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ook van eynde
kan ons gestolen worden
De achtbare halve voorzitter van de Belgische Socialistische Partii heeft ons de
hoge eer gegund door hemzelf tweemaal in één week
tij ds te worden aangevallen
in zijn « Volksgazet ». De
eerste maal werd hij in zijn
patriottische gevoelens gek r e n k t door enkele uitspraken van Maurits Coppietors,
die te St. Niklaas « separatistische » praat vertelde En
de tweede keer vond hij het
« kenschetsend » dat de VU
niet tussenkwam bij de begroting van Sociale Voorzorg in de K a m e r vorige
week.
De h. Van Eynde heeft
kennelijk
de verkiezingsstrijd ingezet
Hij pleegt
niet enkel elektorale chantage op de regeringspartners van de CVP, hij bedenkt tevens de andere partijen met « kwaliteiten »
waarvan hij hoopt dat zij
de kiezer zullen afstoten en
h e m tot het in zijn ogen enig
juiste besluit moeten brengen nl. te stemmen voor de
BSP.
Zo wil hij de VU absoluut
in het vakje van de sociaal
niet-geïnteresseerde « taaipartijen » duwen. Als er ditmaal toevallig — want er
was een tussenkomst voorzien — geen VU-man op de
tribune kwam, dan mag hij
toch eens een optelling maken van alle VU-tussenkomsten en parlementaire initiatieven op dit terrein tijdens
deze legislatuur ! En als hij
er de teksten van beide vorige kongressen v a n de VU
wil op nalezen (wij nodigen
h e m tevens uit n a a r ons
eerstvolgend kongres) dan
zal hij moeilijk kunnen volhouden dat de Volksunie
geen sociale belangstelling
heeft. Maar dat past n a t u u r lijk m i n d e r in zijn partijdig
kraam. Trouwens de achtbar e h e e r Van Eynde zou bet e r zwijgen over « kenschetsende afwezigheden » :
iedereen weet dat hijzelf
zelden of nooit aan de openbare
besprekingen
deelneemt. En als hij even binn e n w a n d e l t en tussenkomt,
d a n is h e t nog om b r u t a l e
opmerkingen t e maken. De
palmares van zijn parlementaire aktiviteiten v a n de
voorbije jaren is niet zo
schitterend. Hoe
dikwijls
k w a m hij op de t r i b u n e ?
Hoeveel wetsvoorstellen en
a m e n d e m e n t e n bestaan er
van zijn hand ?
Maar dat Jos Van Eynde
het in 1971 ook nog bestaat
met een uitgestreken gezicht
op de patriottische toer te
gaan, is toch wel een kras

staaltje van cynische schijnheiligheid. Hij die ongetwijfeld veel beter de « internationale » kent dan de « brabanconne », die aan het
hoofd staat van een partij
waarvan de Waalse vleugel na de jongste oorlog zonder meer de aanhechting
vroeg van
Wallonië
bij
Frankrijk, die mede-voorzitter is van een partij die generaties lang geen vaderland wilde kennen («rnijn
vader heeft geen land»), hij
zwaait nu met
tricolore
vlaggetjes en spelt ons de
Belgische les Heeft hij dan
niets geleerd uit Van Audenhove's avontuur in 1968 ?
Wij zijn geen separatisten, wij zijn federalisten,
m a a r wij zijn niet bang publiek te verklaren dat het
België dat wij sedert 1830
kennen ons kan gestolen
worden Dat er met DIT
België voor de Vlamingen
inderdaad geen land te bezeilen valt, dat wij de unitaristische pomperijen beu
zijn en daarom ons eigen
lot in eigen hand willen nemen. Dat Vlaanderen het m e t een "Belgische"
politiek,
waarvoor
Van
Eynde en zijn vrienden sedert lange tijd mee verantwoordelijk zijn. inderdaad
nooit zal halen. Ons grondgebied wordt voortdurend
aangevreten, wij zijn kultureel gehypotikeerd en onze
middelen en mogelijkheden
worden stelselmatig afgeroomd ten gunste van Wallonië Weet Van Eynde dan
niet dat heel w a t van zijn
Vlaamse partijgenoten het
in deze roerend met ons
eens zijn ' Jawel, hij weet
het, maar hij is nu eenmaal
een behoudsgezind
man.
Door zijn schuld en die van
zijn geestesgenoten is de
B S P een konservatieve partij geworden, waarin de demokratie héél ver te zoeken
is en " k e e r p u n t e n " onmogelijk zijn geworden. Men
moet er m a a r de bittere
klachten van zijn partijgenoten van «Links» even op
nalezen. Dat is h e t in feite
w a t h e m in de rede van
Coppieters het meest heeft
g e s t o k e n : dat de VU zich
resoluut wil uitbouwen tot
een echte Volkspartij, m e t
'n vernieuwend sociaal prog r a m m a en een non-konformistische strijd tegen het
ganse Belgische establishment, waartoe ook de "sociale" monopoliehouders behoren. De achtbare staatsminister Van Eynde heeft
zich in dat machtsapparaat
knus geïnstalleerd, hij hoopt
dat het zijn tijd nog wel zal
meegaan, daarom kan ook
hij ons gestolen worden.
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De winter is nog even teruggekomen met onverv\/achte kou Maar het licht van de dagen is al sterker. Reeds heeft de merel gef ioten de velden zijn minde' grauv^, en aan
de zilte waterkant buitelen meeuwen in de wind. Straks wordt het immers weei lente.

het heen geen naam...
« Sinds België als onafhankelijke staat ontstond hebben wij men spreekt er zelfs van dat d e
regering Eyskens de Vlaamse
Brussel, Edingen, IMoeskroen, Komen, de Platdietse streek en verburgemeester van Strombeekschillende kleine gemeenten langs de taalgrens moeten afstaan », Bever zal schorsen i
aldus de schrijver André Demedts in het jongste n u m m e r van
De schorsingen die de vicegoeverneur van Brabant treft
« Ons Erfdeel ».
in uitvoering van de t a a l w e t
Dit gebeurde voor een flink deel bij de taalwetten van 1962-63,
worden door de ministeriële
die door de CVP destijds als een « overwinning » werden voorgecollega's van Eyskens. De Saesteld ofschoon toen ook, naast de beruchte « faciliteiten » in zes
ger. Vermeylen, Bertrand e n
andere « flaminganten » stelVlaamse randgemeenten rond Brussel, de paritaire verdeling van
de hogere staatsambten door hen toegegeven werd. Er waren, selmatig vernietigd.
Minister Bertrand weigert,
jawel, ook enkele positieve punten in de taalwetgeving van 1962meer dan 7 jaar na de wette63. Maar in tegenstelling met de voor Vlaanderen negatieve punlijke goedkeuring van de taalkaders deze taalkaders in t e
ten werden ze n i m m e r werkelijkheid. En zo gebeurt het altijd
voeren in de Sabena, waar 88 %
weer : de Franstaligen krijgen dlrekt de vogels In de hand, de
van het toppersoneel Franstalig
Vlamingen mogen er verlangend n a a r uitkijken terwijl ze nog
is en aan de top van de Nationale Maatschappij
van
de
vrij rondvliegen. Beloofd zijn ze, dat wel...
Buurtspoorwegen waar de top
eveneens voor 82 % uit Franstaligen bestaat.
In het spoor van de oude zonWe zijn aan 24 % voor de ge« Gazet van A n t w e r p e n » v a n
daar P.W. Segers, die ook a l
20 februari blokletterde nog : neraals.
een 10 jaar minister van Lands« Van essentiële toezeggingen
Door een regeringsbeslissing
verdediging is en die de Fransk w a m niets in huis. Taalwetge- werd bij Koninklijk Besluit de
talige kaste er de baas laat t e ving 1963 systematisch ontman- macht van de Vaste Kommissie
gen alle taalwetten in, loopt
teld ». Wat hebben pariteit, voor Taaltoezicht uitgehold in
Fred Bertrand. Hij meent even
Vaste Kommissie voor Taaitoe1969. De regering wil dit Ko- slim te spelen. Hij, die ook a l
zicht en taak v a n vice-goever- ninklijk Besluit niet eens in10 jaar minister is, laat de
n e u r nog t e betekenen ? ».
trekken. Men probeerde de
Franstaligen baas. dus laten die
Inderdaad dienden voor 1973 « flaminganten » die nog CVP
hem met rust, en in Vlaanderen
volgens de wet de helft van d e of B S P kiezen t e paaien met
hangt hij voor de naïevelingen
een wetsvoorstel, uitgaande van
hogere gemeenteambtenaren in
die het nog willen slikken d e
parlementsleden en dat natuurHoofdstad-Brussel Nederlandsflamingant uit. Zo blijft m e n
lijk geen wet wordt.
taligen t e zijn. De regeringshet langst minister, redeneren
v e r k l a r i n g schoof die d a t u m
de jongens, en bij de genade
vooruit. Het zou gedurende deDe regering legde onlangs de
van grenzeloos naïeve Vlaamsze regeringsperiode gebeuren, beslissing van de Vlaamse legezinden krijgen ze noff gelijk
evenals de pariteit bij de'gene- den v a n de Vaste Kommissie
ook.
raals.
voor Taaltoezicht nog naast
Eerste-minister Eyskens. die
zich neer w a a r die bepaalde dat
We zijn aan 27 % voor de hode Vlaamse meerderheid verFranse eden in Vlaamse gegere a m b t e n a r e n in Hoofdstad(lees door biz. 31
m e n t e r a d e n onwettig waren en
Brussel.
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kerk en zeden
Dat in een pluralistische
partij viensen met een
verschillende levensbeschouwing
zich
naast mekaar inzetten is nortnaal.
Dat sommigen echter de kolommen van het partijblad misbruiken om goedkope
kritiek
te leveren op de Kerk, is van
aard om een groot getal medestanders voor het hoofd te stoten.
Volledig
gewonnen
voor
openheid en vernieuwing
ten
aanzien van de seksualiteit,
en
geenszins blind voor de fouten
van de Kerk, kan ik u echter
verzekeren, dat ik als leek met
ongeduld gewacht heb op een
stellingname
van de Kerk tegenover de huidige
verwarring.
Wat thans gebeurt heeft niets
meer te maken met
voorlichting : onze jeugd wordt regelrecht aangespoord tot een onbegrensd
botvieren
van haar
driften.
Goede
smaak,
stijl, i^oornaamheid, trouw, gezin, iamilie zijn klaarblijkelijk
begrippen geworden welke dienen te
verdwijnen,
de
seks-exploitanten ten bate !
Arm Vlaanderen !
A.C. te
Red

wonen sinds 2 jaar in 't VJaamse land en te ver van de stad
om naar een andere school te
gaan dan de lokale
scholen
(welke ook slechts door een
half uur fietsen te
bereiken
zijn). Zij spreekt
Nederlands,
maar loordt daarom op school
door anderen
belachelijk
gemaakt. Zij heeft geen speelkameraadjes
en is toch al zeer
terughoudend.
Ze begrijpt natuurlijk
geen woord van het
dialekt, en zelfs zijn er een
paar leraars welke
niet beschaafd
spreken.
Ik zie uit om haaf ergens is
een stad te laten gaan, want Jk
wil wel geloven dat zulke toestand enkel bestaat in afgelegen streken en aan het evolueren is.
Maar om haar wat moed in
te pompen vraag ik nan ouders
van kinderen of zij geen passende pennevriendjes
zou kunnen vinden. Zij is nogal intellektueel aangelegd,
verafgoodt
dieren, lezen, interessante
besprekingen, vrijdenkend
en zit
in de 5e moderne.
Wij wonen in de
Vlaamse
Ardennen en kunnen
eventueel
een stadskind wat frisse lucht
aanbieden. Met oprechte
dank.
Mevr.

A. De Jong,
Hulstraat 167,
9663 Zegelsem.

Mortsel

Hiermee
sluiten wij de
polemiek
over deze aangelegenheid af. Wij ivillen
er sommige
lezers
nogmaals attent
op
maken
dat de rubriek « Wij en
Gij » een vrije rubriek is
waarin diverse
lezersmeningen aan bod
kunnen
komen. Wanneer wij brieven (al of niet
ingekort)
afdrukken wil dit nog niet
zeggen dat wij het over de
hele lijn met de inhoud
eens zijn.

solid air
Were di verklaart
zich ten
volle solidair met de Vlaamse
Macht-aktie
tegen de « lïberté
du vère de familie ».
Steunt
bovendien
de aktie
vein Vlaamse Macht tegen de
eentalig Franse publiciteit
in
de Brusselse kinema's en eist
dat de betrokken
kinemabedrijven ten spoedig.ite de nodiae maatregelen
treffen
om
een einde te maken aan deze
even brutale als on-sociale diskriminatie
t.o.v. de
Brusselse
Vlamingen.
Eist binnen
de week
een
principiële
verklaring
van de
betrokken kinamaeigenaars.
dat
ze in.stemmen
met
volledige
tweetaligheid,
zowel wat inrichting, beheer als
publiciteit
betreft.
Eist dat de firma's, die publiciteit voeren langs de Brusselse
kinema's, de nodige
onderrichtingen zouden verstrekken
om
de strikte tweetaligheid
daarvan te
verzekeren.
Roept alle Vlamingen op tot
een gezamenlijek
aktie
tegen
deze beschamende
toestand.
Bevestigt
nogmaals zijn onwrikbaar
standpunt
• Brussel onze stad, Brussel Vlaams !
Were Di

pennevriendjes
Mijn dochtertje van 14 jaar
heeft
geweldige
aanpassingsmoeihjkheden.
Zij is Fransspreken-^ van huis uit maar wij

waterverontreiniging
In en tafelrede voor de Amerikaanse kamer van
koophandel te Brus.^él verklaarde
minister Lefèvre volgens de dagbladen
het volgende : « De
waterlopen zijn in de westerse
wereld thans zo
verontreinigd,
dat een natuurlijke
zuivering
ervan honderd jaar in beslag
zou nemen op voorioaarde dat
er geen niexiwe
verontreiniging
gebeurt ». Wel alwie Echo van
20-2 op de televisie gezien heeft
zal moeten vaststellen
dat het
hoog tijd is dat men aan een
zuivering
begint. De
beelden
van de Leie te Menen
waren
meer dan duidelijk. Nergens in
dagbladen heb ik gelezen dat
'men reeds iets tegen de natuurbevuiling
onderneemt.
Wanneer zal men daartegen
iets
ondernemen
? Of zal men nog
honderd jaar loachten.
Hopeliik
begint men er spoedig aan zodat' we toch zeker mogen zijn
dat onze nakomelingen
over
drinkbaar xoater zullen
kunnen
beschikken.
Er zou tussen de
gemeenten
een onderlinge
samenwerking
moeten tot stand
komen voor toezicht op de waterzuivering.
Langzaam
aan
zou men weer over visrijke waterlopen
moeten
beschikken.
Daarom zouden nu reeds moeten maatregelen getroffen worden opdat de gemeenten en de
industriën binnen een bepaalde
termijn slechts gezuiverd
water mogen lossen in onze waterlopen.
H.V. te

Menen

een derde macht ?
Het loas bijna een ongelooflijk iets, de vrije beroepen waren voor de eerste maal sedert
lang « solidair » in hun aktie
tegen de provisie
wetgeinng.
voor de eerste maal werd een
kollega niet aanzien als een
konkurrent,
doch als een deelgenoot van een
onrechtvaardige wet.
Met moet zich nu met gaan
afvragen
of het NCMV
zich
vroeg of laat, gedwongen
of
niet. bij de algemene
aktie
heeft aangesloten,
een feit is

het, dat talrijke
leden
zich
reeds van de eerste
ogejiblikken ."olidair hebben
verklaard.
Waf de verklaring van senator Vandeputte
in een Brugs
weekblad
betreft
« dat
het
NCMV reeds op 4 januari kontakt had opgenomen
met de
ver.'ichillende hh. ministers)) dit
is slechts toe te juichen,
doch,
het is een onloochenbaar
feit
dat het .slechts de
samengebundelde aktie van alle
zelfstandigen was. welke de macht hebben opgebracht om de regering
tot een zekere
tegemoetkoming
te dwingen.
De aktie-komitee's
hebben de
noodzakelijke
solidariteit
boven en buiten de partijen
gebracht, en, naar mijn
bescheiden mening ligt daar de kracht
van de vrije beroepen « door
niemand of niets aan
partijen
verbonden te zijn.
Men kan er wel een politieke
mening op nahouden, doch. die
moet wijken wanneer het om
algemene
belangen
gaat (zie
naar de samengebundelde
aktie's van ACV' en
ABVV).
Wij moeten ons in
geweten
durven afvragen of de politieke partijen wel in de mogelijkheid zijn om de zelfstandige
te
verdedigen,
wanneer wij zien
hoe zij zelf door allerlei vertakkingen
verbonden
zijn aan
de .syndicaten alsmede aan het
groot-kapitaal
(wat weinig te
zien heeft met vrije
beroepen).
Het is een publiek geheim dat
talrijke ministers
en
gewezen
ministers financieel
verbonden
zijn aan
holdings-grootv^arenhwzen-coöperatieven
enzomeer.
De logica is ver te
zoeken,
wanneer politiekers komen verklaren
dat zij solidair • zijn,
wanneer men weet dat het hun
regering ivas welke de wet op
de provisie heeft
uitgevaardigd.
Naast de
provisiewetgeving
is er ook nog het sociaal statuut der zelfstandigen
en de
premieverkoop,
er zijn
toch
nog andere mogelijkheden
om
de mensen tevreden te stellen
dan geschenken
te geven.
Het werdt wellicht een dringende noodzakelijkheid
dat een
derde macht vorm
krijgt.
E.K.A.

te

Brugge

gesloten
Wij zouden U dankbaar
zijn,
mocht U aan uw lezers
willen
meedelen dat al de slagerswinkels van het land zullen gesloten zijn op maandag 8 maart,
de beenhouwerijafdelingen
van
de warenhuizen
inbegrepen.
Slagersvereniging

carrière maken
in 't vlaams
Ik las in « Wij » met grote
belangstelling
het artikel
van
dhr M. Coppieters
getiteld :
« Een Vlaanderen
waarin de
mens niet meer aan bod komt »
en ben het volmondig eens met
de daarin vervatte
politieke
diagnose, behalve met de zeer
onreali.sti.sche
bewering
dat
« de doorsnee-Vlaming
nu carrière maakt in het Vlaams en
in zijn Vlatning-zijn niet meer
gekwetst
wordt ». Dit
moge
dan waar zijn in gestelde lichamen maar zeker niet in het
groot
bedrijfsleven
in
het
Vlaam.se larf^sgedeelte
en ik
beklaag de Vlaamse
ingenieur
of bediende die de illuzie koestert er « in 't Vlaams » carrière
te kunnen
maken.
Het grote onderscheid
tussen
het eentalige Wallonië en het
zogezegd eentalige
Vlaanderen

is toch wel dat bij ons in de
meerderheid
van de grote bedrijven de interne taal tussen
directie en kaderleden
en bedienden't Frans is. De Vlaamse
taalbeweging heeH daarin door
de carentie van de
vakbonden,
met uitzondering
van
schuchtere poaingen
door de LBC
neen
verandering
gebracht.
Waar het geen Frnns is wordt
het soms Engels of Duits.
Naar bu'+en is de taal loel
Nederlands
maar de
interne
diensttaal
blijft er Frans. In
Wallonië is dat n^et zo.
Mag ik er nog op wijzen dat
in de centrale besturen de wettelijk
eentalige
Waalse
chef
Frans moet praten in de mondelinge dienstrelaties,
dat de
uitvoeringsbesluiten
voor toepassing van de taahvet
van
1963 in de parastatale
diensten
nog altijd niet
uitgevaardigd
zijn en dat er nu
praktisch
geen enkel ministerie de door
bedoelde
taalwet
voorziene
eentalige
bureaus
opgericht
werden !
Wanneer gaan de VU-parlementsleden
de eerste
minister
eens interpelleren
over de taaltoestanrien
bij de Sabena
en
het uitblijven
van het uitvoeringsbesluit
voor
toepassing
van de taalwet van 1963 in de
luchthaven
van
Zaventem.
Het wordt de hoogste
tijd,
ook op taalgebied dat de VU
wat strijdender
wordt.
B.B.

te

blik in het nauw gedreven, niet
door Manu Ruys, wel door Piet
Van
Brabant.
Manu Ruys bekeek
Declercq
toen met meeiuarige blik. maar
liet hem uit de knel
ontsnappen.
Van Eletüijck kon niet beter.
Van Brabant drong niet tot de
kern door. loat begrijpelijk
is,
maar Manu Ruys. die het wel
kon. vertikte
het en was derhalve welwillend
medeplichtig.
Sinds
hij zijn
opwachting
maakte bij de koning blijft hij
opvallend
beneden peil, wanneer het er op aankomt de dubbelzinnigheid
van het LVV en
zijn leiders bloot te
leggen.
Vergeet niet dat Manu
Ruys
in de hoogste PVV-kringen
be.schouwd wordt als de man die
Vanaudejihove
bij de
laatste
verkiezingen
smadelijk
in het
zand deed
bijten.
Die dubbelzinnigheid
juist
maakt het mogelijk dat bij de
besprekingen
over de herstrukturering
van de PVV,
onder
voorzitterschap
van
Declercq,
een Geurts, een Huylebroek,
ja
zelfs
een Snyers
d'Attenhoven
als « Vlamingen
» beschouwd
worden.
D.M. te

Denderleeuw.

Mortsel

vu in gemeenteraden

stelling nemen
Ingevolge het artikel « een
Vlaanderen
waarin
de
mens
niet meer aan bod komt ? »
TK Wij » - nr. 8 van 20.2.1971
van M. Coppieters),
volgende
passus :
« In een federaal België of in
een ander soort staat,
moeten
wij repliek kunnen geven aan
de machten die ons
beknellen.
Welke rol speelt de
gewonen
man in de rotzooi van de ziekteverzekering
? Geen ! Wat is
onze rol in de
vakbondsverkiezingen bij de Openbare
Besturen ? Geen ! Altijd maar : gemeenschappelijk
front. ABVV.
ACW ».
Van 26 april tot 28 mei zullen
de verkiezingen
plaatsvinden
voor de ondernemingsraden
en
voor de komitees x)oor lyeiligheid (om de vier jaar). Door
welke organisatie
zal de VU
vertegenwoordigd
zijn bij deze
verkiezingen
? Door geen enkele. Tot ons groot spijt hebben
wij dit al meer dan 10 jaar
kunnen vaststellen : het onvergeeflijk gemis aan nauwe kontakten met de vlaamse
werknemers (arbeiders - bedienden)
via sindikaat.
werknemersraad.
ziekenfonds.
De
sociaal-sindikale problematiek
wordt
niet
genoeg als fundaTnenteel
aanzien, de aanzienlijke
macht en
recht van het sindikalisme
onderschat, terwijl de
miljarden
aan bijdragen der naïeve Vlamingen in de zakken
terecht
komt van de unitaire
volksvijanden.
Er mag geen dag meer verloren, niet alleen de tipische unitaire problemen
dienen
opgelost, maar de krachten
dienen
gebundeld om langs sociaal-sindikale weg de vlaamse
macht
aanzienlijk uit te breiden en te
bestendigen, waardoor
automatisch recht op
onderhandelen
en zeggenschap
kunnen
bekomen
worden.
Er dienen onmiddellijk
kontakten
gelegd met het Algemeen
Verbond
der "Vlaamse
Sindikaten
(privaat en Staat)
om in gemeenschappelijk
overleg dit duchtig wapen
efficient
aan te wenden in het raam. van
de vlaamse federale strijd.
Zes leden van het

AVVS

Het is nu al meer dan twee
maanden
dat de Volksunie
in
talrijke
gemeenteraden
haar
« entree » deed of met
versterkte gelederen de
gemeentehuizen
binnen trok. waar ze vroeger
reeds was vertegenwoordigd.
Ze
neemt ook in heel wat meer gemeenten
dan voorheen
rechtstreeks deel aan het beleid, hetzij als schepen hetzij als burgemeester. Het zou in dit laatste verband zerr interessant
zijn
hoeveel burgemeesters
en schepenen de VU momenteel telt in
de naar schatting plus
minus
1300 Vlaamse
gemeenteraden.
Intussen hebben we
kannen
nagaan dat de VU in de gemeenteraden
doorgaans
een
flink figuur .slaat ' veel jonge
raadsleden van jeugdige of middelbare leeftijd, goed
gedocumenteerde
tussenkomsten
(waaruit een steeds
groeiende
sociale belangstelling
blijkt), in
de meeste gevallen geen afbrekende kritiek maar
opbouwende,
door voor.stellen tot
verbetering
of tot oplossing van
bestaande
problemen in te dienen (die de
meerderheid
niet steeds zomaar
kan negeren.). Het is opvallend
dat in zeer talrijke
gemeenteraden met de intrede van de VU
een nieuwe, frisse toon weerklinkt, tot verrassing van publiek en van de vaak in sleur
en slenter « verroeste » traditionele fracties. Reeds nu kunnen we zeggen, dat de VU bekwame beleidsmensen
telt. die
slechts de kans moeten
afdwingen om te bewijzen dat ze net
zo goed als gelijk wie, een gemeente kunnen besturen, in afwachting dat ze in een gefederaliseerd België
regeringspartij
zal worden op nationaal en ook
op regionaal vlak. De VU~mandatarissen werden op deze taak
door grondige scholing (cfr. de
cyclussen gemeentebeleid)
flink
voorbereid en zijn vaak van de
gemeentelijke
wetgeving
beter
op de hoogte van vele oude rotten van de gemeenteraden
uit
de
kleurpartijen.
Men kan dus stellen dat de
overwinning van 10 oktober 1970
voor de VU geen
eendagsvlinder
is geweest : uit de stembus
zijn
talrijke bekwame,
dijnamische
en
vooruitstrevende
VU-gemeenteraadsleden
te voorschijn
gekomen,
die tevens met de
glimlach hun U^raeld betalen.
V.C.B, te

dubbelzinnigheid
Verleden zaterdag werd PVVvolksvertegenwoordiger
Declercq in « Trefpunt
» op de
T-ooster gelegd (?) door de drie
lournalisten
Manu Ruys.
Van
Elewijck en Piet Van Brabant.
Hebt u het gezien ?
Declercq werd op zeker ogen-

Roeselare.

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der g^epubliceerde lezersbrJeven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt sreen briefwisseli;
gevoerd.
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het heeft
geen naam

• • •

(vervolg van bladzijde 1)

Jn het land stijgt de sociale onrust bij grote bevolkingsgroepen
en ook de flamingantische aktie neemt overhand toe. Te Antwerpen betoogden vorige zaterdag honderden jonge mensen tegen
de beruchte « liberté ». Zelfs Van Elslande voelt in Vlaanderen nu
het tij rijzen. Over de jonge « Vlaamse Macht » brengen wij volgende week meer informatie.

kocht evenals de Vlaamse kinderen te Brussel om zijn eerzucht te dienen is nog cinischer.
Hij spreekt zelfs over zijn « ongerepte trouw aan Vlaanderen »...
Al deze Vlaamse ministers
zijn zodanig bezig met hun politieke zwendel dat ze zelfs de
automatische
zetelaanpassing
vergeten die in hun regeringsverklaring prijkt als een middeltje om de flaminganten te
paaien. Het zal óók een vodje
papier blijven. Later krijgt het
Vlaamse volk de schuld van
hun laksheid en hun lafheid.
Het zal dan heten, zoals voor
Brussel, dat de taalwetten niet
toepasselijk zijn. Niet toepasselijk, omdat de regering bestendig de overtredingen straffeloos toelaat, ja zelf die wetten
straffeloos overtreedt.
Ondertussen strooit dezelfde
ploeg-Eyskens kwistig de tientallen miljarden belastingen,
in Vlaanderen geïnd, uit over
de Franstaligen.
Objektieve maatstaven heten
thans 66 % of 2 miljard méér
voor Wallonië voor de streekekonomie ; jaarlijks 5 miljard
méér voor wetenschappelijk onderzoek, 2 tot 3 miljard méér
voor Brussel en Wallonië per
jaar uit het Gemeentefonds,

enkele miljarden méér voor de
Franstaligen voor de universitaire expansie.
De jongste berichten luidden
dat de Walen een vergoeding
krijgen van méér dan een miljard, omdat de deeltjesversneller niet te Focant komt, wat
klaarblijkelijk de schuld van
de Vlamingen is . en dat Wallonië en Brussel met 616 miljoen of met ongeveer 80 % zijn
gaan lopen uit de kas voor bedrijven in moeilijkheden, tegen
een schamele 169 miljoen voor
de Vlamingen.
Zoals te Brussel hold-ups aan
de lopende band v/orden georganiseerd tegen de banken, zo
organiseert de regering-Eyskens hold-ups aan de lopende
band tegen de Vlaamse meerderheid in dit land.
Nooit gedurende de jongste
20 jaar heeft een regering zo
durven sollen met de Vlamingen als die van de heer Eyskens.
Veel speelt zich echter af
achter de schermen, schermen
die zorgvuldig afgedekt worden
door de zwijgzaamheid van de
nieuwsmedia, die het spelletje
meespelen.
Wie de Belgische politiek onder de regermg-Eyskens van
nabij volgt, dreigt ervan totaal

gedegouteerd te worden. Maar
met afkeer komen wij er echter niet
Er moet een einde gemaakt
worden aan de stelselmatige
toegevingen, aan de stelselmatige miljardendiefstal
Tegen Belgische gevestigde
machten, waarvan de kleurpolitici de karakterloze janblazen
zijn, moeten de b e w u s t e
Vlaamsgezinden de e i g e a
Vlaamse macht verder uitbouwen.
Het o n b e h a g e n , dat de
Vlaamsgezinde CVP en BSPaanhangers op dit ogenblik
kenmerkt, en dat meer dan begrijpelijk is door het cynisch
verloochenen van elk Vlaams
program door hun voormannen,
moeten wij zeker niet delen.
Wel integendeel.
De kracht van het Vlaamse
bevrijdmgsnationalisme dient
versterkt door onverpoosd werken aan de uitbouw van onze
partij, het enige politieke wapen dat Vlaanderen heeft
Tegen de onverpoosde en
wilskrachtieg inzet van duizenden in Vlaanderen zijn op de
duur noch het Belgisch establishment noch de « Vlaamse »
kleurpartijen bestand
wim jorissen.

brussel en hel wetsontwerp op de agglomeroties
De Vlaamse Volksbeweging wijdde een eerste onderzoek aan
het regeringsontwerp op de agglomeraties en federaties van gemeenten. Zij vindt het hele ontwerp nog « een onvoldragen
vrucht » : het wordt een aangroei van administratieve lichamen,
waarin de burgers hun weg moeilijk zullen vinden ; de nieuwe
instellingen zullen tot bevoegdheidskonflikten aanleiding geven
en een hogere fiskaliteit met zich meebrengen. De VVB vraagt
zich terecht at « of men niet overijld is tewerk gegaan en of men
niet halverwege is blijven steken ».
Voor wat Brussel betreft blijkt het ontwerp een reeks voor de
Vlaamse gemeenschap onaanvaardbare bepalingen en leemten te
bevatten. Nog maar eens...
Wij geven hieronder ter informatie de kritiek weer, zoals die
door de VVB werd uitgebracht op de « Brusselse bepalingen »
van het ontwerp.

Al houdt het wetsontwerp
868 «bijzondere
bepalingen
voor de Brusselse agglomeratie» in, toch houdt het onvoldoende rekening met de geheel
aparte positie van de Brusselse
agglomeratie tegenover de andere agglomeraties.
Brussel, als hoofdstad van
het land, met zijn bijzondere
rol als ontmoetingsplaats van
beide gemeenschappen, is niet
een agglomeratie als een andere.
Wat op blz. 8 van de « memorie van toelichting» gezegd
wordt over de wijzigbaarheid
der gebiedsgrenzen der agglomeraties, kan goed zijn elders,
maar is volledig te verwerpen
te Brussel.
De gemeenten rond de andere agglomeraties behoren tot
eenzelfde taalgebied als de agglomeratie zelf. Brussel (de 19
gemeenten van art. 2) is een
apart taalgebied. Uitbreiding,
door inschakeling in de agglomeratie van gemeeinten van
het Nederlands taalgebied, is
een fundamentele verstoring
van de verhoudingen tussen de
gemeenschappen in België
Het ontwerp legt door een
dergelijke uitbreiding óók voor
Brussel normaal te voorzien, de
grondslag voor permanente

spanningen en botsingen tussen
de gemeenschappen en een eindeloze taalstrijd.

hoogleraar is, enz. zich zou opgeven als kandidaat van de Nederlandse taalgroep; en vermits
alle kiezers, ook de Franstaligen, kiezen voor alle kandidaten, is het zeer goed mogelijk
dat hij verkozen wordt en zal
zetelen als «Nederlandstalig »
lid van raad, college of culturele commissie. In deze omstandigheden kan men alles vrezen
en zich de vraag stellen of de
ongetwijfeld gunstige bepalingen inzake kredieten voor de
Nederlandse kultuurcommissie;
wel vruchten zullen afwerpen.
Zullen zij geen dode letter blijven door onoordeelkundig gebruik van deze kredieten of
zelfs niet-gebruik ? Men denke
hier aan de jaarlijkse 10 Nederlandstalige scholen, die zelfs
door Vlaamse ministers niet
konden bekomen worden! De
oppositiemiddelen zijn menigvuldig en zeker wanneer de
programmatie niet door overtuigde Vlamingen uitgevoerd
wordt.

fdf-viamingen

er is nochtans een
oplossing

Wellicht het ergste gebrek
van het ontwerp is dat alle bepalingen die de gelijkberechtiging van beide gemeenschappen in Brussel moeten verzekeren — en er zijn er ongetwijfeld belangrijke en gunstige —
volkomen kunnen uitgehold en
praktisch illusoir worden omdat er geen enkele regeling is
voorzien die moet verzekeren
dat er werkelijke Vlamingen
in de agglomeratieraad, het uitvoerend college en in de Nederlandse culturele commissie zullen zetelen.
Alles beperkt er zich toe dat
ieder kandidaat vooraf bij zijn
kandidaatstelling moet opgeven
tot welke taalgroep hij behoort.
Het kan dus bv. zijn dat een
dokter of apotheker of architekt, militant franskiljon, met
een Frans diploma, lid van de
Franstalige Orde van zijn beroep, die heel zijn beroepsleven
en privé-leven in het Frans inricht, zijn kinderen in het
Frans opvoedt, in andere beroeps- of andere commissies zetelt als vertegenwoordiger van
de Franstaligen,
Franstalig

Heel het stelsel uitgedacht
voor Brussel kan zodoende in
de praktijk een karikatuur
worden die niet beantwoordt
aan de ongetwijfeld goede bedoelingen.
De enige oplossing is een stelsel van gesplitste kiescolleges,
waarbij enkel de Vlamingen
kiezen voor hun raadsleden, en
enkel de Franstaligen voor de
hunne. Automatisch zullen de
betrouwbare kandidaten van
elke gemeenschap verkozen
worden.
Dit veronderstelt ook gesplitste bevolkingsregisters met juridische gevolgen (of een gelijkwaardig stelsel), dat met de
nodige overgangsmaatregelen
niet zo moeilijk is om uit te
voeren. Wanneer iemand tot de
Nederlandstalige gemeenschap
behoort voor alles (in zijn betrekkingen met de administratie, voor militie, onderwijs, beroepsorganismen enz.) bij de
Nederlandstalige groep wordt
ingedeeld, zal men niet de potsierlijke maar uiterst gevaarlijke toestanden kennen zoals
hiervoren geschetst.

vogels in de lucht
De nieuwe organen zullen,
alvorens behoorlijk te functioneren, ook in die bepalingen
die voor de Vlamingen van het
grootste belang zijn, jaren nodig hebben. Het ontwerp voorziet trouwens (art. 243) een
termijn tot 31-1-1977. Maar de
zogezegde «vrijheid van het
gezinshoofd» zal zoniet in
rechte, dan toch reeds in feite
ingevoerd zijn op 1-9-1971. De
Vlamingen voelen niet veel
meer voor beloften, omdat zij
hierbij door de ervaring geleerd werden. Zelfs een instelling zoals de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht, waar nochtans degelijke Vlamingen in zetelen, werkt nog gebrekkig omdat zij uitgehold werd.

telijke diensten homogeen te
maken.
Anderzijds bestaat er geen
enkele bepaling dat de federaties van gemeenten binnen eenzelfde taalgebied moeten gevormd worden.
Tenslotte bieden de bepalingen van artikel 246 niet de minste waarborg door een onderscheid Ie maken tussen de opstellende en de afleverende
overheid van akten, getuigschriften, enz... De afleverende
overheid moet enkel als brievenbus optreden voor de opstellende overheid. Hierdoor
kan geen afbreuk gedaan worden aan de formele bepalingen
van de taalwet.

vlaamse
verfransend

vice-goeverneur wordt

« overleg »

uitgeschakeld

Het overlegorgaan, dat nog
een nieuw statuut moet ontvangen, heeft, niettegenstaande
andersluidende
verklaringen,
een administratie (art. 233) en
zal de federaties verplichten er
deel aan te nemen (230) De
verfransde invloed die er zal
van uitgaan is onmiskenbaar
omdat de bevoegdheid zich uitstrekt over de domeinen die
behoren tot de bevoegdheid
van agglomeraties en federaties van gemeenten. De aldaar
getroffen overeenkomsten zullenlen leiden tot het oprichten
van heterogene gewestelijke
diensten. Heterogene gewestelijke diensten zullen, volgens
de taalwet van 1963 praktisch
het Brusselse tweetalig regime
kennen. Tenslotte schijnt dit
overlegorgaan zelfs niet onderworpen te zijn aan de bepalingen van de taalwet, vermits de
regering het niet opneemt in
de wijzigende taalwetbepalingen (art. 237).
In de Brusselse omgeving
wordt niets ondernomen om
deze taalkundig homogeen te
maken of te houden. Zo komt
onder de bevoegdheden van de
agglomeratie en federaties van
gemeenten de reeds sinds 1963
door de regering gedane belofte
niet voor, de heterogene gewes-

Met ontzetting stelt de W B
vats dat, na de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht te hebben
uitgehold, de Vlaamsvijandige
machten er in geslaagd zijn in
dit ontwerp (door onachtzaamheid van de Vlaamse leden van
de Regering ?) de vice-goeverneur de enkele machten die hij
bezat te ontnemen.
Dit is thans, weer eens op
verdoken wijze, doch daarom
niet minder efficient, geschiedInderdaad, de agglomeraties en
de gemeenten die er deel van
uitmaken, vallen voortaan iiet
meer onder de voogdij van de
provincie, doch enkel van de
centrale overheden. Aangezien
dit zo is voor de homogene agglomeraties geldt dit ook voor
Brussel en dus werd onrechtstreeks doch zeer radikaal de
vice-goeverneur uitgeschakeld.
Dat bij dit alles de vice-goeverneur niet eens werd gekonsulteerd door de regering is weer
een minder fraai stukje Belgische politiek. Op die wijze
wordt de funktie van vice-goeverneur er e-ambtelijk
Om al dez redenen vraagt de
W B aan de Vlaamse parlementsleden de teksten van het
regeringsontwerp grondig t»
amenderen.
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betogen
voor l e e f m i l i e u
Zaterdag 13 m a a r t organiseert het anti-Progi)komitee
een betoging te Gent. De betogers verzamelen te 15 u.
op de Vrijdagmarkt.
He komitee : « De m a r s
op Gent is een nationale betoging voor het recht op een
menselijk leefmilieu.
Dat
recht wordt elke dag miskend. Daarvan is Progil het
symbool. Daarom is de betoging gericht tegen de vestiging van Progil te Kallo.
Allen die in het Vlaamse
land vechten tegen de luchten waterverontreiniging, bodemverstoring,
landschapsschennis en voor natuurbehoud, worden verwacht ».
Nadere
inlichtingen
en
propagandamateriaal : tel.
03/31.84.81.

« feiten
en.meningen »
De
Kultuurraad
voor
Vlaanderen stopt met de
uitgave van « Feiten en Meningen » het destijds van de
Vlaamse
Volksbeweging
overgenomen
maandblad
dat een biezonder uitgebreid en gevarieerd persoverzicht geeft van de binnenlandse
gebeurtenissen.
Waarom de k u l t u u r r a a d deze interessante publikatie
opgeeft is ons niet erg duideliik. Is er daar ooit wel
voldoende aandacht aan besteed, werd het in handen
gegeven
van
toegewijde
mensen ? Feit is dat de opgelopen achterstand nooit
werd opgehaald.
Wij vernemen nu
dat
« Feiten en Meningen »
vanaf de j a a r g a n g 1971 zal
uitgegeven worden door de
uitgeverij Orion-Desclée De
Brouwer. Wij hopen dat de
nieuwe uitgever de publikatie eindelijk de verspreiding
zal kunnen geven die zij
verdient.

al gebeurd
Er zou een wetsvoorstel
moeten worden ingediend
dat bepaalt dat een voldoende kennis van de officiële
taal van de gemeente een
voorwaarde tot verkiesbaarheid der gemeenteraadsleden is. zo schreven onlangs
« 't Pallieterke » en ook
« Gazet van Antwerpen »
(intervieuw Guido Fonteyn
m e t burgemeester Soens).
Daar keken de VU-senatoren Bouwens, Jorissen en
Van Haegendoren toch wel

even van op. Zo'n wetsvoorstel hebben zij immers al op
2 oktober 19S9 ingediend.
Zij vroegen daarin voor de
gemeenteraadsleden van het
Nederlandse,
Franse
en
DuHse
taalgebied
onderscheidelijk een Nederlands.
F r a n s of Duits diploma of
getuigschrift van la^er onderwils, ofwel een attest van
de Vaste Sckretaris voor de
Werving van het Riiksnersoneel. Wie niet in orde was
met deze regel diende eenvoudig geschrapt als kandidaat.

brussefse
saboteurs
Iedereen weet zo stilaan
wel dat een aantal rabiate
Franstalige Brusselaars de
volkstelling saboteren uit
taalimperialistische overwegingen. Nu stelde FDF-man
Lagasse in de Brusselse gemeenteraad voor een motie
te stemmen
waarin
gevraagd wordt (« in afwachting van de herz'ening van
de taalwetgeving
»)
de
volkstelling-saboteurs iets te
straffen. En wat gebeurde ?
De mo+ie-Laga«sp werd aangenomen met 13 FDF-stemmen vóór en l stem tegen
(die van het enige VU-gemeenteraadslid). Onthie'den
zich : alle CVP-ers. BSP-ers
en PVV-ers. Een biezonder
leerzame stemming !

van elslande
op k r u i s t o c h t
De uitvinder van de « bewepingsstrategie » van de
CVP
(steeds
achteruit)
voelt zich genoodzaakt de
baan op te trekken, want
ook de eigen schapen gaan
steeds meer twijfelen aan
die fameuze strategie te
Brussel.
Op een CVP-vergadering
vorige zondag te Oostende
vertelde Van Elslande daarbij een aantal enormiteiten
zoals deze : « De Brusselse
Vlamingen stellen met verbazing vast hoe de rest van
het Vlaamse land voor de
« vrijheid van het gezinshoofd
»
gesensibiliseerd
blijkt
»
Jawel, dat zei hij : « met
verbazing ».
J e vraagt je af met welke
« Brusselse Vlamingen »
Van Elslande kontakt heeft.
Nadat het « Vlaams Komitee voor Brussel », alle
Vlaamse verenigingen in het
Brusselse, en deze week nog
het
«
Overlegcentrum
Vlaams onderwijs te Brussel» (mensen uit het Vlaams
gemeentelijk, vrij en rijks-

de demagogische
beschuldigingen
van minister vranckx
Namens het partijhestuur
van de Volksunie
werd
deze week aan de pers volgende mededeling
bezorgd :

« In een vraaggesprek m e t het dagblad «De Standaard », verschenen op 24 december 1970, beweerde
de heer Vranckx, minister van Justitie dat hij ten
tijde van de Zwartberg-affaire een rapport had
gedeponeerd bij het parlement waaruit bleek dat
de VU vrouwen en kinderen n a a r gevaarlijke plaatsen zou hebben gevoerd met de bedoeling dodelijke
incidenten uit te lokken.
De heer Vranckx voegde eraan toe dat hij over
dit verslag door geen enkele partij geïnterpelleerd
was geworden.

onderwijs) zich resoluut uitspraken tegen wederinvoering van de « liberté du père de familie », is mijnheer
Van Elslande verbaasd dat
men er in het Vlaamse binnenland al evenzeer tegen
is. In Vlaanderen, miinheer
de CVP-voorman, heeft men
de hulpkreet gehoord van de
Brusselse Vlamingen dat dit
« de doodsteek » zou betekenen voor het Vlaans onderwijs. En men heeft er de
brief van Descamps gelezen.
En de CVP-belovers bet r o u w t men niet meer : zij
zouden sinds 1963 jaarlijks
10 rijkslagere Vlaamse scholen oprichten te Brussel,
maar ze deden het niet. Met
het geld dat daarvoor werd
voorzien, zullen zij nu ten
minste 4.5 Vlaamse peutertuinen
oprichten.
Eerst
zien, r.ei de blinde. Maar inmiddels valt op 1 september,
dit is over 6 maanden, de
guillotine die « liberté du
père de familie » heet.

het peuterplan
Natuurlijk vindt elke Vlaming het uitstekend dat
men nu een resem kinderkribben en peutertuinen wil
gaan inrichten voor de kinderen van Vlaamse ouders
die uit werken gaan. Wij
hopen, samen m e t de Vlaamse Volksbeweging die er een
motie over publiceerde, dat
men deze « minimale maatregelen » ook uitvoert. En
dat de ministers niet verder
hun tijd verdoen met daarover ruzie te maken.
Maar de VVB voegt er
duidelijk aan toe dat « de
thans aan de regering voorgestelde
maatregelen
op
geen enkele wijze een verrechtvaardiging kunnen inhouden voor de wederinvoering van de zogenaamde
« vrijheid van het gezinshoofd ». Deze maatregel
blijft in peUaeroTisch, kultureel en sociaal opzicht onverantwoord.

de laatste
unitairen
De Nationale Konfederatie van Oudleerlingenbonden van de katolieke middelbare en technische scholen hield vorige zondag haar
eerste algemene vergadering. De voorlopige statuten
dienden te worden goedgekeurd en een bestuur van
18 man (9 Vlamingen en 9
Franstaligen) verkozen.
Mensen van het Leuvense
St.
Pietercollege
stelden
voor twee afzonderlijke federaties te vormen, een voor
de Vlaamse inrichtingen en
een voor de Franstalige. Bo-

vendien vcrk'aarden meerdere aanwezige Vlamingen
zich te",cnstander van de
voorffcstelde
unitaii-e
en
tweetalige belieersvorm. Het
mocht echter (nog) niet baten.
Het nieuwe bestuur mag
zich al aanstonds aan «konimunautaire
contestatie »
verwachten. Het gaat immers niet op dat 1'ÏOO
Vlaamse en 700 Franstalige
instellingen een gelijke vertegenwoordiging in het bestuur krijgen. Maar met de
unitair-nationale
instellingen is het altijd hetzelfde
liedje. Men is dat nu stilaan kotsheu in Vlaandere,
daarom werd al dadeliik
voorgesteld
een
Vlaamse
nudleerlingenvereniging op
te richten.

w i e is v l a m i n g
te brussel ?
Een vraag die nog vaak
zal gesteld worden in verband met de voorziene « regeling » in het regeringsontwerp op de agglomeraties
en federaties van gemeenten. Voor de verkiezingen
van de agglomeratieraad (te
Brussel 83 m a n ) mogen de
kandidaten immers kiezen
tussen de aanduiding
F
(Franstalige) of N (Nederlandstalige) op de kiesbrief.
Om de werking van de door
de regeringspartijen zo hoog
geroemde nieuwe instellingen te Brussel (zij moeten
de offensieve bewegingsstrategie van Van Elslande mogelijk maken ) grondig te
saboteren volstaat het dat
zich een aantal tweetalige
Frankofonen als N laten
verkiezen. Als zij een viertal van hun mannetjes op
die manier in het nieuwe
agglomeratiecollege krijgen
is voor alle anti-Vlaamse sabotage mogelijk. En ze k a n
dan nog gebeuren in n a a m
van
de Vlamingen. Vandaar dat reeds ijverig gezocht wordt n a a r een beter
beveiliging.
Szondi
stelt
voor als N te beschouwen
wie te Brussel reeds minstens een jaar lang een Nederlandstaliee
identiteitsk a a r t bezit. En de Jongsocialisten willen een peterschap
van Vlaamse kultuurverenigingen over de Vlaamse
kandidaten. Het is allemaal
lapwerk : de sub-nationaliteit met alle gevolgen, dat
is het middel.

camps (1)
Dit is de naam van de
parlementaire redacteur van
«Het Belang van Limburg».
Dit kereltje draagt de VU
en haar mandatarissen een

T e r zitting van 14 februari 1971 werd de heer
Vranckx over deze aangelegenheid geïnterpelleerd,
onder meer door de heer Olaerts, volksvertegenwoordiger.
De heer Olaerts stipte onder meer aan dat hij bij
de diensten van het parlement navraag had gedaan
n a a r dit verslag en dat deze diensten er niet in geslaagd waren hem dit verslag mee te delen zelfs
niet na een telefonisch kontakt met de kabinetschef van de heer minister.
Tijdens deze zitting stelde de heer Schiltz aan de
heer Vranckx de precieze vraag op welke datum en
bij welke instantie dit verslag was ingediend, aanstippend dat geen enkel parlementslid hierover
enige mededeling had ontvangen.

ziekelijke haat toe. Dat is
nog eens gebleken, toen
vóór een paar weken de
Zwartbergzaak in de Kamer
opnieuw ter sprake kwam,
naar aanleiding van een
zware
beschuldiging
van
minister Vranckx in de pers
aan het adres van de Volksunie. Verschillende Volksuniemandatarissen n a m e n de
heer Vranckx scherp onder
schot. De minister moest terugkrabbelen, en waar hij
aanvankelijk in onverantwoordelijke
lichtzinnigheid
de hele partij had beschuldigd, beperkte hij zijn beschuldigingen tot een paar
Volksuniemandatarissen onder wie Reimond Mattheyssens. Deze nam dat niet en
bewees onweerlegbaar met
een uitspraak van de toenmal'»e eerste minister Harmei dat ook deze beschuldigine volkomen vals was.
Mattheyssens weerlegde ook
heftig
een
leueen
van
Vranckx in verband met een
rookbom, door aan vijf geschreven getuigenissen te
herinneren, die de beweringen van Vranckx (zonder
enig bewijs !> lijnrecht tegenspraken. Vranckx werd
gewoon uitgeslagen en kon
met geen woord antwoorden
op de laatste tussenkomst
van onze mandataris. Dat
heeft Camps een akute aanval van ioernalistieke razernij bezorgd.

camps (2)
In een ongelooflijk laag
stukje, dat druipt van kwade trouw, scheldt hij in het
« Belang van Limburg »
woest op de Volksunie en
haar
mandatarissen.
Dat
doet hij wel meer, we zijn
van deze nogal partijdige
« w a a r n e m e r » heel wat gewoon, m a a r ditmaal was hij
biezonder grof en persoonlijk. Voor de pertinente VIJrepliek op de zware beschuldigingen
van
minister
Vranckx had hij geen oog
(of mochten zijn lezers dat
niet weten ? ) maar de toon
waarop onze mandatarissen
de minister van antwoord
dienden
stond
mijnheer
Camps niet aan, zie je.
Wij weten niet welke
frustraties van de h. Camps
zo'n verbitterde vijand van
de Volksunie hebben gemaakt. Wat brengt hem ertoe zo stelselmatig negatief
te schrijven over onze partij ? Ideologische gedrevenheid ? Ach, kom
De schon e ogen van CVP-senator
Leynen ? Wat dan wel ? In
elk geval, als hij ooit een
soort Limburgse Ruys wil
worden, volstaat het niet
een ruysende toon en wat
beeldsTtraak in ziin stukken
te stoppen, als elk tikkeltje
objectiviteit
stelselmatig
ontbreekt.

min het initiatief konden n e m e n om over dit verslag te mterpelleren.
2. dat men zich de vraag moet stellen waarom de
voorzitters van K a m e r en Senaat het niet nodig
geoordeeld hebben de parlementsleden in te lichten
over het toezenden van het verslag van de heer
Vranckx
3. er blijkt nog steeds uit geen enkel element dat de
zware beschuldiging door de heer Vranckx geformuleerd in zijn vraaggesprek van 24 december op
aanwijsbare gegevens zou steunen.

De heer minister is tijdens de interpellatie op deze preciese vraag het antwoord schuldig gebleven

De tekst van dit verslag, dat overigens volkomen
eenzijdig werd opgesteld en op tal van p u n t e n materiële onjuistheden bevat, m a a k t één enkele melding van het feit dat op één bepaald ogenblik een
radiowagen waarvan de n u m m e r p l a a t toebehoort
aan de vzw Volksunie de bevolking opriep om deel
te nemen aan een betoging.

Thans heeft de heer Vranckx de fotokopij meegedeeld van brieven gericht aan de respektievelijke
voorzitter van K a m e r en Senaat van 15 maart 1966
waarvan de afschriften hierbij gevoegd zijn.

De Volksunie meent zich overigens hoegenaamd
niet te moeten schamen over de steun die zij destijds aan de stakende mijnarbeiders van Limburg
heeft verleend.

Uit het verloop van zaken blijkt :
Hieruit moest men wel opmaken dat ook de VU
deze zeer zware beschuldiging als juist zou erkend
hebben

6 3

1. dat de parlementsleden inderdaad niet officieel
geïnformeerd werden over het indienen' van een
verslag van de heer Vranckx en dus bijgevolg even-

De Volksunie vindt het evenwel bevreemdend
dat een socialistisch minister op een dergelijke eenzijdige en vrij lichtzinnige m a n n i e r demagogische
beschuldigingen formuleert over de intenties van
de leiding van deze partij ».
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hare maiesleit de bankkommissie
(acu) — De manier waarop veertien dagen lang aan een openbaar bod op aandelen van de Antwerpse holding BUFA getimmerd werd, is een aanfluiting van een gezond financieel beleid.
De eerste en de grootste schuld van deze pijnlijke zaak ligt onbetwistbaar bij Hare Majesteit de Bankkommissie. Het is de Bankkommissie die op zeker ogenblik de schorsing van de notering der
aandelen van BUFA op de Belgische beurzen opdrong.
Men kan zeggen dat de Kommitees der Beursnoteringen zich
een zo langdurige onderbreking der koersen niet hadden mogen
laten opdringen. Twee weken lang werden de aandeelhouders
voor het lapje gehouden. Maar men mag de hoofdschuldigen toch
niet verwarren met de meelopers of met de instanties die om
beterswil of uit zwakheid de BUFA-aandelen al te lang en zonder
een zinnige motivering uit de openbare handel hebben weggehouden. Het is de Bankkommissie die het allemaal opgedrongen en
gearrangeerd heeft.
anti-Vlaamse
atavismen
Het dcor de Bankkommissie
opgedrongen tekstje waarmee
men de onderbreking der noteringen van de BUFA-aandelen
trachtte te motiveren, is de
beursmop van het jaar. Met de
laatdenkendheid die zo typisch
is voor de Bankkommissie,
werd aan de aandeelhouders en
beursmensen gezegd, dat ze nu
maar zoals onmondige kinderen
moesten wachten tot er iets uit
de bus ging komen. Wat er juist
aan de gang was, werd zelfs
niet bij benadering omschreven. Het voorwendsel « dat
men spekulatie wilde vermijden » was in de kontekst totaal
onzinnig. Spekulatie is ten slotte het doel van de beurs !
En dat onzinnige spel kan in
België in het jaar 1971 straffeloos worden opgevoerd, zonder
dat de Bankkommissie ter verantwoording geroepen wordt !
Wie in financiële kringen zijn
oor te luisteren heeft gelegd,
kon zonder moeite vernemen
wat een gedesoriënteerde openbare opinie vermoedde : eens
te meer wilde de voorzitter van
de Bankkommissie, de Barsy,
verhinderen dat een operatie
sukses had die door de Bank
van Parijs en van de Nederlanden in verband met de overname van BUFA-aandelen voorgesteld werd.
Het staat nu eenmaal geschreven dat de Bankkommissie — of
beter gezegd twee mensen van
de Bankkommissie wier namen
iedereen in de beurs noemde :
de Barsy en Oleffe — nooit zal
dulden dat de Bank van Parijs
en van de Nederlanden iets onderneemt dat kan bijdragen tot
een versterking van de Vlaamse financiële substantie.
We weten óók wel dat dit
niet het enige aspekt is van het
sombere gevecht dat veertien
dagen gewoed heeft in en rond
BUFA. Het zou nogal naïef
zijn langs de ene kant de
Vlaamsgezinden te zien, en
langs de andere kant de groep
van Vlaanderens vijanden !

de

Maar ondanks de kompleksiteit van de belangen — waarvan er sommige zeer persoonlijk waren — is het toch ook
waar dat aloude anti-Vlaamse
atavismen eens te meer zichtbaar zijn geworden in het beleid van de ploeg de BarsyOleffe. Aan enkele financiers
— het betreft dan mensen die
voor Vlaanderen iets positiefs
betekenen — mag geen sukses
gegund worden. Wat ze voorstellen moet ontwricht en genegeerd worden.
Terwijl anderen — steeds dezelfden — in de gelegenheid
moeten gesteld worden om hun
geheim anti-Vlaams imperium
verder te konsolideren.

stelselmatig
Als de Vlaamse ekonomische
openbare opinie niet eindelijk
gaat begrijpen wat er door de
Bankkommissie
bekokstoofd
wordt, zullen we in de toekomst
nog geregeld « bij de bok gezet worden », om het nu eens
volks te zeggen.
Voor ons staat het vast dat
anti-Vlaamse kuiperijen van de
Bankkommissie verhinderd hebben, in deze zelfde periode, dat
een Antwerpse verzekeringsmaatschappij, door het normaal
spel van een take over bid, in
het bezit zou gekomen zijn van
een Vlaamse holding (die de
Kredietbank zeer nabij is).
Maar de Bankkommissie wil
elke versterking van Vlaamse
financiële organen verhinderen.
Elk element van het financieel
patrimonium dat in beweging
komt wordt door de Bankkommissie en haar handlangers
steeds opnieuw met geheime
middelen derwijze georiënteerd,
dat het leidt tot een versterking van de anti-Vlaamse groepen in dit land.
Waar ergens een kans opdaagt dat Vlaamse entiteiten
meer armslag, meer invloed en
meer werkingsmiddelen zouden
verkrijgen, moeten ze in het

geheim worden tegengewerkt,
tot er een on- of anti-Vlaamse
derde hond gevonden wordt om
met het been te gaan lopen.

eruit met de barsy
en oleffe !
We weten dat de gewone
Vlaming vreemd opkijkt als hij
leest over de onzichtbare antiVlaamse maneuvers van die kapitalistische Maffia. De gewone
Vlaming is nog ontzettend naief. Hij weet niet met welke
doelmatigheid en met welke
kwaadaardigheid hij heimelijk
klein gehouden wordt.
Hij kent te weinig de macht
vaxx de Bankkommissie en van
lieden als de Barsy en Oleffe.
Hij weet niet dat hij ten eeuwigen dage een ondergeschikte
in dit land zal blijven, indien
Hare Majesteit de Bankkommissie en haar hovelingen hun
anti-Vlaamse intriges verder
zetten.
Nog eens : we beweren niet
dat aan de ene kant honderd
percentig in Vlaamse kategorieën wordt gedacht, en aan de
andere kant in louter franskiljonse, termen ! Maar in feite is
het, in de twee gevallen waarnaar we hoger verwezen, tóch
weer zo gegaan, dat zij die, objektief gezien, een stuk Vlaams
volksbelang verdedigden, de
kous op de kop kregen.
Sluit u aan bij de anti-Vlaamse Maffia, en u wordt meteen
het lieve kind van de Barsy en
Oleffe. Tracht integendeel iets
te ondernemen dat, zakelijk gezien, kon leiden tot een financieel sterker Vlaanderen, en ge
wordt direkt met de gemeenste
middelen naar een mislukking
gemaneuvreerd.

verscheurde zielen
gunste van amnestie hebben goedgekeurd. Daarin wordt
gevraagd, dat, om kristelijke en humanitaire redenen,
amnestie zou worden verleend aan alle personen die door
de repressie na WO U werden getroffen om politieke redenen.
Wat in St. Katelijne-Waver gebeurde (ook elders worden ons gelijkaardige situaties gesignaleerd) wijst erop
dat de basismensen van CVP en BSP in Vlaanderen
lang niet zo sektair zijn als hun politieke leiders op nationaal vlak. Dat zij bovendien over een elementaire
Vlaamse refleks beschikken, ook al wordt die voortdurend afgezwakt en afgeleid door de politiek van hun fervent-unitaire leiders. Dat die verscheurdheid tussen wat
hun Vlaams geweten hen influistert en wat hun partij
hen vaak dwingt te doen een rechtstreeks gevolg is van
de on-Vlaamse politiek van die partijen. De specifieke
Vlaamse belangen zijn daar altijd bijzaak.
Inmiddels is en blijft het een erg ondemokratische
stelregel dat gemeenteraden hun opinie niet mogen te
kennen geven over kwesties die als « nationaal » of
« niet-gemeentelijk » worden beschouwd. De gemeenschap van een dorp of stad is vandaag veel méér dan
vroeger een deeltje van de ruimere gemeenschap. Wie
heeft er belang bij dat de gemeentelijke woordvoerders
monddood worden gemaakt over zaken die de hele gemeenschap aangaan. Wie anders dan de « staatslieden »
aan de top, die alles liever onder elkaar bedisselen, zonder dat het volk er zijn neus moet insteken ! Gemeentelijke mandatarissen staan dichter dan wie ook bij de levende mensen. Daarom moeten zij vrijuit hun mening
kunnen geven, ook over « nationale » kwesties

De vraag is natuurlijk hoe
lang Vlaanderen zich bij het
absolute en okkulte gezag van
de Bankkommissie zal blijven
neerleggen. In feite zijn de heren de Barsy en Oleffe toch
ook zeer kwetsbaar. Het zou
voldoende zijn dat de Vlamingen één keer — één enkele
keer maar — met hun vuist op
tafel sloegen !

eindstand

De abonnementenslag heeft bevestigd wat wij
reeds schreven naar aanleiding van de nationale
kader dagen te Heist o/d Berg en Deurle : de
Volksunie beschikt over een schitterend kader.
Over een schare toegewijde mensen voor wie
geen inzet te heet of te zwaar is. Wij mogen
daarop terecht fier gaan.
Er vaart op dit ogenblik een geest van hernieuwde strijdbaarheid door de gelederen, dat
bewijzen de mooie resultaten van de abonnementenkampanje en — vergeten wij het niet —
ook van de ledenwerving. Wij zullen daarover
in de komende weken trouwens meer uitweiden.
De VU-militanten beseffen dat wij steeds vooruit moeten, dat wij het ons eenvoudig niet kunnen veroorloven ook maar even bij de pakken
te gaan zitten. De volgende maanden moet de
ftktie stelselmatig worden opgedreven, want ten
laatste over 12 maanden — en wellicht vroeger
— staan wij met zijn allen wéér in de politieke
ring.
Ach, ik weet het, niet in ^lle arrondissementen, niet in elke afdeling kunnen wij even hard
juichen. Je hebt de zwakke broertjes, je hebt
de plaatsen waar het tijdelijk minder goed gaat.
Elke verenigings werking, ook de partij werking

In tal van Vlaamse gemeenten worden de gemeenteraadsleden van de kleurpartijen momenteel wreed over
en weer getrokken tussen hun geweten als VlamiuK en
hun partijmanschap. Aanleiding tot hun vertwijfeling
^•"\.T?/"*i*!?^ «lie links en rechts worden ingediend door
de VL-frakties. Neem nu bijvoorbeeld St. Katelijne-Waver m het arrondissement Mechelen. De CVP is er aan
het bewind (10 verkozenen), terwijl de Volksunie (3 verkozenen) en de BSP (2 verkozenen) in de oppositie zitten. Van de overgrote meerderheid van de raadsleden uit
t>t. Katelijne-Waver kan rustig worden gezegd dat het
vlaamsgezinde mensen zijn, en dat het ook geen enee
partijmaniakken zijn.
^
Komt nu vorige week donderdag de gemeenteraad bijeen : acht CVP-ers (twee waren afwezig), de drie VUmensen en de twee socialisten. De VU-fraktie verdedigt
bi] die gelegenheid o.m. een drietal moties die alle aansturen op een brede Vlaamse solidariteit. Een eerste motie, tegen de «liberté du père de familie » te Brussel, en
een tweede, waarin de gemeenteraad zich solidair verklaart met burgermeester Soens van Strombeek-Bever,
worden onontvankelijk verklaard aangezien het om een
nationale aangelegenheid zou gaan... Maar zie, na de zitting komen de twee socialisten dan toch de VU-motie
tegen de « liberté du père de familie » tekenen. Ook de
solidariteitsmotie Soens wordt door hen dan ondertekend
en bovendien ook nog door vijf van de acht aanwezige
CVP-ers waaronder de burgermeester en een schepen.
Maar het meest gedenkwaardige van deze kurieuze gemeenteraadszitting te St. Katelijne-Waver is wel dat
alle aanwezige gemeenteraadsleden een VU-motie ten

kent haar perioden van ebbe en vloed. Maar laten de achterop gebleven afdelingen en gewesten nu spoedig kracht putten uit de geestdriftige
inzet van de anderen, en alles in het werk stellen
om weldra de krachtige tred van de hele beweging bij te kunnen houden.
Inmiddels is nog maar eens gebleken hoezeer
de inzet van een betrekkelijk klein aantal
« doordrijvers » tot mooie resultaten leidt (zie
de cracks van de top-20) én biezonder aanstekelijk werkt op iedereen.
Onder de arrondissementen kwamen vooral
Brussel, Leuven, Gent-Eeklo, Mechelen en Turnhout (waar Wim Jorissen « er achter zit ») met
ere uit de bus. Onder de afdelingen, naast die
van onze 23 crackx, ook : Kruibeke, Wervik, Machelen, Maaseik, Grimbergen, Heusden-Limburg,
Halen, e.a. Een opmerkelijke prestatie leverden
de afdelingen uit het kanton Oosterzele, die niet
minder dan 3 man in de top-20 hebben zitten.
De kampanje is nu « officieel » voorbij, maar
de werving (van leden en abonnementen) gaat
door. Moet blijven doorgaan. Velen hebben zéér
behoorlijk « hun steke gestaan », komt nu de
volle inzet van hen die er tot hiertoe niet bij
waren ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.

JORIS DEPRE (Tervuren) : 125 ( - f 18)
MIEKE OP DE BEECK (Koningshooikt) : 82 ( H- 25)
PIET DE PAUW (Vurste) : 62 (-1- 22)
JAN CAUDRON (Aalst) : 60 ( + 10)
BOB DOSFEL (Mechelen) : 50 ( + 4 )
WILLEM VANDERVEKEN (Beveren-Waas) : 49 ( — )
LEON V A N DURME (Merelbeke) : 44 ( -|- 8 )
JEF VINCX (Erps-Kwerps) : 41 ( + 7 )
FRANS V A N HOUTVEN (Oud-Turnhout) : 34 ( — )
ALBERT AENDENBOOM (St. Niklaas) : 32 (-f- 9 )
JAAK JANIN (Oudenaarde) : 32 ( - f 2 )
FRANS V A N DEN EYNDE (Leuven) : 31 ( — )
MARCEL DE DECKER ( N i e l / B o o m ) : 29 (-|- 6 )
JAN VERSWEYVELT (Herentals) : 27 ( — )
KOEN V A N MEENEN (Heusden-Vl.) : 27 ( -|- 8 )
FRANS V A N SUMERE (Beersel) : 26 ( 4 - D
HENDRIK BOUWENS (Lier) : 25 ( - f 2 )
ROGER MEYSAAAN (Melsen) : 24 ( - f 1)
VIKTOR HERyVVö.NS (Arendonk) : 22 (-|- 3 )
JOOS SOMERS (St. Katelijne-Waver) : 22 ( - f 3)
ROBERT V A N DE MAELE (Ternat) : 22 ( — )
WALTER V A N MIEGHEM (Wemmei) .- 22 ( — )
AAAURITS WAEGEMANS (St. Truiden) : 22 ( — )
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6
Het invoeren van Franse en Nederlandse « bevolkingsreg^isters »
t e Brussel wordt beschouwd als een redelijke eis van de Vlaamse
Beweging. Ieder hoofdstedeling zou aldus Vlaming of Franstalige
«ijn.
De woordkeuze « bevolkingsregisters » dient ertoe het schrikbeeld van de sub-nationaliteit of beter gezegd « nationaliteit » te
milderen voor de unitaristen.
Indien de invoering van registers van nationaliteit niet plaats
heeft in een algemene samenhang zou dit na de culturele autonom i e wel eens de zoveelste fopspeen kunnen zijn voor de Vlamin
gen.
Ten eerste moet de inschrijving met alle wettelijke gevolgen gepaard gaan In dit geval
is alles te zeggen voor een zo
ruim mogelijke vrije keuze
Wie op het Vlaamse register
terecht komt, diens kind komt
automatisch in de Vlaamse
schooj terecht. Wie Frans gekozen heeft kan geen betrekking bekleden in een Vlaams
kader, en wie een Vlaamse betrekking heeft staat automatisch op het Vlaamse register
Wie als Vlaming ingeschreven
staat kan uitsluitend in het
Nederlands en door een Vlaams
kader behardeld worden m absoluut alle zaken die met het
openbaar leven te maken hebben.
Ten tweede moeten de Vlamingen en de Franstal igen res-

Wie uit Vlaanderen inwijkt
of recent ingeweken is naar
Brussel blijft Vlaming. Het is
echter zeer de vraag of het zin
heeft of een Vlaams belang is
v a n mensen van Vlaamse afkomst, die bijvoorbeeld
al
twintig jaar te Brussel wonen
m a a r e r onder de sociale druk
verfransten, Vlaamse kiezers
t e maken.
Art. 14 van het « handvest
van San Francisco » zegt dat
ieder mens het recht heeft van
nationaliteit te veranderen en
ieder mens een nationaliteit
moet hebben Voor ons, volksDationalisten, bestaat er een
Belgisch staatsburgerschap en
een respectievelijk Vlaamse en
Waalse nationaliteit In Frans
woordgebruik : citoyennité en
nationalité.

bevolkingsregisters
De inschrijving op bevolkingsregisters in de huidige
grondwettelijke knoeiboel mag
e r niet op neerkomen dat een
aantal Vlamingen ervoor terugschrikken een akte van
Vlaming-zijn te stellen. Willen,
d u r v e n of kunnen zij de « katolieken x van Belfast worden
of de Jodenster aanvaarden in
het Frans-racistische Brussel ?
Wij mogen ook niet aanvaarden dat Nederlands stamelende
Vlaamshaters voor het Vlaamse
register kiezen en als Vlaamse
kiezers of gekozenen optreden
in de bestuursorganen
van
Brussel. Dat ze als Vlaming opgenomen in de administratieve
functies die aan Vlamingen
voorbehouden zijn. In de kleurpartijen zullen dergelijke elementen
een
graaggezien
« Vlaams » nummertje opvoeren.
Bevolkingsregisters of subnationaliteit - vhebben
slechts
w a a r d e op twee voorwaarden,
en iedere iota minder m a a k t
ze tot een paskwil en een gevaar.

pectievelijk van Vlaamse en
Waalse gezagsorganen afhangen. Dit is daarom weliswaar
nog geen echt
federalisme,
maar wel het grondwettelijk
gevolg van het bestaan der cultuurgemeenschappen.
Wie Vlaming is moet weten
dat alle zaken die hij met de
overheid te regelen heeft in de
handen
berusten
van
een
Vlaamse bestuurlijke
hiërarchie. Deze splitsing van overheidsdiensten werd reeds gewil-d door de wetgever van
1963, maar aan de hand van de
antwoorden op parlementaire
vragen die ik stelde is op te
maken dat deze bepaling grotendeels dode letter bleef.
De grondwet en de Hertoginnedalse taalwetten zijnde w a t
ze nu eenmaal zijn, is het onze
verdomde plicht het spel te
spelen op het drassige veld dat
de
lammenadige
Vlaamse
kieurpolitici—hebben"" uitgekozen.

kan dif u helpen ?

kinderbijslagen
In verschillende opeenvolgende rubrieken zullen wij thans een kort
overzicht geven van de wetten betreffende de kinderbijslagen voor
loontrekkenden en zelfstandigen
De kinderbijslagen worden toegekend
a a n alle kinderen ten laste tot 14 jaar.
Voor een kind jonger dan 16 jaar, dat
niet schoolgaande is, geen winstgevend e bedrijvigheid uitoefent en geen uitk e r i n g geniet wegens
arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid,
arbeidsongeval, beroepsziekte, gebrekkigheid en verminktheid wordt de kinderbijslag eveneens uitbetaald.
Een kind tewerkgesteld met een erkend leereontract ontvangt de kinderbiislag tot 21 jaar.
Het jonge meisje dat de moeder bijstaat in de huishouding bekomt de kinderbijslag tot 21 jaar indien er in het
gezin ten minste vier kinderen zijn,
waarvan er drie kinderbijslag genieten,
het jonge meisje niet inbegrepen.
De kinderbijslag wordt uitbetaald tot
25 iaar : aan studenten ; aan het meisje
dat de overleden, zieke, uit het echtge8' beiden, de van tafel of bed gescheiden, of de in feite gescheiden moeder

tn. van haegendoren,
senator.

medebeheer of kontrole:
w a t en hoe ?

a.s. « Mens, arbeid, kapitaal I I »
een antwoord te krijgen. In een
pluralistische geest, met eerbied voor de onderscheiden
standpunten zoals die gegroeid
zijn uit levensbeschouwing en
levensachtergrond. Het Dosfelinstituut wil terzake geen dogma's aankleven — van welke
inspiratie ook — m a a r eerlijk
de materie ordenen en kritisch
en open benaderen (alle inlichtingen over dit
colloquium
hieronder).

w . augustijnen
Sinds de junirevolte 1968 in
Parijs is de drang n a a r participatie in alle facetten van het
maatschappen jk leven steeds
toegenomen. Stormachtige en
meestal onbesuisde pogingen
werden ondernomen om deze
beweging te kanaliseren : van
de bakoenine — k o m m u n e —
of anarchie ' — over de spontane staking naar het georganiseerd buiten-syndikaal arbeidsfront (zie permanent stakingskomitee) tot de uiterst linkse
wereldvreemde leninistische r—
marxistische klubjes toe.
Het is bijna een banale gemeenplaats geworden te stellen
dat de mens in deze robot-maatschappij vervreemdt
in grote
holdings en trusts worden beslissingen genomen die hij niet
begrijpt, waar hij geen weet
van heeft, waaraan hij niets kan
wijzigen, tenzij een machteloze
reaktie als hij beseft dat hij de
dune is van technokratische beslissingen.
Bedrijfssluitineen,
omschakelingen,
trustvorming
e.d. gebeuren over het ho'^fd van
een aanzienlijk aantal deelnemers heen. meestal in hun nadeel.
Ook in het onderwi|s is fluks
een en ander manifestje. rode
boekje gedrukt omdat daar ook
vervreemdende factoren spelen : de levensvreemdheid van
altans een deel van de leerstof,
van de leersituatie draagt daartoe bij. Er wordt vaak aan beide zijden meer emotioneel dan
nodig gereageerd, meer met
vuur gediscussieerd dan met redelijke en doorwegende argumenten.
Een en ander heeft de staf
van het Dosfel instituut ertoe
aangezet toch één facet van het
probleem op een verantwoorde
wijze te onderzoeken. Verleden
jaar werd daartoe het startsein
gegeven door een inleidend colloqium «Mens, arbeid, kapitaal » w a a r de individuele en
collectieve
arbeidsverhoudingen werden doorgelicht en besproken. Ook daar k w a m een
en ander in geanimeerde debatten ter sprake met name ook
het probleem van de inspraak
in het bedrijf. Dit probleem
wordt nu uitvoerig behandeld.
Het nogal drulc becommentarieerde ABVV-kongres dat met
een fikse r u k n a a r links een arbeidscontrole wenst die « e e n
houding van betwistende participatie moet aannemen die er-

toe strekt het kapitalistisch
systeem om te v o r m e n » was
blijkbaar een t r a p tegen het
zere been van het ACV, dat in
de kou bleef staan met zijn
nochtans uitstekend manifest
«ACV verantwoordelijk voor
de toekomst», beschuldigd als
het werd (door de uiterst-linksen) van «integratie in het
systeem ».
Er blijven in het vraagstuk
nog heel w a t vragen open,
waarop met straffe syndikalistische schema's en dogma's
steeds kan geantwoord worden.
Wat bv. met het mede-risico
van de participanten in geval
van controle of medebeheer ?
Wat met de zo gevreesde etalisatie van een bedrijf en zijn
concurrentieposite ?
(zie
de
groeiende neiging tot privaat
initiatief en liberalisatie m de
Oostbloklanden)
Medebeheer en controle goed.
m a a r in hoever en op welk
vlak ? Hoe moet die gestructureerd worden ? Welke wettelijke maatregelen kunnen getroffen worden ? In hoever zijn ze
reeds haalbaar ? Wat is de
plaats van de ondernemer in
dit alles ? Zal het bedrijf nog
vlot functioneren ? Wordt het
vlotte verloop van de beslissingen niet in gevaar gebracht en
lijdt het bedrijf daardoor geen
schade ? Wat met de andere
Europese landen ?
Het is opmerklijk dat — volgens een opzienbarende bespreking van Jan Bohets in « D e
S t a n d a a r d » over het merkwaardige boek van Broekmeyer
« D e arbeidsraad in Zuid-Slav i ë » . bezwaren opduiken door
niemand minder dan Tito als
volgt geformuleerd : « De voornaamste afwijkingen in dit systeem zouden bestaan in traagheid van beslissingen, vorming van een bureaukratie. te
weinig aandacht voor herklassering van arbeiders, kapitalistische bekoringen». Zoals alleen
aandacht voor de winst.
Het is dus zo dat teoretische
opgebouwde standpunten zoals
die van de vakbonden, moeten
getoetst worden aan de werkelijkheid. In dit verband mag
men dan ook de ogen niet sluiten voor wat elders gebeurtr-en
Welke conclusies men uit dézS"
experimenten kan trekken. Ons
colloquium zal hierop duidelijk
ingaan, en op deze en andere
vragen zal getracht worden op
het DT-colloquium van 28 maart

mens, arbeid, kapitaal II
naar een nieuwe ondernemingsstructuur
Controle of medebeheer ?
Vormingscentrum
De
Ham,
SteenokkTzecl,
zondag
28
-maart.

programma :
— 9u.45 : Inschrijving en kennismaking.
— lOu. : Inleiding : Wie is betrokken partij in controle en
medebeheer ?
Motivering, omlijning en vergelijking met het buitenland.
Dr. C. Van Hoestenberghe. assistent KUL.
— l l u . : Koffiepauze.
— llu.15 - 12u. : Informatieve
vragen.
— 12u. - 13u. • (aan de hand
van vooraf opgestuurde nota's)
Wat is controle ? Wat is medebeheer ? Hoe is dit te bereiken ? Beschouwingen en komm e n t a r e n I. Lindemans (studiedienst ACV), M Stroobant (docent VUB).
Middagmaal — pauze
— 14U.30 : De huidige wetgeving en haar aanpassing i.v.m.
medebeheer en controle : beschouwingen; eventuele kritiek.
Mr. H. Coveliers, stafmedewerker VU-studiedienst.
— 15U.30 - 16u30 • 2 discussiegroepen.
Tema 1 : Verantwoordelijkheid en risico als gevolg van
medebeheer en controle.
Tema 2 : Wat met de revendicatieve functie van het syndikalisme ?
— 16u.30 : Pauze
16u.45 - IBu. • Verslagen van
groepen en vragen naar paneel.
Paneel : moderator - voorzitter - politicus (H. Schiltz - M.
Copoieters), vakbondsafgevaardigde - manager en ondernemer

practica :
Plaats en datum : Vormingscentrum De Ham, Steenokkerzeel, zondag 28 maart 1971 van
9u.45 tot omstreeks 18 uur
Deelname : 250 fr. (koude
maaltijd - koffie - syllabus en
documentatie inbegrepen).
InscKrijving : kqn gebeuren
door storting van de bijdrage
op postrekening nr. 224.43 van
Kredietbank 1000 Brussel voor
rekening nr. 3300/13/83.555 van
het Dosfelinstituut
te 1000
Brussel.

vervangt in het huishouden, op voorwarade dat er in het gezin ten minste
een kind jonger is dan 14 jaar, of tenminste een minder valled kind van minder dan 25 jaar dat kinderbijslag ontvangt.
De kinderbijslagen worden toegekend
uit hoofde van de loontrekkende of zelfstandige arbeid van het gezinshoofd.
Indien het gezinshoofd wegvalt wordt
de kinderbijslag uitbetaald uit hoofde
van de arbeid van : de stiefvader ; d e
moeder ; de stiefmoeder ; elke a n d e r e
persoon die de last van de kinderen
draagt ; een loontrekkende broer of zuster.

de kinderbijslag bedraagt thans
per maand
loontrekkenden
Iste kind
: 614 fr.
2de kind
: 1080 fr.
3de kind e. v. : 1512 fr.
zelfstandigen
1ste kind
: 218 fr.
2de kind
: 405 fr.
3de kind e. v. : 1512 fr.
In het stelsel der loontrekkenden komen hierbij de leeftijdsbijslagen : voor
een kind tussen 6 en 10 jaar : 140 fr. ;
voor een kind tussen 10 en 14 j a a r :
246,74 fr. ; voor een kind ouder dan 14
jaar : 399,50 fr. Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer.
Ter inlichting geven wij ook de bedragen van de geboortepremie. Deze
premie is dezelfde voor loontrekkenden
en zelfstandigen en bedraagt : eerste
geboorte : 9548 fr. ; tweede geboorte :
6585 fr. : derde geboorte ; 3.543 fr.

Toen de « staten-generaal
» der verplegenden
vorige week donderdag te Brussel
bijeenkwam,
was paleis 10 op de Heizel te klein. De betoging in de
namiddag
was een groot succes. Na de diverse onderwijsmiddens,
de middenstanders,
riu de
verplegenden,- krijgt de regering straks ook nog af te rekenen met boerer^ en
arbeiderseisen /

WIJ - 6-3-71
Daarenboven liggen meer dan 70 % van de Belgische bossen in de provincies
Luxemburg, Namen en Luik.
In Vlaanderen is de verdeling van het bosdomein als volgt:

bosarm vlaanderen moet dringend
opnieuw gaan bebossen
De oppervlakte van het bosdomein in ons land bedraagt ongeveer 625.000 ha.
Dit stemt overeen met 20,2 % van de totale Belgische oppervlakte en met
650 m2/bos per inwoner.
Deze toestand steekt vrij ongunstig af tegen de andere landen, zoals blijkt uit
bijgaande tabel.
opp. bos in
milj. ha

land
Nederland
Frankrijk
W. Duitsland
Italië
Luxemburg
E.E.G.
Ver. Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Finland
Tsjechosl.
Joegoslavië
Denemarken

0,28
11,00
6,9
6,00
0,08
24,9
1.7
23,00
1,00
21,7
4,00
8,7
0.4

in % van bevolkingsdichth. opp. bos per
tot. opp.
per km2
inwoner (m2)
8
22
29
19
32
23
7
56
24
61
32
37
10

opp. bos
(ha)

Provincie

380
91
242
176
129
159
227
17
135
13
110
70
107

210
2400
1300
1200
2500
1400
300
30400
1800
48000
3000
4800
900

Antwerpen
Limburg
Brabant
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

bebossingsindex
(% van tot. opp.)

38.392
34.150
33.954
13.485
8.257

opp. bos per
inwoner (m2)

13.4
14,2
10.3
4.5
2.6

250
530
160
105
80

Veruit het grootste deel van de bossen behoort echter toe aan private personen.
De verdeling van de onderworpen bossen (niet private) is als volgt:

Provincie
Antwerpen
Limburg
Brabant
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Openbare bossen opp. openbaar bos
(ha)
per inwoner (m2) )
4.653
13.200
8.027
874
746

1,6
5,5
2,4
0.3
0.2

bebossingsindex van
de openbare bossen
30
205
37
7
7

Hieruit blijkt dat in Oost- en West-Vlaanderen de algemene bosverhoudingen,
maar in het bijzonder deze van de onderworpen bossen (openbare bossen : staat,
gemeente, COO) dramatisch zijn. Ook in Antwerpen en Brabant is de verdeling
van de onderworpen bossen vrij ongunstig. In Limburg daarentegen is de situatie, voornamelijk ten gevolge van de geringe bevolkingsdichtheid zeer goed.
Ongeveer 12 % van de Belgische bossen behoren toe aan de staat. De voornaamste staatsbossen m Vlaanderen zijn :
— Brabant : Zoniënbos (4372 ha). Meerdaal (1314 ha). Heverlee (597 ha) en
Halle (575 ha)
— Antwerpen : Ravels (810 ha)
— Limburg : Pijnven (774 ha)
— Oost-Vlaanderen : Buggenhout (148 ha)
— West-Vlaanderen : Duinen (157 ha)
Tevens zijn er enkele voorname domaniale natuurreservaten de Kalmthoutse
heide (800 ha), de heide van Mechelen aan de Maas (400 ha) en de Westhoek
(De Panne, 340 ha).
In de provincies Ajitwerpen en Limburg bestaan de meeste bossen uit naaldbo
men, namelijk respektievelijk 66 % en 81 %. In de overige provincies daarentegen komen vooral loofbomen voor : Brabant : 80 % ; Oost-Vlaanderen : 76 %
en West-Vlaanderen 72 %.
Sinds 1930 is de beboste oppervlakte in België toegenomen met ongeveer
80.000 ha. Deze uitbreiding greep voornamelijk plaats in het zuiden van het
land. In Vlaanderen daarentegen is de globale toestand weinig veranderd. Enkel
in Oost-Vlaanderen en in Brabant is sindsdien de beboste oppervlakte enigszins gestegen, respektievelijk met 3.300 ha en met 5.900 ha.
Op dit ogenblik is een toenemende bebossingsaktiviteit te verwachten ingevolge
de toenemende druk van de openbare opinie en de evolutie van de landbouw
in de E.E.G. Vele marginale landbouwgronden komen voor bebossing in aanmerking, vooral in Oost-Vlaanderen en in West-Vlaanderen.

wij in nederland

een monsterverbond in ds
nederlandse politiek ?
(jeeveedee) Burgemeester Wim Thomassen van Rotterdam, die vijf-entwintig jaar geleden een der oprichters was van de Partij van de Arbeid,
zei twee weken geleden over D'66 (de aanvankelijk zo suksesvolle Demokraten-groepering, die ruim vier jaar geleden ontstond) dat het een splinterpartij was die in feite aan de gang van zaken in Nederland niets zou
kunnen bijdragen. Zijn letterlijke woorden waren : « Een duidelijk sociaal program heeft die partij niet. Eigenlijk wil ze hier en daar wat sleutelen aan onze demokratie. Meer niet. Nou, als dat dan dé grote vernieuwing is ? ».
De aldus « op haar plaats gezette » beweging van oud-joemalist Hans
van Mierlo heeft niettemin met diezelfde PvdA een stembusakkoord gesloten voor de komende verkiezingen.
Dat de socialisten — zo noemen
de leden van de PvdA zich nog
steeds — bereid waren tot zulk een
akkoord, schreven we enige weken geleden reeds Het was aanvankelijk de vraag of D'66, waarin nogal wat vroegere aanhangers
van de liberale partij zitten, zich
ook zou uitspreken voor zo'n overeenkomst.' Aan die onzekerheid
echter kwam afgelopen zaterdag
een einde toen het congres der
Demokraten in Amsterdam met
overgrote meerderheid besloot het
stembusakkoord goed te keuren.
« Socialisten » en Demokraten,
met daarbij nog de zogeheten Radikalen (een mini-partijtje van
weglopers uit de kristelijke partijen), gaan dus samen de verkiezingen in. En dat allemaal in de
hoop dat -er nu eindelijk in Nederland eens iets aan de politiek
zal « veranderen ».
taclitig partijen
De Vlaamse « Wij »-lezer die.
dachten wij, een vrij duidelijk
beeld heeft van de op vijf, zes vingers te tellen politieke partijen in

België, moet het wel duizelen als
hij hoort van die Nederlandse demokraten, radikalen, anti-revolutionairen, kristelijk - historischen,
evangelische solidairen, enz. enz.
Troost u, in Nederland zelf kan de
grote massa van de kiezers er
evenmin een touw aan vastknopen.
Er zijn nu al zo'n kleine tachtig
partijen en de kans is groot dat
de helft daarvan aan de verkiezingen van 28 april meedoet ! D'66
noemt dit verschijnsel, naar analogie van de situatie in de dertiger
jaren, de « crisis van de demokratie » en de hele opzet van de Demokraten is aan die toestand een
eind te maken. In die taktiek past
het thans gesloten akkoord metde PvdA.
toch niet zo'n drama
We geloven echter dat D'66
slechts gedeeltelijk gelijk heeft.
De enorme veelheid aan partijen
in Nederland is immers een historische gegevenheid waarmee bepaald niet zomaar in een handomdraai valt af te rekenen. Men zou

ook kunnen zeggen dat die verscheidenheid — voor zover ze berust op politieke overwegingen —
juist een bewijs is voor de sterkte
van de demokratische gedachte in
Nederland. Niet dat het nodig is
elke afwijkende mening gestalte
te geven in een nieuwe partij,
niaar de lange Nederlandse partijenlijst laat wél zien dat de inbreng
« van onderop » niet gering is en
dat niet iedereen bereid is zich de
les te laten lezen door de gevestigde grote partijen die nogal eens
hooghartig omspringen met de
wensen die bij het volk leven. Bovendien is het doen van concessies,
hetgeen in de politiek onvermijdelijk is, zo vanzelfsprekend dat het
in de parlementaire praktijk
meestal wel meevalt. Bij zakelijke
debatten in de Tweede Kamer
blijkt dit voortdurend, het is meer
bij zeer principiële kwesties (en
een Nederlander hecht nogal aan
zijn principes!) dat de debatten te
lang duren en dat er ideologische
of godsdienstige
getuigenissen
moeten worden aanhoord. Maar
nogmaals : in de dagelijkse gang
van zaken is dat allemaal niet zo'n
drama.
praten nu met
de Iconfessionelen
Niettemin : de versplintering is
D'66 een doorn in het oog en daar
richt zij zich dan ook voortdurend
tegen En zo gezien is het stembusakkoord met de « socialisten »
dan ook een sukses voor Van Mierlo en zijn aanhangers. Maar hoe
gaan ze nu verder opereren? Want
een verbond met PvdA en Radikalen biedt in de verste verte geen
uitzicht op een parlementaire
meerderheid en op een regering
die het gezamenlijk program van
de nu tot stand gekomen koalitie
kan uitvoeren Daarom zal in de
eerste helft van deze maand onderhandeld worden met de drie
grote kristelijke partijen teneinde

te pogen deze konfessionelen eveneens tot aansluiting te bewegen.
Lukt dit, dan komt er een enorm
monsterverbond tot stand, een
soort centrumgroep die meer dan
tweederde van het parlement zou
omvatten. Links zouden dan nog
de kommunisten en de pacifistische
socialisten
overblijven,
rechts de liberalen, het overschotje
Van de Boerenpartij en een paar
uiterst behoudende protestantse
groepen. Een duidelijk te bekijken situatie dus.
een voorlopig succes
Als het lukt, ja. Maar de papieren voor zo'n grote kombinatie
staan vooralsnog niet zo gunstig.
Terwijl D'66 (en nu dus ook de
PvdA) voorstander is van een gekozen eerste minister, willen de
kristelijken daar niets van weten.
Ze vrezen dat dit zou leiden tot het
opstaan van een « sterke man »,
een soort De GauUe die het dan
wel van de volksgunst zou moeten
hebben, maar die voortdurend in
de clinch zou liggen met het parlement. Over dit punt zal men het
dus zeker niet eens worden. Het
is ook zeer de vraag of het financiële beleid, zoals D'66/PvdA dit
nastreven, genade zal kunnen vinden bij de konfessionelen. Het is
immers een ambitieus plan dat socialisten en Demokraten hebben
uitgedokterd en dat brengt nu eenmaal zware financiële konsekwenties mee. Zwijgen we dan nog over
punten als abortus, e.d. waar de
kristelijke partijen veel voorzichtiger tegenover staan
We willen maar zeggen dat het
sukses van D'66 erg voorlopig is en
dat^de komende weken pas zullen
uitwijzen of er straks in Den Haag
iets mee aan te vangen valt. Kortom : er gebeurt wel een en ander
in de Nederlandse partijpolitiek,
maar pas op langere termijn zullen we het effekt weten. Afwachten is nog steeds de boodschap !
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parlementaire
krabbels

in

de
senaat
De jongste openbare zitting van de
Senaat begon met het ontwerp van wet
houdende tijdelijke maatregelen ten
gunste van sommige personeelsleden
van het bestuur van de posterijen.
Komt de post in de Senaat ter sprake
dan mag men de Oostvlaamse senator
Coppens op het podium verwachten, dit
als man van het vak. Senator Coppens
w a s postman vooraleer hij in de Senaat
verzeilde De heer Coppens houdt er
geen ingewikkelde woordenschat op na,
noemt een koe een koe en een kalf een
kalf. Samen met senator
Verhoven
vormt hij anderzijds bij de CVP het
duo van de gekke opmerkingen. Praat
senator Elaut al eens Grieks of senator
'Jorissen soms Duits, zij kijken naar senator Coppens of hij niets te zeggen
heeft. De heer Coppens vindt al dat
Grieks en Latijn overbodig en vindt het
verdacht dat Jorissen vrij goed Duits
praat
Senator Blancquaert zei rake dingen
bij dit ontwerp. Hij klaagde o.m. het
feit dat de eksamenvragen vaak vooraf
door sommige kandidaten gekend zijn
en dat de aanwervingen hoofdzakelijk
zo niet uitsluitend uit socialistische rangen komen Rood of geen brood ! Hiermee schoot hii in de roos en bewerkte
dat bij de stemming de ACV-senatoren
Van de Wiele en Stan de Clercq zich
onthielden.
Bii het ontwerp van de regie van de
riikspebouwen
(15.000 gebouwen in
staatsbezit en vele duizenden in huur)
kwam de oude diskussie weer naar boven of elk ministerie de eigen gebouw e n moet beheren dan wel of ze alle
onder het beheer van openbare werken
moeten vallen. Voorlopig bliift deze
laatste oplossing gelden en daarvoor
werd de regie ODgericht. De Brusselse
PLP-er Snyers d'Attevhoven.
geboren te
J e u k oü de Luiks-Limbiirgse taalgrens,
franki]ion<j notaris te Brussel, hoewel
nog niet de meest ekstreme. kwam zeggen dat die idee van hem kwam terwijl
de eeuwige tekstenvitter de konservatieve maar niet onknapne PSC-er Hamhye ''iin bezwaren kwam naar voren
brengen en zijn nonkonformisme weer

eens uitdrukte in een onthouding, wat
bij hem vaak voorkomt.
De hoofdbrok van die dag waren echter drie interpellaties over de landbouw, waarbij 3 PLP-ers, zo men de
Limburger Vreven ook daartoe rekent
al interpelleerde hij thans in het Nederlands, 3 VU-ers, 1 BSP-er, 1 PSC-er, 1
RW-er en 1 CVP-er aan het woord kwamen.
Het was een algemene diskussie over
de landbouw voor dat de begroting ter
sprake komt.
Wie dit debat volgde kreeg een uitstekend zicht op het landbouwvraagstuk
zoals het thans gesteld wordt : de boeren behoren mede tot de paria's van de
maatschappij. Alleen de grotere boeren
ontsnappen daaraan, doch hun investeringen zijn evenmin nog lonend.
De jongste 10 jaar stopte 30 % boeren
h u n bedrijf. Het landbouwinkomen verminderde in 1970 met 10 %. Door de
BTW verhogen de aankoopprijzen van
de produkten die de boer kopen moet
met + 15 %, de melkprijs echter verhoogt slechts met 5 %. de prijs van de
t a r w e ligt sinds jaren op hetzelfde peil,
de varkensprijzen staan verlieslatend op
28 frank aan voortbrengen en voor de
aardappelen die 7 frank verkocht worden in de winkel krijgt de boer 0.80 fr !
Niet te verwonderen dat de onrust overal stijgt en dat spontane betogingen losbarsten. De RW-er Stroobants
zei dat
in Wallonië slechts 27 % van de varkens
gekweekt worden tegen 73 'vr in Vlaanderen, dat Vlaanderen praktisch het nionopohum heeft van de tuinbouw en dat
ondanks het feit dat 52 "c van het rundvee en 48 % van de melkveestapel m
Wallonië te vinden is, 92 '^c van do samengestelde veevoeders in Vlaanderen
vervaardigd worden
Veevoederfabrikanten, die volgens senator Persijn dan
weer de Vlaamse varkensuitvoer naar
Frankrijk kapot maken omdat ze volop
aan het investeren zijn in grote varkensstallen in Noord-Frankrijk Senator Hardii wees erop dat Frankrijk door
onoordeelkundige verdubbeling van de
fruitproduktie de crisis in die sektor bewerkt heeft en Jorissen vroeg de minister hoelang zijn dubbelzinnige politiek
nog zou duren. In afwachting immers
dat hij in Europees verband de bijzondere toelagenpolitiek voor het fruit in
Frankrijk zal kunnen afschaffen weigert
de minister geliike toelagen in Vlaanderen als in Frankriik, dit klaarblijkelijk
omdat er in Wallonië praktisch geen
fruit is. Afgezien van de miljardeninvestering gaat het in Limburg alleen al
om 3.000 kwekers, die faljiet moeten.
De jongste week vergaderden alleen
de kommissies.
In de kommissie van het reglement
werd aanvaard dat voortaan de wetsvoorstellen (van de senatoren) binnen
het jaar op de agenda zullen komen en
dat, zo ze ingediend werden voor de
wetsontwerpen (van de regering), ze
ook daarvoor moeten behandeld worden. Dit zou een terugkeer betekenen,
zo het toegepast wordt, naar meer
macht van het parlement en minder
drukkend overwicht van de regering.
Anderzijds werd een geamendeerd
voorstel van senator Ballet voorlooig
aanvaard en verzonden naar het bureau
en wel dat per zittingsjaar de Nederlandse en de Franse tekst om beurt
voorrang krijgen voor alle officiële stukken van de senaat Vroeger wa-; dit door
de Vlaamse CVP al eens afgewezen,
than'; werd het aanvaard wat e e " hulde
betekent voor de vasthoudendheid van
senator Ballet.

de verbruiker beschermen
Volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz
heeft bij de Kamer een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt bepaalde richtlijnen, die bij de verkoop op afbetaling
worden gehuldigd, te verhinderen.
De wet van 9 .juli 1957 bepaalt dat
een verkoop op afbetaling slechts voltrokken is wanneer er een voorschot
betaald is van tenminste 15 % van de
contante koopprijs ; voor bepaalde groepen van voorwerpen of diensten kan
zelfs een hoger percentage bepaald worden.
De bedoeling van de wetgever was al
t e lichtzinnige aankopen af te r e m m e n
en de verleiding te verminderen om
financieel
niet-verantwoorde
afbetalinfrsvprhintenissen aan te gaan.
Bil aankoop van auto's wordt meestal de betaling van een voorschot ver-

de landbouwers

verplicht

terug

op de straat te komen

?

vangen door het inleveren v a n ' e e n ond
voorwerp. Waar deze praktijk, alhoewel
in se indruisend tegen de wet, nog k a n
aanvaard worden, gaan sommige praktijken al te ver. Bepaalde firma's staan
aan de koper een lening toe voor het
bedrag van het voorschot. De verbruiker wordt hierdoor volledig overgeleverd aan de verkoper.
Het voorstel van Hueo Schiltz strekt
ertoe de halfslachtiarbeid van de wet
van 9 juni 1957 weg te nemen en de koper te verplichten wel degelijk het
voorschot contant te betalen. De positie
van de verbruiker kan hierdoor alleen
m a a r versterkt worden.

H. Coveliers

in

de
kamer
In de regering is een stormpje
opgestoken De roomse en rode
broeders zijn het niet eens over
de agglomeraties en federaties van
gemeenten De socialisten verdenken hun regeringsbondgenoot ervan deze voorstellen te misbruiken om de rode macht van de
kernsteden in te dijken, door toevoeging van meerdere landelijke
gemeenten met CVP-overwicht.
Wij geloven dat dit w a n t r o u w e n
niet ongegrond is, maar wij geloven eveneens dat de rode kameraden er geen ongenblik zouden
aan twijfelen glad hetzelfde te
doen als zij daartoe maar enige
kans hodden Deze regeringscoalitie, zoals alle regeringscoalities is
niets anders dan een wederzijds
huwelijksbedrog. gehuld in fraaie
gevoelens en beginselen, met de
enige bedoeling politiek voordeel
te halen uit een samenwerking.
Er is nog een ander meningsverscbilletje tussen de partners. De
CVP is doodsbang dat door h a a r
kapitulatie op de « rechten van
de familievader » het Vlaamse onderwijs te Brussel loodrecht zal
instorten. Zij wil de schade beperken, of althans die indruk geven, door de oprichting van kinderkribben en peutertuinen voor
te staan De Waalse socialisten en
vooral de Waalse minister van nationale opvoeding met ziin sectaire kabinetschef verzetten zich
daartegen, hierin bijgesprongen
door «rode leeuw» Vermeylen. Deze heren zeggen • geen bevoorrechte behandeling van de Vlamingen te Brussel Over het gehele land moet een net van kinderkribben en neuter tuin en worden opgericht Toch hebhen deze
heren (niet) geprotesteerd tegen
de bevoorrechte behandeling van
de Franstaligen te Brussel. De
Saeger. die zich graag tooit met
een aureooltje van Vlaamse (papieren) onverzettelijkheid, maar
nog steeds de smaad van Hertoginnedal op zijn rug voelt branden, zou zich achter dit plannetje
hebben gezet.
De CVP-ministers zwaaien onvervaard met hun papieren ter
verdediging van het Vlaams Onderwijs, dat zij de doodsteek hebben toegebracht. Er is nog een
knelpuntje tussen de regeringspartijen • de slokoD van de ziekte-verzekering,
die
miljarden
blijft verslinden De rode verkiezingsstrategen gnuifden : de regering doen struikelen over een
sociaal probleem, en dan de verkiezingen tegemoetgaan als de
sociaal-vooruitstrevende partij die
het voor de kleine man opneemt.
De BSP zou, na jaren achteruitgang, misschien een sprongetje
vooruit kunnen doen. De top van
beide partijen k w a m samen met
de regering, en het is niet tot een
breuk gekomen omdat beiden
meenden dat verkiezingen hen
geen baat konden opleveren Eyskens, ondervraagd over de lange
nalavers en de onenigheid in de
regering, antwoordde
sibillijns
vlak naast de kwestie met een
spotlach en slecht gespeelde verbazing.
Evrard Raskin zelf oud-leraar,
interpelleerde de minister als insider over de malaise in het leraarskorps van lager, secondair en

Worden
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De Saeger : papieren

flamingant

.

normaalonderwijs. Hi] ontleedde
scherp de klachten van het onderwijzend personeel ; het schandaal
van de late betaling der wedden
waardoor één leraar op vier in
financiële moeilijkheden geraakt,
de bedreiging die op velen weegt
de bijverdiensten te moeten terugbetalen. Verder het politieke
geknoei bij de benoeming, dat de
leerkrachten degradeert tot knechten van de politieke machthebbers. In het katoliek onderwijs.
zo vervolgde de spreker, is het
geen haar beter, daat bestaat geen
politieke vrijheid, en wordt het
reglement
zeer
discriminerend
toegepast. Tot slot verweet spreker aan de minister zijn autoritair optreden zonder de leerkrachten te raadplegen
Je^ Olaerts interpelleerde over
de BTW op de erelonen van de
architecten. Hij betoogde dat hierdoor de bouwprijzen zullen stijgen, waardoor vooral de economisch zwakken zullen worden getroffen. Hij stelde, dat wonen een
eerste levensnoodwendigheid is,
en dat de woongelegenheid dient
verbeterd. Hij klaagde de ontstentenis aan van sociaal grondbeleid.
Op gebied van sociale woningbouw is ons land een ontwikkelingsland, zei hij scherp Met aand r a n g bepleitte hij dat de minister zijn beleid zou wijzigen
heveau. een Waalse communist,
interoelleerde over de werkloosheid in het Luikse. Met zijn volks
accent en zijn ongekunsteldheid
m a a k t deze gewezen metselaar
een indruk van waarachtigheid en
echte sociale bewogenheid. Met
zijn pet en arbeiderskleding is
hij gebleven wat hij steeds is geweest, een man uit het volk en
een der weinigen die namens het
volk van de Borinage kan spreken.
Piet Leys handelde over de
wantoestanden bij het personeel
van de gerechtelijke politie, waar
de Vlamingen sterk in de minderheid zijn. Hij bepleitte amnestie
voor de politieke misdrijven, en
wees erop dat individuele maatregelen ontoereikend zijn. Hij
herinnerde aan de malaise bij de
parketmagistraten, en de moeilijkheden in de vredegerechter
bij gebrek aan personeel. Spreker
wees op de ellendige toestand van
de gevangenis-gebouwen, en bestempelde als onsociaal dat ver
oordeelden worden ondergebracht
in gevangenissen van een ander
taalstelsel dan het hunne.
Nik Claes
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meteen afschaffen
Het voorstel van onze Kortrijkse volksvertegenwoordiger Luk
Vansteenkiste, tijdens de bespreking van de begroting van de
eerste minister in de Kamer, verwekte vorige week heelwat deining : het strekte ertoe het Institut Beige d'Information et de Documentation (afgekort : INBEL, naar zijn franstalige naam) zonder meer af te schaffen.
Theo Lefèvre oordeelde het nodig, daags nadien, zijn beschermelingen van « INBEL » ter hulp te snellen met argumenten die
geen steek hielden. Lefèvre protesteerde omdat men « afwezige
en zwijgende ambtenaren » zou hebben aangevallen. De «INBEL»mensen zijn geen ambtenaren, en het ging tenslotte toch om een
begroting van bij de 20 miljoen die voornamelijk uit Vlaamse
zakken wordt p^ehaald. Zaak is te weten waaraan die begroting
wordt gespendeerd en dat is voor de Vlamingen zeer leerzaam.
zakenkabinet
« INBEL » werd tien jaar geleden opgericht. Even tevoren
hadden enkele Brusselse belangengroepen met de medewerking van « La Libre Belgique » en « Le Soir » (en ook
met de hulp van het Hof) getracht de toenmalige regering
een hak te zetten. Die regering,
die door de Kongo-troebelen
zwaar gehavend was, moest
naar de zin van enkele financiële groepen en van hetgeen
men later het « Brusselse establishment » is gaan noemen,
door een « zakenkabinet »
worden vervangen.

Aan
deze
tragi-komische
anekdote uit onze binnenlandse politiek was een internationale hetze voorafgegaan : de
moord op Lumumba, de kronkelingen van de Union Miniere
in Kongo, het optreden van de
Belgische parachutisten enz.
hadden « België » in de Derde
Wereld (achteraf bekeken niet
helemaal ten onrechte) een
kwalijke reputatie bezorgd.
Kortom, wij betaalden de blunders van een halve eeuw Brussels-Belgisch bewind. Wanneer
de ambassade te Kairo door demonstranten werd in brand gestoken, liep de maat over.
De traditionele partijen, die

sos-dos :

Op 19 februari 1971 vergaderde te
Leuven een uitgebreid SOS-DOS-komitee
Er begint flink schot te komen in dat
Komitee dat nu ook regionaal begint
wortel te schieten en m een steeds breder wordend spectrum uitdemt. Er werden verschillende grote stunts gepland
en ook een nationale betoging op zaterdag 3 april e.k. Het Komitee wil, naar
aanleiding van de geplande herstructurering gans het ontwikkelingsbeleid kritisch benaderen. De Dosfelnota en de recente interpellatie-De Facq kwamen in
gunstige zin ter sprake.
Het VCOS was vertegenwoordigd door
twee leden. Belangstellenden kunnen informatie bekomen op de zetel p/a. Tribunestraat 14 - 1000 Brussel of op het
kontaktadres van het DOS-DOS-komitee, UCOD, Dagobertstraat 10 - 3000 Leuven (tel. : 016/291.93).
de volksunie
dwingt informatie af
Senator van Haegendoren en kamerlid De Facq blijven informatie afdwingen over het beleid van ons land.
We geven hier in extenso een vraag
van volksvertegenwoordiger De Facq :
« In de officiële statistieken van uw
departement aan de CAD te Parijs verstrekt i.v.m. de bijdrage van België in
de ontwikkelingssamenwerking, wordt
in de privé-sector voor het jaar 1968 een
som van 1.115 miljoen B.fr. vermeld als
kapitaaloperaties op lange termijn.
» Kan de heer minister mij mededelen •
» a. hoe hoog het bedrag van deze post
was in 1968 ;
» b. welke — voor beide jaren — de
landen zijn waar deze investeringen
werden verricht en hoe groot de bedragen waren voor elk land afzonderlijk ;
» c. welke de preciese aard van de investeringen was voor ieder land afzonderlijk ? ».
antwoord :
« a. Het bedrag voor de kapitaaloperaties op lange termijn in de privé-sector
bedroeg voor het jaar 1969 de som van
38,720 miljoen USA dollars, onderverdeeld als volgt:
A. — Beleggingen
19,720
(1)
— nieuwe
8,800
(3)
— herbelegde winst 10,920
(2) B — Andere bilaterale
waarden
7,500
(4) C. — Kapitaaloperaties
op lange termijn
11,500
38.720

toen nog hechter dan nu samen
onder het vaandel van a Tunion
fait la force » marcheerden, beslisten dat er aan reputatie-behartiging moest worden gedaan in het buitenland. En dat
de regering ook in het binnenland over a specialisten in public relations » moest beschikken.

dolce far niente
Hoe dat op manipulatie ging
lijken, kan men wel raden.
Daarom was het onthaal van
deze nieuwigheid in de pers
ronduit vijandig, toen de toenmalige eerste minister Lefèvre
de vereniging « INBEL » deed
oprichten en ze prompt volstopte met zijn vriendjes w.o. oudkolonialen en die van de bondgenoten-van-zijn-hart, de socialisten, die ook juist gedaan
hadden met hun revolutie tegen de eenheidswet.
« INBEL » begon dan het
zorgeloos bestaan te leiden dat
voor zovele overtollige, Brusselse parastatalen is weggelegd. Er werden enkele Belgisch-nationale « civieke » tentoonstellingen ingericht waar
energiek met de driekleur
werd gezwaaid. Pseudo-toeristische foldertjes werden uitgegeven in de stijl van « Breughel, de grote Belgische schilder, enz. ».
De natuurlijke neiging tot
nietsdoen was des te sterker
door het gevaar van manipulatie en politieke regeringspropaganda dat in het opzet beslist aanwezig was.

Met de invoering van de
BTW scheen er wat leven in
de brouwerij te komen, vermits Inbel de opdracht kreeg
de voorlichtingskampanje te
leiden. In feite beperkte INBEL er zich toe enkele onderaannemers te rekruteren en de
middenstandsorganisaties
te
honoreren voor hun medewerking aan de oer-vervelende tvuitzendingen die beslist niet
veel kijkers tot het einde toe
konden verdragen. Er werden
daar trouwens enkele kemels
van formaat geschoten, zoals
volksvertegenwoordiger
Vansteenkiste bewees in een recente parlementaire vraag aan de

Luk Vansteenkiste

dossier
oniwikkelingssamenwerking
« b. De Nationale Bank van België die
ons deze cijfers mededeelt liet ons eveneens hun geografische spreiding geworden (zie tabel) :

periode : 1969
miljoenen dollars van de verenigde staten
Landen
gebieden

rechtstreekse investeringen (netto), wederbelegde winsten niet
inbegrepen, netto leningen ten bilaterale
titel inbegrepen (1)

EUROPA, totaal
Griekenland
Spanje
Turkije
Joegoslavië
AFRIKA, totaal
AMERIKA, totaal
AZIË. totaal
Algemeen totaal
j> — nieuwe uitvoer van kapitalen
(1) ;
» _ portefeuillebeleggingen (niet-monetaire sector) (2) ;
» Ik beschik niet over de gegevens in
verband met de geografische spreiding
van :
» — de post (3) « herbelegde winst »
(inlichtingen medegedeeld door het ministerie van Financien) ;
]> — de post (4) « kapitaaloperaties op
lange termijn » (gegevens overhandigd
door de Nationale Bank van België).
» c. Ondanks mijn aan de bevoegde
autoriteiten gerichte aanvragen ben ik
niet bij machte aan het geacht lid de
sektoriële onderverdeling van de rechtstreekse beleggingen te bezorgen ».

4.8
0.7
3.9
0,3
— 0,1
1,6
0.4
2,0
8,8

Investeringen uit
portefeuille
Niet monetaire
sector (2)
—
0,1
— 0,1
—
—
— 1,0
7.8
0,7
7.5

Het valt hierbij op dat 50 % van de
kapitaaloperaties op lange termijn in
de privé-sektor in Europa worden geïnvesteerd en dit dan nog naar ontwikkelingslanden, zoals Spanje, Griekenland
en Turkije.
Insiders fluisteren dat deze « ontwikkelingshulp » bestaat uit investeringen
in hotels.
Nu versta men ons niet verkeerd : de
ontwikkelingshulp is een zaak, de buitenlandse handel is er een andere. Wanneer men de buitenlandse handel wil
opdrijven dan applaudisseren we met
beide handen. Dit verhoogt onze wel
vaart en dus de mogelijkheden om meer
te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Maar dat men dan deze posten
niet op de begroting van ontwikkelingssamenwerking schrijft...

minister van Financiën.
Nu sloeg het voorstel om INBEL op te doeken in als een
bom.
Voor de Vlamingen in een
federalizerend België is een
propaganda-kantoor te Brussel
voor een louter-unitaire staatsgedachte niet meer aannemelijk. Gevaar gaat er vooralsnog
van deze op het eerste gezicht
onschadelijke
budgetivoren
misschien niet uit, maar het
kan verkeren. En de Vlamingen kunnen hun leeuwe-aandeel in de 20 miljoen begroting
beter gebruiken dan ze aan enkele Brusselse burokraten kado te doen !

: « geen kado's meer ! »

nefaste bsp-houding
inzake ontwikkelingssamenwerking
Wie een slijkfiguur slaat inzake ontwikkelingssamenwerking zijn wel de socialisten.
Op de recente en dan nog wel openbare vergadering te Brussel van de Permanente Conferentie voor Ontwikkelingssamenwerking wilden ze er niets
van horen dat de informele groepen zouden vertegenwoordigd zijn. Bovendien
eisten ze dat de BSP-groepen 1/3 van de
mandaten zouden bezitten in die Permanente Conferentie.
Nu is het zo dat het juist die informele
groepen zijn die het meest presteren en
het hardst ageren — en niet de jongsalon-socialisten. De ontwikkelingssamenwerking kan deze toekomstige apparatchiks blijkbaar gestolen worden : 1/3
van de mandaten of de socialisten zouden de zaak gekelderd hebben.
Het is bovendien zo dat — op een
vraag van onze senator van Haegendoren — Fayat de cijfers van de Belgische
wapenhandel wel kon verstrekken in %,
echter niet gedetailleerd.
Het is een publiek geheim dat clandestien wapens gesmokkeld worden en dat
dit soms moet doorgaan voor « ontwikkelingshulp ». De socialisten schrikken
er trouwens voor terug deze kwestie —
alsook die van de nationalisatie van de
wapenhandel — voorgesteld door van
Haegendoren en overgenomen via amendementen Belmans — te bespreken of
in overweging te nemen.
De socialisten vrezen de druk van hun
Luikse ABW-vrienden die een sterke
positie bekleden in de FN-fabrieken
te Herstal.
Of hoe de gebroken-geweer-dragers en
internationale solidariteits-voorvechters
van de BSP verworden tot linke wapensmokkelaars en benepen mandaatjagers.
Door een jong en blijkbaar goed gedocumenteerd en sterk geëngageerd student van de groep UCOD te Leuven
werd een uitstekende brochure geschreven over « De officiële Belgische hulpverlening aan ontwikkelingslanden ».
Deze brochure van Lode Quintens is te
verkrijgen aan 25 fr. bij UCOD (zie
adres hoger). Er wordt niet alleen een
fikse ontleding gegeven van de huidige
toestand, maar via een bevattelijke kritiek overgeschakeld naar positieve voorstellen
We zouden zo zeggen een « must >
voor iedereen die met het lot van de andere volkeren is begaan en het probleem
van de ontwikkelingssamenwerking wil
bestuderen.
w. augusti|rien.
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• Israël verstrekt officieel antwoord op
het Egyptisch voorstel, tot het openen van
vredesbesprekingen en weigert hierbij als
voorafgaandelijke voorwaarde, de ontruiming van « bepaalde bezette gebieden » te
aanvaarden.
UNO-bemiddelaar
Jarring
a-'ht dit antwoord « onbevredigend ».
Egypte en de Sovjet interpreteren de Israel-nota als een afwijzing.

brandt krijgt last met de linkse rebellen
(Argos) Op het ogenblik zit de Westduitse SPD vrij verveeld met
Hans-Jochen Vogel, sinds 1960 burgemeester van de Olympiastad München. Eind vorige week maakte hij in een brief aan het partijbestuur
van de SPD bekend dat hij zich in 1972 niet meer kandidaat zou stellen
voor de gemeenteraadsverkiezingen, en dus als burgemeester van München zou aftreden. Voor de Münchenaars en de SPD rijzen nu vele
vragen : zal de populairste man van de SPD in zijn strijd met de jongsocialisten overwinnen ? Wordt de beslissing van Vogel het startschot
voor een nieuwe politieke loopbaan ?

populaire vogel
Op het eerste gezicht lijkt Vogels beslissing echt niet zo wereldschokkend. Toch zijn de motieven van de burgemeester simptomatisch voor een grondige verschuiving binnen de SPD : de
verbolgen burgervader wil nl. niet
akkoord gaan met de politieke
koers van zijn plaatselijke partijafdeling. Hij kan, zo heet het in
zijn brief, niet dulden dat de
fractievorming van die jong socialisten in de schoot van het lokaal
partiibestuur gesteund en aangemoedigd wordt. Ten slotte heeft
hij ook het land aan het plan voor
socialisering van het Westduits
maatschappijbestel dat de Jusos
(jong socialisten) hebben uitgekiend.
Wat de gebeurtenis opschroeft
is vooreei'st de persoonlijkheid
van de burgemeester zelve. Hans
Jochen Vogel heeft een politieke
bliksemcarrière achter de rug. In
1960 werd hij burgemeester (met
64,3 pet) en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1966 haalde hij
een quorum (77.9 pet) dat de cijfers van dictatoriale volksraadplegingen benadert. Ingewijden beweren dat Vogel, mocht hij zich
partijloos opstellen, gemakkelijk
85 pet zou halen, een quorum dat
een tweevoud is van de socialistische aanwezigheid in de Beierse
hoofdstad. Vogel dankt zijn enorme populariteit aan een even gevarieerde als lawineachtige bedrijvigheid
Hij organiseert de
jaarlijkse bierfeesten (oktober),
woont studentendebatten en politieke bals bij en stampt satellietsteden uit de grond Op zijn wenk
en advies 7ullen in 1972 's werelds
prominente atleten te München
dingen naar Olympisch zilver en

Bratidt ontmoet

goud. Tussendoor ontwerpt de
burgemeester een revolutionaire
verkeersplanning waarbij in de
middenstad speciale zones voor
voetgangers afgebakend worden.
Vogel is dinamisch. onstuitbaar
zijn z'n werkkracht en veroveringswil.

jusos : murw discussieren
Maar ook zijn « tegenstanders »,
de jong-socialisten lopen er niet
als een te verwaarlozen groepje
bij. Zij zijn er nl. in geslaagd binnen de plaatselijke partijformaties alsmaar nieuwe steunpunten
te veroveren. De taktiek was monotoon maar efficient : vóór middernacht werden de oudere partijleden m u r w gediscussieerd en
bij de eindstemming na het middernachtelijk uur scoorden de J u sos n a a r hartelust. Vogels fractie
liet aanvankelijk maar betijen.
De burgervader had veel vertrouwen in Helmut Meyer (42) de
nieuwe partijvoorzitter, maar de
kleurloze Meyer schaarde zich aan
de zijde van de jong-socialisten,
waardoor Vogel en zijn getrouwen in een minderheidspositie terechtkwamen. De Jusos gingen
zich. ook buiten het partijbestuur,
met de dag sterker doorzetten.
Reeds bij de landdagverkiezingen
van 22 november jl. ging de S P D
erop achteruit ofschoon ze zich
bij die gelegenheid openlijk van
de heetgebakerde radikalisten had
gedistancieerd. Hetgeen niet betekent dat de jong-socialisten nu
aan een verzwakking toe zijn. Het
tegendeel is waar. Binnen de SPD
(de jong-socialisten zijn een onderafdeling hiervan) zijn de Jusos
recentelijk aan autonomie en invloed gaan winnen. Op het jong-

adders in het qras.

ste congres te Bremen (1970) hebben ze op eigen houtje een secretaris-generaal gekozen. Vandaag
is er nl geen interventie meer van
de S P D bij het samenstellen van
de Jusos-leiding. Hun regionale
zwaartepunten liggen in Schleswig-Holstein,
Hessen
(zuiden).
Beieren (zuiden), Saarland en
Westfalen. Hun onbetwiste leider
is Karsten Voigt die in 1970 bij de
landdagverkiezingen
in Hessen
werd verslagen. Getalsmatig vertegenwoordigen de Jusos 10 tot 12
pet van het ledenbestand van de
S P D (800.000 voor heel de BRD).
Dit is dan de actieve, harde kern
van een partij die zoals de S P D
meer verwacht van solidariteit
n a a r buiten dan van ideologische
samenhang n a a r binnen. Hierbij
rijst nu de vraag hoe de « zwijgende meerderheid » van de partij dit jeugdig dinamisme gaat integreren.
Het gaat hier om het stilaan
beruchte generatieconflikt dat alle partijen raakt. De SPD heeft
het hierbij niet gemakkelijk. Tegen het links radikalisme van de
Jusos tekenen zich dan ook duidelijk twee tendensen af : integratie
of afbakening: In het eerste geval
tracht de partij de jong-socialisten
in de gevestigde partijstructuren
op te nemen, in het tweede geval
omschrijft ze duidelijk haar (ideologische) grenzen. In die samen-"
hang ontstaat een vervelend dilemma : afbakening kan leiden
tot een autonoom ontreden van de
radikalisten, integratie houdt het
gevaar in dat de hele parij gaat
delen in het odium van de radikalisten en dat ze daardoor haar verkiezingsoogmerken niet haalt...
Die jong-socialisten trekken nl.
marxistische consequenties door.
Ze zijn een fractie, die alleen dan
sociale hervormingen steunt als
ze het geïnstitutionaliseerd maatschappijbeste]
doorbreken.
Die
Jusos huldigen een integraal-socialistische levenshouding. Zij verwachten veel van arbeidsmacht
en weinig van verkiezingssuccessen. Ze zijn in hun standpunten
vaak linkser dan de ortodox-communistische partijen van WestEuropa. Ze hebben manifeste bindingen met de buitenparlementair e oppositie (de beruchte APO)
die sinds een paar maanden uit
het
bondsrepublikeinse
straatbeeld is verdwenen maar via celwerking haar activiteit voortzet.
Die jong-socialisten doelen op
fractievorming binnen de partij
Niet alleen te München m a a r ook
te Frankfurt.
Oberhausen
en
Lubeck hebben ze het anders zo
rustige partij gebeuren (van de
SPD) op losse schroeven gezet.
Diezelfde jong-socialisten jagen
de Westduitse
welvaartsburger
om drie redenen de schrik op het
liif : de Duitsers hebben slechte
herinneringen aan het communisme van de naoorlog : in de DDR
is het socialisme nooit aan oolitionele tendensen ontsnaot en
in
de BRD zelf ziin anarchistische
overdrijvingen
aan
het
werk
(Mahler, de affaire Bader-Meinhofl die de criminaliteit benaderen Het gevaar is dan ook niet
dentbAeldig dat de SPD. die een
partii van het midden wil zijn. nu
met de Jusos wordt geïdentificieerd en
dat ze daardoor haar
Brgridt-aantrekking op de massa
verliest. Vandaag lijkt het wel of
het moeizame proces van integratie door de vlucht van een gevaarlijke Vogel wordt gestoord. Wehn e r (voorstander van integratie)
en Helmut Schmidt (afbakening •
tot hier en niet verder !) zullen
via comnromissen het verbroken
evenwicht moeten herstellen. Met
dit alles is de CDU/CSU danig in
h a a r nopjes. Zij heeft h a a r Strauss
nog terwijl de SPD een van haar
hoofdVogels kwijt is. Inmiddels
zien Duitse commentatoren (van
het Springer concern) in het « geval » Vogel een direkte bedreiging
van Brandts regeringspartij. Misschien is hier een vrome wens de
vader van de gedachte.

B Nieuwe rellen te Belfast. Naar aanleiding van de dood van t w e e polit'e-agenten
besluit de Noordierse redering de politie,
d'e sinds 1969 ongewapend dienst doet, opn ' e u w te bewapenen. In Ierland zelf wordt
de bekende Donncha Reynolds, vooraanstaand lid van de Slnn Fein ontvoerd en
enkele tijd later gekneveld langs de weg
teruggevonden. P r e m i e r Lvnch kondist
volksraadpleging aan over de afschaffing
van het katolicisme als staatsgodsdienst.
• Heftige betogingen in de centraal-Italiaanse stad L'Afjuila, w a a r de woedende
bevolking dagenlang slag levert met de
ooroerpolitie. Oorzaak is het feit dat de
stad wel als regionale hoofdstad der
Abruzzen werd gekozen doch minder regeringsdiensten krijgt dan de havenstad Pescara, waar de regionale regering ook kan
bijeenkomen n a a r believen. Republikeinen
verlaten de Italiaanse regering doch zullen
haar verder steunen.
• Opnieuw een cargo (deze keer een
Griekse^ v c g a a n n a ^ ü de verboden doorgang in het kanaal, v^rmoedeliik door aanvaring met w r a k s t u k k e n van op dezelfde
plaats gezonken schepen.

eze week
in de wereld
• Na rellen in de stad Cali, waar minstens
15 mensen om het leven k w a m e n , kondigt
president Borrero de staat van beleg af in
Colombia.
• Drie vrouwelijke m e d e b e k l a a ï d e n en
een lid van zijn clan n e m e n verantwoordelijkheid op zich voor de moorden (o.a. deze
op Sharon Tate) w a a r v a n « profeet » Manson beschuldigt wordt.
• Beroemde Franse a k t e u r Fernandel op
67-jarige leeftijd overleden.
• Onderhandelingen tussen Chinese regering en Amerikaanse firma J a m e s Ryan
and Son over de aankoop van Ameriknanse
straalvliegtuigen.
• Zuid-Vietnam s t u u r t 16.000 man versterkingen n a a r het gevechtstoneel in Laos, waar om het bezit van de Ho Shi Minhweg een der zwaarste veldslagen van de
Indochinese oorlog wordt geleverd.
• Zuidvietnamese troepen geven na hevige gevechten heuvel 31 prijs. Washington
verklaart « dat deze heuvel geen strategische waarde m e e r heeft, vermits hij totaal
vernietigd werd door bombardementen ».
Intussen zet de P a t h e t Lao na het offensief
teeen de noordelijke flank van de Ho Shi
Minh weg een offensief tegen de zuidelijke flank in.
• De 7-jarige k n a a p IVIicbael Luhnier werd
in Bonn bij vergissing ontvoerd : in werkelijkheid wilden zijn belagers de zoon van
een Amerikaanse diplomaat ontvoeren. De
ontvoerde k n a a p werd intussen vrijgelaten.
• Syrië en Marokko herstellen hun sinds
einde 1965 verbroken diplomatieke betrekkingen. Marokko v e r b r a k toen de betrekkingen wegens de in de Syrische pers verschenen beschuldigingen, dat de Marokkaanse regering de Marokkaanse oppositieleider Ben B a r k a had doen vermoorden.
• Door de 24-urenstaking van 1 miljoen
technici werd de hele Britse industrie verlamd, vermits 2.5 miljoen andere arbeiders
door deze staking niet konden doorwerken.
Er werd gestaakt uit protest tegen het regeringsontwerp, dat een verbod van spontane stakingen inhoudt.
• Aanzienlijke schade na bomaanslag in
het senaatsgebouw t e Washington. De daders brengen e r het Kapitool vooraf van
op de hoogte dat ze een bom zullen laten
ontploffen uit protest tegen de invasie van
Laos.
• Te Brussel achtergebleven Sovjet-delegatie noemt het wereldkongres der joden,
vorige week in deze stad gehouden, een
maat voor niets en de beweringen der
woordvoerders over de
mogelijkheden
van emigratie van Sovjet-joden n a a r Israël in 99 % der gevallen « verzinsels en
leugens ».
• Besprekingen tussen ministers der Zes
en Engeland t e Brussel hervat. Opzettelijk
laten uitlekken van een voor EEG-onderhandelingen ongunstig r a p p o r t door de
Noorse p r e m i e r leidt tot ontslag van de
Noorse regering.
• Indiase wetgevende verkiezingen na
uiterst woelige campagne begonnen. De
kiesverrichtingen zullen 10 dagen in beslag nemen.
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staal
Niet alleen Sidmar heeft de weg naar de kustgebieden gevonden. In Italië dat voor de jongste wereldoorlog geen staalproduktie van enige betekenis
had liggen alleen de staalfabrieken in de oude industriesteden Milaan en Turijn niet aan de kust.
Niettegenstaande de oudere industriële traditie zijn
deze de minst belangrijke. Tarente (met een produktie van 2,7 miljoen ton), Genua (twee miljoen
ton), Napels (1,9 miljoen ton) produceren meer.
Piombino (1,1 miljoen ton) behoort tot dezelfde
klasse. Nieuwe staalproduktie wordt voorbereid in
Kalabrië.
De staalproduktie in Italië bedroeg in 1969 zestien miljoen vierhonderdduizend ton, wat natuur-

lijk toch nog altijd heel wat minder is dan in een
land met een ongeveer even grote bevolking, de
duitse Bondsrepubliek, die het in datzelfde jaar tot
vijfenveertig miljoen driehonderdduizend ton
bracht.

tien jaar decimaal stelsel
Enkele weken geleden trad in Groot-Brittanië
het tiendelig stelsel in werking. Het was meteen
een der laatste landen van het Gemenebest (of wat
daarvan overblijft) om het oude stelsel prijs te
geven.
Tien jaar geleden ging Zuid-Afrika naar het
tiendelig stesel over. Naar aanleiding van deze

tiende verjaardag wees dr. Diederiohs, minister van
Financiën op de grote ekonomische voordelen die i
de invoering van het tiendelig stelsel heeft opge» '
leverd.
De omschakeling ging trouwens gepaard met deze van Pond Sterling op Rand en cent en kostte ia
totaal 13 miljoen Rand of 910 miljoen bfr. De regering van Zuid-Afrika kan vandaag deze omschakeling volkomen rechtvaardig noemen : het was een
aanzienlijke vereenvoudiging voor de boekhouding,
onkostenberekening en beursnoteringen, er kwamen minder ingewikkelde rekenmachines aan te
pas en het gebruik van computers werd erdooc
vereenvoudigd.
Botswana, Lesotho, Swaziland en Zuid-WestAfrika, die met Zuid-Afrika een monetaire unie
vormen, schakelden mee over. In 1966 volgde Australië, in 1967 Ghana en Nieuw Zeeland, in 1969
Zambia en vorig jaar Rhodesië. Begin vorig jaar
schakelde Zuid-Afrika ook over naar het metriek
stelsel, wat einde volgend jaar zal voltooid zijn. j

herinnering

Chinese arbeiders graven een kanaal in de geest van « de oude gekke man die bergen verzette », de oude Chinese legende die in Mao's Rode Boekje te lezen staat.

papa doe duvalier
(Argos) Het zwarte Haïti en de semi-blanke Dominikaanse republiek liggen daar zusterlijk bijeen in de « paradijselijke » West-Indies, maar de
twee landen zijn eikander vijandig tot diep in het hart en geregeld zorgen
grensgeschillen ervoor dai de haat hoog oplaait. Haïti zelf is wat kleiner
dan België, heeft een tropisch klimaat en als Papa Doe in de buurt is zingen de Haitianen hun nationale hymne : « Pour Ie Pays, pour les Ancêtres,
tararara », alles in het sierlijkste Frans. Thuis spreken de ca 5 miljoen
Haïtianen (90 pet negers) Kreools, een taal die ontstaan is uit het contact
tussen de Franse kolonisten (zeventiende eeuw) en de uit Kenia en Ivoorkust geïmporteerde negerbevolking. Met een paspoort, een visum, een algemeen gezondheidsattest en een vaccinatiebewijs tegen pokken kun Je
er zo op af. Port-au-Prince, de Haïtiaanse hoofdstad, ligt daar te lachen
onder een Karibisch zonnetje. Je kunt er tennissen, zwemmen, golfspelen
en gokken. In de meest fascistische staat van het hele Amerikaanse continent. In dit land van Francois Duvalier (« Papa Doe »), sinds 1957 president voor het leven : een tiran, een gewetenloze moordenaar, een late, in
de West-Indies verdwaalde ruiter van de Apokalyps.

een voorhistorisch « satraap »
Voor een paar weken waren er
lichtjes in de ogen van de tienduizenden naar Europa, de VSA en
Afrika verbannen Haitianen (communisten en intellectuelen). Omdat hun president aan een derde
hartinfarct toe was mochten de
emigranten hopen dat de Hogan
(geestelijk hoofd van de Voodooeredienst) nu gauw het spreekwoordelijke hoekje zou omgaan.
Maar de raadsbesluiten van Papa
Doe lijken wel ondoorgrondelijk :
twee weken geleden heeft hij er
een grondwetsherziening doorgehaald waarmee de erfopvolging
ten voordele van zijn negentienjarige zoon (heet Jean-Claude, heeft
6 sportwagens en ca 25 intieme
vriendinnetjes) geregeld is. Voor
het front van vijf miljoen Haitianen wordt nu een dictatuur voor
het leven bestendigd waarover de
annalen van de zwarte ontvoogding in lengte van dagen zullen
gewagen. De nominatie van JeanClaude is immers niet naar de zin
van de bevolking. Ook lijkt het nu
uitgesloten dat een officier van het
Haïtiaanse leger publiekelijk rebelleert zolang de 63-jarige president achter zijn zoon staat. Tot
dusver kon een revolte alleen
maar van het leger komen daar er
in het rijk van Papa Doe vakbon-

den noch politieke partijen bestaan. Het parlement (58 parlementariërs van de Eenheidspartij) is een willoos werktuig in
handen van de voormalige plattelandsdokter die sinds meer dan
dertien jaar (1957) als een Perzisch satraap over zijn landgenoten heerst. Die Duvalier wordt
hierbij gesecundeerd door een paramilitaire formatie — de Tontons Macoutes —• die willekeurig
arresteert en fusiljeert. Vaak
schiet Duvalier zelf de arrestanten
neer. Altijd ligt een blaffer In zijn
onmiddellijk bereik, wat erg storend werkt op de gemoedsrust van
zijn gesprekspartners.
kinderen tegen zes frank
In dit land heeft Papa Doe alles
naar zijn hand gezet en schurkachtig de onwetendheid (89 pet analfabeten) van zijn mensen uitgebuit. Onder de argeloze massa gaat
een boekje rond — « de katechismus van de revolutie (!) » — waarin de tiran op ergerlijke wijze
wordt verafgood : « Papa Doe, U
die in het koninklijk paleis woont,
Uw Naam weze gezegend onder de
generaties van vandaag en morgen, Uw Wil geschiede te Port-auPrince en overal te lande. Geef
ons heden een nieuw Haiti en vergeef nooit de beledigingen die va-

Het veertiendaags bulletin van de bretoense b©»'
weging « Douar Breiz » antwoordde in zijn jongste
nummer aan de heer Bord. Frans staatssekretaria
bij Binnenlandse Zaken, die in een verklaring
de ten onzent eveneens overbekende unitaristische
« argumentatie » had gebruikt om het onderwijs
van « streekdialekten » zoveel mogelijk te belemmeren.
Besluitend schreef « Douar-Breiz » het volgende S
« De achtbare staatssekretaris zou beter geïnspireerd zijn indien hij zijn regering ertoe zou aanzetten eindelijk de Europese Verklaring van de Rechten van de IVlens te doen bekrachtigen, enige waarborg voor de individuele vrijheid ».
Het is inderdaad zo dat Frankrijk die verklaring
nog steeds niet bekrachtigd heeft, wat niet belet
dat Parijs in het Europese Hof te Straatsburg met
twee rechters vertegenwoordigd is. Die o.a. oordelen over Belgische taalklachten...

derlandsloze misdadigers U hebben aangedaan ». Om voedsel en
werkverschaffing zijn die stakkerds blijkbaar niet verlegen, ofschoon 50 pet van de bevolking
werkloos is en de werker er
...45.000 F per jaar verdient. Tussen Port-de-Paix en Cap Haïtien
(in het noord-westen van het land)
komen jaarlijks duizenden boeren
van honger en uitputting om. Velen verkopen hun kinderen (van
5 tot 13 jaar) tegen zes F per
hoofd. Zo zullen ze dan toch aan
de alsmaar loerende hongerdood
ontsnappen. Inmiddels voeden die
boeren zichzelf wel met een handvol rijst. Eigenlijk is het hemeltergend hoe een volk, allicht om
ideologische redenen, aan zijn lot
overlaten is terwijl Brazilië dat
toch ook aan « dictatoriale kinderziekten » laboreert uit de westerse wereld aanzienlijke partikuliere hulp betrekt.

macht van Du'valier is werkelijk
onbeperkt. De man beschikt willekeurig over de uit zware belastingen binnenstromende fondsen, en
om de maand stuurt hij honderdduizenden dollar naar zijn partikuliere brandkast in Zurich. En
laten de Haïtianen dan maar exporteren : sisalvezels, bananen, katoen, oliën, cacao, vijgen, bauxiet
en koffie. Met die koffie is het opletten geblazen : nog voor de Haïtiaanse boer (90 pet) met zijn
vracht(en) op de markt komt,
waar hij door sjacherende Libanezen en N.-Amerikanen om prijs en
kwaliteit van zijn producten bedrogen wordt, heeft hij al de helft
moeten afstaan aan de beruchte,
niet gezoldigde Tontons-Macoutes die de boer desnoods tot in de
bergen rond Port-au-Prince achternazitten.
eerste negerrepubliek
ter wereld

verantwoordelijkheid
van de u.s.a.
De rebellen die uit het land werden verjaagd liggen versnipperd
over verschillende tendensen En
de VSA, zeer bedacht op het handhaven van hun hegemonie over de
Karibische wereld, doen niets om
de democratische elementen te
helpen. Tien invasiepogingen en
zes aanslagen op Duvaher liepen
tot dusverre met een sisser af. Er
zijn wel een paar bekwame leiders zoals Claude Desinor, oud-minister van Financiën, maar die
heeft geen invloed op het leger en
zelfs Claude Raymond opperbevelhebber van de ca 5.000 « officiële »
wapendragers en « vertrouwehng » van Simone Ovide, echtgenote van Papa Doe, kan zijn manschappen niet vertrouwen. Het is
dan ook gewaagd te voorspellen
wat na de dood van Duvalier zal
gebeuren. De macht van de NoordAmerikaanse maatschappijen is zo
groot dat de Amerikaanse regering
tenslotte de verantwoordelijkheid
draagt voor de koloniale of semikoloniale situatie in het land. Misschien zal het Haïtiaanse volk naar
het voorbeeld van Cuba ooit het
juk afschudden van een tiran
wiens persoonlijke binding met de
macht overhand meer ziekelijke
proporties gaat aannemen. Die

Europese sociologen en Amerikaanse economisten kunnen er
echt niet achterkomen hoe 'n land
dat, met rechtmatige trots, de
eerste negerrepubliek ter wereld
is (1803) nooit op moderne technologie en coherente economie ingeschakeld heeft. Dit volk stamt
af van slaven die onmenselijke
transporten en genadeloze fysieke
en psychische selectie hebben
overleefd. Uit de ruïnes van zijn
herinneringen bouwde dit volk
ingewikkelde maatschappijstructuren op. Allicht moet die technologische achterstand vanuit een
vreemdsoortige religieuze bewogenheid verklaard worden 90 pet
van de bevolking is katoliek door
het doopsel maar 100 pet bekent
zich tot de Voodoo-cultus, een natuurgodsdienst die veel verwacht
van boetedoening en zoenoffers.
Het irrationele arsenaal van het
Voodoo-ritueel was niet vreemd
aan de strijd die dit dappere volk
van 1791 tot 1803 tegen de Fransen heeft gevoerd. Toch mag men
aannemen dat die oubollige ingesteldheid (een Voodoo-aanhanger
wil om de haverklap een gesprek
voeren met zijn oerwoudelijke
voorvaderen) de moderne technologie aldaar heeft afgeremd Electricité ? Connais pas Papa Doe ?
Hij is de grootste aller Hogans.
Hoelang nog ?...
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De dronkaard krijgt hier geenen drank.
De vloeker gaat hier zijnen gank.
Die hier wil vechten of wil kijven.
Zal men al gauw de deur uitdrijven.
Nochtans verkoop ik gaarne drank
Op schoon pleizier, in schoon gezang.
Maar hier ook zit gij voor uw geld,
En gij geen slechte praat verteld.
Als de policieklokke slaat,
Is 't tijd dat u naar huis toe gaat.
Want later tapt men hier niet meer.
Noch voor een boer, noch voor een heer.
(Reglement)

wij zijn een

volk van nathalzen

Eertijds heeft er een vol\ bestaan. Het was een vo]\ van nathahen
Want
^het was in de Breugheliaanse tijd geen toeval, dat een Spaanse \apitein
Alonzo Vasquez, van mening was dat onze gewesten uitsluitend uit dronkaards bestonden, die de \roeg en}{el verlieten om hun roes uit te slapen
« Zt] dringen », zei hij, « omdat zij dorst hebben of dorst zullen f(rijgen, omdat het
te warm of te \oud is, omdat zi-j vrolijk of droevig gestemd zijn ; de vrouwen drin\en eveneens, wel een beetje minder, maar .. wanneer zi] hun \in'deren zelf niet voeden, geven zij hun een houten zuigfles vol wijn of bier,
'hetgeen voor gevolg heeft — aldus nog steeds Vasquez — dat die \lemtjes
al vroeg de dran\ leren \ennen en later onherroepelijk dronkaards
moeten
worden ». Een andere Spanjaard drukte zich bondiger uit en noemde ons
fi een eeuwig dorstig vol\ ».
Het IS geweten, dat de Germanen verslaafd waren aan het bier, een dtan\ die
ze uit gerst en haver tronen
Die dran\-zucht is het die hun nazaten m geen
mindere graad is bijgebleven
Vooralde i6-eeuwse Vlaming heeft daar in
talloze omstandigheden blij\ van gegeven. « De Vlaamse Kermis » van Teniers is er een schoolvoorbeeld van, terwijl oo\ de \roegtaferelen met vechtende stamgasten, in toneelstukJ{en of andere spelen uitgebeeld, in dit verband
'te\enend zijn. In de voorrede van de « souterhede\ens
» van het jaar
i^^o
wehj. de uitgever zijn lezers op die liederen te zingen m plaats van « grote
teughen malcanderen te bringhen ».
uitdrukkingen en gezegden
We vinden overigens in een ganse
reeks uitdrukkingen en gezegden, die
de volksmond heeft aangebracht, de rol
van de drank en zijn invloed op de
mens terug : « Drinken is geen zonde,
zolang we vrolijk zijn », « De vreugde
moet uit de kelder komen », « 't Moet
maar zo goed niet zijn » en vul maar
zelf de reeks aan Hij die veel drinkt,
is « -foed van innemen », drinkt « gelijk
'nen tempelier », of is « 'nen lampetter » ; wie dikwijls dronken is, heeft
een stuk in zijn kraag (zijn voeten, zijn
botten ), kan drinken gelijk een spons
of is zo zat als een kanon ; en wie weinig dronken is geraakt, is in de wijngaard des Heren en keek te èiep in het
glas Nu weten wij dat dit allemaal de
schuld is van het gerstenat, dat in de
kroeg wordt genuttigd, alhoewel reeds
in de 16e eeuw, die zo buitengewoon
gunstig is geweest voor de drinkebroers,
elk huisgezin zijn eigen bier en andere
dranken vervaardigde. Want het brouwen van bier moest toen net zo goed als
het bakken van brood door iedere huisvrouw kunnen gedaan worden. Daar
wijst trouwens het gezegde op • « Gij
hebt dat mengsel gebrouwen, drinkt
het nu zelf ».

was van sfeerscheppende eikehouten
balken, stoelen en tafels, hingen zelfs
spreuken aan de wand die er ook niet
om logen. « Elk zijn glas, elk zijn wijf,
't is gezond voor ziel en lijf » is zeker
één van de meest bekende.

herberggebruiken
Op de tafel stonden de eigenaardige
vliegenvangers, de stekjespotten e.d.
Nabij de deur van "de -herberg, waarvan
de geliefkoosde namen o.m. « In den
Teenen Pot », « In 't Houfisere ». « In
t Perdeken » of « In den Blaesbalc »
waren, werd een nagemaakte hand gehangen, welke de vertrekkende verbruiker vastnam om te beduiden dat hij
alle aanwezigen een goedenavond wenste. Door het in beweging komen namelijk van de hand rinkelde een bel die
ermee verbonden was. Elke taveerne
had ook een uithangbord, waarvan de

oorsprong dikwijls de danken was aan
lokale feiten Er stond een zinrijke tekst
op geschreven en/of een afbeelding op
geschilderd Zo zag men bij wijze van
voorbeeld een man met een beker in de
hand, met gul lachend gelaat en zittend
op een ton Zeer bekend is de afbeelding
van « De Drie Gapers » die een man en
een vrouw voorstelde (de derde gaper
aanschouwde het bord), alsook het opschrift « Vandaag tapt met bier voor
geld en morgen voor niet ». Minder
bekend, alhoewel ook veel voorkomend
in die tijd, is het uithangteken « In den
vijand van de leege pint » In de middeleeuwen bestond ook een bierklok,
die het sluiten van de herbergen aankondigde.
In de 16e eeuw moest elke herbegier
een kenteken, met het soort bieren op
dat hij verkocht, aan de voorgevel van
zijn woning hangen alsook een prijslijst van zijn bieren aanplakken Dit is
eigenlijk een logisch uitvloeisel van het
ontstaan van brouwersneringen, die een
soort reglement opstelden dat vrij
strenge regels bevatte
Het was bievoorbeeld in Gent de gewoonte,
stakeB
hanglj
daarq
van/
broJ
ïecll

lijky^vj^^HHH j m a m p i n e n ,

k e u m i e e S i e r s e n ^ ^ ^ ^ f f l f t J ö ërf dus
ver vervlogen tijden bestonden de uithangborden uit een boomtak, een kroon
van bladeren, een strohalm of enig ander teken dat ~aöor de reizigers of het
lid van een « korporatie » gekend was.
Het was pas in de 14e eeuw dat men de
eigenlijke uithangborden aannam In
grote steden als Brussel bracht men op
de uithangborden de woorden ECU aan,
gevolgd door de naam van een stad of
provincie. Reizigers uit deze stad of
provincie stapten bij voorkeur af in deze herbergen. In andere gevallen nam
men beelden van heiligen of de naam

geweest

van heiligen aan Dit zou een soort bijgeloof geweest zijn, dat zijn oorsprong
vond in Duitsland. Terecht of ten onrechte gingen de herbergiers er voor
door, omgang te hebben met de duiveL
Het was in de herbergen dat de boze
geesten 's nachts weerkeerden Om dit
odium dat op hun estaminet of taveerne woog weg te nemen plaatsten de
herbergiers het beeld van een of andere
heilige boven de deur van de bierkerk.
Om die reden heten de herbergen ook
wel eens kapel lekens.

strenqe reqlementen
Dikwijls ook plaatste men kruisen
van de meest diverse metaalsoort en
kleur als kenteken Het groene kruis
maakte hier een uitzondering op daar
deze kleur het symbool was van gekken
en eed-brekers In de 16e eeuw bestond
verder ook het sluitingsuur van de herbergen reeds Meestal klokke negen uur
's avonds diende iedere herbergier zijn
kroeg te sluiten. Uitzondering werd
evenwel gemaakt voor « duergaende
passanten » of reizigers De geldboeten
voor niet-naleving van dit reglement
verschilden van streek tot streek De
wet was bovendien zeer streng op het
houden van « quade » herbergen Overspel werd b v gestraft met verbanning
gedurende 10 jaar (en het afgehouwen
worden van een lichaamsdeel ingeval
men vóór deze tijd weerkeerde) Zelfs
straatschenners, bannelingen of boeven,
die de gevestigde orde verstoorden een
onderkomen verlenen, werden gestraft
met 10 jaar ballingschap Maar omdat
in elk verbod ook een gebod opgesloten
ligt, was het niet alleen verboden « quade » personen drank en logies te verschaffen, maar was het tevens plicht
eerlijke personen behoorlijk in de herbergen te ontvangen. Voor de brouwers
waren de voorschriften op het vlak van
de zedelijkheid overigens niet minder
streng Wie in Gent ongehuwd met een

drink-geld en bras-penning
De naam « drinkgeld », die nog niet
helemaal de plaats heeft geruimd voor
« zakgeld », voert ons in feite in gedachten terug naar de middeleeuwen,
toen de zondagse vrijetijdsbesteding bijna uitsluitend bestond uit drinken. De
kroniekschrijver De Castro zegt hierover : « In desen tijd (1501) was het
600 goeden koop leven — dat men met
Vier of vijf oor(j|n, (jpende ieder oort 6
corter
brassen, dat
is seel
waaruit is
gekoi]
jf-goapt-pennine](
k >.
Een f
bondigel
üij.
ker
deleeuwse taveerne,"
voorzien
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vrouw samenleefde, mocht niet brouwen
Een andere reglementering in onze
kontreien, bij edikt van het jaar 1560
ingevoerd verbood het bezoek aan herbergen tijdens de duur van de hoogmis
Een voorschrift waaraan de knstenen
zich
trouwens
punktueel
hielden
Slechts toen de Protestanten ons land
binnenvielen, kwam hieraan verandering.

bier en spelen
Wij hebben reeds geschreven dat de
Germanen verslaafd waren aan de
drank, maar zij waren het niet minder
aan het spel De herbergen in de 16e
eeuw nu waren de geschikte oorden om
er zich aan te verhangen, zodat ook hier
regelementeringen niet konden uitblijven De zogenaamde « tuisspelen »
waarbij zuur gewonnen penningen ten
koste van vrouw en kroost verloren gingen, kon geen plaatselijke wet meer
dulden Wij lezen in dit verband in een
Wase Keure • « Item dat niemant en sal
speleh met teerlingen, quackspelen, pickelbeenen
» De wetsbepalingen
schreven een boete voor zowel tegen de
waard die het spel in zijn beluik oogluikend toeliet als tegen de persoon die
het spel speelde Een ander verbod —
waarmee onze huidige drinkebroers
zich zeker moeilijk zouden kunnen ver-
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noemde reglementeringen en gebruiken, waren er ook verordeningen op het
verkopen van wijn en bier, op de grootte van de drinkvaten — er waren om.
een Gentse, een Beverse, een Wase en
andere maten Ook de pot diende zijn
juiste maat te hebben en daarom zelfs
geijkt te zijn Stenen en tinnen potten
werden dan ook « gepint » Konkreet
betekende dat bievoorbeeld in het
Waasland, dat de pot genkt werd met
een dubbele W, een letter van het alfabet, de afbeelding van de Wase raap en
het merk van de ijker
Het spreekt tot slot voor zich, dat m
een tijd van reglementeringen in een
tijd van neringen ook de prijs van het
bier reeds precies bepaald was. En het
was zelfs niet aan iedereen toegestaan,
het bier te vervoeren In Gent bievoorbeeld waren slechts een veertigtal personen de uitverkorenen Zij moesten de
« paluere » dragen • een kleed dat de
vorm had van een kolder " een groen
rokje waarop voor- en achteraan een
geel tonnetje was genaaid.

het kleurige kroegleven
Als we nu het kroegleven zouden gadeslaan, dat rond de voorbije eeuwwende bestond, dan zijn er uiteraard
een boel reglementeringen uit verdwenen, maar m de plaats ervan heeft de
kroegbaas een eigen reglement opge-
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een uithangord van een herberg-posthalte
(Dooddrinkers), de Opper-commissaris
(Hollekeel) ».
In zo'n strafwetboek stond o.m. dat
met geld op zak dorst lijden gestraft
werd met eeuwigdurende dwangarbeid ;
dat iemand die zwoer niet meer te drinken zou opgehangen worden. Op het beletten van zatlapperij stond de doodstraf, op het blozen wanneer men u zatlap noemde vergiftiging. Iemand die op
maandag de herbergen niet bezocht, zou
gebrandmerkt worden. Wie er een
briefwisseling met een waterdrinker op
nahield, zou zulks bekopen met « twee
jaar boven zijn leven ». In werkelijkheid werden al deze straffen omgezet
in geldboeten. De leden van de maatschappijen waren er overigens goed van
op de hoogte, welk soort geldboeten
met welk soort straffen overeenkwam.
Het geld dat op deze wijze de herbergbezoekers op legale wijze werd afgetroggeld kwam in een bus terecht, die
ter gelegenheid van bepaalde grote
feesten werd geledigd Elke spaarder
ontving dan een hoeveelheid bierviltjes,
recht evenredig met de centen die men
door gestraft te zijn gespaard had Het
bierviltje zelf gaf recht op een vooraf
overeengekomen bier-konsumptie.

geen nieuws onder de zon

binnenzicht van een estaminet
zoenen — lag bv neergeschreven in de
z.g. Beverse Voorgeboden. Het was in
die dagen namelijk niemand toegestaan,
van de ene kant van het dorp naar de
andere te gaan en er tal van « kapellekens » te bezoeken.
tapplicht en toezicht
De herbergier had verder de strenge
plicht, voor elke bezoeker bier te tappen. (De reden waarom er bijna uitsluitend bier en geen wijn werd gedronken is vrij eenvoudig : de Inlandse
wijn was van slechte kwaliteit, en de
ingevoerde was voor de gewone burger
te duur geworden : de monniken hadden er de alleenverkoop van opgeëist
en hebben deze gedurende lange tijd behouden). Wilde de waard om de een of
andere reden aan het verzoek toch niet
voldoen, dan mocht de verzoeker zelf
in de kelder gaan en zien of er meer dan
vijf stopen (een stoop was een kruik
met een vochtmaat van circa 2 liter)
bier te vinden waren. Zo ja, dan mocht
hij zij drank tappen en het geld op het
vat leggen

steld, meestal op rijm (zie aanhef)
Er waren vooral ook in deze cafe's
maatschappijen gevestigd, die een statuut opstelden en met de wetten tegen
de dronkenschap de draak staken door
hun eigen « Strafwetboek der Zatlappen » uit te geven. Zo'n boek was bievoorbeeld opgesteld en goedgekeurd
door « ons, Zatlappen-Raads-afdeling
der fijnste dronkaards, en na lezing getekend door de Voorzitter (Crommelincks Droogkeel), de Onder-voorzitter
(Dorstverslinders), de Bestuurs-Overste

Wie nu het interieur van een café
omstreeks de jaren 1900 met aandacht
bekijkt, stelt gemakkelijk vast dat er
sedert die tijd weinig nieuws onder de
zon te vinden is. Het « piano-orgel », dat
gewoonlijk door de waardin door middel van een zwengel werd aangedraaid,
kan vergeleken worden met een ultramoderne jukebox Want bovenaan het
orgel was een gleuf aangebracht, waarin de klant een geldstuk-met-gaatje
diende te steken zo hij een « airke »
wenste te horen. Het gaatje van het
muntstuk bracht inderdaad het mechanisme van een trommel in werking Zo
konden gewoonlijk tien « airkes gedraaid » worden, die vier soorten danspassen mogelijk maakten • polka, mazurka, wals en Scottish. De elektrische
biljarts, die wij in tal van moderne ca-

fe's terugvinden, bestonden ook reeds,
nl. als niet-elektrische tapbiljafts. Door
middel van een trekker, tap geheten,
werd inderdaad een glazen, aarden of
stenen marbel de ruimte van het spel
ingeschoten.
Aan het plafond van de herberg hing
doorgaans, behalve de « lampe beige »,
de vogelpik zoals wij die oorspronkelijk
in onze gewesten hebben gekend • een
houten, gebeeldhouwde vogel met zeer
grote snavel Hij was bevestigd aan een
lange, (meestal) ijzeren draad en werd
bij de staart beetgenomen door de speler die hem in de richting wilde sturen
van een bak waarin zich verse klei bevond. De puntige snavel van het dier
bleef in deze klei steeds steken, zodat
het mogelijk werd af te lezen in welke
cirkel dit puntig voorwerp zich bevond.
Want zoals dat thans nog steeds het geval was, waren op de vogelpik een
reeks koncentrische cirkels — in die
tijd met verf — aangebracht.
Zien wij momenteel geen stamgasten
meer die een pruim in hun vestzakje
steken om hun geliefd vocht beter te
kunnen nuttigen, of kroeglopers die niet
alleen hun persoonlijke, genummerde
pint maar ook hun pijp ^in een pijpenrek) in het cafe hadden, of zijn w}^ het
beeld kwijfceraakt van de. herbergen
oorzif

om. vroeger datgene wat op de pof gekocht werd, in twee in elkaar pas'sende
stokken — kerfstokken - gekerfd De
éne kerfstok werd door de bezoeker
van de herberg bewaard terwijl de andere als vergelijkend materiaal aan de
herbergier toebehoorde Wat iemand in
die tijd op zijn kerfstok kon hebben,
werd later op de lei geschreven of m
een boek. Want de zon blijft schijnen,
maar haar schaduw zal steeds andere
vormen aannemen
p.p.

maten en prijzen
Van overwegend belang was in de
herbergen het « bescheet doen » Het
bestond in het gebruik, het eerste slokje bier uit iemands pint te drinken en
daardoor de onderlinge vriendschap te
bevestigen. Maar naast de reeds ge>

Jaarlijkse bierfeesten lokken stoeten en kermissen uit...
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motie 1

haar

Betreft : Huweliiksboekjes uitg-ereikt vóór 1958
Huwelijksboekjes uitgereikt tijdens 1958/1960
De Mechelse pluralistische actiegroep « De Zwijgende
Meerderheid » vestigt de aandacht van de Mechelse gemeenteraad m het algemeen en de vrouwelijke raadsleden m het bijzonder op het volgende feit :
— alle personen, gehuwd vóór 1958, zijn nog steeds in
het bezit van een officieel dokument, het huwelijksboekje, dat in tegenspraak is met de wet van 30 april 1958,
waardoor de gehoorzaamheid van de vrouw aan de m a n
W€rd afgeschaft.
De aktiegroep stelt vast :

het huwelijksboekje in opspraak

— dat het verouderd dokument gesteld is in een onbegrijpelijk en beschamend Nederlands ;
— dat de meerderheid van de bevolking nog steeds in de
waan verkeert, dat een vrouw gehoorzaamheid is verschuldigd aan haar echtgenoot ;

Voor de tweede maal werd
'de Mechelse gemeenteraad
bijgewoond
door' een
talrijke
vrouwelijk^e
afvaardiging.
Naar het inspirerende
voorbeeld van Brugge is er een
pluralistische
vrouwenbeweging volop aan het
groeien.
Dat er heel wat -jonge meisjes
aanwezig
waren noemen
wij
een verheugend
verschijnsel.
Een feit is dat deze
diging
zich uitstekend
maakt heeft. Het ene
staanbare lachsalvo na
dere bra\ los. Zelfs de
mijdelijke
politieagent
moeite zich ernstig te

afvaarveronweerhet anonverhad
houden

bij zoveel hilariteit. Hoe zou
het oo\. Het schouwspel
dat
ZIJ te zien kregen was meer
dan eens lachwekkend
genoeg. In de Mechelse
gemeenteraad zetelen nl. 2 9 mannen
tegenover 2 vrouwen.
Veronderstellen WIJ even het omgekeerde in dezelfde
omstandigheden, d.w.z. 2 9 vrouwen
tegenover 2 mannen. De openbare tribune
volgepropt
met
een
afvaardiging
mannen.
Kan men zich voorstellen
wat
een homerisch
gelach er zou
losbarsten ? Wij zouden
vergeleken worden met een hende kippen die allemaal
tegelij\

kakelen wilden de ene al harder dan de andere...
Twee moties werden
uitgegeven en door de
plaatselijke
pers op gemengde
gevoelens
onthaald. De ene krant onderstreepte
de
pikant-humoristische noot ervan, de
andere
legde grotere nadruk
" ? ^^^
verantwoord
verzoekGeen
enkele
publiceerde
de
motie
in zijn
geheel.
Tenslotte
waren
wezige journalisten

al de aanmannen I

— dat de huwelijksboekies, uitgereikt vóór 1958, m a a r
ook tijdens de periode 1958/1960, niet meer voldoen aan
de wettelijke voorschriften •
— dat de huweliiksboekies waarvan sprake niettemin als
een officieel en wetteliik dokument worden beschouwd
en aanvaard door alle openbare instanties.
De aktiegroep verzoekt de Mechelse gemeenteraadsleden in het algemeen en de raadsleden-parlementairen in
het bijzonder :
— alle passende maatregelen te treffen om de voor vrouwen vernederende dokumenten in te zamelen, te vernietigen en te vervangen door huwelijksboekjes, die de
wettelijkheid herstellen ;
— ook in Kamer en Senaat de nodige steun te verlenen
aan maatregelen om de vervanging van de onwettelijke
dokumenten te veralgemenen
Van zijn kant verbindt de aktiegroep er zich toe enkele
oude huwelijksboekjes tijdens een openbare plechtigheid
te .schenken aan de musea voor oudheidkunde, afdeling
Middeleeuwen, bestemd voor de verzameling duimschroeven, kuisheidsgordels en andere ridderlijke foltertuigen.

hilda u .

Mechelen, 25/2/71

motie 2

Betreft

:

huwelijksboekjes

uitgereikt

na

1958/1960.
De Mechelse pluralistische actiegroep « De
Zwijgende Meerderheid » betreurt, dat de
nieuwe versie van het huwelijksboekje, uitgereikt na 1958/1960, nog steeds onvoldoende
waarborgen biedt voor de gelijkwaardigheid
van man en vrouw in feite en in rechte.
De actiegroep geeft daarom alle trouwlustige vrouwen de raad voorlopig nooit te h u w e n
zonder huwelijkscontract, dat allerlei moeilijkheden en discriminaties wat betreft de
voorbehouden goederen, het huwelijksgoederenrecht en het erfenisrecht kan omzeilen.
De actiegroep herinnert de vrouwen er inmiddels aan :
— dat zij nog steeds geen geld kunnen afhalen van het spaarboekje der kinderen, omdat
zij als gehuwde vrouwen worden beschouwd
als onvolwassenen, ontoerekenbaren en onbetrouwbaren, aangezien een volmacht van de
m a n wordt geëist ;
— dat zij zich echter niet hoeven te storen
aan het aantal opgelopen processen-verbaal,
aangezien zij wegens dezelfde ontoerekenbaarheid nooit burgerlijk aansprakelijk zijn,
m a a r wel de echtgenoot ;

het staat in de sterren
Rosemary B r o w i is een Engelse volksvrouw, die regelm a t i g Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven en Brahms op
theevisite krijgt. De groten van de muziek brengen haar
de melodieën uit het ondermaanse en ze tekent de buitenaardse klanken getrouw op. Het resultaat is een langspeelplaat Philips Stereo 6500093.
Jullie denken : ziedaar een typisch Engelse geschiedenis !
Is het over-there niet dat de spoken langoereus de huisk a m e r s binnenwandelen, met of zonder hoofd onder de
a r m ? Treurt Cathy Howard daar niet ergens om de valsheid van ene Hendrik VHI, en verschijnen in de puinen
van gotische kloosters weerom de melancholische, onheilspellende monniken ? Toont Albion niet een indrukwekkende lijst van spookhuizen en kan je de eterische wezens zelfs ni€t op de foto bewonderen ?
Jullie geloven niet in geestesverschijnselen ? Inderdaad :
wij leven met onze beide voeten op de grond. Alhoewel
sommigen er zorg voor dragen die voeten niet onder een
ladder te plaatsen . En wie kijkt in het weekblad nooit
n a a r zijn horoskoop ? Wedden dat iedereen zonder aarzelen kan vertellen onder welk sterrebeeld hij is geboren ?
De mens van 1971 is nochtans een ernstig, nuchter wezen.
Soms gelooft hij alleen nog in zichzelf. Toch is het
vreemd dat sterrenwichelarij, toverij en zelfs hekserij welig wortel schieten in onze machine-maatschappij .
Op 100 horoskopenpluizers zijn er 71 tussen de 18 en 25
jaar oud
Bijgevolg is het zogenaamde bijgeloof zeker

— dat echtscheiding liever dient vermeden ;

niet het monopolie van oude, achterlijke vrouwtjes met
gebogen neus en hakerige vingers. Bij de fijnste intellectuelen vind je de grootste bewonderaars van de astrologie. Erich Maria Remarque liet per horoskoop de uitgiftedatum van zijn boeken bepalen.
Er bestaat een mternationaal instituut dat horoskopen
produceert zowel voor Parijs als voor Buenos Aires. Die
sterrcnvoorspellingen gebeuren langs computers om en
op één dag kunnen een half miljoen « gelovigen » hun
toekomst kennen. Natuurlijk wordt ook hier dik geld
verdiend, wat dacht u ?
Iedereen vindt zichzelf in de eendere kleine teksten van
« het staat in de sterren » terug.
Een Fran.sman zond op zekere dag aan honderdvijftig
lui dezelfde horoskoop. J e kon het volgende lezen : « J e
bent sociaal-voelend, maar houdt van tradities, je hebt
een comfortabel moreel besef, bent burgerlijk en blijkt
een eerlijk burger ». Wie herkent hierin zichzelf ? 141
op de 1,50 proefkonijnen beweerden dat bovenstaande
woorden precies hun k a r a k t e r uitdrukten. De tekst was
echter letterlijk de psychologische ontleding van de massamoordenaar dr. Petiot (63 slachtoffers).
De sterrekunde is zo oud als de wereld, misschien zelfs
ouder
J a m m e r dat je de wijsheid van ons grijze verleden morgen in een supermarkt kan kopen samen met je
blik erwtjes. De smaak is niet altijd dat

huguette d.b.

— dat bij een onvermijdelijke echtscheiding
rekening moet worden gehouden met het
vernederende artikel 230 van onze Napoleontische wetgeving betreffende het overspel van
de man ; een wet die weliswaar soepeler
wordt toegepast, maar die zich nog steeds in
het Burgerlijk Wetboek bevindt, zodat zij de
man kan bevoordelen.
De actiegroep verzoekt de gehuwde vrouwen :
— steeds hun meisjesnaam t e gebruiken om
te onderstrepen, dat zij zelfstandig denkende
wezens zijn ;
— de passende besluiten te t r e k k e n uit bovenstaande punten.
De actiegroep is van oordeel, dat de voorlichting, die de stad Mechelen aan de huwelijkskandidaten verstrekt, onbestaande of onvoldoende is en hoopt, dat de gemeenteraad
maatregelen zal overwegen om deze noodzakelijke informatietaak te bevorderen.
Mechelen. 25/2/71
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Poëzie consumeren zou \unnen leiden tot het begrip consumptiepoëzie in de betekenis van weggooiproduJ{t. Zover hoeft het echter
niet. I{ geloof oo\ niet dat het ooit zo zal zijn. Stevi Braem zei onlangs
hierover : « 11^ weet wel dat bv. een gebraden kjp of een fles gin een
consumptieartikel is — en i^ behandel ze dan oo\ als zodanig : de
\ip eet i{ op en gooi de botjes in de vuilbak^, de gin drin\ i\ uit en
gooi de lege fles waar i\ ze \wijt \an.
Mensen die op dezelfde manier met gedichten omspringen — het
wezen dichters of lezers — moet i\ nog altijd ontmoeten.
Mij zijn slechts twee belangrijke pogingen bekend in de richting van
de weggooi poëzie : de poëziemarkt in ig68 te Weiteren en de spotgoedkope Motion-boekjes die begin ipóp in Amsterdam,
Antwerpen
en Brussel werden verspreid. Beide initiatieven wonnen verassend snel
de sympathie, maar werden even snel vergeten. Want uiteindelijk ^^^f^
Stevi Braem geliJk- Immers, wij allen die Wetteren en Motton toejuichten zijn eigenlijk nooit ertoe gekomen de poëzie « na gebruik » weg
te gooien. Integendeel : wij willen die dingen nog altijd een ereplaats je
geven, zowel in onze persoonlijke biblioteken als in het patrimonium
van ons land. Een (niet-achterlijk)
conservator zei me nog onlangs :
« Of paleizen voor onze kluist overbodig zijn ? Kunst genieten wij
eigenlijk maar als wij haar onttrekken aan onze lawaaierige wereld ;
natuurlijk moeten de deuren voor eenieder wijd open staan, maar wij
ki'innen het echt zonder die paleizen niet stellen ».

consume
middagen van de poëzie
Symptomatisch voor wat hierboven werd gesteld is het succes
van de bekende Middagen van de
Poëzie. Na Brussel is ook te Gent
een reeks Middagen ingezet en
Antwerpen wil er toekomend jaar
mee starten. Voorlopig is vooral
Brussel belangrijk. Toen Jef Geeraerts en Julien Schoenaerts einde
jarnuari optraden, waren er honderden belangstellenden meer dan
er zit- en staanplaatsen waren in
de zaal. Natuurlijk, Jef Geeraerts
en Julien Schoenaerts en Poëzie
en liefde als onderwerp betekent
driemaal verlokking voor een
ruim publiek.
Die namencultus heeft natuurlijk veroorzaakt dat het lang niet
allemaal liefhebbers van de poëzie waren die hun plaatsje hadden
veroverd vóór de deuren gesloten
werden. Twee weken later was de
belangstelling inderdaad sterk teruggelopen toen de Needrlandse
theoloog en dichter Guillaume
Van der Graft en de Vlaamse declamatrice Tine Ruysschaert «Poëzie en religie » behandelden, een
onderwerp dat alleen schijnbaar
minder belangwekkend is.
Men kan immers niet ontkennen dat een heel groot deel van
de Ivriek religieus van inspiratie
is. Een derde deel van ons handelen en van ons zijn is religieus
geïnsDireerd of gemotiveerd en
van de twee overige delen — technisch en sociaal — heeft opnieuw
een belangrijk gedeelte raakpunten met het religieuze. Zo is wooncultuur een vorm van religie omdat het een levenstechniek is, een
verdediging tegen wat ons omringt.
Wellicht zat bij Van der Graft
de daarnet geformuleerde bedenking voor toen hij zijn spreekbeurt inleidde met de religieuze
poëzie kan je alle kanten uit, van
Hadewijch tot Van het Reve en
Vinkenoog. Van der Graft heeft
eigenlijk niets willen bewijzen.
Hij heeft alleen willen aantonen
hoe hij het religieuze element ervaart in sommige gedichten van
Erik Van Ruysbeek, Jan Hanlo,
Martinus Nijoff, Fons Naastepad,
Sculte-Nordholt. Huib Oosterhuis.
Ida Gerhardt, Anton Van Wilderode en tenslotte van hem zelf.
Jammer heeft Van der Graft met
geen woord gerept over de m.i.
met Van der Graft belangrijkste
(levende) religieuze dichter van
Noord en Zuid : Gery Helderenberg (1891). Van Gezelle koos hij
ook geen gedicht voor bespreking
en declamatie, hoewel hij erkende
dat na Gezelle de gebedslyriek ongeveer niet verder meer is geraakt
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dat het lied. Ook zichzelf betrekt
hij bij deze vaststelling : echte religieuze poëzie schrijven wij niet
meer, maar wij doen in liederen
wat wij in gedichten niet kunnen.
Kan men betreuren dat de keuze van zijn gedichten zoals gezegd
nogal eenzijdig bleef, Van der
Graft heeft zich zelf door deze
spreekbeurten waar kunnen maken als theoloog die ook dichter
is (dat hij Hadewijch in NoordNederland heeft laten leven zal
wel een lapsus geweest zijn).
De gave dictie van Tine Ruysschaert heeft de waarde van de
hele voordracht afgerond.
Tenslotte wordt het me meer en
meer duidelijk dat bepaalde dingen een (subjectieve) betekenis
winnen als men de moed heeft op
een zekere afstand ervan te gaan
staan. Dit kan een verklaring zijn
voor de hernieuwde belangstelling tegenover de religieuze poëzie.
nieuw-realisme en
nieuw-romantisme
Een der grootste gebreken van
de literatuurhistorie is dat zij er
vooralsnog niet in geslaagd is de
literaire stromingen na het expressionisme duidelijk uit te tekenen. Altans niet wat de poëzie
betreft. (Van de roman heeft Bernard Kemp in zijn « Van 't Wonderjaer tot de Verwondering »
een ragfijn bestek gemaakt en
voor het toneel is de geschiedschrijving nogal pijnlijk eenvoudig : Claus en de anderen).
Soms wijzen de literatuurhistorici enkel de stroming aan zonder
in staat te zijn te beschrijven
waar het onvermijdelijk eindigen
moet, wie en wat zich op de bedding van die stroom bevindt, bovenop het water meeglijdt of door
de centrifugale krachten aan wal
geraakt. Dat zal natuurlijk wel
wat te maken hebben met het feit
dat het thans meer stroomversnellingen dan stromingen zijn. Maar
een excuus is dit hoegenaamd
niet. Evenmin als het een excuus
kan zijn te verklaren dat men
hiervoor voldoende afstand moet
genomen hebben
door gebrek
aan isolatie volgen de stromingen
der moderne tijden zeer snel op
mekaar en de literatuurhistorie
schiet in haar taak tekort als zij
dit tempo niet bijhoudt, als zi.i
niet voldoende snel een oordeel
kan vellen en kan informeren of
het om werkelijke stijlstromingen
gaat of om een stroomversnelling
of misschien alleen om een mentaliteit. Een direct gevolg hiervan
is dat men meer dan vijftien jaar
lang onmogelijk veel eigentijdse

poëzie en hele jaargangen van diverse literaire tijdschriften moet
verslonden hebben om niet helemaal gedesoriënteerd te zijn.
Gedesoriënteerd is bijvoorbeeld
wie het niet duidelijk is dat een
groot deel van de poëzie in Vlaanderen tussen 1950 en vandaag evolueerde van experiment naar
nieuw-realisme - nieuw realisme
als mentaliteit. De zogenaamde
experimentelen (de vijftigers en
de zestigers) raakten verstrikt in
hun symboliek en hun woordenspel (woordschurft !), de nieuwrealisten hebben hierop gereageerd, ze hebben de dichtkunst uit
de wolken weggehaald en haar
gedwongen opnieuw de dingen
van alledag te bekijken en te beschrijven. Te bewonderen desnoods, maar dan zouden we iets
als nieuw-impressionisme krijgen.
En omdat de poëzie (onvermijdelijk) gaat interpreteren — de
nieuw-realisten wijzen het engagement niet af — zoekt zij ergens
het midden op tussen « voorstelling » en « tegenwoordigstelling »,
tussen het echte romantisme en
het expressionisme. De meest echte en eerlijke nieuw-realist is ongetwijfeld Daniël Van Ryssel.
Misschien is hij voorlopig zelfs de
enige ?
Met heeft thans veel redenen
om aan te nemen dat het nieuwrealisme geen stroming is in de
poëzie. Misschien zelfs niet eens
een groep. Ik ken in Vlaanderen
geen vijf dichters wiens werk ongeveer nieuw-realistisch ingesteld
is van inhoud en tonaliteit. Het
nieuw-realisme is m.i. (voorlopig ?) een mentaliteit. Hugo Claus
bijvoorbeeld was van die mentaliteit reeds doordrongen, jaren
vóór iemand de term nieuw-realisme gebruikte. Het is ook een
reflex die men reeds én bij Marsman én bij Van Ostayen aantrof
en die men vandaag bij de meerderheid der Vlaamse dichters aantreft omdat deze laatste steeds gedwongener moeten gaan leven tussen steeds zakelijker wordende
objecten. Nieuw-realisme is enerzijds een eerlijk, ongekompliceerd
en bijna goedmoedig knikken naar
naar die zakelijke wereld en anderzijds een reactie op de capriolen der zogenaamde experimentelen. Ik onderstel dat het eerste
bijna steeds een gevolg is van het
tweede, ^ i j die onze poëzie in die
richting willen verplaatsen zijn
minder talrijk dan zij die onze
poëzie a.h.w. willen « verromantiseren ». Het is dus duidelijk dat
onze dichtkunst niet geketend ligt
aan één mentaliteit. Zij kan alle
kanten op en daarin ligt haar
bloei.

hen omtrent dit onderwerp door
eindredacteur Lionel Deflo gesteld.
Dit Kreatief-nummer is een steengoed document. De waarde ervan
wordt niet verminderd door de
hiernavolgende opmerkingen die
eerder de door sommigen vermoede invloed van het nieuw-realisme betwisten.
Lionel Deflo vroeg 90 dichters
de door hem gestelde vragen te
beantwoorden. Die dichters zijn
naar de opvatting van Deflo « in
min of meerdere mate in eenzelfde mentale klimaatzone te situeren. Van de negen dichters die
het woord voeren zijn er reeds
^ee die uitgesproken NIET tot
de klimaatzone van het nieuwreabsme behoren. Natuurlijk, als
]e het criterium « in min of meerdere mate handhaaft, dan behoort
m feite elke levende dichter ertoe,
zij het desnoods met slechts 1
gedicht.
De twee « vreemde eenden »
Stefaan Van den Bremt en Herrnan De Coninck blijken nu precies de meest zinnige dingen over
het nieuw-realisme te kunnen vertellen en daarenboven schrijven
zij voor mijn smaak sterkere poëzie dan hun zeven collega's van
het document. De Coninck is een
van die kerels die rot zijn van
talent, bij Van den Bremt lijkt
het alles via een moeizame vi^eg
uit te groeien tot een vorm van
perfectie. Van den Bremt (die zelf
uitdrukkelijk het etiket nieuwrealisme weigert) brengt ook zeer
eerlijke maatschappijkritiek. De
Conincks kritiek is heerlijker :
« verdriet en moeilijkheden en
weet ik veel wat nog allemaal zo
mooi kunnen voorstellen, dat iedereen geruststellend vindt, ze
ook wel eens te hebben ». Wat
voor De Coninck geldt, geldt ook
voor de anderen die door Deflo
omwille van hun nieuw-realist
zijn aan het woord worden gelaten. Zodat Deflo's eigen opvatting
dat dank zij het nieuwe realisme
nu eens eindelijk de eerlijkheid
zal zegevieren boven « verholen
impotentie », nog tenminste gedurende enkele jaren zal moeten beproefd worden. Misschien heeft
Deflo zich te zeer blind gestaard
op Daniël Van Ryssel...

literaire tijdschriften over
poëzie vandaag
De gunstige conjunctuur in onze
poëzie manifesteert zich vooral
via het kwalitatief en kwantitatief
belang van de literaire tijdschriften : Kreatief, Yang, Heibel, Zenit 74, Ruimten, Vlaanderen, Ons
Erfdeel, Kentering, Nieuwe Stemmen, Tirade, Venus 14, Revolver,
Morgen, Witte Bladen, Raam, Totems, Podium, De Vlaamse Gids,
De Periscoop, Maatstaf. Onder dezen verzorgden Kreatief, Heibel
en Yang einde 70 een speciaal
nummer over hedendaagse poëzie.
In Kreatief nr. 43 behandelen negen dichters het thema
« nieuw-realisme in Vlaanderen ».
Hun zienswijze ligt vervat in hun
antwoorden op een reeks vragen

De mensen van Heibel kregen
de kans niet van hun laatste nummer van 1970 een werkelijk representatieve bloemlezing van de
Vlaamse poëzie anno 1970 te maken. De goden van onze poëzie
en zij die op de nominatie staan
om het te worden waren numeriek slechts zwakjes vertegenwoordigd. Een echt representatieve bloemlezing is het dus niet geworden. Maar wat intussen toch
duidelijk is : ook zonder de welwillendheid van alle kleine en
grote goden kan men een mooi
aantal goede gedichten samenbrengen.
Het dit jaar grafisch puike
Yang 100 Dichters is naar de
inhoud heel, heel pover. Zoiets
kan men bezwaarlijk ten laste
leggen van de samenstellers vermits bij hen de gedachte voorzat
100 debutanten of aspirant-debutanten een kans te gunnen gedrukt en gelezen te worden. En
als men dan tenslotte alleen maar
déze inzendingen uit Noord en
Zuid ontvangt, nou ja...
Al bij al. als deze inzendingen
het huidige debutantenpotentieel
vertegenwoordigen, hebben wij
weinig trek in optimisme. Als....
want tussen dat vele waardeloze
geschrijf zit hier en daar een stukje poëtisch vermogen.

omdat ik u bewaar

(Herwig Verleyen)

Dat ik U bewaar in de oksels van mijn stilte,
een warme voorjaarsbruid aan de borsten van de
zee. De aloude brem schiet vlam, maakt de lippen
koortsig. Het maanlicht trilt op onze weke schouders
zacht. Omdat tk U bewaar tn het ploegspoor van het hcht.
Een opgeborgen septemberwipt houdt onze zomerse
stemmetjes geheim, hoe de huid strakke'' werd en
langzaam afgleed naar de k'^oes van een verworven
ogenblik, naar de waterval van duizendvoudig vis.
Toon mij het lichaam van deze vergiffenis. De
barmhartige wonde waaruit wij verbloedden aan
elkaar, aan alle visioenen van dit heilig vuur.
Op het kruispunt van onze gezwollen woorden
draagt het bloed een nasmaak ^^^ suiker,
uit het fluwelen bronwater van de nacht geput
frans-jos verdoodt

WIJ - 6-3-71

16

ons
erfdeel
Tot de — nog zeer zeldzame
—
grote
tijdschriften
in
Vlaanderen behoort « Ons Erfdeel », dat met de jaren uitgroeide tot een echt bloeiend
en boeiend tijdschrift.
Het
jongste n u m m e r telt eventjes
192 blz. een kanjer, die heel
w a t leesstof biedt.
Nummer twee van dit algemeen-nederlands driemaandelijks
kultureel
tijdschrift
wordt ingeleid door dr. Roland
Willemyns, dr. in de wijsbegeerte en letteren, die een onderzoek wijdde aan het ABN
in Zuid-Nederland en over de
opvatting van het ABN («slaafse » navolgmg van de gesproken taal in Holland, een eigen
Vlaams ABN, een tussenformule of nog andere schakeringen
qua opvatting) verscheidene
vooraanstaande taal- en letterkundigen ondervroeg, na een
korte schets van de taaitoestand in Zuid-Nederland. Hij
komt tot een genuanceerd besluit • « Holland » is de huidige norm waarvan het gezag
blijft bestaan ook al grieft hij
bepaalde « regionalismen ». v v t
Nederlandse Brabanders
en
Limburgers niet heeft bpl°t.
deze norm zonder voorbehoud
te aanvaarden. De onuitgesproken raad luidt dus eveneens
aanvaarding van het Noorrl-ederlandse norm door Vlaanderen
Het is tegenwoordig mode,
grootheden van hun voetstuk
te halen of althans te relativeren. Relativering is niet steeds
ontluistering maar de verleiding is groot bil relativering in
ontluistering te vervallen of
ook nog een relativering te
vlug als een ontluistering voor
te stellen. Dit maar als inlpidina tot onze vermelding \'=n
een tweede vedette-artikel in
dit Erfdeel-nummer « Kontroverse over Gezelle ». zijnde He
bijna
woordelijke
weergpve
van de ophefmakende cau^^i^'e
die de Noordnederlandse schrij-

ver Fons Sarneels op 5 november 1970 te Brussel hield in het
kader van de « Middagen der
Poëzie » over Guido Gezelle,
die de jongste jaren van alle
kanten w e r d « doorgelicht ».
Bij deze causerie dienen drs.
Westenbroek (Nederlander) en
Bernard K e m p de spreker van
antwoord, in die zin dat ze de
draagwijdte van deze (geenszins door afkeer ingegeven, integendeel) causerie op hun
beurt relativeren. In zijn conclusie stelt K e m p vast dat
« Fons Sarneels Gezelle veel
beter kent dan een aantal
mensen die hij heeft geshokeerd. En hij houdt er ook
meer van ». Uiteindelijk denkt
men na de lezing van dergelijke — zeer interessante — beschouwingen dat een posthuum
doorlichte van een bepaalde figuur een quasi - ondoenlijke
zaak is en meestal op hineininterpretieren neerkomt.
Derde belangrijk stuk uit dit
Erfdeeldossier is ongetwijfeld
de enquête « het einde van de
Vlaamse Beweging ? ». De redaktie stelde vier vragen aan
dr. Mieke Claeys-Van Haegendoren, dr. Maurits Coppieters,
mr. Paul Daels, André Demedts. Mark Grammens, Manu
Ruys, drs. Herman Todts en
prof. dr Adriaan Verhulst. Het
werd een boeiende reeks antwoorden over zin, stand, evo-

lutie e.d.m. van de vlaamse
strijd.
Vestigen we nog de aandacht
op « naieve schilderkunst in
noord en zuid » door F. Bonneure ; « Lille, université régionale ? » door Eric Sanders ;
« 25 jaar gaudeamus » door
Ernst Vermeulen ; « Nederland
in de Vlaamse pers » door dr.
L. Boone ; « Nieuwe mogelijkheden voor het Nederlands in
Frankrijk » door Erik Vandewalle : bibliografie van het nederlandstalig boek in vertalingXX ; diverse vaste rubrieken
over
literatuur,
beeldende
kunst, muziek, toneel, ballet,
kleinkunst, film ; bijdragen
over de Nederlandse taal- en
kultuurpolitiek, kulturele integratie en Benelux, Vlaamse Beweging, Frans-Vlaanderen en
ten slotte boek- en tijdschriftbepreking.
De volgende nrs. verschijnen
in juni en september
Waarschijnlük zal « Ons Erfdeel »
vanaf 1972 zes i.p.v. vier maal
per jaar verschijnen. Einde 1971
verschijn^ een uitgebreide bibliografie van de veertien jaargangen, waarop men te zijner
tijd kan intekenen.
« Ons ErfdePÏ » — Murissonsstraat 124. 8530 Rekkem,
per.
132.59 van Kredietbank
Rekkem voor rékeninq
6674/12052
van de Stichting Ons
Erfdeel.
Jaarabonnement
200 jr. Los nr.
70 jr.

In dit door de K V O - d i r e k t i e gewild populair gehouden speelseizoen zal de Mefistofeles kreatie van d e
m i n d e r g e k e n d e italiaanse k o m p o n i s t , Boito, die tevens
het libretto v e r z o r g d e , een onbetwistbaar h o o g t e p u n t
blijven. N o c h artistiek, n o c h financieel w e r d e n m i d delen gespaard, o m deze p r o d u k t i e tot dé topgebeurtenis van het seizoen te laten uitgroeien, w e l k e door
h e t p r e m i è r e p u b l i e k ovationeel w e r d toegejuicht.
Boito, tijdgenoot ven Guiseppe V e r d i voor wie hij
t r o u w e n s de libretti schreef van « O t h e l l o » en « Falstaff », treedt hier weliswaar naar voor m e t tipisch
Italiaanse aksenten m a a r weet een dergelijke eenheid
te bereiken tussen G o e t h e ' s d r a m a t i s c h e gegeven e n d e
m u z i k a l e o n d e r l i j n i n g , dat de n o c h t a n s g e l i j k w a a r d i g e
en meer populaire F a u s t - b e w e r k i n g e n door G o u n o d e n
Berlioz getoonzet, zelden de w a a r a c h t i g e grootsheid
evenaren van Boito's evokatie.

mefistofeles : kvo-kreatïe
op internationaal niveau !
H e t is bovendien duidelijk, dat een dergelijk w e r k
staat of valt m e t de z o r g en het talent dat aan de prod u k t i e besteed w o r d t . E n we k u n n e n niet anders d a n
d i r e k t e u r V e r b r u g g e n e n dirigent-regisseur-dekorateur
L u i g i Martelli feliciteren voor de m a a n d e n l a n g e inspann e n d e voorbereidingen waarbij letterlijk niets aan h e t
toeval overgelaten w e r d . Z e l d e n beleefden w e in K V O A n t w e r p e n bij eenzelfde p r o d u k t i e een dergelijk gaaf
en suggestief toneelbeeld, m e t een biezonder rijke kost u m e r i n g en een cast die m e t intense overgave zichzelf
overtrof.
T e n o r N i c k D u m o n t , die de Faust-opgave m e t d u i delijke totale inzet en z o n d e r zich d i t m a a l te bezond i g e n a a n overdrijving, w a a r m a a k t e , E r i k a P a u w e l s ,
die als M a r g a r e t h a zowel scenisch als vokaal bewees
een van o n z e K V O - h o o f d t r o e v e n te zijn en d e b u t a n t
M a r t i n Bressers, als een aanvankelijk aarzelende M e fistofeles die zich echter spoedig o n d e r k o n t r o l e h a d ,
m e t in de overige rollen A n n e - M a r i e A n t o i n e , M a r i a
V e r h a e r t , M i a T h e u n i s en Karel L a p a e r t presteerden
als één globaal geheel o p internationaal niveau.
E e n aparte v e r m e l d i n g n o g voor het k o o r , a a n g e v u l d
door het N i e u w Cecilia-ensemble o.l.v. Frits Celis, d a t
sterk en i n g e h o u d e n z o n g én a k t e e r d e , terwijl d e k o reografie van A n d r é Leclair gedanst door h e t Ballet
voor V l a a n d e r e n duidelijke reminiscenties opriep a a n
Béjart.
V o l g e n d e voorstellingen o p 1 3 , 19 e n 2 1 m a a r t e n
hopelijk een n i e u w e reeks voor het volgende seizoen.

Heel onverwacht

is de sneeuw

• De prijs « Jpune Peinture Beige » en de
andere inzendingen
worden van 26 februari
tot en met 27 maart tentoongesteld
in het
paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Gedurende de zeljde periode en in het zelfde gebouw stelt de 73-jarige Jozef Mees uit De
P'Tite ten toon •
• Een prijs van 100.000 jr. wordt ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk
werk op
het gebied van de opvoeding tot
sportiviteit
of van vrijetijdsbesteding
oj van het spel, oj
van de sport, overeenkomstig
de
doelstellingen van de Van Clé-Stichting
(vandaar de
benaming Van Clé-Prijs). Inzendingen
moeten gebeuren tegen 31 mei 1971 aan de voorzitter. Grote Markt 9, 2000 Antwerpen,
op
wel adres men tevens het reglement
kan
bekomen
•
• Hwberl De Vries stelt van 27 februari tot
30 maart in de Standaard Galerij te Oostende, Christinastraat
144 ten toon •
• Het jaar 1970 was het tweede jaar waarin
de VTB-w6dstrijd
« Voor Vlaanderen » werd
ingericht, voor het beter bekend maken van
Vlaanderen
en de Vlamingen
buiten
onze
grenzen. Er kwamen
inzendingen
uit drie
werelddelen
nepen landen en in vijj
talen.
De prijs — 30.000 jr. — werd
uiteindelijk
toegekend aan de heer Leo Poppe,
hoojdredakteur van « El Lazo-De Schakel » het blad
van de Vlamingen in Argentinië, waarin hij
onvermoeibaar
aandacht
vraagt
voor
de
Vlaamse problematiek
en de Vlamingen
in
de Latijns-Amerikaanse
diaspora. Ook in de
Argentijnse pers maakte hij propaganda voor
Vlaanderen. Terecht wenste de VTB-jury onder het voorzitterschap
van de heer Jozej
Van Overstraeten de laureaat van harte projiciat, waarbij we ons wat graag aansluiten
•
• Elke maand programmeert
de
Beursschouwburg Brussel twee
kl'einkunstavonden,
waarvan de eerste voorstelling ingericht wordt
door Gezin en Volksopleiding,
nl. 9 en 23

nog eens gedag komen

zeggen..

maart a.s. telkens om 20 u. Deze
kleinkunstavonden gaan door met de medewerking
van
Dimitri Van Doren, Leen Persyn
(Sjanteboetiek en persprijs 1970), Luk Safjloer (KK 70)
en Zjej Vanuytsel.
Toegangskaarten
tegen
100, 80 en 60 jr., 50 t.h. vermindering
voor
BGJG-leden op de voorstelling van 9 maart.
Plaatsbespreking
Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02/13.91.70 en Beursschouwburg,
A.
Ortsstraat 22 1000 Brussel, tel. 02/11.25.25 •
• « Vlaams Muziektijdschrijt
» Zeidt zijn jebruarinummer
1971 in met « Mens en muziek » door Hugo Heugebaert, die in dit nummer het eerste deel van een reeks
artikels
over dit onderwerp publiceert, nl. de Middeleeuwen, met medewerking
van Jos Smits van
Waesberghe. « De blokjluit als volwaardig instrument » van Patrick Peire gaat de evolutie
van het gebruik van dit instrument
na, Jean

K 0 RT
E N
B 0 ND I Q
Pierre Biesemans heejt het over « Levendige
renaissancemuziek
», tertüijl Pieter
Andriessen de jiguur belicht van Zucker
Zimmerman,
Amerikaanse
komponist
in België,
Kamiel
Cooremans bespreekt de cantate « Rachel »
van Vic Mees, waarin de auteur niet aarzelt
stelling te kiezen en aldus een
geëngageerd
komponist kan genoemd worden. Volgen dan

ray de bouvre.

de vaste rubrieken
: m,uziekbiblioteek,
boeken, grammajoonplaten,
Quod Libet en kooren verenigingsleven
ANZ.
Los nr. 20 jr., abt. 125 jr. pr. 963.36 van het
ANZ, Oudaan 22-24, 200 Antwerpen
•
• Dinsdag 16 maart 1971 te 20 u. 30 treedt
het Ballet van Vlaanderen op in het Brussels
paleis voor Schone Kunsten. Deze
voorstelling
wordt
georganiseerd
door
Koreografie
(VACV, Kunst- en Cultuurverbond
en de
Filharmonische
Vereniging)
onder
auspiciën
van het provinciebestuur
van
Brabant.
Op het programma van 16 maart a.s. staan
o.a. : « Nachteiland » in een choreograjie
van
Rudi van Dantzig, muziek
van Debussy
;
« Liejdescene
» van Maurice Béjart,
muziek
van Berlioz ; « Variomatic » ; hiervoor werd
de choreograjie verzorgd door Hans van Manen, muziek van Lennon Berkley ; « Cantu^
Firmus » in een choreograjie van Jeanne Brabants, op muziek van J.S. Bach ; orchestratie
van William Walton ; « Arabesque
» eveneens in een choreograjie
van Jeannen
Brabants, op muziek van Debussy ; « Concerto
de Aranjuez », choreograjie door André Leclair, muziek van Joaquin
Rodrigo.
Plaatsbesspreking
(50, 100, 150, 200 en 250
jr.) : Paleis voor Schone Kunsten,
Ravensteinstraat, 23 - 1000 Brussel, alle dagen van
11 tot 19 uur, behalve
op zondag. Tel. :
02/12.50.45. •
• Jozej Mees stelt ten toon tot 17 maart 1971
in het paleis voor Schone Kunsten, ingang :
10, Koningsstraat
te Brussel. Het gaat om de
schilderijencyclus
: Man en Vrouw.
(Geboorte ; Man en vrouw ; Man, vrouw en kind ;
Éénheid
; verzoening
; Verwijdering
: De
dood van een man).
Jozej Mees werd in 1898 in Gent
geboren.
Hij ontving zijn vorming als schilder aan de
Akademie voor Schone Kunsten in Gent. Zijn
werken werden vanaj 1924 in vele
partikuliere en groepstentoonstellingen
tentoongesteld •

WIJ -
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schatten op zolder

plant een bos
De wagen (met boompjes volgeladen
natuurlijk) van SOS-natuur is goed aan
het rollen. Maandag 8 maart kunt u het
programma Plant een bos meemaken.
Zoals we reeds eerder in ons land meedeelden gaat het er dit jaar om iedere
provincie een bos te laten planten. Het
spreekt vanzelf dat daarbij de andere
akties, ieder plant zijn boom ; speelruimten in de centra en groene gordels
tussen industrie en woonkernen, onvermmderd doorgaan.
In het programma van maandagavond
zal men het nut van één bos per provincie nagaan en de nadruk leggen op
de hulp van de bomen in onze strijd
tegen de natuurverontremigmg Verder
wordt aangetoond dat niet alleen monumenten en kunstwerken moeten beschermd worden maar ook natuurmonumenten en wordt met cijfers uit de

^•mo.

Is het misschien omdat antiek zeer in
trek komt dat de Vlaamse televisie het
programma Schatten op zolder van de
zolder heeft gehaald ? Het was jaren
terug een simpatiek programma door
Louis De Lentdekker gepresenteerd, een
programma dat ongetwijfeld zijn kijkers had Om niet gekende redenen verdween het toen Schatten op zolder was
een goede vondst van de BRT. Bij ons
•weten heeft geen andere Europese zender een dergelijk programma. Dus wie
wat op zolder, in de kelder mag ook.
staan of hangen heeft late het weten
aan de BRT die verder alle kosten van
verzending op zich neemt En met weet
nooit of men niet een bloedechte Rubens
in huis heeft
Het programma wordt voorgesteld
door een oude simpatieke bekende Jan
Kuypers.

BAN ÖE BOMEN»
2ö-2IMflM197l
doeken gedaan welke gunstige faktor
een boom is in ons ontredderd miheu.
Plant een bos wordt een belangrijke
uitzending in de aktie ter vrijwaring
van de natuur. De aktie krijgt, dit jaar,
haar hoogdagen op 20 en 21 maart
De organisatoren vragen ons nogmaals dat aktiekomitees die zich nog
niet kenbaar hebben gemaakt dat onmiddellijk zouden doen op volgend
adres
Aktiekomitee - boomplantdag,
BRT-Brouwerijstraat 162 1050, Brussel.

de teleurgang van de waterhoek
Al is deze jongste film van Fons
Rademakers dan geen tv-produktie, het lijdt geen twijfel dat deze
film ook eens op het kleine scherm
zal vertoond worden. In afwachting is het uitkijken hoe deze Nederlands-Vlaamse produktie het in
de bioscopen van Benelux zal
doen. Te oordelen naar de uitbundige lof die de film op haar wereldpremière te Brussel te beurt
viel zouden we zo zeggen, dat
« Mira » (zoals de « commerciële
titel » luidt) het zeker zal doen bij
het grote publiek, in acht genomen dat naar algemene indruk de
geest van Streuvels werk wel
werd geerbiedigd doch dat er voldoende « commercialiteit » in

(vooral bij de Vlaamse toeschouwer werd deze opmerking vaak
gehoord) anderen struikelen niet
over het ABN van de Waterhoekbewoners (de meeste Nederlandse
toeschouwers waren zelf verbaasd
« dat daarover moest gepraat worden »).
Dat de film van Rademaekers
wel een goed werkstuk is blijkt
ca. uit de bepaald geestdriftige
bespreking ervan in de Brusselsfranstalige pers. Het protot5T)e
daarvan is wel de bespreking door
Hugues Verhenne (Le Soir), op
wie dit sterk brok Vlaams realisIne-naturalisme een diepe indruk
heeft gemaakt, zodat hij niet aar-

magellaan
Een dokumentair programma en een
kwis dat zijn de ingrediënten van een
reeks uitzendingen naar aanleiding van
de wereldreis op 20 september 1519 van
Fernau des Magelhae'? De man bracht
specerijen mee die nu nog door landgenoten worden ingevoerd Drie mensen, een kruidenimporteur, een kok
(Bultinck) en een dame die een wereldreis met een zeilboot maakte, zullen dit
tema-spel inleiden Twaalf kwissers die
vooraf het bezoek kregen van een tvreporter, nemen er deel aan Een formule die wanneer ze totaal uitgebuit
wordt ons inziens heel wat te bieden
heeft.
V.

zo mooi, zo blond...

ffi

film

Geschiedenis is nog altijd een beetje
teveel oorlogen, winnen en verliezen.
De Kerten en de Bolten uit Keromar
zitten ook geplaagd met dit noodzakelijk kwaad. Alhoewel de mooie meisjes
en jongens, zó blond, zó lief, zó schoon,
helemaal niet willen vechten zijn ze
toch snugger genoeg om het met bovennatuurlijke middeltjes te proberen.
Wij komen na het zien van aflevering
twee nog eens terug op onze kommentaar op aflevering één. Te mooi mensen!
En dat is niet zomaar de kommentaar
van een oude verstokte tv-kijker maar
van een jong onschuldig wezen dat na
een « pfff » liet weten dat het allemaal
een beetje te ongeloofwaardig was
«want het is onmogeliik dat ze in de
oudheid al zo een mooie bogen hadden
en moderne schoppen ! » Laat het de
heren producers gezegd zijn • ook al is
een kinderhand vlug gevuld, kleine oogjes merken ook wanneer het een beetje
te « écht » is...

Claus (links) - Rademaekers (rechts); gelukkige tandem...
zelt (bij wijze van spreken) brasteekt om deze produktie zoniet
vo te roepen Wie de Brusselse
tot een kassucces te maken dan
filmcritici enigszins kent en wie
toch « behoorlijk aan de kost te
van de scherpslijperij van de
doen komen ».
Brusselse frankofonen tegenover
De première te Brussel (Paleis
alles wat Vlaams is op de hoogte
voor Schone Kunsten) was een
is zal met ons moeten erkennen
Vlaamse kulturele gebeurtenis in
dat is lof uit een overdachte ho^k,
de topklasse • alles wat naam had
met het gebruik zelfs van superwas er, uiteraard heel wat letterlatieven die ons een tikkeltje wankundigen, die er op uit waren,
trouwig stemmen ware het niet
Streuvels te ontdekken achter het
dat uit die besprekingen dan toch
naar algemeen getuigenis enig
een eerlijke bewondering spreekt
mooi gefotografeerd natuurdekor.
voor wat o a genoemd wordt « een
De voornaamste zorg — die tot
krachtig en vreemd-schoon oeuvre,
nog toe alle Vlaamse filmprodukin klassieke stijl doch met een
ties gold. nl dat geen beroepspeil
avant-garde-toets en waarvan de
wordt.gehaald — blijkt overbodig
vaak geweldige beelden de waarte zijiï geweest • « Mira of de teheid nooit geweld aandoen ».
leurgang van de Waterhoek »
haalt het beroepspeil van de doorDe « meest sociaal-geïnspireerde
snee-internationale filmproduktie
roman van Streuvels » (een om
en overschrijdt dat peil door oa.
schrilving die men moet nemen
de fotografie van Eddy Van der
voor wat ze waard is) werd voor
Enden
de film bewerkt door Hugo Claus
die
het bliikbaar beter als scena
Ook qua vertolking blijkt « Mirioschrijver dan als cineast doet
ra » nergens in een ander euvel
De vertolking is opperbest er
van de Vlaamse film te vervalloopt
nergens uit de hand
len • het karikaturale of het « geHebben we hiermee eindelijk de
liefhebber » Een twistpunt blijkt
Vlaamse film op internationaal
wel te zijn de keuze van de taal •
niveau gekregen ? We hopen het
sommigen hadden dialekt een
SW
overtuigender element gevonden

moetjezien
zaterdag: 6 maart . brt
om 13 u 15 : trefpunt, praten over een aktueel
onderwerp
zondag 7 maart : brt
om 18 u. 50 : de dorstige everglades, natuurpark
in flori da
om 22 u 15 : ik heb een boom ontmoet, gedichten
maandag 8 maart : brt
om 20 u 10 : plant een bos, s o s -natuur
om 20 u. 35 • hartedief. tv-spel
dinsdag 9 maart : brt
om 20 u 40 : diamanten bij het ontbijt, speel«
film
woensdag 10 maart : brt
om 20 u. 10 : Magellaan, spelprogramma
om 21 U. : ik droomde misschien, eenakter door
pirandello
om 21 u 30 : schatten op zolder
vrijdag 12 maart • brt

•""o blonde lieverdjes van Keromar buigen zich over een nieuw probleem woensdag 10 maart om 17u.45 ; op BRT.

om 20 u 10 : panorama
om 20 u 55 : bellevue. tv-spel
om 22 u 15 • inspraak 71, emancipatie van het
jonge meisje
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laat maar zo
De Duitse televisie heeft,
naar het schijnt, de toelating
gevraagd om de « boksmatch
van de eeuw » Clay-Frazier uit
te zenden. De inrichters van
de match zouden niet minder
dan 200 000 dollar gevraagd
hebben voor hun toelating, bedrag dat de Duitsers niet zinnens waren eraan te besteden.
Zi] zouden zowat 45 000 dollar
geboden hebben, mét de eis de
reportage ook te kunnen verkopen aan enkele omringende
landen, zoals Zwitserland en
België De kans dat het tot een
akkoord zou komen lijkt eerder gering, gezien het grote
verschil tussen vraag en aanbod Wat ons betreft, wij zullen het heel goed kunnen stellen zonder de reportage van
de « schok » Wij zouden het
kort en goed waanzinnig vinden 10 miljoen frank te betalen voor het verslag van een
door en door kommercieel
^

spektakel Als de heren eikaars
neus willen plat kloppen voor
het peulschületje van 250 miljoen frank, voor ons primg,
maar wij helpen er liever niet
aan betalen.

Chicago
De karnavalzesdaagse van
Antwerpen werd gewonnen
door de ploeg Post - Pijnen Duyndam Tweede was de
ploeg
Monseré - Stevens - Gilmore, en derde Verschueren Renz - Godefroot. Verschueren
en maats werden op vier ronden gereden, en dit is wel een
beetje eigenaardig, vermits onze Theo de Hollandse Post in
een belangrijk onderdeel van
het zesdaagse-spel, het dernyrijden, zowat van de baan rijdt.
De verklaring dient gezocht in
het verschijnsel van « de blauwe trem », zoals men m alle
kranten kan lezen In hun eks-

plikatie over de betekenis van
dat kleurrijke vervoermiddel
zijn de kranten eerder vaag
Het betekent gewoon dat Post
het klaar kan spelen dat zowat
alle renners in zijn dienst gaan
rijden, en tegen spelbreker
Verschueren. Zodat deze laatste het in feite moet opnemen
tegen al de anderen. Er is misschien met veel op te zeggen,
maar het begint toch te herinneren aan praktijken die destijds in Chicago nogal populair
waren.

Atlete J. Van Santherghe werd
kampioene van België veldlopen te Vilvoorde.

kwestie beker
verantwoordelijkheid
Wij zijn niet bepaald liefhebber van « grrote » voetbalwedstrijden, omdat die ons,
zuiver sportief gezien, nogal
eens ontgoochelen. Verleden
zondag zijn we toch maar eens
gaan kijken naar Anderlecht Klub Brugge. Zonder te bewe-
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ren dat wij het spektakel verrukkelijk vonden, moeten we
toch zeggen dat het ons tamelijk goed beviel Wie ons wel
is tegengevallen, dat is de
scheidsrechter, nochtans vedette-nummer-één, Loraux. Hij
moest o 1 namelijk twee (minstens) strafschoppen hebben
geblazen, een eerste tegen Anderlecht en een tweede tegen
Brugge Nu weten wij natuurlijk wel dat het niet gebruikelijk IS in belangrijke wedstrijden « het spel naar de knoppen
te blazen » met penalties, maar
wij vinden dat het tijd wordt
dat de arbiters hun verantwoordelijkheid gaan opnemen om
de spelregels toe te passen, en
met te aarzelen om de zwaarste sanktie te gebruiken als
daar reden toe is En die was
er, zoals gezegd, tweemaal op
Anderlecht.

V I » 1 <%,
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De Belg:ische (voetbal) bekerkompetitie loopt ook op haar laatste benen. Er blijven nog slechts vier ploegen in koers, namelijk
Anderlecht, Beerschot, Sint-Truiden en Zottegem. In de halve finale moeten daarvan nog twee ploegen wegvallen, en de overwinnaar van de finale mag dan volgend jaar deelnemen aan de
Europese kompetitie der bekerhouders. Onnodig te zeggen dat het
deelnemen aan deze Europa-cup (finantieel) van het allergrootste belang is. De klub die het hardst gebrand is op de Belgische
beker, is ongetwijfeld Anderlecht. Tot hiertoe is het de Brusselaars m de bekerkompetitie nogal voor de wind gegaan. Zij hebben altijd op eigen veld moeten spelen, en dat is zeker een voordeel. De halve finale moeten zij echter gaan betwisten op Beerschot en wij hebben zo de indruk dat zij van de « mannekens »
geen kadootjes gaan krijgen. De andere halve finale, Sint-Truiden-Zottegem, wordt voor de fruitjongens waarschijnlijk een formaliteit, al weet men natuurlijk nooit.

fijn
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Verleden week werden te Lyon, kort na de Europese kampioenschappen, de wereldkampioenschappen kunstschaatsen gereden.
Wij hebben er op ons teeveeschermpje ons part van gekregen, en
persoonlijk waren wij er blij mee. Wij houden namelijk van dat
soort van sport, ook al zouden wij hier beter kunnen spreken over
show en/of kunst. Daarenboven is het ook wel zo dat de specialisten in deze sporttak niet behoren tot de klasse der échte liefhebbers, die wij plegen te bewonderen. Daarvoor is een opleiding tot
« vedette » wel wat al te lang en wat al te duur. Meestal zijn dergelijke kompetities trouwens ook slechts een voorbereiding tot
een carrière in ijscirkus of ijsrevue, dus in de « show-biz ». In
ieder geval, wat de dames en heren op de schaats verwezenlijken
is indrukwekkend, en alleszins veel verfijnder dan de sporten
waarin « wij » uitblinken, zoals het rijden per velo met reklame
op de buik.

P
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« Zijn vnj, Belgen, « krakken », zeg In de wereldkampioenschappen veldrijden per velo, verleden zondag betwist te Apeldooin (Nederland), hel}hen « wi3 » zo maar eventjes heide wereldtitels veroverd Bij de liefhebbers met Bert Vermeire, en bij de heroepsrenners met Enk de
Vlaemmck Voor Bert is het zijn tweede titel, en voor Enk zijn vijfde, en als uitj ons met vergissen, de vijfde achtereenvolgende Op het meesterschap van heide mannen stond, zoals dat m de
sportterminologie heet, geen maat Een beetje spijtig vonden wij wel dat Enk de Vlaeminck zijn
meesterschap precies ten nadele van een andere landgenoot, Berten Van Damme, moest tentoonspreiden En verder wiet het ons op dat het troepje deelnemers aan dat wereldkampioenschap zo
verdomd klein wordt. Het knjgt soms wel eens de schijn dat de Belgen zo formidabel zijn in velonjden, omdat men er elders geen belangstelling voor heeft.

*

la meester
Verleden wek namen wij deel
aan een gespreksavond over sport.
Inleider met een half uur vertraging : 3.E. Daele. Opkomst : zeer
gering. Nochtans, was de kwantiteit er niet, de kwaliteit was er
wel, want in het zaaltje zat « de
meester », goed doorvoed, dikke
sigaar in dito kop, zeker van zichzelf, van zijn zaak en van zijn
aanhang. Geletterd bestuurslid
immers van plaatselijke wieieren voetbalklub, en geliefd, modern onderwijzer, die den volke
niet enkel intellektuele vorming
schenkt, maar ook nog gezonde
spektakels onder de vorm van in
eer en deugd en tegen betaling te
aanschouwen velokoersen en voetbalmatchen.
Daele was rap uitgepraat — zijn
spreekbeurten zijn veel braver
dan zijn boek — en zo hadden wij
al de tijd om van gedachten te
wisselen over de spektakelsport.
VVi3 hebben er heel wat van opgestoken. Onder meer dat wij er tot

dusver niks van gesnapt hebben,
dat alles wat wij over het sportje
tot dusver dachten en zeiden, dikke onzin was, truut in een handdoek, grandioze nonsens, en dat
wij wel een bril met triplex-glazen moeten dragen om in de sport
dingen te ontwaren als sociale
anachronismen, kulturele belemmeringen, menselijke uitbuiting,
om nog niet te praten over konditionering, massifikatie, misleiding
en andere onbenulligheden meer.
De « meester » heeft ons de dingen helemaal anders doen zien.
Zijn rustig, gezapig woord, het
zalvend gebaar waar de argumenten ontbraken, de zekerheid waaraan wij zo'n gebrek hebben, het
goede gezag dat hem gelijk gaf
zoals hij altijd gelijk had gehad,
zijn eenvoudige vreugde omdat
hij het volk het simpele geluk van
een match en een koers kon
schenken, na het spel- en cijferskonste te hebben geschonken,
zijn probleemloos besef van wel
te doen zoals hij altijd had welgedaan, het heeft op ons geweldige
indruk gemaakt.
Wij schamen ons een beetje omdat wij hem aanvankelijk dierven
tegenspreken. Wij zijn blij omdat
hij ons zo geduldig heeft willen
terechtwijzen waar wij dwaalden.
Wij verheugen ons erover dat de
wijs-knikkende dorpelingen aan
de zijde van de « meester » stonden wanneer hij ons rustig-overtuigend, met heel het gezag dat

In Liezele bestaat zo'n soort staminee-voetbalklub, die dank zij
de enorme goede wil van verschillende mensen van allerlei pluimage het hoofd boven water kan houden, en die er God-weet-hoe
in slaagt elke zondag een aantal jongens te laten voetballen op de
manier die wij graag zien : als echte liefhebbers. Het soort klub
dus waarvoor wij supporteren. Eén van de beste helpers van de
klub was een boer, die een stukje grond ter beschikking had gesteld, zodanig dat men een terrein kon aanleggen. Laten boer en
kopstukken van de klub nu echter behoren tot twee verschillende
(dorps)politieke partijen, en laat die van de boer in de felle verkiezingsstrijd het onderspit delven. In een Franse koleire en in
het putteken van de nacht ploegt de boer zijn stuk grond om, &n
in de grauwe morgen kijken de doelpalen triestig en moedeloos
neer op een desolaat stukje akker. En dat allemaal in een klein
dorpje als Liezele. Zal daar een woordje geplaceerd zijn, zeg !

van hem uitstraalde, met de zelfvoldaanheid die hem eigen is, en
met de zelfzekerheid die alleen
op een diep geloof in de rechtvaardigheid van zijn zaak kan
stoelen, op het rechte sportpad
hielp.
Wij weten nu dat er van omkoperij en in de koersen geen sprake IS, want dat er voor de overwinnaar veel te veel van afhangt.
Wel een miljoen voor een klassieker. En meer.
Wij zullen niet zeggen dat er
geen koereurs zijn die al eens iets
« pakken », maar de « meester »
heeft het nog nooitvanzeleven
niet gezien, zulle, en 't schijnt dat
de studenten en die met hun lang
haar nog meer slikken.
Wij geloven nu dat de extrasportieve firma's en sportdirekteurs en managers en zo echte vaders zijn voor hun koereurs, want
die beroepsrenner uit ons dorp,
weette gij wat die per maand verdient ? Zesduizend frank. Ja meneer, zesduizend frank per maand.
Ha wel dan ?
Waar hebben wij het gehaald
dat sommige koereurs geen kans
krijgen een prijs te rijden, en als
ze er dan toch een gereden hebben, dat ze hem dan nog niet helemaal of helemaal niet krijgen.
Dat gelooft de
meester » niet.
Nee 'k. Wat peinsde gij. Gust.
Gust moest hog niet eens zeggen
wat hij peinsde. Wij lagen al lang
K.O.

Teveel doden in de spektakelsport, het zal niet langer het been
zijn waaraan wij knagen. De
« meester » heeft nog geen ene gezien in al zijn koersen, en alleman
moet sterven nietwaar, en op die
geweldige hoop die alle zondagen
rijdt en shot en loopt, is dat toch
nog zo formidabel niet. Pakt ne
keer den oorlog
Wij zullen ook niet meer reklameren als een of andere gemeente
drie vier miljoen betaalt aan een
voetbalklub, die dan twee jongens
van de gemeente in de eerste
ploeg laat spelen. De mensen van
de gemeente varen daar immers
wel bij, want zo krijgen zij beter
voetbal te zien voor hun geld. Dat
verstade gij toch ?
En zo heeft de « meester » —
en er zijn veel meesters in zijn
geval — de ivoren toren van zijn
intellektuele superioriteit verlaten, om zich in een oprisping van
sociaal-demokratische en humane
bewogenheid niet alleen te buigen over de nood van vermaak
van het volk, dat hij al leerde lezen, maar ook over de sanering
van onze dwaze ideeën. Hij weze
erom geprezen.
En nonkel Georges, die vindt
dat de schoolmeesters beter eens
een boek zouden lezen dan op
koersen en voetbalmatchen de
grote jan uit te gaan hangen, nonkel Georges kan naar de maan lopen. Hij heeft er ook niks van gesnapt. Evenmin als wij tot hiertoe.
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ANTWERP PUBLIC
STEENHOUWERSVEST
ANTWERPEN
Tel. 31,35.83

RELATIONS
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2600 BERCHEM - ANTWERPEN
Hof ter Schriecklaan 33
Tel.

(03)30.48.99

Alle reklsme en ontwerpen, teksten.
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Groepen en maatschappijen
allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht
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3M
4"!
5fl
6-fi
7-S
8-1
9-B

IEDER D O l t T M U N D E R
THIER BRAU HOF
kan U op feder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten

loi
11-Ê
12-H

Publiciteitsagent vooi
«WIJ>
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M i d d a g - en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote tpeciallteiten zt]n t Ochsenschwanztuppe • Hongaarse goelas] •
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het
•pil • Krachtvleesschotel beter dan In
Duitsland
LEUVEN, Tervuursevest 60
Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 . 1.500 plaatsen
ANTWERPEN, Groenplein 33
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal van de stad
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VERMINDERING VOOR
Vü LEDEN
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Aanbevolen
Huizen

LEUVEN (Bierkelder) Oud» Markt 11
Tel. 016/268.6%
Mooiste kelder van Europa
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 2 8
Tel. 02/18.74.89 • mooiste van BruMel
AALST (Klaroen) A u t o w e g
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen)
HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenwag 1
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen)
KONTICH, Mechelsesleenweg (open)
(2.400 plaatten)
TORHOUT, steenweg Torhouf-Uchtervelde
(open) 2.000 plaatsen
DRONGEN. Autoweg Brutsel-Oostende
(open)
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PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
(nabil hef Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
(02)28.87.09

Spotgoedkope VTB-propagandazeereizen !

(ll-XII-71)

ZATERDAG 8 MEI

Bezoek

CASTHOF LrNDENHOVE

OOSTENDE - FOLKESTONE

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

en uitstap met speciale trein naar KANTELBERG (Canterburry)
Let wel : Deze jaarlijkse propagandareis geniet telkens een overweldigende bijval, zodat honderden personen moeten teleurgesteld worden : daarom

LAMME GOEDZAKKEN ?
Woördhelden ? Neen ?
Steun dan eindelijk enkel
radikaal-vl. firma's
BOYCOT BRUSSELSE
FRANSKILJONS
1 kg. nettopr. 164 F tliuis best.
of 2 kg. — 1 0 % 295 F spoorw.
of 5 kg. — 2 0 % 656 F terugb.
Topkoffie - Topvoordelig
Schr. of t e l . :

SCHRIJF TIJDIG IN !

DEELNEMINGSPRIJS : SLECHTS 285 FR.
voor de réis tot Folkestone met uitstap naar Kantelberg bedraagt
de deelnemingsprijs 350 fr. en voor kinderen van 4 - 14 j . 240 fr.

•

KOFFIE HAWAÏ
Gr.-BIjgaarden - T. 02/52.60.55
lan. "71

Tel. 03/31.09.95 (10 lijnen)

V.T.B. Sint-jakobsmarkt 45-47 - 2.000 Antwerpen

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

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel. 0 5 1 / 6 1 2 . 8 4
(l-Xll-71)

[Il WM filUl

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR^DIENSTBETOON
KOEUTOGEN
KOELKAMERS
01ËPVR1E2£RS
c a VOOR SUPERMARKTEN,

INDUSTRIE

DIEPVBIESTUNNELS •
KAMIONKOELING
WINKEUNBICHTINGEN

Ziekteverzekering voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN

EN VOEDINGSNIJVERHEID

ETN JEÜRISSEN PVBA
DeWirterstraat24
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31

Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden inlichtingen bi] u w plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bi] overschakeling van een ander ziekenfonds.

« PIET POT »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
(bij Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten
(I-XII-71)

VLAAMSE

wij-lezers hebben een boon voor
wij-adverteerders !

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.)
Brabant : E. Jacqmainiaan 124 - 1000 Brussel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57
V.Z. =: SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON
4.

Bezoek « Casthot
DE VEERMAN »
Kaai 26, St -Amands a.d Schelde
Tel. 052/332.75
Mosselen
Paling
Uitbater - Jan Brugman*

Jan. -71
Espresso

koffiemachines

LA SAN MARCO
verkoop en technische dienst
Quellinstraat 4 0 , Antwerpen
Tel. 03/32.92.72
Bezoek onze exkluzieve
COFFEESHOP
en proef uw koffie
« op z'n best > !

3f)f)f)f)f)f)f)f)f)f)f;

matthieu^s beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

>^.s^-

WALTER ROLAND
GedTploineenl optüau, erkend door
aSe 2i<keii/oodi«n
KERKSTRAAT 5^, ANTWERPEN

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

(Let op het huisnummer Q
Telefoon 35 S« 62

Te Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

DE APPEL
Fuérisonpl. 6 • rechtover kerk
op een paar 100 m. van
• Vlaams Konferentie-oord

de Ham »
Uitbater

Walter

DOCKX

Tel. 59.75.86

ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN
Voot l«WN T « Jta blad : 10 Va koniD|

WIJ - 27-2-71

20
de nieuwe gids

spiegel
Wettelijk moeten van nu af
len het jaar parlementsverezingen worden gehouden.
Belgische politieke winkel
^ r d t dan ook meer en meer
Q9
klassieke
porceleinkast
Waarin het maneuvreren om
een gunstige verkiezingspositie
verkrijgen volop begonnen
Hoe de stand van de toekomstige mededingers is wordt
door een aantal kranten bekeÉem. «Wie goed scheen blijkt
d e c h t te zijn, en wie voor
^ e c h t doorging lijkt op de HeiËge Joannes» aldus de samenvatting van het geschrijf over
resp. Coppieters en Jos Van
Eynde in «Volksgazet»
en
« Voor Allen ».

k

gazet van antwerpen
H e t gapend gat in de ziekteverzekering, het touwtrekken
rond de Vlaamse scholen te
Brussel en de kinderbijslagen
tussen de rode en de gele broeders m a a k t het akrobaat Eyskens niet gemakkelijk in dit
voorverkiezingsjaar. Zeker niet
nu in het opbod van de sindikale verkiezingen de rode en gele
«één front»-mannen terug met
het mes van de beloften tegenover elkaar staan.
« En alsof al die
zwarigheden
nog niet
volstonden
komen
daarbij nog de moeilijke
onderhandelingen
over de
sociale
programmatie,
met een syndikaal eisendossier dat om en hij
47 miljard zou kosten. De regering heeft reeds een risico genomen, door haar veto te stellen tegen de door
kredietinstellingen
geëiste
wedde-aanpassingen, maar ze voelt
blijkbaar
goed genoeg aan, dat ze haar
verzet niet zal kunnen
handhaven... vooral niet op de drempel van de syndikale
verkiezingen.
» E n daarmee is het
grote
tooord eruit : « verkiezingen ».
De beide vleugels van de meerderheid zijn er zich wel van
bewust, dat dit jaar het laatste
jaar is voor de wetgevende
verkiezingen. Alle financiële
buitensporigheden
van
vandaag
gaan zich biezonder hard doen
gevoelen op het ogenblik dat in
de volgende lente de stembrieven moeten vallen. En dat is
natuurlijk
een vooruitzicht
dat
ieder politicus heel hard doet
nadenken...
en zich
afvragen,
of
vervroegde
verkiezingen
alles samen toch niet
wenselijk
zijn.»

Waar het davert op het regeringsfront bekijkt Van Haverbeke de stellingen van de oppositiepartijen die van nu af het
verkiezmgsgeschut beginnen op
te poetsen. Bij de PVV is dit
wel een lastige operatie want
daar is het geschut uit elkaar
'gesprongen in drie en meer delen : Mundeleeristen, Gendebienisten, Belgicisten, Blauwe
Leeuwen en noem maar op.
« Sedert de regering, dank zij
in laatste instantie de aftocht
van de drie Brusselse
socialisten Larock, Radoux en Simonet,
de
grondivetsherziening
door de Kamer kreeg, heeft zij
enigzins aan prestige
verloren.
» Een aantal problemen — die
op dit ogenblik voor gelijk welke regering zouden worden gesteld — blijven hangen alsof
die regering haar einddoel zou
hebben bereikt en wat
overblijft, zou mogen laten
rotten.
»Dit gevoelen bij een groot
deel van de openbare
opinie
heeft trouwens
nieuwe
moed
gegeven aan de
belangrijkste
oppositiepartij,
de PVV,
die
thans pogingen doet om haar
eenheid te herstellen,
pogingen
die niet de minste kans hebben
zolang het communautaire
debat openblijft. Maar het is niet
omdat er geen eenheid is dat
het ogenblik dat er
verkiezingen voor de deur zouden staan,
de mantel van Noach niet zou
geworpen worden over alle verdeeldheden
en dat een eenheidsfront niet kan worden gevormd. Dat zal trouwens
ook
het geval zijn bij de socialisten,
bij wie de Brusselaars
opnieuw
in genade komen, en bij de
CVP waar de
opstandelingen,
meer prestige hebben dan diegenen die trouw partij en regering volgen. »

keiijk
willen
dienen,
zouden
moeten
wijken.
»Het gaat toch om wat de
regering zelf heeft genoemd het
inhalen van de achterstand
in
de Brusselse agglomeratie
inzake het Vlaams onderwijs.
Is
het zo moeilijk de 800 miljoen
voor de voorschoolse
instellingen, — kinderkribben
en peutertuinen, — oordeelkundig
te
verdelen onder het vrij en het
officieel onderwijs ? Moeten de
andere 800 miljoen
voor de
kleuter- en lagere klassen totaal gaan naar het
rijksonderwijs ? Kan men het na meer
dan twaalf jaar
schoolpakt-traditie niet eens worden
aangaande de
onderwijsmiddelen,
die finaal moeten dienen
om
een Vlaams belang veilig te
stellen ? »

la Wallonië
Het
Waalse
Socialistische
blad van Renardistische afkomst meent dat de wrijvingetjes tussen de regeringsgenoten
wel zullen beperkt blijven tot
een wederzijds
huwelijksbedrog. Aan uiteengaan zal geen
van beide wol spinnen.
«Opdat een kabinet zou vallen is het niet alleen nodig dat
er misverstand
is tussen de regeringspartners,
maar ook dat
een van hen er belang bij heeft
de coalitie op de helling te zetten. Is dit wel het geval ? Wat
zouden PSC-CVP en BSP winnen hij een krisis die onweerstaanbaar
zou uitmonden
in
vervroegde
verkiezingen
hij
een algemeen klimaat van wantrouwen. »

volksgazet

de tijd
Klaagt de kleinzielige «Turks
of Paaps »-ruzietjes aan die de
« pluraiisten » van de regering
voeren rond de kwestie van h e t
uitbreiden van het Vlaams onderwijs te Brussel. Gaat de zo
veelste maal de Vlaamse gemeenschap
weer
eens
het
slachtoffer worden van die ellendige links-rechts krententellerij ?
«Hoe men de hele aangelegenheid ook bekijke, het moet
gaan om Brussel en om Brussel
alleen. Daartoe heeft men zich
zich toch verbonden
in de
maand november jl. Men heeft
nog geen culturele
commissie
Om
de
onderwijsproblemen
voor de Vlamingen te Brussel
te regelen, maar zij
moeten
toch geregeld worden en partijpolitieke beschouwingen
en tegenstand van hen die nu het
belang van een van de twee
onderwijsnetten,
het vrije of
het rijksonderwijs,
te
nadruk-

« vrijheid » van de huisvader
In de eerstvolgende dagen en weken zal er in diverse Limburgse gemeenteraden een motie ter goedkeuring worden voorgeleq:d, waarbij m e n zich duidelijk uitspreekt tegen de invoering van de vrijheid van de huisvader in de Brusselse agglomeratie.
Een aantal gemeenteraden hebben ter zake reeds stelling
genomen. Zo werd de motie in de gemeenten Maaseik en Eigenbilzen aangenomen en werd zij in de gmeenten Lommei en
Hechte! afgewezen.
De houding van BSP en CVP was hierbij erg revelerend ;
ofwel stemden deze partijen voor, ofwel motiveerden zij h u n
onthouding door er op te wijzen dat het hier een zaak betreft,
die niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraden hoort.
Het is aldus duidelijk, dat de invoering van de vrijheid van
de huisvader een aangelegenheid is, waar de plaatselijke aanhangers der regeringspartijen verveeld mee zitten. Hoewel de
nationale leiding van BSP en CVP reeds principieel hebben
gekapituleerd, durven de « mindere goden » de verantwoordelijkheid van deze beslissing niet op zich nemen.
Voor ons is het aldus duidelijk wat er dient t e gebeuren : in
zo veel mogelijk gemeenteraden moeten moties tegen de invoering van de vrijheid van de huisvader ter goedkeuring worden voorgelegd. Aldus oefenen wij een sterke druk uit op de
leden van de regering en op haar parlementaire knechtjes. Tevens bereiken wij, dat een politik probleem, dat nog maar al
te weinig is gekend, tot in de kleinste dorpen een voorwerp
van discussie wordt. Dat dit laatste de bewustwording als Vlaming van de man-in-de-straat zal bewerkstelligen, ligt voor de
hand.

Jos Van Eynde die indertijd
aan Hendrik De Man vroeg een
nieuw orde-krant te mogen
uitgeven (alles om de Duitsers
nog beter te kunnen ondermijnen), heeft er eentje van de zogezegd andere kant ontmaskerd. Dit omwille van het artikel in ons blad waarin Coppiet e r s zegt dat of na de grondwetsherziening niet de vraag
moet gesteld worden of Vlaanderen zijn eigen weg moet
gaan, los van de hypoteken ons
door de 1830-staat op de nek
gelegd.
« H e t is hv. een illusie, te
denken dat de vijf miljoen Vlamingen, hun eigen
mogelijkheden exploiterend,
zoals Coppieters beweert, één van de rijkste
en meest leefbare gebieden van
het Europa van de zes zouden
uitmaken.
De man zou de cijfers van onze Belgische
buitenlandse handel eens moeten hekijken en dan h.v. nagaan hoeveel van « ons geweldig
havencomplex » wordt gebezigd voor
invoer van grondstoffen
voor
de Waalse industrie en de export van produkten uit het zuidelijk deel van ons land.
» Misschien zou hem dit kunnen leren hoeveel belang ook
de Vlamingen
hebhen hij de
handhaving van het land waarin wij leven, minstens tot op
het ogenblik
wanneer in het
ruimere raam van een
Verenigd Europa méér kansen worden geschapen.
y>Nu heet genoemde
Coppieters nog één van de meest gematigde
onder de
Volksunie-

kamerleden ! Hij heeft
steeds
als patriottisch
alibi
gediend,
wanneer
men sommige
oudveroordeelde
zwarten
op de
VU-banken te lijf ging.
Men moet dan ook niet vragen welke
ivrok tegen
«de
staat die wij haten » deze anderen
bezielt!»

voor allen
Nu die valse koorknaap Coppieters ontmaskerd is door Van
Eynde, wordt het hoogtijd dat
Van Eynde zelf eens het recht
krijgt dat hij verdient. Schelden doet die m a n niet. Hij
wordt gescholden. P a p e n v r e ten ? Maar hij is zelf een soort
Paus Joannes de goede. Tenminste volgens dit BSP-weekblad.
« Daarom is hij ook het mikpunt van bepaalde
joernalisten,
die geen kans laten
voorbijgaan om hem
te
hekelen.
Scheldpartijen
ten spijt,
heeft
men in de Partij zijn gezag niet
kunnen
ondermijnen,
ook al
neemt hij daar ook geen blad
voor de mond.
» V a n Johannes
XXIII
verwachtte
niemand
iets
anders
dan dat hij zich zou
beperken
een overganspaus
te zijn. Men
heeft zich vergist : hij ontketende,
op het
gebied
van
ideeën, in de schoot van de
Kerk een
revolutie!
»Jos Van Eynde zou zeker
een vergelijking
met de paus
niet grappig vinden, maar wij
hopen voor hem dat hij in de
schoot van de BSP geen overgangsvoorzitter
zal worden
en
dat hij wel, ook al zegt
men
dat hij een pragmaticus is, zijn
stempel zal drukken op de toekomst van de BSP.
»Hij mag daarvoor
op de
sympathie van zijn vele Vlaamse vrienden
rekenen.»

de volksmacht
Bravo voor deze moedige
joernalist in het weekblad van
het ACV. In een degelijk gedokumenteerd artikel schetst d e
auteur hoe in een schaamteloos
incivisme de taalwetten aan de
zolen w e r d e n gelapt. Maar de
beruchte liberteit gaat nu voor
goed de sluizen van de druk op
de kleine Vlaming opentrekken.
« De speciale taaiinspectie
k a n niet op tegen de boycot die
door een reeks officiële instanties wordt gesteund. Een leraar
vertelde ons dat de taaiinspectie in de F r a n s e afdeling van
zijn school het zoontje van een
Nederlander had verwezen n a a r
de nederlandstalige afdeling.
Het dossier m e t de beslissing,
het aangetekende beroep en de
nieuwe beslissing k w a m klaar
toen het schooljaar verlopen
was. Nu zit datzelfde jongetje
in een Franse school 500 m. verder. Niemand werd gestraft.
Dit alles heeft voor gevolg dat
ongeveer 6.000 kleuters
en
10.000 schoolplichtige k i n d e r e n
in een verkeerd taalstelsel les
volgen en derhalve voor d e
Vlaamse gemeenschap verloren
gaan.
» Deze vaststellingen mogen
niet lelden tot de bewering ol
de veronderstelling dat de afschaffing van de verplichte
taal verklaring van het gezinshoofd geen negatieve gevolgen
zou hebben, omdat ieder die
het echt wil, deze wettelijke
verplichtingen kan omzeilen.
» Deze wet was wel een wapen, een a r g u m e n t in handen
van de propagandist, van wervers voor het Vlaams onderwijs. Nederlandssprekende gezinnen w a a r v a n de ouders h u n
kinderen toch l i e f s t
naar
Vlaamse scholen zonden, konden zich n ubij vragen van geburen, ambtenaren, politieke of
kerkelijke leiders beroepen op
de wet, desnoods bij wijze van
verontschuldiging.
» Zowel het a r g u m e n t als het
excuus zal nu wegvallen ».

vooruit
Het evangelisch kristendom
moet ondanks alle kerkelijke
strubbelingen nog sterk aanwezig zijn in Nederland. W a n t bijbelvast bieden ze ons h u n
tweede w a n g aan, n a d a t wij op
de andere zoveel mopjes hebben neergekletst. Bij een opiniepeiling in Nederland blijken wij van alle volkeren het
meest simpatie te genieten boven de Moerdijk. Het gemeenschappelijk bloed kruipt w a a r
het niet gaan kan.
«Negentig procent van het
Nederlandse volk heeft n tamelijk tot zeer vriendelijke
gevoelens)) ten opzichte van de Belgen, zo m,eldt de
Rotterdamse
krant « Algemeen Dagblad ».
y>Het blad zegt, dat volgens
een steekproef
van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het
Marktonderzoek (N.I.P.0.) de Belgen
met
dit percentage
het
populairst
van alle huitenlanders
in Nederland zijn.
» Volgens het N.I.P.O. — onderzoek, waarbij 1.138 mensen
van 18 jaar en ouder
werden
ondervraagd, had ruim 80 procent van het Nederlandse
volk
tamelijk
tot zeer
vriendelijke
gevoelens ten opzichte van Engelsen, Fransen,
Duitsers
en
Amerikanen.
))De Russen
kwamen
met
ruim 60 procent op de laatste
plaats.»

der spiegel
De liefde-haat verhouding die
de spitsbroeders Charles d e
F l a n d r e en Baron Allard n u in
het juridisch strijdperk b r e n g t
krijgt meer kolommen in de
buitenlandse bladen dan bij
onze objektieve pers. Wist U
dat de vroegere vriendschap
steunde op een gezamelijke
h a a t tegen « h e t oudere b r o e r »
verschijnsel ?
«Het
geval krijgt
de bijklank van een tragedie
naar
Shakesperiaanse
afmeting.
Immers de familie Allard en het
Belgisch vorstenhuis
zijn sinds
bijna een eeuw eng met elka-ar
verbonden. De kroon
beloonde
in 1929 de bankiersfamilie
met
de
baronstitel.
»Voor dertien
jaar
sloten
Olivier Allard en Prins Charles
vriendschap.
Beiden
hadden
iets gemeenzaams
: een oudere
broer die zij, niet konden
üitstaan. Allards
broer
Antoine
had voor bankzaken weinig belangstelling
en verborg
als
<irode baronii zijn warme gevoelens voor de
kommunisten
niet. Charles
op zijn
beurt
verweet zijn oudere broer Leopold dat hij autoritair en egoistisch
regeerde.»

waiter luyten

WIJ
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jeugdklub
« w i j »-jongeren
Het nieuwe jaar is nog maar
twee maanden oud en reeds bereikte ons ledenaantal de 200.
De nieuwe aktiviteiten, pingpong en kreatieve klub, kennen
een groeiend succes.
Zondag 7 maart : bezoek aan
het « Brouwershuis », bijeenkomst zoals gewoonlijk voor
museumbezoek, om 10 u. aan
het lokaal ; woensdag 17
maart : Dia-avond om 8 u. ;
Disco-dansavond : elke zaterdag vanaf 7 u. ; Instuif (met
gezelschapsspelen), elke woensdagavond ; Instuif-dans : elke
zondagavond ;Ping-pong kompetitie : elke woensdagavond ;
Kreabo (kreatief handwerk) :
elke zaterdagnamiddag.
Adres : Karel de Preterlei
214, Borgerhout. Interessante
suggesties aan onze voorzitter :
Beeckman Eric, Valkenputstraat 31, Borgerhout.

bewegingsl]JJJzer
belangrijk bericht
Mogen we er alle afdelings- en arrondissementverantwoordelijken (vooral de nieuw gekozenen) attent op
maken dat alle berichten bestemd voor « Bewegingswijzer » via een arrondissementele verantwoordelijke moeten ingestuurd worden (beslissing partijraad) en dat deze berichten tegen uiterlijk dinsdag op de redaktie moeten zijn.
Rechtstreeks vanuit de afdelingen ingestuurde berichten worden niet meer opgenomen terwijl kopij die ons na
de dinsdagnamiddag bereikt slechts voor de week daarop
volgend in aanmerking komt, voor zover nog bruikbaar.
De redaktie verzoekt vriendelijk alle verantwoord rlijken daarmee rekening te willen houden en dankt bij
voorbaat voor de stipte naleving.

edegem

antwerpen
antwerpen (arr.)
niuew arr. bestuur
Op 25 februari 1971 werden
volgende
arrondissementsbestuursleden verkozen : Gerard
Bergers, Wim Claessens, AIfons Crick, André De Beul,
Reimond Mattheyssens, Vital
Peeters, Hendrik Thijs, André
Van der Borght, Roger van
Dijck, Ludo Van Huffelen,
Walter Verduyn, voorlopig bijgevoegd bestuurslid : arrondissementeel Vujo : Hugo Coveliers.
arrondissementsraad
Vrijdag 19 maart te 20 u. 30
in « Nieuwe Carnot », Carnotstraat 60, Antwerpen,
arr. sekretariaat
Gezien einde huurkontrakt
is het adres Grote Steenweg
165, Berchem, volledig vervallen en afgeschreven. Alle briefwisseling is te richten aan arr.
sekretaris Wim Claessens, Liersesteenweg 197, Mortsel (2510),
tel. 55.39.09.
in memoriam
Arr. bestuur en raad betuigen langs deze weg hun innige
deelneming aan mevrouw en
volksvertegenwoordiger
Reimond Mattheyssens en familie,
bij het overlijden van zijn vader dhr. Karel Mattheyssens.
antwerpen (stad)
kolportage
Zondag 7 maart om 10 u., lokaal « De Draak », Draakplaats,
afdelingsbal
Zaterdag 3 april. Deuren om
20 u. 30. Inkom : 40 fr. Kaarten
op het sekretariaat en bij de
bestuursleden,
spreekbeurt
Woensdag 17 maart. Lokaal
Draak, Draakplaats om 20 u. 30.
Spreker : Maurits Van Haegendoren, senator,
dia-avond
Toeristische dia-avond op zaterdag 13 maart om 20 u. 30.
Lokaal De Draak, Draakplaats.
dienstbetoon
Op het sekretariaat. Wetstraat 12, tijdens de openingsuren 9 u. 30 tot 16 u. 30 en donderdags tot 19 u. Voor speciale
gevallen van pensioenen, liefst
op donderdag van 18 tot 19 u.
kontaktblad
Het kontaktblad der afdeling dat maandelijks verschijnt
wordt naar ieder gratis verstuurd die er belang in stelt.
Geef uw naam en adres op aan
het sekretariaat.
balen - olmen
sociaal dienstbetoon
Senator Wim Jorissen houdt
zitting in ons lokaal café «Coiffeur », Kerkstraat 59 te Balen
op maandag 8 maart te 20 u.
kern-vergadering
Volgende
kern-vergadering
op vrijdag 12 maart in ons lokaal. Aanvang : 20 u.

halfvastenbal

Zaterdag 20 maart om 20 u.,
halfvastenbal van de VU in
zaal « De Kempen », Stationsplein, Balen. Gezelligheid en
sfeer verzekerd. Vrienden van

de omliggende afdelingen zijn
eveneens welkom,

ledenslag
De klip van de 500 leden is
reeds enkele weken omzeild.
Wij stevenen nu naar de 600
leden. Onze Vujo-afdeling beloofde deze norm tegen 1 maart
te bereiken. Wij wachten met
spanning. In elk geval vieren
wii het 500ste lid en het 600ste
lid op ons dansfeest van 24
april,
vujo-bestuur
Voorz. : H. Van Bueren ;
sekr. : A. Mees ; prop. D. De
Vleesschauwer ; org. : L. Engelen ; informatie : J. Verbueken;
verslaggeefster : G. Muys ;
vorming : J. Van Opstal ; raadslid : J.-P Meyers ; VU-afgevaardigde : K. Van Reeth:
Het bestuur besloot een gezellig samenzijn in te richten
heden zaterdag 6 maart om 20
u. Wii verwachten een reuze
opkomst,
gespreksavond
Vriidag 26 februari werd een
tweede ledenvergadering gehouden in de bovenzaal van
« De Basiliek ». Een paneel
van drie Vujo-leden leidde een
gespreksavond in over volksnationalisme.

proficiat

Zaterdag 27 februari gingen
mej. Christiane Dons en dhr.
Léo Paessens scheep met hun
huwelijksbootje. Hartelijke gelukwensen aan het jonge paar.
berchem
vergadering
Een honderdtal leden en
vrienden woonden op 26 februari jl. de zeer interessante
voordracht van pater K. Van
Isacker S.J. bij over « De zaak
Irma Laplasse ». Zelfs Jette,
waarover Berchem het peterschap aanvaard heeft, was
flink vertegenwoordigd.
boechout
in memoriam
Op 26 februari overleed
mevr. Julia Joanna Dillen-Florus, schoonmoeder van onze
eerste voorzitter en medestichter Jos Lemmens. Onze
kristelijke deelneming aan Jos
Lemmens en echtgenote en aan
de families Florus en Dillen.
bonheiden
volksbal
Zaterdag 20 maart om 20 u. |
30, eerste volksbal van de VU- i
afdeling Bonheiden in de zaal
Volkslust, Dorp te Bonheiden.
booischot
kolportage
Voor de eerste maal dat er te
Booischot gekolporteerd werd
vonden 350 eksemplaren van
het kolportagepamflet een gunstig onthaal bij de bevolking,

stuif-in

Heden zaterdag 6 maart gaan
de danslustigen — na de terugkeer van de arrondissementele
kaderdag — naar de stuif-indansavond van AVVS te Ramsel. Gezamenlijk vertrek bij
dr. Moons om 20 u.
borgerhout
algemene vergadering
Vrijdag 12 maart te 20 u. 30.
Algemene ledenvergadering in
het gewone lokaal : bovenzaal
van « De Nieuwe Carnot »,
Carnotstraat 60, Antwerpen.
Spreker : Volksvertegenwoordiger M. Coppieters over « Van
Schoolpakt tot onderwijsbeleid ».
avvs-bal
Het Algemeen Verbond van ,
Vlaamse Sindikaten richt van- '
avond een dansavond in te |
Ramsel. Vervoer is voorzien:
voor hen die tijdig inschrijven ,
op het sekretariaat te Borgerhout, Bouwhandelstraat 27, tel.
36.22.88. Zaal « Tijl », stationsstraat te Ramsel (weg Aar- '
schot-Westerlo). Inkom : 40 fr. '

broederband

Zaterdag 13 maart te 20 u. in
de zaal Antverpia, Boshovestraat 60 te Deurne. 10e winterfeest van Broederband-Antwerpen met viering van de zo pas
in funktie getreden vlaamsnationale gemeentemandatarissen van de provincie Antwerpen. Feestredenaar dr. Rik
Ballet. Programma : Avondmaal ; gezellig samenzijn ;
Vlaamse muziek . tombola. Inschrijving : bij de bestuursleden van Broederband : per persoon : 150 fr.

i

dansfeest met « Ferry Hill en
die Tiroler Holzhacker Brud'r »
Opening door de VU-fanfare
Kempenland.
ledenfeest
Het ledenfeest werd een geweldig succes. Mevr. De Footer
mocht als 150ste lid een geschenk en bloemen in ontvangst nemen,

paasfeest

Op 12 april, 2de paasdag,
gaan de kinderen van de leden
paaseieren rapen. Plaats en
uur zal later door een omzendbrief medegedeeld worden.
kontich
vujo
Na 2 suksesvolle kernvergaderingen op 11 en 18 februari
werd met een ledenwerving gestart. Voor meer inlichtingen
zich wenden tot het Vujo-sekretariaat : Danielle Sijs, Hoge
Akker 68, Kontich Kaz., tel. :
53.08.93.
ledenwerving
Sinds nieuwjaar noteerden
wij 58 nieuwe leden. Schitterend resultaat van een eensgezinde werking. Dhr. Joris Leyder, Gallo Romeinenlaan 1, kon
aldus als achtste bestuurslid
gekoöpteerd worden,
vlaamse kring
Verleent zijn medewerking
aan de Lukaspassion (van G.
Ph. Teleman) in de St. Martinuskerk op donderdag 25
maart. Kaarten en inlichtingen
bij de vz. van de Vlaamse
Kring : dhr. Paul Embrechts,
Konijnenveld 41, tel. 53.08.79.
mechelen (arr.)
kaderdag
Vandaag zaterdag 6 maart
om 14 u. arrondissementele kaderdag te St-Katelijne-Waver
in de parochiezaal van het Centrum.

merksem
vu-vrouwen
De aktieve leden van onze
vrouwenafdeling besloten het
jaar 1970 met een gezellig samenzijn, uitsluitend voor de
vrouwen, op woensdag 17 februari in de zaal « Tijl ». Een
dertigtal van onze dames zaherentais
ten aan tafel, bij een fijne
schotel en lekkere koffie.
bal van de voorzitter
Door de vrouwenafdeling zal
Onze afdeling danst vanaf
in de loop van mei een Vlaam20 u. 30 in de cafetaria van het se
Kermis worden ingericht ten
Technisch Instituut, St. Jans- voordele
van onze sociale werstraat op 20 maart a.s. Alle ken.
VU-leden en sympatisanten
sekretariaat
zijn hartelijk uitgenodigd.
Door de steeds toenemende
groei en uitbreiding van onze
hoboken
afd. VU besloot het bestuur van
onze afdeling de eerste vermosselfeest
dieping van den « Tijl » in geVóór 26 maart verwachten bruik te nemen. Wij zullen nu
we de inschrijvingen van alle | steeds over een vergaderzaal
leden en sympathisanten bij de voor plus minus 25 man kunbestuursleden voor ons mossel- nen beschikken, en tevens over
feest van 2 april te 20 u. 30 in een bureel. Wat wij nu aan onde zaal « Oude Spiegel », Ki- ze leden en medestanders vragen : goede en sterke tafels en
oskplaats.
stoelen en een paar kassen die
voor bureel of bibliotheek kunnen dienen. Wij aanvaarden alhove
les, in goede staat, dat kan diekolportage
nen om een paar plaatsen aan
Zaterdag 13 maart om 14 u. te kleden en een prettig uitte geven. Schrijven of teGroenenberglei, met micro-wa- zicht
lefoneren aan : Omer Stevens,
gen en federalistische brochu- organisatieleider,
Gudrunlaan
re,
15, tel. 45.25.17 of Karel Van
dienstbetoon
Bockel, bestuur, Sint LutgarVoor uw problemen, neem disstraat 56, tel. 45.57.77. Wij
kontakt met : Jan Lemout, komen dan wel aan huis kijParklaan 2, tel. 55.34.73 ; Mi- ken. Dank bij voorbaat.
chiel Steel, Groenenborglei 28,
tel. 55.52.60 ; Joost Goris, Beekhoekstraat 83, tel. 55.38.94 en mortsel
Rutger Buys, Vine. Bavais- in memoriam
straat 11, tel. 55.22.26.
VU-afdeling
en
bestuur
aktie groen
Mortsel bieden hun diep medeWeldra zetten we ons weer voelen aan mevr. en volksver- j
aktief in samen met het groen- tegenwoordiger Reimond Matkomitee om het landelijk ka- theyssens en geachte familie,
rakter van onze gemeente te bij het overlijden van dhr. Kavrijwaren en te verbeteren.
Mattheyssens, vader van onHet gemeentebestuur beloofde rel
volksvertegenwoordiger,
reeds verleden jaar zijn mede- ze
werking, maar begon met de proficiat
Van harte gaan onze wensen
definitieve verkaveling van de
« Veldkant » waardoor een na- naar dhr. en mevr. Eddy Aletuurlijke groene zone die har- waters-Vangramberen bij de
monisch aansloot bij het ge- geboorte van een flinke zoon,
meentelijk park aan de ver- evenals naar dhr en mevr. E.
nielingskracht van de buldo- Vangramberen-Dewil (ouders)
zers werd prijsgegeven. Dat is en dhr. en mevr. F. Dewil-Rosdan het resultaat na één jaar kin (grootouders),
groenaktie. Bedroevend.
ontmoeting
Onze « open-avond » op 25 |
februari 11. in zaal Hellemans
kessei
werd zonder twijfel een mee5de Vlaamse dansavond
valler. Wij steken hierbij een
Zaterdag 13 maart om 20 u. « welverdiend pluimpje » op i
30 in de gemeentelijke turn- de hoeden van het echtpaar
zaal, Schoolstraat,
jaarlijks Bert Swinnen, dat voor een

prachtige muzikale omlijsting
zorgde.
turnhout
in de sociale organisaties
Onze fraktieleider J. DaeL
mans werd zopas tot bestuurj.
lid gekozen van de Tumhouts(
Middenstand (Nationaal Chri:
telijk
Middenstandsverbond',
Zijn verkiezing is des te veg
dienstelijker omdat het NCr
voorheen slechts bindingen ha^
met de CVP en o.m. veran
woordelijk was voot de afJ
vaardiging en aanstelling vait
een eerder-frankofiel burgee
meester. Hij werd verkozen'
voor een jong-CVP-er als t(
genkandidaat, die ook reeds bi;
de gemeenteverkiezingen opU
kwam. Jan is overigens ooK
kandidaat voor de plaatselijk^
beheerraad van de V W . Dö
pers reageerde gunstig op dezef
verruiming in de Middenstand^
Wanneer komt het ACW aaa
de beurt ? Hebben de andere
kaderleden de oproep van
Heist o/d Berg inzake abonnementenslag al gevolgd ?
dienstbetoon
Maandag 8 maart in cafS
Brouwershuis,
Oud-Turnhouf
en maandag 15 maart in The
Pub, Turnhout : invullen belas*
tingsbrieven van 19 u. tot 22 u,
Jo Belmans zetelt voortaan de
3e dinsdag van de maand te
21 u. 45 in het Brouwershuis
i.pl.v. het Lindenhof.

zoekertjes
VI. nat. dame, 38, tweetalig, zkï
betr. als bed. of vertegenwoordig»
ster dames- en schoonheidsartikel.
Brussel en omgeving. Vaste w e d d e
en vergoeding wagen gevr.
R 36

Afgestudeerde, diploma artistieke
humaniora A 7 / A 2 + 1 |aar A 7 / A t
zoekt werk omgeving Brussel, voor^
al belangstelling voor tekenen, d e coratie. Contact via senator M . van
Haegendoren, Guido
Gezellelaarj
63 - 3030 Heverlee. T. 0 1 6 / 2 4 5 . 4 3

R35
Werk gezocht als magazijnbediende of bediende door man, middel»
bare leeftijd, goede algemene ont»
wikkeling, rijbewijs C. Schr. bureel
blad nr. R 37

Jongedame 16 jaar, om sociale radenen verplicht studie (2e jaar b u reauvakken) stop te zetten, zoekt
passende betrekking in het Mechelse of het Antwerpse. Schrijven of
tel. W. Jorissen, Mechelen, Louisastraat 31 , tel 0 1 5 / 4 3 5 96
F 38

Gevr. dinamisch echtpaar voor uitbaten van Vlaams Huis te Zela
(voll. nieuw inger.). Z.w. tot gem.
raadslid Paul Geerinck,
Huivelda
156 te 9140 Zele (tel. 0 5 2 / 4 4 . 6 8 9
na 18u.).
R39

T. wan Overstraeter
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling voor
redaktie naar
Rotatyp, Sylvain Oupuislaan
110
1070 Brussel
Tel.
23.11 98
Beheer
Voldersstr. 71, Brussel 1000
Tel (02)12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres
Jaarabonnement - 300 fr.
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schoten
bal
Vrijdag 12 m a a r t vanaf 21 u.:
Flamingantenbal in de Riddershoeve te Schoten. Kaarten
bij de kaderleden.
werkvergadering
Vrijdag 12 februari werd een
werkvergadering besteed aan
het streek- en gewestplan. Een
grondig onderzoek werd verricht n a a r de gevolgen van dit
plan voor Schoten en de Voorkempen. Bezwaren en opmerkingen werden
overgemaakt
aan het gemeentebestuur.
M^ijnegem
ledenslag
De ledenslag komt op gang.
In nauwelijks één maand tijd
werden twintig nieuwe leden
aangeworven.

de partijraad : Theo Beenders,
Els Grotaers en Theo Pauwels;
als vaste plaatsvervanger werd
J a n De Berlangeer verkozen.
Bij handgeklap werd beslist
Bob Maes voor te dragen als
provinciaal voorzitter voor Brabant, dit in afspraak met het
arr. Leuven.
Brussel ( s t a d )
breugheliaanse kermis
Zaterdag 20 en zondag 21
maart e.k. telkens vanaf 19 uur
m ons lokaal «Uilensoiegel»
plotinckxstr. 38 te Brussel.
heverlee
kolportages
Vergezeld van een radiowagen zal er ge.koloorteerd worden op zaterdag 6 en 13 m a a r t
en op zondag 7 en 14 maart.
Verzamelen op het Arenbergplein de zaterdagen te 13 u. 30
en de zondagen te 9 u. 30.

wilrijk
vujo
Is vrijdag 26 februari van
start gegaan met een eerste
kontaktvergadering.
Wie van verdere werking
op de hoogte wenst te blijven,
neme kontakt met Jozef Eggermont, Hulststraat 18.
gemeenteraad
Zeer kalm gestart (met een
stilzwijgend protest van de
jeugdklubs tegen de verpolitiekte jeugdraad) m a a r via een
BTW-debat tussen Pol Van der
Gucht en schepen
Wittock
gaandeweg ontaard in een allesbehalve demokratisch luisterspel.
p o l i t i e k debat
Op uitnodiging van Jeugdtehuis « Tombe » n a m Walter
Decoene deel aan een politiek
debat over « Jeugdraad en
Jeugdpolitiek ».

brabant
beersel
afdelingsbestuur
Voorzitter : Frank Verbist,
Vijverstraat, 11, te Beersel;
penningmeester : Jan Van Sumere, Laarheidestraat 92 te
Beersel; propaganda
Willy
Smulders Laarheide te Beersel
brussel ( a r r . }
motie
De Arrondissementele Raad
van de Volksunie
BrusselHalle-Vilvoorde, neemt na een
eerste studie van de voorstellen
aangaande de agglomeraties en
federaties van gemeenten, optie
voor zo groot mogelijke federatie rond de Brusselse Agglomerat'"
•Eist dat de administratie van
deze federaties, waartoe zonder
uitzondering de Vlaamse randgemeenten
met
faciliteiten
moeten behoren, eentalig Nederlands moet zijn.
Eist dat de verkiezing van de
agglomeratie raad Brussel pas
kan doorgaan na het invoeren
van Nederlandse en Franse bevolkingsregisters, en staat erop
dat er geensprake mag zijn van
een wederinvoering van de zogenaamde « vrijheid van de familievader »
Blijft echter principieel voorstander van fusies van gemeenten inplaats van federaties en
agglomeraties.
dienstbetoon d e facq
16 maart : Hekelgem : Lindenhove : 19-20 u.; 18 maart :
St. Martens-Bodegem : 19-20 u.;
Ternat . 20-21 u.; 31 maart :
Dworp . Leeuwerik : 18-19 u.;
Buizingen : In de Welkom : 1919u.3ü; Halle : Sleutel • 19u.3020 u,.
v e r g a d e r i n g arr. raad
Bij de opening werd een minuut stilte gehouden ter herdenking van onze vriend Valeer van Muylem, gewezen kantonaal gevolmachtigde voor Eisene en voorzitter
afdeling
Hoeilaart, die bij een ongeval
om het leven kwam. Volgende
leden van de raad werden verkozen tot afgevaardigden naar

jette
vujo
Vrijdag 12 maart e.k . O u.
30 : Vujo-Tee-Dansant in de
Conciensekelder. J. Van Praetstraat 28, Brussel,

sociaal dienstbetoon

Elke zaterdag van 11 tot 12
uur door J a n De E e r l a n g e ^ ,
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.
landen
t w e e d e lentedansfeest
De afdeling danst heden zaterdag 6 m a a r t om 20.30 u in de
zaal Tifany's, Neerlandenstraat
te Dormaal.
leuven ( a r r . )
arrondissementele
kaderdagen
DIEST : zaterdagen 6 en 13
maar, Kultureel Centrum, Begijnhof.
LEUVEN : zondagen 7 en 14
maart. Huis der Vlaamse Leergangen, Boekhandelsstraat. Tema : « goed besturen ».
Organisatie : Dosfelinstituut
en arr. bestuur. Inschrijvingen
bij Filip Boven, P a r k s t r a a t 22,
Kortenberg, tel. 02/596656, prk
nr. 471.563.75 F voor beide lesdagen, middagmaal inbegrepen.

oost-ylaanderen
beveren-waas
n i e u w s van de ooievaar
Annemieke
en
Katrijntje
Goyvaerts, dochtertjes van ons
gemeenteraadslid, kregen een
nieuwe speelmakker : Karel.
Onze hartelijke w e n s e n !
erembodegem
lentebal
Heden zaterdag 6 m a a r t om
21 u. Lentebal van de VUErembodegem met het orkest
« De Gensters » in zaal «Animo», Leuvestraat. Inkom : 50
fr.
gavere
kolportage
Onze ploeg, samen met de kameraden uit Melle en Gent,
verkocht zondag 28-2- 450 nummers te Melle!
volksvergadering
Vrijdag 19 maart te 20 uur, te
Vurste. in café Kur-Pils (Kerkstraat), spreken : senator Wim
Jorissen : federaties en agglomeraties en volksvertegenwoordiger Ludo Sels : speciaal voor
onze landbouwers, in het vooruitzicht van de nationale Boerenbetoging van 23 m a a r t te
Brussel.
heusden
sociaal d i e n s t b e t o o n
Provincieraadslid
Oswald
Van Ooteghem : donderdag 11

maart van 20 tot 21 u. in de Nederbroekstraat 1. (of na afspraak).
Gemeenteraadslid Koen Van
Meenen ; iedere maandag van
19 tot 21 u. in de Nederbroekstraat 1. (of na afspraak).
kalken
bal
Traditiegetrouw richt de VU
afdeling Kalken haar jaarlijks
dansfeest in op zaterdag 13
maart om 20u.30 in zaal « D e
Pluim ».
melle

sociaal dientsbetoon
Men komt steeds terecht bij
Julien De Sutter, Kardinaal
Mercierlaan 1, elke dag of op
afspraak en IDIJ Daniel Beernaert. Driesstraat 87, centrum,
elke dinsdag van 19 tot 22 uur.
kolportage
Zes en twintig kolporteurs
verkochten vorige zondag liefst
450 speciale
WIJ-nummers!

west-ylaanderen
bredene
afdelingsbal
Zaterdag 13 m a a r t in de zaal
«Tijl», Duinenstraat 342 (Bredene-Bad) jaarlijks afdelingsbal. Toegang : 30 fr. Grote tombola voorzien.

brugge ( a r r . )
bestuursverkiezing
Op de arr. raad van 29 januari werden volgende leden verkozen : Goethals Maurits, voorzitter ; Deroose Jef, ondervoorzitter-ombudsman ; Gilté Ignace, sekretaris ; Monteyne Hendrik, penningmeester ; Declercq Raf, propaganda ; Reyn a e r t Raymond, dienstbetoon ;
Naessens Jaak, organisatie ;
Scherpereel Erik, Vujo.
Het nieuwe bestuur heeft alvast de handen vol m e t de oprichting van de nieuwe afdeling Moerkerke.

arr. dansfeest
merelbeke
Heden zaterdag 6 m a a r t gaat
sociaal d i e n s t b e t o o n
in het « Jagershof » te SintDr Van Der Sloten : dinsdag Andries ons jaarlijks lentebal
9 m a a r t tussen 14 en 16 uur door. De Combo F r a n k y Evers
(bureel Flandria, Hundelgem- leidt ten dans. Inkom : 65 fr.
sosteenweg 359).
vujo
Robert Gijselinck : dinsdag
Na de heel geslaagde avond
16 maart, tussen 19 en 20 uur :
Hundelgemsesteenweg 41; tus- met Nelly Maes, over de maatsen 20 en 21 uur : Café «Ijze- schappijvisie van de jongeren
in de politiek, is de Vujo-Brugren Hekken ».
Georges Van Gysegem
: ge met een onverwachte geestdinsdag 23 maart, tussen 20 en drift weer van wal gestoken
voor een lange vaart.
21u.30 (Gaveresteenweg 392).
Het huidig arr. Vujo-bestuur
Roger De Pestel : woensdag
24 maart, tussen 18 en 20 uur : bestaat uit volgende leden :
Café
Schollaert,
Kerkplein, Gilté Ignace, voorzitter (GrootLemborge; tussen 20 en 22 uur : Brugge) ; Naessens Jaak, ondervoorzitter (Groot-Brugge) ;
Van Gansberghelaan 8.
Peter,
sekretaris
Karel Van Rijn : dinsdag 30 Hoornaert
maart, tussen 17 en 19 uur (Sijsele); Logghe Rita, penningmeester (Groot-Brugge) ; Bo(Hundelgemsesteenweg 277).
gaert Jean-Marie, propaganda
(Groot-Brugge) ; Pri(^ n Erwin,
organisatie (Groot-Brugge) ;
nevele
Van Gheluwe Jef, kernverantdansfeest
woordelijke
(Torhout)
en
Zondag 21 m a a r t om 19 u. in Scherpereel Erik, arr. b e s t u u r
zaal Novy, aan de kerk, nodigt (Blankenberge),
volksv. dr. Wannyn iedereen oproep
uit het land van Nevele uit op
Wij doen een dringende opeen groot dansfeest met de gro- roep tot alle leden om aanwezig
te Vlaamse vedette J i m m y te zijn op de arrondissementele
Frey en zijn orkest.
meeting t e Knokke in restaur a n t « Zomerlust», Kustlaan
(Albertplein),
dinsdag,
16
oosterzele ( k a n t o n )
m a a r t 1971, om 20u.30.
Onderwerp : Grondwetsherprestatie
ziening en vrijheid van de faDe prestatie van het kanton
Oosterzele in de abonnemen- milievader door volksvertegentenslag mag wel even onder- woordiger Hugo Schiltz.
lijnd. Liefst drie m a n van ons vujo
Donderdag 18 m a a r t 1971 :
kanton staan bij de top twintig.
Piet De P a u w (Gavere), Leon partijbestuurslid Walter LuyVan D u r m e en Roger Meys- ten spreekt in de bovenzaal van
het «Breydelhof»
over
de
man (Merelbeke).
Volksunie : verleden, heden en
toekomst. Om 20u.30 stipt.
-oudenaarde ( a r r . )
d a n k en tot w e e r z i e n s
Het arr. bestuur drukt zijn diksmuide
dank uit aan vriend J u u l Hal- d e e l n e m i n g
lewaert, die zich wegens beTe Ichtegem overleed de heer
roepsbezigheden in het Ant- A. Broek, vader van m e v r o u w
werpse gaat vestigen. J u u l w a s Leo Devreese, arr. bestuurslid,
inderdaad 8 jaar lang lid v a n welke aldus op korte tijd h a a r
de arr. raad en w e r k t e ook en- beide ouders verloor. Wij biekele jaren in het arr. bestuur den mevrouw Devreese en Leo
mede. Hij was tot nu toe even- onze welgemeende deelneming
eens lid van het afdelingsbestuur van Wortegem-Petegem.
ronse
bestuur
Eenparig
werd
dhr
Jos.
Dierckx door het afdelingsbestuur tot nieuw bestuurslid gekoöpteerd.
ledenvergadering
Zaterdag 27 m a a r t heeft t e
Ronse een
ledenbijeenkomst
plaats samen met een uitstekend avondmaal. Eregast is
onze
algemene
voorzitter,
volksvertegenwoordiger F r a n s
Van der Eist.
Voor het avondmaal dient
spoedig ingeschreven bij de
bestuursleden.
wortegem - petegem
bestuursvergadering
Tijdens de jongste vergadering van het afdelingsbestuur
werd r u i m van gedachte gewisseld over de stand van zaken voorstspruitend uit de
klacht bij de Raad van State
i.v.m. onregelmatigheden
bij
de gemeenteraadsverkiezingen.

houthulst
v u een noodzaak ?
Hedenavond
spreekt
om
20u.30 voor onze afdeling volksvert. Maurits Coppieters, over
de betekenis en de noodzaak
van de Volksunie in café Rotsebos.
ichtegem
overlijden
Zaterdag 27 februari overleed
alhier ons oud en getrouw lid
de heer August Broek, die onder grote belangstelling en aanwezigheid v a n vele vlaamse
vrienden ten grave gedragen
werd. Onze innige deelneming.
lo
eigen a f d e l i n g
Diksmuide is dapper bezig
met zijn schade in te halen in
die gebieden die deze grote afdeling nog bestrijkt. Zo w e r d e n
er op korte tijd 20 nieuwe leden geboekt

menen
een tegen allen
Voor de tweede maal k w a m
te Menen de gemeenteraad samen. Dr. Vanholme die geniet
van een meer dan verdiende
korte vakantie was er niet bij,
zodat Joel Tahon zijn 4 voorstellen moederziel alleen moest
verdedigen tegen een 17-koppige meerderheid.
Deze één tegen allen is voor
de VU zeer positief geëindigd
w a n t van de 4 voorstellen konden er 3 eenvoudig weg niet
worden afgewimpeld, het 4de
voorstel tot oprichting van een
sportraad werd met de belachelijke opmerking dat er geen
subsidies genoeg zijn verschoven n a a r later.
moerkerke
nieuwe afdeling
Op 26 februari 1971, ging in
herberg « S i n t Dyonisius» de
stichtingvergadering door v a n
de nieuwe afdeling Moerkerke.
Voorzitter : Debbaut J o h n ;
sekretaris : Trypsteen Reginald; penningmeester : Maenhout Oscar; propaganda : Maes
Urbain; organisatie : D e b b a u t
F r a n k ; dienstbetoon : Snauw a e r t Mariette. Veel sukses in
de nieuwe afdeling!
Oostende ( s t a d )
peirdefamilie
Op donderdag
25
maart
spreekt over dit aktueel probleem in de zaal « Noordzee »
volksvertegenwoordiger
Vik.
Anciaux.
Vorige zondag k w a m gewezen
minister Renaat Van Elslande
spreken over de grondwetsherziening. Toen onze voorzitter
en enige andere leden zich
meldden om hem het v u u r ^ a n
de schenen te leggen, werd h u n
hoffelijk meegedeeld dat het
een ledenvergadering van de
CVP betrof (die dus ook langs
de pers bekendgemaakt w o r d t ) .
Daarbij bleek dat de CVP zelfs
bij het bezoek van een bloedeigen ex-minister minder volk
krijgt dan een doodgewone
VU-ledenvergadering !...
Oostende - veurne diksmuide
gemeentebeleid
Wij brengen langs deze w e g
in herinnering dat de VU-gemeenteraadsleden
verwacht
worden te Diksmuide in het
Vlaams Huis op zondag 21
maart,

arr. raad

Onze
arrondissementsraad
vergadert voor het eerst op
zondag 28 maart, eveneens in
het Vlaams Huis te Diksmuide.
Oostkamp
n i e u w bestuur
Voorz. : Nele Mollet-Soenen ;
sekr. : Stefaan Quaghebeur ;
dienstbetoon : Steraan Quaghebeur ; penningm. : Jacqueline
Hillewaert-Willaert ; prop. :
Karel Dejonghe ; org. : Etienne Vansassenboeck en afg. arr.
raad : Nele Mollet.
oudenburg
ons eerste bal
Zaterdag 27 m a a r t om 20u.30
vindt het eerste eigen bal v a n
onze afdeling plaats in het
Rietbar te Oudenburg.
ruddervoorde
n i e u w bestuur
Voorz. : dr. H u b e r t P a t t y n ;
sekr. : Chris Goeminne ; hulpsekr. : Viviane Ketels ; penningm. : Henri Slabbinck ;
prop. : Jef Van den Bussche en
Wilfried Deketelaere ; org. :
P a u l Naessens en afg. arr.
raad : Wilfried Trio.
tiegem
avondfeest
Ons jaarlijks avondfeest gaat
door op 13 m a a r t 71 om 20 u. in
Gasthof St Arnoldus, Meerstraat te Tiegem. Gastspreker :
senator F r a n s Baert.
westkerke
huwelijk
Vorige zaterdag trad ons lid
Willy Werbrouck te Oostende
in het huwelijk met mej. Brigitte Lulsens. Onze beste gelukwensen.
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Meer dan één tevreden klant is met slechts 100 000 F met ons begonnen. U krijg van meet af aan een grondige studie van uw w/onmg en
de juiste prijs. Voordeliger dan wie ook, omdat ABK alles zelf doet.
Daarom ook is de kwaliteit zoveel hoger ABK bouwt op uw grond of

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

vrienden
l}{ zou dus stukjes schrijven.
Goed beginnen wordt half winnen, zei Boontje toen hij het eerste stu\je van mijn stuf^es had
be\e\en, maar duren is een mooie stad en blijven
duren een ?iog mooiere, en de \oncurrentie, de
\oncurrentie, jongen !
Met hooguit twintig stukjes achter me voel i\
me nog ver verwijderd van mijn mooie stad. Misschien l^omt er zelfs nummer eenentwintig niet
eens uit mijn pen : over een uur is het bedtijd
en i/{ heb nog niets zinnigs gunnen bedenken.
/^ peuter in het wassen tafeltje van mijn voorbije
dag. De gaatjes vloeien meteen weer dicht, vandaag is er nou eens helemaal niets gebeurd l I\
zou een blan1{e folio \unnen inleveren met een
originele titel « Het gebeurde heden ». Maar de
uitgevers begrijpen dat zó niet. Uitgeverij \an je
niet vergelijken met het mecenaat van de beeldende \unsten. Dié lui hanteren niet te achterhalen beoordelingsnormen. Be\ij\ maar eens hun
recente prijs van de Belgische beeldhouw}{umt :
zo een vent krijgt in mijn huis als loodgieter nooit
een kans ! Geef i^ graag toe dat je op de vlooienmarkt zo maar geen vijf konforme stukXen van
buizen \an kopen, de moeite om die stukXen behoorlijk te fitten had de laureaat zich wel mogen
getroosten. Maar de critici bewieroken deze nieu-

we zakelijkheid en eenieder zegt verrukt : o ja
zeg.
En i\ be\ijk_ met wrevel mijn nieuwe zakelij\heid. Dom\op dat je de poëzie ontrouw werd,
als een die zijn ziel verkoopt (aan de duivel eventueel).
l\ voel me als een die in de straat op het voetpad links loopt en vindt dat hij het voetpad rechts
had moeten nemen. Goethe heeft oo\ ooit in die
zin over zichzelf geschreven, en dat troost me
wat. I\ besef nu pas hoe reuze geschikt die poëtische vergaarbak^ ^^^- U ^fort er al je buien van
weemoed in, je verliefdheid, je woede, je angst
en al die andere dingen die nooit overgaan. Natuurlij\ leest niemand je, Multatuli ten spijt. Maar
je f^omt toch in Het boek ^'^^ Vlaanderen en je
bent een r'espektabel man, een dichter. En zelfs
je vrouw is niet in staat de mystificatie van je
geheimpjes te achterhalen. Maar stukjes ? God,
die moeten zo écht k.linken. Want iemand amuseren is een gevaarlijke bezigheid.
Een échte stukjesschrijver zit oo\ al eens met
een leeg hoofd natuurlij\. Maar dan neemt hij je
even mee de stad in, want hij moet zijn hond nog
even uitlaten en een paar brieven gaan posten.
Onderweg wordt hij aangeklampt door een gehaaste heer : de rue zerozó a.u.b. ? En langs de
rue zerozo kuierend ontmoet hij weer een heer.
en weer a.u.b. de rue zerozo. Natuurlijk dezelfde
meneer van daareven. Het stukjes is gevuld en
iedereen is tevreden.
Mag ik ook e^^" d^t leuke procédé' ? l\ telefoneer voor een pijpk^en bij een vriend. Avond,

fos, zegt ie, schenk^ maar gauw een borrel melk in
en let tussen haakjes maar niet op de wanorde
hier, er kpmt dringend een grondige schoonmaak^.
Kon mijn vriend ook_ door een papegaai laten
zeggen : reeds twee jaar lang begroet hij mij met
diezelfde onroerende volzin over een grondige
schoonmaa\.
Die vriend is k.artoenist. Je k.ent die lui : weggelopen uit de schilderskjas van de academie omdat zij niet \unnen tekenen en vijf jaar later hebben zij heel België met kpning en al door de
oost-indische inkt gesleept.
Er \omen slechte tijden voor de l^artoenisterie,
zeg ik_ hem. Een k.omputer neemt morgen je
je plaats in : een paar kjlo's gal erin, wat foto's
van agenten, presidenten en generaals, wat borsten, bommenwerpers en Amerikaanse vaandels,
het tweedelig stelsel bromt even als een mixer en
meteen heb je je \artoen. Natuurlijk_ mag je met
je viltstift een paar dingetjes kprrigeren waarvoor,
de één-twee-machine blind blijft: de neus van de
president, 'de zorgenrimpels onder ogen van de
paus, de schaamhaartjfif van de dolle mina's.
Jij ziet 'het natuurlijk allemaal weeral zo pessimistisch, zegt hij. Maar intussen telt hij zijn
spaarcentjes. l\ troost hem : oo\ de dichters moeten gaan sparen. Voor een nieuwe maan. Als de
Amerikanen de oude niet teruggeven is zoveel
mooie poëzie hopeloos belachelijke rederijkerij.
Ach ja, zegt hij en kij\t wat droevig naar zijn
vrouw, en ons Hildeke, zij hield ook zoveel van
de maan.
frans-jos verdoodt

