilenspiegel herdichtte en ooit 
eens verklaarde : « Want weet 
het waar gezicht mijnszelve is 
niet zo bont getatoueerd ...». 

Waarom Decorte sinds jaren 
geen gedichten meer schreef 
heeft hij nooit goed uitgelegd. 
Eens wist hij te vertellen « om
dat ik te veel werk heb.. ». 
Maar vertalen dat deed hij wel, 
Villon en Baudelaire waren 
zijn mannen, en Japanse gei
shaliedjes achteraf en De 
schelm van Salamanca ging ook 
door zijn handen. Moederken 

van Gezelle zette hij in latijn 
om : het werd In memoriam 
matris. Het lijkt ons alsof het 
vertaald intiemer en drama
tischer werd. 

In Kruis of munt vindt men 
pareltjes, glashelder, ongekom-
pliceerd. Haast een aanfluiting 
van wat men onder poëzie ver
staat ; zoals de vondst van de 
fluit van Pol De Mont, een 
knotsgek gedicht dat hij in 1950 
schreef. Eens te meer blijkt 
dat Decorte niet alleen de dich
ter van de balladen is, niet al
leen verzen maakte met latijn-
se zwier maar ook gelegen 
heidsgedichten zoals het ge
dicht voor de trouwboekjes van 
de gemeente Etterbeek. En ook 

de dichter van glasheldere 
poëzie als : « slechts wie uit 
niets het paradijs kan halen is 
als een God die nieuwe bron
nen hoort » 

Wat men ook moge beweren : 
ook al haalt Kruis of munt met 
de hoogten van vorige bundels 
die Decorte ons schonk, hier 13 
weer een talent aan het werk 
geweest, een rasecht dichter 
die weet hoe groot en goed zija 
gedichten zijn want het laatste 
bundeltje Decorte is nog 
geen tien cm breed en haast 14 
cm hoog... 

Net zoals we dit artikeltje 
begonnen met het openings
versje eindigen we met het 
eindrijmpje : 

Het tarwebrood de tei l /al de ingrediënten/van een buco

lisch bestaan/hebben afgedaan. 

We leven verpakt/en dichtgeplakt. 
mvl 

Kruis of munt, Bert Decorte — Vitg. Colihrant, Deurle. 

In Zweden doodde de politie zwanen omdat olie hun veren niet meer waterdicht Meld. De dieren 
waren gedoemd van kou te sterven. 
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hovaardij 

Als programma was de hovaardij 
stukken beter dan de eerste editie in de 
reeks De Zeven Hoofdzonden. Stond 
inderdaad de gierigheid niet boven het 
peil van de klassieke bonte-avondhumor 
dan was nu het medium ten volle aan
gewend om de humor te doen overko
men. 

Walter Moeremans is een groot ak-
teur en het was dan ook een gelukkige 
keuze hem te vragen voor de hoofdfilm. 
De manier waarop hij de diverse perso
nages uitbeeldde getuigt van een bie-
zonder groot akteertalent. Als de vlaam-
Be tv er ooit zou aan denken een reeks 
ontspanningsshows te maken met of 
rond één akteur, zoals vroeger met Nand 
Buyl gebeurde, dan zouden wij na deze 
Hovaardij onmiddellijk en zonder enig 
voorbehoud tippen op Walter Moere-

"^och zijn wij niet onverdeeld geluk
kig met deze hovaardij-hoofdzonde. Op 
de eerste plaats snappen wij niet wat in 
deze uitzending een persiflage op Will 
Ferdy eigenlijk kwam doen. Enig ver
band tussen Will's bekentenis in « Zo 
zijn » en hovaardij hebben wij nooit 
ge-'ien. 

"̂̂ aar bedroevend ongelukkig vonden 
W'' de scène in het sterfhuis. 

Ter herinnering : een lid van het acht
bare gezelschap vraagt in het sterfhuis 
of soms iemand naar Canzonissima ge
keken heeft. Onmiddellijk daarna komt 
Anton Peters in beeld die een in memo
riam uitspreekt. Wie tijdens de vorige 
canzonissima eveneens Anton Peters 
hpt uiterst bondige in memoriam Ron 
Davis heeft zien uitspreken moet toch 
eventjes gegruweld hebben. Misschien 

illlii!iiiiiliiiil!ililÉli{ülii' 

Het toneelspel van PiranAello voor tv bewerkt is maandagavond om 20 u. 10 op 
BRT te zien : Zes personages zoeken een auteur. 

was deze sekwensie opgenomen lang 
voor het overlijden van Ron Davis. Dat 
is mogelijk maar raakt onze kouwe kle
ren niet. in dat geval hadden de verant
woordelijken voor dit programma toch 
minstens de canzonissima-zin kunnen 
schrappen. Nu was dit een hoogst onge
paste storing in een goed programma. 

keromar 
Volgende week start het nieuwe 

Vlaamse jeugdfeuilleton Keromar. Een 
tijdloos verhaal vol simboliek. Kronolo-
gisch te situeren zowel in de prehisto
rie als na een eventuele atoomoorlog. 

In een arkadisch landschap leven de 
Kerten, een vredelievende volksstam. 
Beweren dat zi:| zoals de oude Belgen 
uitsluitend van jacht en visvangst leven 
is een tikkeltje te simplistisch mis
schien, maar zij brengen hun dagen 
toch vooral in speelsheid door. Alles 
gaat goed tot de oorlogszuchtige Bolten 
ten tonele verschijnen. De rest van.de 
avonturen wordt over dertien epizoden 
uitgesmeerd. 

. Als er een « zedeles » in dit verhaal 
steekt — en dat zal inderdaad bij de 
dertiende aflevering het geval zijn — is 
dat dan de boodschap dat internationale 
verstandhouding inderdaad mogelijk is 
wanneer de mensen dat willen. Hoewel 
er wel een robbertje wordt gevochten in 
deze produktie kan hier toch niet — zo
als bij Floris bijvoorbeeld — van ge-
weldscènes gesproken worden. 

De opnamen voor dit jeugdfeuilleton 
waarvan Mike Verdrengh de hoofdrol 
speelt gebeurden hier in de studio's -en 
in Joegoslavië. 

Met Keromar wordt hoogstwaarschijn
lijk het tijdperk van de BRT-jeugdfeuil-
letons in zwart en wit definitief afge
sloten. Want over twee maand reeds 
starten de opnamen voor weer een 
nieuw jeugdfeuilleton dat in kleur staat 
geprogrammeerd. 

radio 

streepjes in nat zand 

Maandagvoormiddag toevallig op BRT 
2 « Streepjes in nat zand » beluisterd. 
Tussen de vele roetineprogramma's die 
onze radioketens sieren, stak dit pro
gramma voor kleinkunst en clianson 
wel gunstig af. 

De bedoeling van samensteller en 
prezentator Luk Vandriessche is alles 
wat door de betere beugel kan er ook 
effektief door te laten. 

Dit op de eerste plaats informatief 
programma dat af en toe toch een tik
keltje satirisch wordt, kan misschien 
nog best vergeleken worden met « Zo 
maar » van lan Van Rompaey op radio 
Limburg. Met dit verschil dat Van Kom-
paey ook schlagers draait. Wat zijn goed 
recht is. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
presenteert 

DAT IS WEGGEVEN, EN ALLE PRIJZEN 14% B.T.W. INBEGREPEN I 
DAT IS VEEL BETER DAN SOLDEN ! 

de 14 daagse van 
de dame en het kind 

Volle rekken damesmantels 
uit te kiezen aan 995 en 1250 fr. 

Volle rekken lux mantels 
voor de zomer en de winter 
Waarde 3995 tot 4250 fr. 

N U aan 2000 fr. 

500 Damesregenmantels 
uit te kiezen aan HALVE PRIJS ! 

5 0 % KORTING ! 
Ook. modellen volledig met Borg 

gedubbeld 

200 Acryl T U N I E K E N 
Nieuwste dessins. Waarde 450 fr. 

N U 299 fr. 

Tergal-regenmantels vanaf 650 fr. 

Meer dan 10.000 stuks 
jongens- en meisjeskleding 

ook kommuniekostuums 
met 4 0 % korting 

op de oude prijzen B.T.W. inbegrepen. 
DAT IS MINDER 

D A N HALVE PRI|S ! ! I 

Rekken meisieskleedjes 
aan 500 fr. 

1 5 % 
op alle dameskleedies 

Geldig tot 10 maart 1971 
B.T.W. inbegrepen 

succes kleding meyers 
A. De Langlestraat 4/10 - 2640 Niel - Ryoel 
DANK ZIJ DE B.T.W. - GROTE EUROPESE KLEDINGSZAAK 

Open alle -
werkdagen van 9 tot 20 u. - Zaterdag tot 18u - Zon- en feestdagen gesloten. 

2 0 % korting op alle prijzen bowsjn 
l i f l I i r T r D C D C M I Ü T I L M J^. lOOOfr ^ 1 0 % kor t ing op alle 
n l J - L t L t n O b t N I t l t N j}rij^en beneden de 100 fr. 

Eskam- Cadeauprijzen uitgezonderd 

Dameskleedjes in Trevïra 2000 
Diolen loft Waarde 995 fr. 

N U 499 fr. Tot maat 52 

1 5 % korting 
OP ALLE ROKKEN 

3 0 % korting 
OP ALLE TAILLEURS en 

ALLE DAMESREGENMANTELS 
tot 10 maart 1971 

ER IS REUZE KOOP TE DOEN ! 
Kom niet te laat 

Soeciale aandacht! 
HEREN, voor u hebben wi] een BON met 
100 fr. waarde geldig bü gelijk welke 
aankoop van 1000 fr, zelfs geldig op alle 
reklame aanbiedingen, zoals het kostuum 
van 2000 fr. en de Shetlandpardessus van 
1795fr. • 

BON 
100 fr. waarde 

N a a m , ,« . . . , .^ , , . . . . . . . .TrwsTTr»nrr»^<^v»«B. 

Straat 
Plaat? .. . . . . . : . 

Geldig tot 10 maart 1971 

http://van.de
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geen sarkasme 

Wij lazen ergens de sarkastische opmerking « dat de Belg het 
wel gelooft dat de gewone huismoeder oi huisvader minderwaar-
idig is aan de sportkampioen ». 

Zeg, hier komt geen sarkasme bij te pas. Het is zo. Ge moet 
eens naar een huldiging gaan van een of andere koereur, en als 
ge naar een gemeentehuis gaat kunt ge bijna niet miskomen. 
Vanop de pui zult gij horen verkondigen wat een voorbeeld het 
ifeestvarken wel is. Voor de eerste keer dat hij de ronde meereed, 
jüe 84ste. En wat een moed. En wat strenge levenswijze. En wat 

Ïoekomst. Dat zijn vrouw zichzelf moet kromwerken om voor 
>rood voor de kinderen te zorgen, en dat de kinderen daarmee 

inog geen behoorlijke broek hebben ,en dat het « exempel » koe-
^ u r is geworden door gebrek aan moed om te werken, dat peinst 
%e burgemeester, maar dat zegt hij niet. En de brave man achter 
de omheining, die met hard werken wel aan brood en broeken 
komt, hij kletst in zijn pollen, en hij is een beetje jaloers. Hij 
korgt met zijn werk maar voor de moeilijke instandhouding van 
onze kuituur. Dat is onbelangrijk. De andere trapt tegen een 
blaas met wind of op een velo. Dat is het ware. Zegt de burge
meester. 

bedenk... 

Misschien is het nog niet tot uw overbelaste geest doorgedron
gen, maar ons dierbaar land is op dit ogenblik zowat een woestijn. 
De kreem van de natie is immers verdwenen. De hogepriesters 
van pedaal en guidon, de koereurs (die het betalen kunnen ten
minste), en de sportdirekteurs, managers, technische direkteurs, 
solgneurs, mekaniciens en niet nader te omschrijven onmisbaren, 
jtij hebben allemaal de wijk genomen naar het zonnige zuiden. 
Zij zitten ondergedoken in trainingskampen, waar ze van de 
vroege morgen tot de late avond trainen dat de stukken eraf vlie
gen. Geen kwestie van nog eens op de jolige supportereskens te 
«pinken», of 'n pintje te snappen, of wat lol te maken. Trainen. De 
sportbestuurders leiden natuurlijk hetzelfde ascetische leven. 
Taktiek en nog eens taktiek, en voor de rest als een bezorgde 
kloekhen waken over het jonge geweld. Wij willen daar even aan 
herinneren, opdat alle Belgen zouden weten dat elders landgeno
ten lijden opdat 's lands glorie ook deze zomer weer groot zou zijn. 

dappere belg 

Wij meldden verleden week dat minister Brundasre de krasse 
oü-baas van het internationaal olimpisch komitee weer in aktie 
is getreden om het skiën te doen schrappen van de lijst der olim-
pische winterspelen. Hij heeft daarbij echter zonder de waard 
gerekend, en de waard was in dit geval een van onze beroemde 
landgenoten : de heer Silance, sekretaris (of iets anders) van ons 
belgisch olimpisch dito. Onze voorman heeft ^ in een open brief 
nog wel — de Amerikaan duchtig op de ouwe kneukels getikt, en 
a -t- b bewezen dat hij zijn rechten te buiten ging, want dat derge
lijke akiies het werk zijn van een of andere kommissie van een 
of ander bevoegd komitee. In ieder geval niet van de patron zelf. 
Nu zullen wij niet betwisten dat onze olimpiër geliik heeft, maar 
wij veronderstellen dat het hem zal vergaan zoals de soldaat die 
destijds boven ons sliep, en die kwaad was op de koning. De ko
ning heeft er zich nooit iets van aangetrokken. 

amai, wat een nek 

Wij vinden dat Luc Varenne 
met de dag onuitstaanbaarder 
wordt, en een nog verwaander 
blaaskaak. Zo in zijn « open 
brief » aan Leburton, natuur
lijk zijn « goeie vriend ». Die 
begint met wat platte vleierij 
van « groot staatsman » en « DE 
(sic) voorzitter van de socialis
tische partij » (dit voor de 
Vlaamse socialisten), en een 
kreet van bewondering omdat 
Leburton een echte « sportif » 
is, die het niet beneden zijn 
waardigheid vindt al eens een 

Eartijtje pétanque te spelen, 
uc nodigt dus zijn eigen zich-

zelve uit om met de minister 
eens een matchke te spelen, en 
er zal natuurlijk veel volk ko

men kijken om de beroemdste 
telgen der Belgen bezig te zien, 
en de radio en de tv moeten re
portages maken, en de op
brengst zal gaan naar een of 
ander goed werk. Wij stellen 
voor dat de twee begenadigden 
het bedrag dat hun zottekens-
spel zou kunnen opbrengen, uit 
eigen zak en in de grootste 
stilte zouden afdokken aan. dit 
werk, en zich voor de rest kon-
centreren op hun taak. Dat zou 
beter zijn dan ons « hambette-
ren» met al die stoef en dikdoe-
nerij. 

wie vliegt ? 

In het belgisch elftal dat met 
3-0 van Schotland won, deden 
twee spelers hun maiden-match. 

De Luikenaar Despireux en de 
Lierenaar Denul. De eerste was 
o.i. veel minder dan de tweede, 
die daarenboven nog gehinderd 
werd door het zwakkere pres
teren van Despireux achter 
hem. Nu stelt zich een netelige 
kwestie naar het schijnt. Tegen 
Portugal zou Devrindt weer 
kunnen meespelen, en in dat 
geval zou Despireuz of Denul 
het veld moeten ruimen. « Les 
Sports » is alvast met de aktie 
begonnen. Despireux moet blij
ven, Denul moet eruit. Zjaak 
Lecoq stelde het voor, Luc Va
renne beschouwde het 's ande
rendaags als een zekerheid. 
Volgens ons moest men gewoon 
Devrindt laten waar hij is, of 
als hij toch moet meedoen, hem 
in de plaats van Semmeling la
ten spelen. Gezien wij echter 
maar wij zijn, gezien Mon 
Goethals erop getraind is te 
luisteren naar zijn « meesters », 
gezien Despireux een Luike
naar is, Devrindt een (halve) 
Brusselaar en Denul een « boe
renjongen » van Lier, twijfelen 
wij er niet aan dat Denul zal 
vliegen, en dat de vlaamse 
sportpers hoogstens eens zal 
mopperen. Brussel heeft im
mers nü al gesproken. 

goede match 

Onze rood-witte duivels heb
ben de eerste stap in de rich
ting van « kampioen van Euro
pa » gezet door Schotland over
tuigend te kloppen. Op het veld 
van Standard gaven zij de 
schotse doelman driemaal het 
nakijken, terwijl onze Piot 
nauwelijks een balletje heeft 
moeten oprapen. Wij moeten 
zeggen : wij hadden het van 
« onze jongens » niet verwacht. 
Van de Schotten evenmin trou
wens. De twee uitblinkers in 
het belgisch kamp waren onge
twijfeld Wilfried van Moer, dè 
man op het veld, en Pol van 
Himst, die dan toch maar op
nieuw aantrad met de natio
nale ploeg. Toch niet voor de 
ca. 25.000 knotsen die er aan 
vasthmgen zeker ? Buiten die 
twee hebben echter alle spelers 
een uitstekende partij geleverd 
(behalve Piot die niets te doen 
had), en dat 'kon moeilijk an
ders, gezien de prestatie van 
de twee bazispionnen. Wat ons 
daarbij nog beviel, was het feit 
dat de wedstrijd zeer korrekt 
verliep, en dat de arbiter floot 
wat er te fluiten was, een pe
nalty inbegrepen. 

bedankt, tv-sport 

Wij hebben zondag 27 keer 
de voetbal- en basketbaluitsla
gen horen spellen, en het slijk 
van de Kluisberg spoot bijna 
onze tv en onze oren uit, en te 
Hannuit heeft men ons geleerd 
hoe lekker Gancla wel is. Mag 
allemaal zijn. Maar er was be
ter tijdens het afgelopen week
end. Er was « gymmozaïek » in 
zaal Elckerlyck, waar binnen-

en buitenlandse tumgroepen 
een indrukwekkende demon
stratie gaven. Wij hadden een 
gedeelte daarvan gezien, en wij 
keken verlangend uit naar wat 
het teeveetje ons van al dat 
schoons nog eens zou laten zien. 

Gedomme, met een paar 
« flitsen », dertig sekonden 
lang, was alles afgelopen. Daar
mee konden wij onze lichtbak 
toestampen. Dan krijgen de 
bietekwieten van de sportselek-
tie eens de kans om te la-ten 
zien hoe moderne sport dient 
geïntegreerd in moderne kui
tuur. Zij kunnen dan eens to
nen hoe hoogstaand goed opge
vatte sportbeoefening is. Zij 
kunnen de « geachte sportlief
hebbers » dan eens leren dat er 
ook verfijnde, opvoedende, kul-
turele, waardevolle sport is. 
Nee, meer dan dertig sekonden 
kon er niet af. Liever de Gan-
cia, en de blaas met wind, en 
de crosser die op zijn ... in 
't slijk valt. 'Boers, zoals heel 
onze tv-sport. Minderwaardig 
Lomp. 

niet nodig 

Toen de schotse voetballers 
hun wedstrijd tegen de natio

nale belze ploeg voorbereidden, 
öeden zij wel erg geheimzin
nig. Geen enkele reporter 
mocht de spelers benaderen, en 
de training gebeurde in een 
hermetisch gesloten stadion. 

Gek genoeg, want na de da
verende klopping die zij van 
onze witte duiveltjes op de bo
terham kregen, blijkt er hele
maal geen reden te zijn ge
weest om over wat dan ook ge
heimzinnig te doen. Met veel 
fierheid heeft «Les Sports» een 
rijtje foto's gepubliceerd, geno
men tijdens die training met 
gesloten deuren. Eén van hun 
fotografen was buiten de om
heining in een boom of op een 
paal geklauterd, en van daar
uit had hij met telelens « de > 
dokumenten gemaakt. O.i. had 
de man dat niet moeten doen. 
Aan 'prentjes van jongens die 
rond een veld draven, hebben 
wij tenslotte niet zoveel be
hoefte. En als de schotse heren 
zó gewichtig willen doen, waar
om laat men ze dan niet doen ? 
Het kontakt met het publiek 
is van nul en generlei waarde 
voor het publiek, maar dit kan 
niet gezegd worden vanwege 
de shotterkens, die van het pu
bliek moeten leven-

Te Ruien liet Erik De VlaemincTc zijn eeuwige rivaal .Albert Van 
Damme of de leeuw van Laarne achter zich en trok over de re

genboog de trikolore kleuren. 

onlhulsing 
Zoals de meeste werkende men

sen, behoren wij tot de soort die 
— zolang alles goed gaat — niet 
zonder enige tevredenheid geniet 
van een o zo bescheiden welstand, 
die zeer goed weet dat er niet met 
geld mag « gesmost » worden, of 
het is met die welstand, hoe pover 
hij ook is, afgelopen. De soort die 
aan den lijve ondervindt dat het 
leven duur is, en die ietwat af
gunstig en skeptisch degenen ga
deslaat, die het geld met volle 
handen door deuren en vensters 
kunnen zwieren. 

Wij staan dus ook ietwat ont
hutst te kijken als wij lezen wat 
de olimpische spelen, in 1972 in 
München, zullen kosten. 

Na de verspilzucht, ten toon ge
spreid in Tokio en Mexiko (het 
arme land), en door lOK-voorzit-
ter Brundage herhaaldelijk en te
recht aan de kaak gesteld, hadden 
de Duitsers verklaard dat zij de 
« spelen van de eenvoud » zouden 

organizeren. Met 500 miljoen DM, 
hetzij 7 miljard frank, zouden zij 
alles voor elkaar boksen. 

Nu is 7 miljard natuurlijk al 
een zeer behoorlijk bedrag in on
ze ogen. Men kan daarmee 100 
ziekenhuizen bouwen, 1000 zwem-
kommen, 10.000 woningen (en de 
meeste mensen moeten al zo suk
kelen met één). 

Het zal bij die 7 miljard niet 
blijven. Het staat nu al vast dat 
de olimpische spelen 20 miljard 
zullen kosten, en mogelijk nog 
iets meer. 

20 miljard is een duizelingwek
kend getal. Wie 20 miljard frank 
in biljetten van duizend frank, 
één biljet per sekonde, acht uur 
per dag en vijf dagen per week, 
zou daarvoor drie jaar nodig heb
ben. 

De verovering van de maan — 
één Apollo-reis — heeft niet meer 
gekost. 

Eén tiende van die 20 miljard 
zouden, volgens onze betreurde 
dokter Hemerijckx, volstaan om 
de melaatsheid uit de wereld te 
helpen en al de ellende die er 
komt bij kijken. 

20 miljard is viermaal meer dan 
België teoretisch en jaarlijks be
steedt aan ontwikkelingshulp, en 

vijftien maal meer dan Nigeria 
(en Biafra) aan ontwikkelings
hulp krijgt. 

Al de gepensioneerden van ons 
land samen zullen in een jaar niet 
veel meer ontvangen. 

En dat gaat men allemaal be
steden aan die olimpische spelen. 

Waar komt het vandaan, al dat 
geld ? 

4 ^ 5 miljard van de duitse 
bondsregering, 2 miljard van de 
bondsstaat Beieren, 2 miljard van 
de stad München, één miljard van 
een loterij, 2 miljard van.. Heeft 
het belang ? 

Feit is dat de Duitsers al te gare 
20 miljard frank samenleggen 
voor de inrichting van een sport
manifestatie, voor enig kommer-
cieel spektakel, en dat alle landen, 
waaronder het onze, miljoenen 
zullen besteden om erbij te zijn. 
Wij zeiden dat wij er een beetje 
onthutst bij staan. Ergens krie
belt wel een tikkeltje bewonde
ring voor de knappe mannen die 
dat allemaal aankunnen, die 20 
miljard zo maar organizeren en 
verteren. 

Ergens in ons knaagt ook een 
beetje onrust. Kan men zo maar 
straffeloos al die miljarden ver
kwisten voor iets dat in de grond 

waardeloos is. iets waar geen 
mens wat aan heeft, aan wat pas
sief beleefde passie en sensatie, 
wat kommercieel spektakel ? 

Enig onbegrip en skeptisisme 
menen wij ook al in ons te ont
waren. Kunnen die 20 miljard, 
zuiver kommercieel gezien, rende
ren ? Stel dat de Duitsers ze in
derdaad via het toerisme en zo te
rugwinnen. Zijn wij ze dan niet 
kwijt ? Daar is zowaar ook onze 
boerse achterdocht. Wat krijgen 
wij in ruil voor die 20 miljard ? 
Wat gaan wij daarvoor eten en 
drinken, bezitten of gebruiken ? 
Wat blijft er over als atleet A ge
wonnen heeft en atleet B op zijn 
donder heeft gekregen ? 

Is het in feite niet angstaanja
gend zich overgeleverd te weten 
aan een kuituur die zovele miljar 
den verprutst, als zij heel goed 
weet dat die elders — en niet al 
leen in de ontwikkelingslanden 
— zo broodnodig zijn. Is zoveel 
geld besteden aan iets dat niets 
is, aan wat vulsel voor lege tijd 
die behoorlijk diende gevuld te 
worden, wat men zou kunnen noe 
men waanzin -op de afgrond van 
de dekadentie ? Of alleen onnozel 
onbegrip voor de waarden van 
zijn tijd ? 
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ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

BERCHEM - ANTWERPEN 

Hof ter Sehriecklaan 33 

Al ia reklame en ont
werpen, teksten, 
ta l ingen tekeningen. 
enz. 

Publici teitsagent voo> 

« WIJ > V l A A M S - N A T I O N A A l 

rel (03)30.48.99 

perskonferent les, ver-

Aanbevolen 

Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 
( l l -X l l -71 ) 

Bezoek 
CASTHOF LINDEN HOVE 

Koud en warm buf fe t 
L a u w e r e y s - D e B r u y n 
Gezel l ige vlaamse sfeer. 

weke l i j kse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
( l l -V I -71) 

B O Y C O T 
ALLE FRANSKILJONS 

steun enkel 
radikaal-vlaamse f i rma's 

G i j en w i j , eer l i jk en radikaal I 
1 kg nettopri js 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 

Gr.-Bi jgaarden - T. 02.52.60.55 

ian '71 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlei 16, An twe rpen 

Tel. 39.19.27 
TV • RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. i.p.v. 18.950 f r . 
Andere merken grootste kor t ing 

ian '71 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Mat ige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 
( l -XI I -71) 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkeldet 
Grote Pieter Potstraat « 

(b i j Suikerrui) 
Open vanaf 8 our 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 
( l -X I I -71) 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St -Amands a.d Schelde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

ian '71 

^ meester Q 
^ ^ kleermaker ^ ^ 

^ VERMEESCH ^ J 

STEENHOUWERSVESr 5 2 
^ANTWERPEN 

181.31.35,83 
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VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN 
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17-a 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

kan U op leder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag - en avondmaal In g roep 
gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop 

De grote special i teiten zl)n : Ochsen-
schwanzsuppe • Hongaarse goe la t ] • 
Eisbein ml t Sauerkraut • K ip aan het 
«pit • Krachtvleesschotel beter dan in 

Duits land 

LEUVEN, Tervuur tevesi 60 
Tel. 016/286.72 . 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenpletn 33 
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal van de stad 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Mark t 11 
Tel. 016/268.69 

Mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL Nieuwbrugstraat 28 

Tel. 02/18.74.89 • mooiste van Brussel 

AALST (Klaroen) A u t o w e g 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

HULSTE (Kor t r i ik ) Brugsesteenweg 1 
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen) 

KONTICH, Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Llchtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, A u t o w e g BruMel-Oostende 
(open) 

DE BROUWERIJ M O O R T G A T 
2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 

BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 

dus UW streek. U W volksgenoten I 

Depot Cent Tel. 09/22.45.62 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

4 de TRANCHE 

SX.JVa\ent\]ntrar[che 

EEN SUPERHOOG LOT VAN 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 22 februari 

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

77.125 lOIEN VOO» EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

Leer nu vergaderen, diskussieren, 

spreken in het openbaar 
Dames en heren die hun gedachten vo rm we ten te geven, wo rden 
gaarne beluisterd. Hiervoor bestaat nu een indiv iduele op le id ing 
met een eigen actief systeem. 

Kom v r i j een les b i jwonen te : 

AALST : woensdag 17 februar i te 20 u. conferentiezaal Kattestr. 33; 
AARSCHOT : donderd . 18 febr. 20 u. Sted. Jongenssch., Amerstraat; 
ANTWERPEN : maand. 15, d insd. 16, woensd. 17, donderd . 18, v r i j d . 

19, febr. 20 u. Raadzaal VTB, St. Jacobsmarkt 45; 
BRUGGE : donderdag 18 febr. 20 u. VTB gebouw, Wollestraat 28; 
BRUSSEL : dinsdag 16, donderdag 18, v r i jdag 19 februar i te 20 u. 

VTB gebouw, Emiel Jacqmainlaan 126; 

DENDERMONDE : donderdag 18 februar i te 20 u. Raadzaal Stadhuis; 

DIEST : woensdag 17 februar i te 20 u. Kultureel Centrum, Begi jnhof; 

GENK : maandag 15 februar i te 20 u., kunstgaleri j « A n t i g u a », 
Residentie «De Lorelei », Evance Coppéelaan 3; 

GENT : dinsdag 16, woensdag 17, v r i jdag 19 februar i te 20 u. VTB 
gebouw, Kalandenberg 7, ingang Paddenhoek; 

HASSELT : woensdag 17 februar i 20 u. VTB gebouw, Demerstraat 60; 
KORTRIJK : donderd . 18 feb . 20 u. Prov. Tech. Inst., St Janslaan 12; 
LEUVEN : dinsdag 16 februar i te 20 u. Archiefzaal van het Huis voor 

Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9 ; 

LIER : maand. 15 feb . 20 u. vergaderz. « De Valk », Grote Markt 27; 

MECHELEN : woensd. 17 feb . 20 u. VTB gebouw. O.L. Vrouwstraat 34; 

MOL : maandag 15 feb . 20 u. vergaderz. « Commerce », Stationpl. 5; 

ROESELARE : dinsdag 16 feb . 20 u. Vr i je Techn. Sch. Leenstraat 32 ; 

SINT TRUIDEN : dond. 18 feb . 20 u. Minderbr. , Capucienessenstr.; 

TIENEN : dinsdag 16 februar i 20 u. Kon. A theneum, Gilainstraat 7; 

TONGEREN : v r i j d . 19 feb . 20 u. Gallo-Rom. Museum, Kielenstraat 15; 

TURNHOUT : v r i j d . 19 feb . 20 u. Provinciegebouw, Grote Markt 52; 

Sekretariaat vanaf 19u30 — Aanvang der les telkens te 20 u. 
Speciaal bestudeerd programma voor vergaderen, debatteren, diskus-
siëren, spreken in het openbaar, le id ing geven. 
Een interessante groep wacht op ü w deelneming. 

INSTITUUT ELOQUENTIA 
I tal iëlei 191 — 2000 An twerpen — Tel. 03/32.71.14 

GROEPSREIZEN ALLES INBEGREPEN? 

JA ZEKER 
DOCH ENKEL BIJ DE V.T.B. ! 

WAT ALLEEN DE V.T.B.-CROEPSREIZEN U KUNNEN 
WAARBORGEN : 

•k een reis in selekt vlaams gezelschap; 
•k steeds bevoegde vlaamse reisleiding; 
-A- de luchthaventaksen, zowel in binnen- als buitenland, inbegrepen; 
•k een bagage-, reisongevallen- en reisziekteverzekering inbegrepen; 
•k de zegeltaks in de reissommen vervat. 

EEN GROEPSREIS ALS PRIVEREIS ? 
Ook dat kan ! Bij deelneming aan groepsreizen met vaste verblijfplaats (regelmatige 
trein- en vliegtuigreizen) zijt U aan geen enkel programma gebonden. Maar steeds is 
onze reisleider daar om U, indien nodig, met raad en daad bij te staan. En U geniet van 
het voordelig groepstarief l 
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PERS 
spiegel 
Eb ze is er dan. De nieuwe 

part i j : « Ie part i radical ». Op 
baar stichtingsvergadering te 
Namen waren de namen wel 
bekend. Lallemand, oud-zelf-
Standig kamerlid, de liberale 
teits Moureau, Gendebien en 
De Muyter. En met die laatste 
twee namen zitten we bijna te
rug in 1830, de Muyterij van 
1830. Nog een part erger dan 
de oude liberale parti j en de 
huidige P W hebben wij er als 
Vlamingen niets van te ver
dach ten . Universiteiten die te 
Óttignies uit de grond rijzen 
tot Vlaamse scholen te Brussel 
die er door de Vermeylenlam-
tendigheid niet voldoende ko
men, deden even de BTW-zor-
gen vergeten. 

het laatste nieuws 

« Konden we het maar tegen 
uwe pa nog zeggen » jammert 
Piet Van Brabant over de li
berale zoontjes die de PVV 
dreigen te verlaten om terug 
een radikale liberale parti j te 
helpen opbouwen. Het zal niet 
erg bijdragen tot de ooit ge
koesterde « meerderheidsplan-
nen » van Omer Van Auden-
hove. 

« De hh. Demuyter en Mou-
reaux willen van geen verzoe
ning horen spreken. Zij willen 
onder geen beding naar de Na
pelsstraat terug. Het is hun 
recht, maar weten zij wel wat 
zij willen ? 

» Zij zijn heide kinderen van 
vooraanstaande liberale parle
mentsleden, de hh. Charles Mo-
reaux en Ernest Demuyter. 

DE VOLKSUNIE-GAVERE 

stelt ter beschikking : 

« FEDERALISME. UTOPIE OF 

MOGELIJKHEID » 

het fantastische boek van Ludo 
Van Wauwe (cfr WIJ 23.1.71) 
in nederi versie 150 F + 1 0 

« FEDERALISME, UTOPIE OU 
POSSIBILITE » 

vertal ing en bewerk ing van de 
nederlandse uitgave, met aan
hangsel en fotoreportage over 
de Frontbeweging. 
Uitgegeven Paris, Librairle Gé
nérale de Droit et de Jur ispru
dence, 1971 - ideaal propagan
damiddel bi j anders-spreken-
den I Prijs • 180 F-f 10. 
U stort hetzij F 160 hetzij F 190 
op rekeningnum. 4462/50907 
Kredietbank Gavere, van Plet 
D» Pauw. 

Hebhen Serae en Albert van 
hun vader dan niet geleerd, dat 
men geen stichtingsvergadering 
van een politieke partij bij-
woont wanneer men nog een 
politiek mandaat voor een an
dere politieke partij vervult ? 

» PVV-voorzitter Descamps 
had maandagnamiddag het ont
slag van de hh. Demuyter en 
Moureaux nog niet ontvangen. 
Het kan echter niet lang meer 
aanslepen, zij zullen evenals 
hun kollega's Gendebien en 
Mundeleer, de PVV verlaten, 
in het maquis treden of de ran
gen van de nieuwe « radikale 
partij » aandikken. Of zouden 
zij zo'n schijnheilig spel blijven 
spelen, hun anti-vlaamse haat 
blijven spuwen in de PVV-
PLP en tegelijkertijd de held 
uithangen in de partij der ra
dikale verbitterden ? » 

doorbraak 

We kennen allen uit het re
cente verleden de rampzalige 
houding van de P W in de 
Leuvenkwestie en de grond
wetsherziening. In het blad van 
de Vlaamse Volksbeweging 
wordt herinnerd welke lood
zware druk deze liberale part i j 
doen wegen heeft op de vlaam-
se beweging van de eerste 
helft van deze eeuw. 

« Want, wat heeft deze ex-
liberale partij sinds haar be
staan voor ons volk gedaan ? 

1. Tegen de vervlaamsing van 
de universiteit van Gent. 

2. Tegen de amnestie na de 
oorlog 1914-18. 

3. Tegen de vervlaamsing van 
lager en middelbaar onderwijs 
in Vlaanderen. 

4. Op 11-11-1930 nemen de li
berale minister ontslag wegens 
verbod van de gentse hoogle
raren les te geven aan de « Eco-
les des Hautes Etudes ». 

5. 21-5-1931 : de liberalen doen 
de regering-Jaspar vallen we
gens de taalkwestie in het la
ger- en middelbaar onderwijs. 

6. In 1935 : liberaal verzet 
tegen de taalregeling in ge
rechtszaken. Voor deze kwestie 
te regelen, werden als toege
ving Evere, Ganshoren, Sint-
Agatha-Berchem naar het twee
talig (?) Brussel overgeheveld. 

7. Op 11-4-1937 wordt de libe
rale minister. Bovesse, wegens 
zijn ondertekenen van het wets
ontwerp tot amnestie, door zijn 
partij verplicht ontslag te ne
men. 

7. 8-2-1939 : val van de rege
ring-Spaak. De liberale minis
ters stellen hun eis ; dr. Mar
tens afzetten of regeringskrizis. 

9. Februari 1940: liberaal ver
zet tegen reorganizatie minis
terie van Onderwijs, waarbij 
de Vlaamse aangelegenheden 
door Vlamingen zouden afge
handeld worden. 

10. Na de oorlog 1940-45 was 
de liberale minster Buisseret 
één der bedrijvigsten hij het 
doorvoeren van de administra
tieve epuratie. 

11. De liberale minister Van 
Glahheke zal op gebied van re
pressie zeker nooit vergeten 
worden. 

12. Na het dinamiteren van 
de IJzertoren, was het dezelfde 
Buisseret die verklaarde: AVV-
VVK « un cri de guerre contre 
la Belgique ». 

» Dit zijn de mensen, die de 
Vlaamse (?) CVP- en BSP-ver-
tegenwoordigers helpen de 
grondwetsherziening door te 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10% korting 

Kortelings Opening 

CAFE TUL 
K a p e l l e n s t e e n w e g 13 

KALMTHOUT 

voeren. Aan zulke helpers kan 
men reeds merken, hoe gunstig 
de '"r-'c voor Vlaanderen zal 
verlopen ». 

de nieuwe gids 

Nadat vorig jaar de minister 
van i 'inanciën sussend had ge
zegd in het parlement dat de 
BTW-provizie slechts een ge
ringe weerslag zou hebben, 
kwam de publikatie voor 
nieuwjaar van het koninklijk 
besluit terzake aan als een 
aardbeving in de kringen van 
de zelfstandigen. De regering 
moet niet klagen dat het pro
bleem weer op de straat wordt 
gebracht, haar bedrogspelletje 
tegenover het parlement is er 
de oorzaak van. 

« Dat een hele ekonomische 
beuo'fc'Tififsgroep in onstand 
komt tegen een besluit der Uit
voerende Macht is demokra-
tisch niet gezond. Dat die nroep 
meent geen inspraak te krijgen 
in een aangelegenheid, waarbij 
ze direkt betrokken is, schevt 
een onhoudbare toestand. De 
georganizeerde middenstand 
vormt een sociale en ekonomi
sche macht, die recht heeft op 
politieke kontrole wanneer zijn 
belangen op het spel staan. 

» Dat is het standpunt, dat de 
heer Hanin normaal moet in
nemen. Het is jammer dat een 
belangrijke aangelegenheid als 
die der provizie, een fiskale 
zaak. zo maar intra muros door 
de Uitvoerende Macht kan ge
regeld worden, en niet in het 
Parlement komt, de aangewe
zen uitlaatklep voor politieke 
kontestatie. 

» Maar ja, er wordt tegen
woordig zo veel tussen regering 
en belangengroepen geregeld, 
met uitzondering van de pro
vizie, en buiten de tussenkomst 
van de politieke gekozenen der 
Natie ! Dat is ook een aspekt 
der provizie-affaire Met de on
middellijke oplossing er van 
heeft het niets te maken, maar 
er maa toch op gewezen wor
den. De funktionele doeltref
fendheid onzer instellingen is 
er mee gemoeid ». 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

tegen alle hout insekten, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dok. op aanvr. Gratis bestek 
in gans het land. - P.V.B.A. 
A. INDUSTRADE, Vanderzijpe-

straat 12 - Wemmei 1810 
Tel. 02/79.20.00 

ie monde 

In zijn belgische kroniek 
geeft dit blad een artikel van 
Nothomb jr. waarin hij schrijft 
dat de UCL te Óttignies verder 
kontakt moet houden met de 
germaanse wereld via de Vla
mingen. Deze luxemburgse fa
milie heeft steeds deze gedach
ten verdedigd. Spijtig werden 
ze door de Walen weinig be
luisterd. 

« Wij zeggen op het ogenblik 
dat Louvain-la-neuve tot stand 
komt dat men zich niet mag 
afsnijden van wat een blijven
de bron van inspriratie en een 
van de voornaamste steunpun
ten is van Europa : de ger
maanse wereld. Tot op heden 
vonden de studenten en profes
soren van Leuven een weer
schijn van deze wereld, de be
schaving, de manier van den

ken en handelen in de vlaamse 
gemeenschap van de stad waar 
zij te gast waren. Men moet 
er voor zorgen, nu de schei
ding werkelijkheid wordt, dat 
men deze europese atmosfeer 
bewaart, waarin Leui^en altijd 
heeft gebaad. Maar ditmaal zal 
het moeten gaan zonder de tus
senkomst van de Vlamingen ». 

gen getroosten om die kwestie 
wettelijk en materieel-tech
nisch in rekordtempo klaar te 
stomen, ze zullen altijd bij kol-
lega Vermeylen terecht moeten 
om de plannen te verwezenlij
ken. 

» Het volstaat niet op een 
lijst van Rode Leeuwen te wor
den verkozen. Er zijn ogenblik
ken dat ge een leeuw moet 
zijn ». 

gazet van antwerpen 

Saboteur uit traagheid of be
wust ? Wat is Vermeylen ? Zo
wel in de kwestie van de uni
versitaire expansie in Vlaande
ren als voor de peuter tuinen te 
Brussel is Vermeylen een 
zwaar blok aan het vlaamse 
been. 

« Opvallend is wel, dat er 
niet zolang getreuzeld wordt 
met de teksten betreffende de 
universitaire expansie in Wal
lonië. Voor de leek reeds, 
springt het zo in het oog, dat 
er veel waarheid steekt in de 
bezwaren die donderdag door 
de Volksunie vanop de Kamer
tribune naar voren werden ge
bracht. 

» Minister Vermeylen heeft 
nog nooit laten blijken dat hij 
een groot dinamisch minister 
is. En dat is op dit ogenblik 
biezonder erg. Want, hoe men 
het draait of keert, heel Vlaan
deren verwacht van minister 
Vermeylen thans dat hij de mo
tor zal zijn van de oprichting te 
Brussel van het net van peu
tertuinen, dat het povere tegen-
gewicht moet zijn voor de af
schaffing van de taalverklaring 
voor het onderwijs in het Brus
selse. De andere ministers mo
gen zich nog zulke inspannin-

de vlaamse oudstrijder 

Een even zwaar blok aan het 
vlaamse been is nepotist P.W. 
Segers. De vlaamse CVP-ers 
hebben het wetsvoorstel Mat-
theyssens-De Boodt koelweg de 
grond ingeboord 

« En jaar na jaar reeds die 
alarmkreten van onze soldaten 
en officieren. De stem roepen
de in de woestijn om « vlaamse 
opperofficieren » .' Weer eens 
een noodkreet uit Duitsland : 
« de opvolger van generaal 
Franck voor onze bezettings
troepen moet een Vlaming 
zijn ! »... 

» Inmiddels wordt het wets
voorstel De Boodt (CVP), her
nomen door volksvertegen
woordiger Mattheyssens. voor 
invoering van « taalfcaders » in 
ons leger (een hazis-eis van 
VOS) glorieus gekelderd in de 
kamerkommis.fie. Zowel door 
de vlaamse CVP. als de vlaam
se BSP. als de vlaamse PVV ! 

» Trikolore vlaamse « Kaf » .' 
» Wat wij hier aanklagen als 

een schandelijke aanslag op ons 
VOS-programma ! ». 

w. luyten 

FLINKE VERTEGENWOORDIGERS ! 
ECHTE VERKOPERS ! 

Indien U iets afweet van verkoop aan detai l l isten (w inke ls , kapsalons, 
parfumeries, drogister i jen, enz.) zelf een eigen auto bezit, dan kunt 
u met mij over een interessant voorstel komen praten. 
Voor VASTE ver tegenwoordigers bieden w i j : 

salaris en kommissie, onkostenvergoeding, RMZ, bepaal
de premies. Totaa' van 25 000 maandeli jks. 

Voor FREE-LANCE ver tegenwoordigers : 
kommissies van 30 tot 50 %. Totaal gemiddelde ca. 10 è 
15.000 f r . per maand. 

Wi i U daarover meer weten? 
Bel mij op of schri j f : 
A. KOREMAN Corn. Franckstr. 88 te 2100 Deurne. Tel. (03)21 84.28 
tussen 15 en 19 uur. 

Vlaamse leute in 

DORTMUNDER 
THIERBRAUHOF 

SPORT- EN FEESTZAAL 
Koning in Ast r id laan 73 - Kont ich 

ZATERDAG 13 en Z O N D A G 14 febraar i 

PROF. STEYART 
(aan het orgel) 

met z i j n gekende Kunstzangers 
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bewegi 

Antwerpen 
antwerpen (arr.) 

arr. raad 
De e.k. arrondissements

raadsvergadering gaat door op 
vrijdag 19 februari 1971 te 
20u30 in de bovenzaal van 
«e Nieuwe Carnot», Carnot-
straat 60 Antwerpen, 
briefwisseling 

Naar aanleiding van het 
huurkontrakt-einde van het ar-
rondissements - sekretariaat -
gebouw. Grote steenweg 165 te 
Berchem, verzoeken wij de af
delingen en belanghebbenden, 
van heden af alle briefwisse
ling voor VU-arrrondissements-
bestuur en sekretariaat Ant
werpen, te richten aan het 
huisadres van arrondissements-
sekretaris Wim Claessen, Lier-
sesteenweg 197 — 2510 te Mort-
sel (tel. 55.39.09). 
uitbouw 

Twee jonge VU-afdelingen in 
ons arrondissement namen hun 
start. Op 29 januari '71 : afde
ling Rumst. en op 1 februari 
'71 : afdeling Lint. 

Een hartelijk welkom in on
ze arrondissements-afdelings-
keten ! 

antwerpen (stad) 

kolportage 
Zaterdag 20 februari : ver

trek lokaal Tyrol, Nationale-
straat 22, Antwerpen om 15 u. 
bal 

VI. Aktie- en Kultuurgemeen-
schap : Galabal Harmonie za
terdag 13 februari. Deuren 21 u. 
kontaktblad 

Wordt maandelijks verstuurd 
aan alle leden en simpatizan-
ten. Wil u ook regelmatig dit 
blad krijgen ? Verwittig het 
sekretariaat. Wetstraat 12 Ant
werpen. 
vrijheid van het 
gezinshoofd 

Prachtige brochure over de 
toestand te Brussel waarin de 
Vlamingen leven. Verkrijgbaar 
op het sekretariaat 10 fr. 
vl- en leeuwenschildjes 

Om op de wagen te plakken : 
VL 20 fr. Leeuw 15 fr. 
dienstbetoon 

Alle dagen op het sekreta
riaat Wetstr. 12 van 9 u. tot 
16u30 donderdags tot 19 u. Voor 
pensioengevallen liefst donder
dags van 18 u. tot 19 u. Voor 
C.O.O.-zaken afspraak maken 
met dr. De Boel. Duboisstr. 17 
tel. 33.97.90. 
spreekbeurt 

Senator Van Haegendoren 
spreekt op woensdag 17 maart 
om 20u30 stipt in lokaal De 
Draak, Draakplaats 1 Antwer
pen voor de leden en simpati-
zanten. 
abonnementen 

Geef ons adressen door van 
goedgezinde vrienden. We stu
ren op verzoek enkele propa
gandanummers toe. Het week
blad «WIJ» houdt hen op de 
hoogte van de Vlaamse belan
gen. 
steun permanent 

I^omitee Kempens Bekken : 
onze afdeling steunt de oproep 
van dit komitee. Lezers die ons 
willen volgen : P.C. 5582 van 
Kredietbank Winterslag voor 
rekening nr. 21918 van het 
perm, komitee. 

boechout 
bestuursverkiezingen 

Op 10 december kwam vol
gend bestuur uit de bus : voor
zitter : Entbrou&k Fred, Vin-
kenstr. 35, tel. 55.22.59; sekreta-
ris : Van Praet Flor, Provin-
ciestweg 363. tel. 55.41.90; pen
ningmeester : Verlinden Jan, 
Vinkenstr. 36, tel. 55.52.21: pro
paganda : Corens Lode, 
Schransstr. 137 en organizatie ' 
Broodhaers Pol, J. Fr. Willems-
str. 5. 

nieuwe leden 
De werving verloopt vlot. 

Wij gaan naar 50 % méér. Te
gen het einde van het jaar 100 
% méér ? 
doe zelf ook mee 

Onze propagandisten hebben 
2.000 exemplaren van het pam
flet «Vrijheid van het gezins
hoofd » gebust, samen met een 
stencil voor ledenwerving. Laat 
het werk niet alleen aan onze 
propagandisten over. Kent u in 
uw vriendenkring VU-simpati-
zanten, spreek ze dan zelf aan 
of geef ten minste hun adres 
door aan ons sekretariaat. 
vujo 

Ook in onze afdeling is een 
Vujo-kern opgericht. Jongeren 
tot 25 jaar sluiten aan bij Fred 
Entbrouxk of Pol Broodhaers. 

bonheiden 
vu-bal 

Zaterdag 20 maart om 20u30, 
halfvastenbal in de zaal Volks-
lust. Dorp, Bonheiden. 

borgerhout 
ka rnaval 

VU nodigt uit op Karnaval-
dansfeest vrijdag 26-2-71 te 
20u30 Zaal : Sint Jan : Zegel
straat, Borgerhout. Inkom 30 fr. 
Kaarten bij de bestuursleden 
dansavond 

Het Algemeen Verbond van 
Vlaamse Sindikaten richt op 6 
maart een dansavond in te 
Ramsel, zaal Tijl. Vervoer is 
voorzien voor hen die tijdig in
schrijven op het sekretariaat te 
Borgerhout, Bouvv'handelstraat, 
27, tel. 36.22.88. 
jeugdklub 
« wi j «-jongeren 

Onze jeugdklub draait op 
volle toeren. Kijk maar : 

Zondag 14 febr. : Voettocht 
naar het Peerdsbos; vertrek om 
11 uur aan het lokaal; vrijdag 
19 feb. : kontaktavond voor 
ouders, vrienden en simpati-
zanten. Woensdag 24 feb. : Dia
avond : een van Frankrijks 
mooiste streken : de «Proven
ce ». 

Ons lokaal is elke woensdag, 
zaterdag, en zondag open voor 
dans en gezelschapsspelen. 

Kreaboklub is open elke za
terdag van 2 tot 5 uur. De ping-
pongklub elke woensdagavond. 
Volksdans en fotoklub gaan 
eerlang van start. 

Inlichtingen : Beeckman Eric, 
Valkenputstraat 31 Bgt. 

bornem 
kolportage 

De afdeling kolporteert in 
eigen gemeente met de federa-
lismebrochure morgen zondag 
14 februari. Samenkomst om 
9u30 bij Mare Todts, Temse-
steenweg 44. 
bestuurswijziging 

De gemeente Mariekerke die 
deel uitmaakte van de VU-af-
deling Bornem zal eerstdaags 
een eigen afdeling oprichten. In 
het bestuur van de afdeling 
Bornem wordt onze vriend Ju-
lien Tourné die daarin Marie
kerke vertegenwoordigde, ver
vangen door Renaat Muys. Lin
destraat 79 Bornem. 

edegem 
vujo 
• Onze VUJO-afdeling zoekt , 
dringend een vergaderlokaal ' 
dat de leden gezellig kunnen ( 
inrichten. Wie ons op het spoor ' 
kan brengen, geve een seintje j 
aan Hugo van Bueren, Sor- , 
brechthofstraat 22 (tel. 491125). ' 
vujo rouwt ' 

« Woorden zullen niet helpen 
op de plaats waar ik ga/ 
Tranen zijn uitgesloten 
op de plaats waar ik ga/ 
Woorden komen vanzelf 
als een licht in de tijd » 

Deze afscheidswoorden van 
jou, Patrick Schoups, hebben 
ons allen tot tranen bewogen, 
toen wij je vergezelden naar je 
laatste rustplaats op donderdag 
4 februari. 

Tranen drogen op, maar in 
onze herinnering bliif ie steeds 

een plaats behouden. Vaarwel, 
Patrick ! 
wensen van herstel 

Wij wensen een vlug en 
voorspoedig herstel toe aan me
vrouw Sommen-Schoofs en aan 
Miei Maldoy. Beiden ondergin
gen een zware chirurgische in
greep. 
afdelingsraad 

De afdelingsraad vergadert 
op dinsdag 23 februari om 
20ul5 in «Elzenhof». Doe nog 
een inspanning voor de leden
en abonnementenslag! 

geel 
viaams bal 

Zaterdag 13 februari vanaf 
20.30 u. in zaal Wijnhuis, Sta
tionstraat 44,. Spelen voor u • 
« De Twens. » (Gezelligheid en 
sfeer verzekerd. 

hove 
op het schavotje 

Ons avondfeestje was de ge
schikte gelegenheid om de heer 
Vansteenkiste en zijn dame in 
de bloempjes te zetten. Nu hij 
ons weldra zal verlaten wegens 
beroepsnoodwendigheden, ver
liest Hove een aktief en sociaal 
voelend gemeenteraadslid, 
wiens bestendige zorg mee aan 
de bazis lag van ons verkie-
zingssukses van 11 oktober jl. 
gemeenteraadszitting 

Nadat de volledige gemeen
teraad onder grote belangstel
ling geïnstalleerd was, voelde 
men onmiddellijk aan dat de 
Volksunie-oppozitie niet be
hoorde tot de « clan » der tradi
tionele ja-knikkers. Kritisch en 
opbouwend gaf ze blijk van een 
sociale bekommernis bij het 
stemmen over dringende belas
tingsheffingen. Dat de be-
stuursmeerderheid duchtig zal 
moeten rekening houden met 
een strijdvaardige en bekwame 
Volksunieploeg bleek reeds bij 
deze eerste raadszitting. Dat 
belooft! 

kontich 
ledenfeest 

Vandaag 13 februari om 21 
uur in lokaal Alcazar. 
kolportage van 31-1-71 

Sukses over de ganse lijn. 
Schitterende ploeggeest, 15 
deelnemers en mikrowagen. 
Rezultaat na minder dan 2 uur, 
alles verkocht (150 nummers), 
3 abonnementen en 1 lid, maar 
daarenboven het kontakt met 
de jonge, simpatieke bevolking 
van Kontich Kazerne. 
abonnementenslag-
ledenwerving 

Na 1 maand aktie : 16 nieuwe 
abonnementen en 25 leden bij ! 

mechelen (arr.) 
arr. kaderdag 

De arrondissementele kader-
dag werd definitief vastgesteld 
op zaterdag 6 maart om 14 u in 
de parochiezaal van Sint-Kate-
lijne-Waver centrum. (Achter 
de hoofdkerk). 

merksem 

27 februari 1971 
Zet nu eens voor een enkele 

keer alles terzijde, en kom naar 
het eerste Volksuniebal in de 
zaal « De Garve », van Praet-
lei. Wij vieren de verovering 
van het gemeentehuis door de 
Volksunie van Merksem. Wij 
hebben allen er wat voor ge
daan. En dat moeten m j samen 
vieren ! 
gemeenteraad 

Op de gemeenteraadszitting 
van vrijdag 29 januari hebben 
de kopstukken van de merk-
semse BSP nu eens echt laten 
zien dat zij het maar niet kun
nen verteren, dat de vorming 
van het schepenkollege niet ge
beurd is zoals zij het gewild 
hadden. Voor dat het eerste 
punt ter sprake kwam, hadden 
zij een voorwendsel gezocht en 
gevonden, om de zitting te ver
laten. De PVV-er besloot de 
uittocht. De supporters van de 
rood-blauwe oppozitie beweren 
dat dit kollege het geen jaar 
zal uithouden! Binnen enkele 
maanden zullen .wij daar nog 
eens over praten. Intussen ra
den wij onze mensen aan, bij 
de volgende gemeenteraadszit
ting eens te komen kijken, om 
die komedianten aan het werk 
te zien. 

propaganda 
Om aan de mensen van 

Merksem, die toch veelal ge
brek hebben aan eerlijke en 
objektieve voorlichting, een 
idee te geven wat er nu in en 
rond Brussel gaande is om de 
Vlaamse mensen in de zak te 
zetten, worden door onze pro
pagandisten 13.000 (dertien dui
zend) pamfletten rondgedeeld, 
huis aan huis. We moeten het 
uit onze zak betalen, maar dat 
hebben wij er voor over. 

In het licht van deze gebeur
tenissen werden op zondag 31 
januari een vierhonderdtal 
brochures te koop aangeboden 
over de beruchte « vrijheid van 
de huisvader», met daarin de 
tekst van de beschamende 
brief van PVV-voorzitter Pier
re Descamps. Op minder dan 
twee uur was alles verkocht, 
muziek in merksem 

Op heden zaterdag 13 februa
ri trekt de Volksunieharmonie 
met vaandel en muziek door de 
straten van onze gemeente. 
Verzamelen te 14 uur aan den 
Tijl, Bredabaan 298 om van 
daaruit te vertrekken. 

mortsel 
herstel 

Enkele dagen geleden onder
ging onze trouwe vriend Frans 
Berckmoes een zwaar heelkun
dig ingrijpen. We wensen her" 
spoedig en algeheel herstel toe. 
ledenvergadering 

Donderdag 25 februari 1971 
te 20u30 eerste ledenontmoe
ting 1971 in zaal Hellemans, 
Eggestraat 27. Voorstelling van 
het nieuwe bestuur. Gastspre
ker : volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux. 

niel - schelle 
gezellig samenzijn 

Zaterdag 20 februari te 20 u. 
met een hartige koude schotel 
in «De Blauwe Kuip», Ed. 
Claessenslaan. Inschrijven (50 
fr.) bij de bestuursleden tot 13 
februari. 
kinderfeest 

Zondag 21 februari gratis 
kinderfeest in de «Blauwe 
Kuip ». Alle gemaskerde en on
gemaskerde kinderen verwach
ten we om 14u30. Gevarieerd 
programma, iedereen ontvangt 
een verrassing. 
in memoriam 

Op 27 januari overleed me
vrouw Marcel De Decker echt
genote van onze uiterst aktieve 
propagandaleider en dochter 
van ons oudste lid, Frans Pol-
fliet. Onze zeer oprechte deel
neming. 

rumst 
bestuursverkiezing 

Voorzitter : August Van Bug-
gerSiout, Doelhaagstraat 26, 
Rumst; sekretaris : Paul Welle-
kens, Tuinwijk 53, Rumst; pen
ningmeester : Frans Heeman, 
Molenveld 32, Rumst; propa
ganda : Jan Lambrechts, Veer-
straat 91, Rumst; organizatie : 
Bruynseels Leonard, Molenveld 
67, Rumst en afgevaardigde ar-
rondissementsraad : Jan Lam
brechts. 

turnhout (arr.) 
nieuw arrondissementeel 
bestuur 

Voorz. : Hugo Dranhaux, 
Hannekensstraat 21, Dessel ; 
ondervoorz. : Cis Anthonis, Mo-
lenvest 4A, Herentals ; sekr. : 
Rudi Beaufays, steenweg op 
Gierle 315, Turnhout ; prop. : 
Rob Geeraerts, steenbergen 11, 
Vorst-Kempen ; org. : Swat 
Van Houtven. Kerkstraat 3, 
Oud-Turnhout ; penningm. : 
Jules Meulenbergs, Stations
straat 30, Ramsel ; soc. dienst
betoon : Jan Daelemans, P. De-
nefstraat 7, Turnhout, 
kolportage 

Arrondissementele kolporta
ge te Herentals op 14 februari 
1971. Afspraak om 10 u. voor
middag, café « De Zalm », 
Markt te Herentals. 

vorst - kempen 
vujo 

Morgen zondag 14-2-1971 
wandeltocht naar «Schoot». 
Samenkomst te 10 u. aan de 
kerk van Groot-Vorst, 
bal 

Zaterdag 20 februari 1971. 
VU-bal in het klubhuis van 

2V. 

«F.C. Excelsior», voetbalten, 
rein Klein-Vorst. Inkom 25 ts, 
Orkest «The red flames», 
propaganda 

Gedurende de volgende 5 we
ken zullen 4 of 5 pamfletten 
huis aan huis bedeeld wordenji 
deze inspanning zal tot de vtil*J 
gende parlementaire verkiezi»»' 
gen vol gehouden worden meC, 
minstens één pamflet per, 
maand. 

zoekertjes 
Voor de entwerpse egglomerati^ 
wordt gezocht vr. of mann. mede
werker voor het werven van adJ 
vertenties (part-time op kommis
sie). Schr. bur. blad onder letteri 
RD - R8 

•< 

Dame, 38 }., tweetalig, zoekt béï 
trekking als bureelbediende of ver4 
tegen woord igster bij voorkeur da* 
mesartikelen of schoonheidproduk^ 
ten. Beschikt over wagen. Vest*' 
maandwedde plus kommissie. Brus» 
se! en omgeving. Schr. blad R 14 

Reklametekenaar, woonachtig ta 
Brussel, zoekt betrekking. Kontak» 
via senator M van Haegendoren, 
Guido Gezellelaan 63 - 3030 He-i 
verlee (tel. 016/245.45) , R 22 

Kaderlid Volksunie zoekt 4 halve 
dagen infellektueel, werk brusselso 
omgeving. Kontakt via senator var» 
Haegendoren, Guido Gezellelaan 63 
3030 Heverlee (tel. 016 /245.45) , 

R23 

Gevraagd : dynamisch echtpaaf 
voor het uitbaten van « Vlaams 
Huis • te Zele (volledig nieuw ir>« 
gericht). Zich wenden tot gemeen* 
teraadslid Paul Geerinck, Huivelda 
156 te 9140 Zele (tel. 052/44.689 
na 18 uur) . R 24 

Zoeken plaats als hulsbewaarder 
Brussel en omgev. vrij overdag, ev. 
overdag werkz. in firma. Man : kok, 
vrouw ! boekhouding, perf. verif. 
IBM-Olivetti. . Telef. na 18 uur » 
02/13.68.80 R 2 5 

Firma Brusselse omgeving zoekt 
ervaren boekhouder. 
Contact via senator M. van Hae^ 
gendoren, Guido Gezellelaan 63 - « 
3030 Heverlee tel. : 016/245.45) j 

R 28 

Vlaams-nationalist, zwaar invalied^ 
48, studeerde radio- en tv doch 
mist praktijk om als hersteller aan 
een broodwinning te geraken. 
Oude radio- en tv-toestellen zou
den welkom zijn als oefenmateriaal. 
Naam en adres bur. blad dal 
doorstuurt. p 27 

Brab .univ. ambt. zoekt kennisma
king met ernstige dame, met goei 
de ontwikkeling, geld geen belang. 
Schr. bureel blad onder nr. R, 29 

Gediplomeerde A2 mekaniciep 
zoekt betrekking, liefst arrondissei 
ment Hasselt-St-Truiden. Kontakl 
senator van Haegendoren, Guido 
Gezellelaan 63 — 3030 Heverlee 
(tel. : 016/245.45) R 26 

I. van Oversiraeter 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling vooi 
redaktte naar 
Rotatyp, Sylvaln Dupulslaan 
110 1070 Brussel Tel 
23.11.98 

Beheer 
Voldersstr 71 Brussei 1000 
Tel (02)12.51.60 

Alle klachten voor niei ont
vangen van blad op dit sdret 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halfjaarlijks 170 fr. 
Driemaandelijks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 tl 
Steunabonnement 320 fr. 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39 
«W!]> Vlaams-nationaal week 
blad 

Verantw. uitgever Mr F Var»-
der Eist, Belzegemstrae' 20 

Brutsel 1120 
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wilrijk 
kul tureel centrum 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting werd voorgesteld 
het kasteel Steytelinck te res
taureren en er een kultureel 
centrum van te maken. 

Geen haar op ons hoofd dat 
hiertegen iets heeft, maar... 
vindt u het ook niet vreemd 
dat het voorontwerp wordt 
overgelaten aan een architekt, 
gespecializeerd in... nieuw
bouw? En is het niet nog 
vreemder dat die meneer aan 
het werk gaat, zonder dat één 
enkele kiüturele kring werd 
geraadpleegd ? 

Fraktieleider André De Beul 
benadrukte de noodzakelijk
heid, het kasteel in zijn geheel 
te behouden, zelfs als dit meer 
mocht kosten dan een nieuwge
bouwd kultureel centrum. 
bal 

Natuurlijk geslaagd (de pen
ningmeester zit nog altijd geld 
te tellen) en wie er niet ge
weest is kan het zich alleen 
maar beklagen. De jongens 
van... het Sportpaleis hebben 
er inderdaad verstand van om 
stemming te brengen. Volgend 
jaar de Sporthal ? 

Brabant 
Brussel (a r r . ) 
arr. raad 

Volgende arr. raad op zater
dag 27 februari e.k. in de zaal 
« Waltra », bij Stan Philips, Ar-
duinkaai te Brussel (naast 
KVS). Agendapunten vanwege 
de raadsleden dienen binnen te 
zijn bij de arr. sekretaris Frans 
Adang, Ruisbroeksestwg 109 te 
1600 St Pieters-Leeuw, uiterlijk 
op woensdag 17 februari, 
agglomeratieraad 

Volgende werkvergadering 
van de brusselse agglomeratie-
raad op het arr. sekretariaat, 
Dupontstraat 27 te 1030 Schaar
beek, op donderdag 18 februari 
e.k. om 20u30 stipt, 
kolportages 

Na de geslaagde kolportage 
te Vilvoorde waar niet minder 
dan 350 nummers verkocht 
werden, zetten wij deze kolpor
tages met het speciaal nummer 
van « Wij » voort in de volgen
de gemeenten : 

Zondag 14.2.71 te Asse, verza
melen om 9.30 u. aan het ge
meentehuis ; zondag 28.2.71 te 
Zaventem, verzamelen om 9.30 
u. op de markt ; zondag 14.3.71 
te Halle, verzamelen om 9.30 u. 
in de Sleutel (Markt) ; zondag 
128.3.71 te Overijse, verzamelen 
om 9.30 u. aan de Kerk. (bocht 
baan naar Waver) ; zondag 
18.4.74 te Roosdaal, verzamelen 
om 9.30 u. aan de kerk van Pa-
mei 

Al deze kolportages wor
den ingericht door het arron
dissementeel bestuur in samen
werking met de plaatselijke af
deling. Het spreekt echter van
zelf dat we, willen we het 
maximum aan propaganda-
waarde uit deze akties halen, 
moeten kunnen rekenen op 
vrijwilligers uit de omliggende 
afdelingen en uit het gehele 
arrondissement. 

Alle afdelingen, hierboven 
niet vernoemd, worden ver
zocht zo vlug mogelijk hun ei
gen kolportage in te richten, en 
ze ons zo snel mogelijk mede 
te delen, 
agglomeratie brussel 

Met het oog op de nakende 
verkiezingen van de agglome
ratieraad van Brussel belegt 
het arr. bestuur een algemene 
ledenvergadering voor de gehe
le agglomeratie op donderdag 
25 februari a.s. om 20.30 u. in 
de « Graaf van Egmont », Van 
Praetstraat 27 te Brussel (nabij 
Beurs). Alle leden zijn hier 
van harte welkom. 

jette 
sociaal dienstbetoon 

Elke zaterdag van 11 tot 12 
uur door Jan De Berlangeer, 
gemeenteraadslid bij dhr. J. 
Verlooy, Karel Woestelaan 38 
te Jette. Alle inlichtingen 
Vlaamse Ziekenkas. Bij u thuis 
op aanvraag, schrijven aan J. 
De Berlangeer, Desmedt de 
Naeyerlaan, 158 te 1090 Jette. 

londerzeel 
volksvergadering 

Dinsdag 23 februari, grote 

volksvergadering in de zaal 
Centrum, Markt te Londerzeel. 

merchtem 
sociaal d ienstbetoon 

In samenwerking met Volks
vertegenwoordiger dr. Vic An-
ciaux elke vrijdag van 19 uur 
tot 20 uur op het sekretariaat 
van het Vlaams Ziekenfonds 
Brabantia te Merchtem, Stoof-
straat 29. 
grote openbare 
vergadering 

Vrijdag 26 februari om 20 u. 
in zaal « Bowling-Cap », Stoof-
straat Merchtem. Sprekers : 
volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux over « Brussel-Bra-
bant» en senator Wim Jorissen 
over de « Grondwetsherzie
ning». 

mollem - brussegem 
volksunie-bal 

Zaterdag 27 februari e.k. Alle 
vrienden houden deze datum 
vrij. 

st. Pieters-leeuw 
sociaal d ienstbetoon 

Elke tweede zaterdag van de 
maand, dus vandaag, bij Frans 
Adang, Ruisbroeksestwg. 109 te 
1600 St. Pieters-Leeuw of op aan
vraag bij u thuis. In samenwer
king met volksvertegenwoordi
ger Vic Anciaux. 

Oost-Vlaanderen 
ertvelde 
f l i nke groei 

Het aantal VU-leden beloopt 
nu reeds meer dan 325 leden, 
zodanig dat VU Ertvelde recht 
heeft op 4 afgevaardigden bij 
de arrondissementsraad voor 
het Meetjesland beloopt het to
taal trouwens 14. Tijdens de 
verkiezing voor het arrondisse-
mentsbestuur werd de heer 
Van Grembergen verkozen, 
evenals voor de afvaardiging 
bij het partij-bestuur te Brus
sel. Proficiat voor de flinke 
vooruitgang : 2 jaar geleden 
hadden we amper één afge
vaardigde en geen enkele ver-
kozene in het bestuur. 

gavere 
gezel l ig samenzi jn 

Vandaag zaterdag 13 februari 
te 20 uur : alle medewerkers 
verwacht op ons etentje in 
« Zangershof », Gavere ! 
volksvergadering 

De gespreksavond over Brus
sel bracht nieuwe gezichten in 
ons midden : meteen verhoogde 
super-ledenwerver Mark De 
Langhe zijn voorsprong op de 
simpatieke tweede Frans Ver-
camer. 
« w\\ » 

Tegen de vergadering van 
donderdag 18.2.71 voor alle ker
nen uit de zeven gemeenten, 
brengt elk bestuurslid minstens 
één nieuwe abonnee en een 
nieuw lid binnen, 
weergalm 

Alle kopij voor maart binnen 
uiterlijk 18 februari bij Piet De 
Pauw. 

gentbrugge 
onze a fde l ing in rouv*/ 

Met verslagenheid melden 
wij u het plotse overlijden van 
onze vriend en bestuurslid Ro
ger Vanderhaeghen. Amper 46 
jaar, voorbeeldig huisvader van 
7 kinderen waarvan het jongste 
1 jaar, bestuurslid BGJG en 
VVB., propagandaverantwoor-
delijke van onze VU-afdeling 
en tevens bekende sportfiguur 
in voetbalmiddens. Ziedaar een 
kort bilan van een aktief leven 
dat zo bruusk werd afgesloten. 
Wij betuigen aan zijn familie 
onze innigste deelneming bij 
deze zware beproeving. 

Ten teken van rouw werd 
door onze afdeling het gezellig 
samenzijn van 12 februari af
gelast, 
gemeenteraad 

De oppozitie beheerste de de
batten tijdens de jongste raads
zitting. Naast de tussenkomsten 
bij de gewone punten van de 
dagorde werden door onze 3 ge
kozenen tal van voorstellen in
gediend, welke steeds met alge
mene stemmen werden goedge
keurd. 

R. Depestele stelde o.m. voor 
de openingsuren van de ge
meentediensten aan te vullen 
op zaterdag, A. Verpaele deed 
konkrete voorstellen tot weg-
veiligheid en tot openstelling 
van een speelterrein in de 
Molswijk, J. De Moor vroeg 
meer informatie voor de raads
leden en brak een lans voor ak-
tieve natuurbescherming. Te
vens stelde hij vragen over het 
overdekt zwembad, bepaalde 
verkeersproblemen en ruimte
lijke ordening. 

Tijdens de geheime zitting 
lokte de VU-fraktie de schor
sing van de vergadering uit die 
heel wat verwarring schiep hij 
de tegenpartij. 

Door haar tussenkomsten 
heeft de VU bewezen haar 
mannetje te zullen staan in de 
komende jaren. 

heusden 
dienstbetoon 
o. van ooteghem 

Het maandelijks sociaal 
dienstbetoon van provincie
raadslid Oswald Van Ooteghem 
heeft plaats op donderdag 11 
februari van 20 u tot 21 u in de 
Nederboekstr. 1. (tel : 52.73.88). 
2de lentebal 

Het 2de lentebal van VU-
Heusden - Destelbergen heeft 
plaats op zaterdag 3 april in 
zaal Malpertuus te Destelber
gen. Er zijn nu reeds kaarten 
te verkrijgen aan 50 fr. bij alle 
bestuursleden. 

merelbeke 
de derde v\/ereld 

Vrijdag 19 februari om 20 u. 
in het « Wijnhuis » Hundelgem-
se steenweg, spreekbeurt, dia
avond en gedachtenwisseling 
over de derde wereld. Mensen 
die jaren ter plaatse de nood 
en de werkelijkheid gezien en 
beleefd hebben zullen ons daar
over vertellen. Inrichting : 
VOS afdeling Merelbeke. Ieder
een welkom. 
de g r i f foen 

Met zesenveertig waren ze 
opgekomen vorige zondag om 
genietend van de zuivere lucht 
het VTB-wandelpad te Over-
mere af te trekken. Ze doen 
het prima, de griffoentjes van 
Merelbeke, niet alleen leren zij 
onze kontreien kennen en ge
nieten zij van het natuurschoon 
maar paren terzelfdertijd het 
aangename aan het nuttige. 
Ook de geschiedenis van ons 
volk interesseert hen, zo kwam 
er ditmaal een bezoek aan het 
Boerenkrijg-muzeum aan te 
pas. 

oudenaarde 
arrondissementsbestuur 

Het nieuw verkozen bestuur 
hield zijn eerste werkvergade
ring op vrijdag 5 februari. 

Voorzitter Gies Eechaudt 
opende de vergadering en sprak 
de hoop uit dat elkeen zich zou 
inzetten om de Volksunie ho
gerop te brengen in dit zeer 
moeilijk arrondissement. Ver
scheidene organizatorische pro
blemen werden behandeld. 

De financiële mobilizatie 
werd in alle opzichten priori
tair gesteld. Richtlijnen wer
den uitgewerkt om dit kon-
kreet door te voeren. Het so
ciaal dienstbetoon dient drin
gend heringericht te worden 
met inschakeling van alle man
datarissen. De medewerking 
van de afdelingen is hiervoor 
vereist. Ook dient de nodige 
ruchtbaarheid aan deze zitda-
gen gegeven te worden. 

De toestand leden en abon
nees wekte gevarieerde menin
gen op bij de bestuursleden. In
zake abonnementen zal een in
spanning geleverd worden om 
het streefcijfer te bereiken. De 
ledenafrekeningen van de af
delingen worden dringend in
gewacht. 

Een algemeen propaganda-
plan zal uitgewerkt worden. Er 
zal terug ingepikt worden op 
de aktie « boomplanting ». De 
afdelingen worden verzocht om 
enige verbeelding aan de dag 
te leggen terzake. Volmacht 
wordt gegeven aan Jaak Janin 
om de cyclus « Goed besturen » 
naar Oudenaarde te brengen. 

st. amandsberg 
kolpor tage met speciaal 
nummer « w i j » 

Zondag 14 februari heeft on
ze tweede kolportagetocht 
plaats. Alle aktieve leden en 
VUJO worden opgeroepen om 

mede te helpen. Verzameling 
aan het Van Cleemputteplein 
(hoek Schoolstraat en Prins Al-
bertstraat.) Begin om 10 uur 
stipt. 

Ook zondag 28 februari derde 
kolportage, houdt deze voor
middag vrij. Verzameling aan 
het Heirnisplein, om 10 uur 
stipt. 

wetteren 
leden- en 
abonnementenslag 

We richten een dringende op
roep tot de « WIJ »-lezers die 
nog geen lid zijn 80 fr. te gire
ren op oostrekening nr. 91.26 81 
van W. Braeckman. Meers
straat 1-2 te Wetteren 
bals 

Kaarten voor het arr. 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. 

West-Vlaanderen 
bredene 
ledenvergader ing 

Zaterdag 20 februari ver
wachten we al onze leden 
's avonds in de zaal « Tijl » om 
kennis te maken met het nieu
we bestuur. Degenen die wen
sen afgehaald te worden ver
wittigen het bestuur. 

de haan 
dank 

Ons bestuur dankt hiermede 
de vele aanwezigen op ons 2e 
bal : 256 toegangskaarten wer
den verkocht, d.i. zestig meer 
dan vorig jaar. We danken spe
ciaal de leden van de omlig
gende afdelingen, en in het bij
zonder Leffinge voor de goede 
hulp. 
100e lid 
Drie jaar geleden waren in 

Klemskerke en Vlissegem sa
men 10 leden ! Sedert de eigen 
afdeling bestaat ging het pijl
snel omhoog en op 6 februari 
konden we ons 100e lid begroe
ten in de persoon van Rita Bar-
zeele, die daarbij een abonne
ment op « Wij » ten geschenke 
kreeg, en een flinke zoen van 
Emiel Debaecke, onze penning
meester ! 

schitterende « entree » in de 
gemeenteraad. De VU-fraktie 
stal letterlijk de show. Een 
spervuur van vragen werd op 
het schepenkoUege afgestoken. 
En het is nog maar een begin ! 
Proficiat ! 

middelkerke 
l edenvergader ing 

Hedenavond om 20 u. in ons 
lokaal « Were Di » algemene 
ledenvergadering. Daarna a-
vondmaal en gezellig samen
zijn. Richt u nog snel tot Bert 
Vanden Kerchove (Parijsstr. 4) 
of Jozef Lemmens (Leopold-
laan 27) of tot de Were Di ! 
U kunt dan meteen kennisma
ken met ons nieuw bestuur. 

Oostende (s tad ) 
abonnementenslag 

Onze bestuursleden (we heb
ben er thans voldoende) gaan 
aan de slag om onze achter
stand inzake lezers van « Wij » 
in te halen. Wij doen daarbij 
een beroep langs deze weg, op 
alle lezers, opdat zij ook hun 
steentje zouden bijdragen om 
onze stand op een beter peil 
te brengen. Adel verplicht en 
we schieten hier nog te kort. 

ieper (arr . ) 
n ieuw arr. bestuur 

Vrijdag 5 februari 11. werd 
het nieuw arrond. bestuur ver
kozen. Voorzitter : Capoen Mi
chel, lepersteenweg 44 Rening-
helst ; sekretaris : Meire Erik, 
Frenchlaan 5, leper ; penning
meester : Lava Jaak : Cassel-
straat 6, Poperinge : propa
ganda : Braem Joris, Slacht
huissstraat 29, leper ; organiz. : 
Vandamme Herve, St. Maar-
tensplein 2, Wervik en dienst
betoon : Sohier Rik, Werfstr. 
14d, Poperinge. 

ieper (s tad) 
over l i jden 

Donderdag 4 februari werd 
mevr. Viktorine Vanbesien uit 
Brielen onder grote belangstel
ling ten grave gedragen. Zij 
was de schoonmoeder van ons 
achtbaar lid, Karel Kimpe. 

Dhr Kimpe dankt langs deze 
weg de vele simpatizanten die 
de teraardebestelling bijwoon
den. 

koekelare 
ledenslag 

Dank zij Filip Lootens en 
anderen, vooral jongeren, kun
nen wij er met trots op wijzen 
dat onze afdeling voor 1971 
reeds méér dan 100 nieuwe le
den wist te maken ! Daarmee 
kregen we ook een nieuw lid 
in de arr. raad : Maurits Sabbe. 
« wij » 

In de ev. dagen en weken 
gaan onze propagandisten zich 
nu inspannen om het aantal 
abonnee's op « Wij » gevoelig 
te doen stijgen. We hebben hier 
een achterstand in te halen : 
ontvang onze propagandisten 
goed ! Vooral de jongeren wet
tigen weer grote verwachtin
gen. 

menen 
debuu t met d r ie 

Onze mandatarissen W. Van-
holme en J. Tahon deden een 

waregem 
bal 

Vrijdag 19 februari in Dan
cing Ter Doest : vanaf 20 uur 
geeft onze afdeling een feest 
met Dj Mie. 
dienstbetoon 

Volksvertegenwoordiger L. 
Vansteenkiste : iedere laatste 
zaterdag van de maand tussen 
17 en 18 uur ; lokaal : Noorder
laan 66B (vroeger Statieplein). 

wevelgem 
bestuursverk iez ingen 

Voorz. : R. Duprix ; sekret. : 
R. Reynaert ; penningm. : J. 
Corne ; propaganda : O. Roel-
straete ; organizatie : E. Dery-
cke : ondervoorz. : P. Herman J 
dienstbetoon : R. Cappon. 

medegedeeld 

grote volkszangavond 
te bierbeek 

In het kader van de veertien
daagse van het Vlaamse Lied 
organizeert het Davidsfonds in 
samenwerking met het Vlaams 
Aktiekomiteit een grootse 
volkszangsavond op zaterdag 
20 februari 1971 te 20 uur in 
het « Berkenhof » Ruysbroek-
straat Bierbeek, opgeluisterd 
door het zangkoor» Edelweiss » 
uit Haasrode o.l.v. F. Goedhuys. 
Kaarten bij de leden van beide 
organizerende groepen 

toneel te sint-michiels-
brugge 

Vrijdag 19 februari te 20 uur 
(zaal Immaculata, Astridlaan) 
voert Teater Malpertuis uit 
Tielt « Zwarte Excellentie » 
op in de regie van Berten De 
Bels. Inrichting DF, Vlaams 
Kruis en Vlaamse Klub. 

Toegang : 40 fr., gezinskaart 
(onbeperkt) : 100 fr. 

Oostende - veurne -
diksmuide (a r r . ) 
vu-kalender 

Wij vragen de bestu
ren met onderstaande da
ta rekenig te houden in 
het vaststellen van verga
deringen en bals : liefst 
niet twee aktiviteiten op 
één dag ! 
20/2 - Ledenvergadering 

Bredene * 
27/2 - Afdèlingsbal Mid

delkerke ; 
5/3 - M. Vanhecke over 

federalisme te Stene ; 
6/3 - M. CoppJeters te 

Houthulst ; 
13/3 - Afdelingsbal Bre

dene ; 
20/3 - Afdelingsbal Kler

ken-Houthulst ; 
21/3 - Vergadering VU-

gemeenteraadsleden te 
Diksmuide ; 

25/3 - V. Anciaux in 
Noordzee. Oostende ; 

27/3 - Afdelingsbal Ou-
denburg. 
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kursief 

Ihemls' heingdoin 
'Hij verliet het marmeren station. Er viel ex\lu-

'sieve Belgische regen. Hij duwde de stoplichten 
op groen en stak^ de straat over, naast de zebra's 
'die om \ommunautaire motieven zwal^jes zicht-
'baar zijn op het zwarte asfalt. 

In de Ravensteingalerij splitste een auto-show 
^de massa gehaasten in twee pistes. Hij nam de 
piste rechts en defileerde mee langs de Nationale 
Dis^otee^. De zwijgzame meute draaide omheen 
'het apo\aliptisch blof(^ beton dat tijdens de zomer 
van Expo '^8 voor fontein had gespeeld. Hij luis
terde naar het onrustig getrappel van al die men
sen, hij I{ee\ naar de misterieuze luchtbel van 
zwijgzaamheid die bovenop hun hoofden dob-
'berde en die met de speldeprif^ van een stem zou 
openspatten. Hij dacht terug aan de kruisprocessie 
uit zijn jeugd ; hij dacht terug aan de begin-
se\wens van de fivagofilm, alleen de fabels ont
braken. 

Toen hij opnieuw blel^e zebrastrepen vóór zich 
'had, \an hij vanuit de hoogte de Grote Marlet 
be\tjl{en. Hij vond het helemaal onzinnig te 
denden Brussel is een mooie stad. Auto's gierden 
rakelings langs hem heen. Het regende nog toen 
'hij een opening vond in de lo^ m-hoge steenhoop 
waarin men hem zou wtkjken en wegen en mis
dadig bevinden. Aan de onderhoudslui, duidelij\ 
bewust van het hopeloze van hun taa\, vroeg hij 
'hem de valpijp te tonen die hem in de i^e kamer 
brengen zou. 

Kwart voor negen. Een verlepte uniform hing 
'gekruisigd tegen deur i^A. « De Rechtbank^ » 
schreeuwde het uniform opeens. De brede eike-
'houtendeur j j werd wild opengegooid. Drie neo-
J.B. de la Salles stormden naar binnen. De meest 
\orpulente van de drievuldigheid verborg zich 
'driekjwarts achter een hoge bidstoel. De twee over
igen negen lichtjes voorover naar God de Vader 
toe en gingen plechtig neerzitten. 

Toen \wamen nog andere neo's de zaal bin
nengestormd langs een smalle deur achteraan. Zij 
maa\ten een routinebeweging voor de drievul-
'digheid, gingen achter hun kfiteders staan en de-
'poneerden hun zwarte valiesjes besluiten op het 
versleten groene similileer. 

De fluisterpartij begon van lin\s, bij de eiser, 
een verklede bas\etbalspeler die reeds pensioen 
'heeft bekomen. Hij sta\ de neus diep in de folio's 
'die hij voortdurend opdiepte uit zijn vaüesje.. 
Slechts tweemaal kee\ hij van zijn gekleurde 
papieren weg. Eenmaal om te zeggen : « Niet
waar, mijnheer de voorzitter ? » Een tweede 
maal om aan de verweerder die rechts zat het 
teken te geven dat deze nu oo\ wat mocht zeg
gen, ofschoon zijn gebaar duidelijk, de overbodig
heid van dit laatste onderstreepte. 

De beschuldigde had het \oud in zijn doornatte 
kleren. In gedachten liep hij reeds de weg terug 
naar het marmeren station. Straks beginnen de 
debatten, dacht hij. Hij voelde zich eenzaam en 
begreep geen woord van wat in de zaal werd 
gereciteerd. Hij trachtte aan Cicero te denden. 
Opeens verwijderde het uniform zich van deur 
'i^A en trippelde in de richting van de man die 
eenzaam was, aan Cicero dacht en op de debatten 
wachtte. « Meneer », fluisterde het uniform schor 
en monsterde hem van \op tot teen, van das tot 
pantalon. « Meneer, de mensen moeten ginder, 
'helemaal achteraan gaan neerzitten, op die stoe
len ginder £ waar dat ge nu zit, dat is voor d'advo-
i^aten ». 

frans-jos verdoodt 

brassertjes 

U I nieuwe hold-ups, (2) inspraak tijder» week van de soldaat..., (3) enkel stof op de maan ?, (4) wat moet ik doen? 
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