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De CVP heeft laten weten dat zij « tevreden » is over
het akkoord dat maandagnacht in de schoot van de regering is bereikt. Maar de Vlamingen weten zo stilaan wel
hoe vlug de CVP steeds tevreden is. De « FinancieelEkonomische Tijd » is nogal wat realistischer in ziin
kommentaar op de zoveelste « goocheltruk » van Eyskens : « De regering heeft haar hachje gered. Dat is al
iets, maar op langere termijn voor de Vlamingen die in
een geregionalizeerde staat met een hoofdstad als Brussel
moeten leven, lang niet voldoende ».
Wat is er dan gebeurd ? De « gordel van smaragd »
(dixit Van Mechelen) rond Brussel zal bestaan uit 5 federaties, er zal een ontwerp worden neergelegd om het
parlement in taalgroepen In te delen en om de ideologische minderheden te beschermen, er zal een ontwerp
worden neergelegd tot instelling van de kulturele autonomie, er zal ook een mouw gepast worden aan het « geval-Soens » en de Vlaamse voorschoolse inrichtingen te
Brussel zullen .. Zal, zullen, het zijn steeds dezelfde woorden die terugkomen. Vandaar dat « De Standaard » nogal
schamper blokletterde : de regering lost (nogmaals) alle
knelpunten op. Met dat oplossen van knelpunten is de
regering-Eyskens nu al maanden bezig. Inmiddels staan
wij op minder dan vier maanden van de beruchte datum
van 1 september en in de Brusselse gemeentebesturen
wordt al duchtig gerepeteerd voor een nieuwe opvoering
van « De Stomme van Portici »...

de regering zai...
Ons interesseren de plannen van de regering in die
mate dat zij ten gunste van de in de steek gelaten Brusselse Vlamingen ook werkelijk worden uitgevoerd. Zal
Vermeylen met al het overgehouden geld van vroegere
beloften nu ineens mirakelen kunnen doen op een paar
maanden tijd ? Niemand geloofd dat. De sabotage van
de Brusselaars zal groter zijn dan ooit. Men draaie en
kere het lijk men wil : de hele santeboetiek die de regering deze week uitknobbelde dient enkel en alleen om
de Vlamingen een rad voor de ogen te draaien.
Zodra de teksten op tafel liggen, zullen wij ze biezonder kritisch onder de loep nemen. In verband met de
« gordel van smaragd » kunnen wij alvast dit zeggen : er
wordt geen enkele Waalse federatie in de buurt van
Brussel gevormd om met de hoofdstad samen te werken,
alleen Vlaamse, waaronder een paar kwetsbaar kleine.
En over dat « samenwerken » is zeker nog niet het laatste woord gezegd. Inmiddels blijft de door alle Vlamingen
gevraagde splitsing van het Brusselse kiesarrondissement
een vrome wens. De CVP zwijgt er over omwille van
Vanden Boeynants. En de werking van de Brusselse agglomeratieraad en -college, met zijn FDF-«Vlamingen»,
wordt straks de klucht van de jaren zeventig
Knelpunten opgelost ? Ach, wat, te Brussel begint de
kommunautaire heksenketel pas voorgoed te koken.

ie noemen zichzelf«verdedigers»
vnn zeifslnndigen en orlieiders
In de voorbije week werd de politieke hoofdvogel alleszins afgeschoten door de achtbare
heer Omer Vanaudenhove, gewezen president
van de PVV. Terwijl zijn partij langs alle kanten spijt, barst en uiteenspat en alle opinieonderzoeken zware blauwe verliezen voorspellen
bij de volgende verkiezingen bestaat Vanaudenhove het te verklaren dat de PVV de volstrekte
meerderheid nastreeft als alternatief voor de
CVP-BSP-regering ! En ter zelf dertijd voorspelt
hij nog maar eens dat de Volksunie zal weggeveegd worden, vermits de taalstrijd ten einde
loopt..
Reeds IV jaar lang horen wij varianten van
dat liedje. In het begin heette het dat de Volksunie nooit zetels zou veroveren, daarna dat zij
altijd een kleine snipperpartij zou blijven en
sinds enkele jaren luidt het nieuwste refrein dat
ze « haar m a x i m u m bereikt » heeft.
Maar de Volksunie groeit onverstoorbaar verder, en te oordelen naar de vele nieuwe afdelingen en de toevloed van duizenden nieuwe leden
(sinds begin 1971 reeds 9000) blijkt die groei
allesbehalve ten einde. Als er een partij bergafwaarts rolt is het de PVV !
luister naar mijn woorden
Zij verdient trouwens geen beter lot. Want
hoe potsierlijk is het niet te horen hoe deze
partij zich thans tot de zelfstandigen richt. Was
het immers Vanaudenhove himself niet die,
samen met zijn kollega minister Vanden Boeynants, de grendelwet op de warenhuizen onder
de regering Eyskens (uitgave 1958-61) door het
parlement deed afschaffen ? En het was toch diezelfde PVV die, nog geen twee jaar geleden, in
de Senaat stemde tegen de gelijke kindervergoedingen van de zelfstandigen met de loon- en
w e d d e t r e k k e n d e n ! En die een jaar geleden nog
stemde tegen de verhoging van het pensioen
voor de zelfstandigen en tegen de afschaffing
van het onderzoek naar de bestaansmiddelen bij
de berekening van die pensioenen, toen over het
VU-voorstel terzake gestemd diende te worden.

kopitalisme kraokte deze week
(ACU). Deze week is er plotseling opnieuw beweging gekomen in de monetaire fronten. De dollarvloed n a a r Duitsland brak los, en kon niet meer
aan banden gelegd worden. Dinsdag werd één milj a r d dollar voor omzetting in D-Mark bij de Westduitse banken aangeboden. Donderdagvoormiddag
in een paar uur tijd twee miljard ! Er bleef de
Duitse Bundesbank niet anders meer over dan h a a r
steunkopen tun gunste van de VS-valuta stop te
zetten. Verscheidene andere centrale banken, waaronder ditmaal ook de Nationale Bank van België,
volgden het Duitse voorbeeld.
Men kan hierover allerlei technische beschouwingen ten beste geven. Wij zouden ons tot drie aspekten willen beperken. Ten eerste : de weerslag van
een opwaartse h e r w a a r d e r i n g van de Belgische
frank ; ten tweede : het Europese aspekt van de
n i e u w e monetaire orkaan ; ten derde : een poging
om de zaken ten gronde te bekijken.
geen goede zaak voor België
Voor België zou een opwaartse herwaardering
van de munteenheid zeer bedenkelijke gevolgen
hebben. Op een ogenblik dat er toch al een stremming m e r k b a a r was in onze tot voor kort zo sterk
florerende uitvoer, zou het duurder worden van
de Belgische frank de konkurrentiële positie van
de Belgische produkten op de w e r e l d m a r k t nog
moeilijker te maken. Toegevingen inzake prijzen
zijn in de huidige omstandigheden niet meer mogelijk voor de Belgische bedrijven. Bij de kont a k t e n tussen de sociale p a r t n e r s werd een b r e u k

slechts vermeden omdat op korte en lange termijn
een r u i m t e werd gevonden voor een verruiming
van de loonkwote. Dat in die omstandigheden nog
een mogelijkheid bestaat om het prijzenpeil van
de Belgische export te verlagen, gelooft niemand.
Het is waar dat een opwaartse herwaardering
van de D-Mark en van de Nederlandse gulden onze
verkoopsmogeliikheden op onze twee voornaamste
afzetmarkten praktisch ongewijzigd zou laten, of
misschien zelfs iets verbeteren, ingeval het herwaarderingspercentage van gulden en D-Mark hoger zou liggen dan dat van de Belgische frank.
Maar men heeft de indruk dat de andere EEG-landen niet zullen volgen. Frankrijk en Itahè hebben
tot nog toe niet de indruk gegeven parallel met
Duitsland te willen handelen Hun wisselmarkten
werden niet gesloten. Groot-Brittanniè wil eveneens zijn eigen weg gaan. Een opwaartse herwaardering van het pond sterling is vermoedelijk totaal
onmogelijk. Het zou een absurde operatie zijn. Het
pond heeft veeleer een devaluatie nodig, en kan die
misschien bekomen via een re-evaluatie van enkele
andere Europese m u n t e n !
Konklusie : het is mooi te pleiten voor monetaire
solidariteit tussen de EEG-partners, maar de kleinere landen mogen er het slachtoffer niet van worden.
europees fiasco
Dit brengt ons logischerwijze tot het tweede probleem : waar was de EEG in deze dramatische
u r e n ? Het antwoord is beschamend : de EEG als

inspraak van de arbeiders ?
ho, maar...
Wil de PVV de zelfstandigen slechts gebruiken als manoevreermassa, dan wordt het oolc
meer en meer duidelijk dat de vakverenigingen
en de partijen die erop steunen hetzelfde doen
met de arbeiders. Welke inspraak hebben d e
arbeiders eigenlijk bij de huidige syndikale verkiezingen ? In de Limburgse mijnen w e r d e n
door het ACV alle kandidaten afgewezen die
door de basis werden voorgesteld. Alleen d e
hogere syndikale leiding duidde eigenmachtig de
kandidaten aan. Ze moesten dan nog een verklaring tekenen van volstrekte gehoorzaamheid a a n
de hogere syndikale leiding !
Wat malen de syndikale leiders er trouwens
nog om of de arbeiders lid blijven of niet, hun
bijdrage betalen of niet ? Hebben zij met de leiding van de meeste bedrijven geen akkoord voor
een jaarlijkse premie per arbeider, premie die
soms al hoger ligt dan de bijdrage van de arbeider ? En mogen zij de premie niet uitbetalen
aan de arbeiders en die van de niet-gesyndikeerden in eigen kas houden ? Welk belang hebben
ze dan nog om leden te werven ? Is het niet
overduidelijk dat de bedrijfsleiders deze ontwikkeling met voldoening vaststellen en wat graag
deze premie betalen ? Het syndikalisme wordt
thans wel het ergst bedreigd door de syndikale
bonzen zelf.
Al die « verdedigers » van de zelfstandigen en
van de arbeiders vergeten echter één belangrijke zaak : dat de mensen die zij tot hun « m a noevi-eermassa» rekenen dat spelletje steeds
meer doorhebben en steeds minder geneigd zijn
te luisteren naar de janussen die voorwenden in
hün naam te spreken. En zij laten zich steeds
minder voorschrijven wat zij te doen en te laten
hebben. De kritische zin bij het volk groeit met
de dag. en dat is een goede zaak voor onze demokratie.
wi,-p jorisser»

dusdanig was nergens ! Van een gekoördineerd optreden was geen spraak. Twee landen die niet tot
de EEG behoorden, Zwitserland en Oostenrijk,
handelden parallel met Duitsland en de Beneluxlanden. Maar ze deden het louter uit eigenbelang.
Niet omdat ze onder de indruk gekomen w a r e n
van de technisch-aantrekkelijke teksten van EEGdeskundigen over de versmalling van de bander^
binnen welke de EEG-valuta's mochten schomme^
len.
wereldsisteem kraakt
Het is een pdradoksale troost dat niet alleen de
EEG door de « i e u w e vloedgolf groggy werd gezet.
Het hele Westerse monetaire systeem heeft deze
week nog eens gekraakt in al zijn voegen.
Het bleek andermaal dat de pariteit van de dollar
wegens politieke redenen moét gehouden worden
op het sakrosante peil van 35 dollar par troy ounce,
maar dat dit technisch al sedert lang een onhoudbare positie is geworden. De pariteit van de dollar
en de goudprijs zijn de heilige koeien van het westerse kapitalisme en van de westerse politiek. Maar
om dit heilige huisje recht te houden is er een
systeem van massale steunaankopen tegen interventieprijzen nodig, een systeem dat buiten werking moet gesteld worden telkens wanneer het
ernstig wordt. Het westerse kapitalisme heeft vaak
indrukwekkende materiële suksessen behaald. Maar
het is kronisch ziek aan een levensbelangrijk orgaan : het sleept een zieke monetaire orde met
zich mee. Om de problemen ten gronde aan te pakken zou er een eensgezind handelen nodig zijn tussen de VSA en een gekoördineerd optredend WestEuropa. Die eensgezindheid is echter nog lang niet
bereikt. We zijn er op dit ogenblik verder van verwijderd dan ooit tevoren !
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Wij en gij
« kinderkribben » ( ! )
en abortusklinieken
Voor de gezondheid
of het
leven van de moeder mag niet
het ongeboren
kind
gedood
worden (geen doel heiligt het
viiddel '.) om de moeder te redden, maar wel al 't nodige gedaan worden, ook als dat ongeboren kind er 't leven bij inschiet !
De
emancipatie
(ontvoogding !) van de vrouw ? Natuurlijk heeft elke vrouw
evenveel
rechten als elke m,an, maar :
wie uiteindelijk
is 't hoofd van
het gezin, al moet dat hoofd,
om geen onmens te zijn, z'n
hoofd en hart gebruiken
: de
uithuizigheid
van de moeder is
een van de grootste
oorzaken
van gezinsontwrichüg;
gewoonlijk is de moeder de aangewezen persoon om de kinderen te
verzorgen. Laat de moeder voor
haar moedertaak een hillijk arbeidsloon
mogen
verdienen ;
dan zijn er geen
kinderhewaarplaatsen
e.d. nodig.
Rechten
naast
plichten.
A.D.P

te

Azelo

de « koalitie » doet
het goed te brussel
Wat we schreven op 6 /eb.
CVlaenderen
waeckt
op uw
saeck !) en op 5 maart
(Êlektoraal tegenwicht)
schijnt
volgens de Standaard (22 dz.) op
weg van verwezenlijking
in de
'Vlaajnsvijandige hoofdstad : zij
leggen het er op aan hun groot
ctantal gastarbeiders te gebruiken om de Vlaamse
aanwezigheid binnen liaar muren in de

hoek te duwen. Wij lezen in
dat artikel :
« De CVP en de PSC van de
Brusselse agglomeratie
hebben
voorstellen
uitgewerkt
om de
vreemdelingen
— dat zijn er
175.000 of 20 % van de totale
agglomeratiebevolking
in het
maatschappelijk
leven van de
Belgen te integreren ».
Zij wachten
op een aantal
wettelijke
beschikikngen
zoals
het stemrecht
in de
gemeente
voor de vreemdelingen
en de
gemakkelijkste
naturalisatie,
waarvoor
Vranckx
en Glinne
bij toeval respektievelijk
een
wetsontwerp
in
voorbereiding
hadden. Dit laat voorzien
dat
de buitenlanders
— uit pure
menselijkheid
— waardig geacht worden een politieke
rol
te Brussel (en later in de gemeenschappelijke
heimat !) te
vervullen.
Daarenboven is de CVP-PSC
zeer bezorgd en
tegemoetkomend op frappante wijze : zij
zijn de mening toegedaan dat
de buitenlanders
over
betere
mogelijkheden
moeten
beschikken voor het aanleren van de
landstalen
(sic) — lees : de
Franse landstaal — terwijl het
tevens mogelijk moet zijn hun
kinderen in de moedertaal
te
laten opvoeden ! Deze aandoenlijke
voorkomendheid
loopt
spontaan de spuigaten uit, maar
moet dienen om hun
doelwit
(nl. deze verfranste
heterochtonen politiek te assimileren)
in
een mooie, menslievende
verpakking aan te bieden.
Wij krijgen de indruk dat deze binnengewaaide
vreemdelingen welkomer
zijn voor onze
arrogante hoofdstad dan degenen die gedwongen
opdraaien
in dit unitaire staatsbestel
om
haar pronkzieke passie en mateloze verspilzucht te laten botvieren.
Langs de ene kant
kwetsen
de Brusselse socialisten de Vlamingen door « eigenmachtig
»
de taalwetverklaring
van het
gezinshoofd te boycotten; langs
de andere kant vernedert
het
duo CVP-PSC ons openlijk —
uit dankbaarheid
wellicht
—
om vreemde import in 't gevlei
te komen. Waarom willen de
frankofone Brusselaars nog met

ons onder eenzelfde
dak wonen ? Of is het alleen om het
smeer en haar onzuivere
intentes ?
Hoelaiig gaat Vlaanderen
deze bejegening, geboren uit haat
en hoogmoed, nog verduren ?
P.V.M

te

Burst

gezinsplanning
Laat Hilda U van « Haar eigen Wijsje » voor zichzelf zo
« progressief » zijn als ze wenst:
bv. de groei van de
wereldbevolking af willen remmen door
ongeoorloofde
kinderbeperking,
pil, voorbehoedsmiddelen,
ontmanning,
vruchtafdrijving,
pijnloos wegruimen van zieken,
ouden van dagen,
krankzinnigen, enz. Zonder « God » of
« hiernamaals » moet de mens
wel beschouwd worden als een
dier, hogerontwikkeld,
ja, maar
uiteindelijk
een dier ! Maar...
er zijn toch ook nog RoomsKatolieke
« Wij y>-abonnees ?
Die, willen ze beginselvast
blijven, een dergelijk
afremmen
van een zogenaamde
overbevolking moeten verwerpen ?
Een raad, trouwens
: laten
alwie vinden dat er mensen te
veel zijn, alvast... zichzelf
«opofferen » / Eén heldhaftige
humanistische daad 111
D.P.A.

te

Borne

truien
Tijdens de laatste rit van de
ronde van België vertelde Fredje De Bruyne
dat hij aan
Merckx gevraagd had waarom
hij gedurende de ganse ronde
van België zijn
driekleurige
trui had gedragen in plaats van
de Moltini-trui
van zijn sponsor. Hij kreeg te horen dat de
Belgische trui beter sloot dan
de Moltini-truien
die om zijn
lijf
slodderden.
Welnu, in
Luik-BastenakenLuik is « mijnheer Merckx r>,
zoals kostelijke
Fred hem tijdens het tv-verslag
bij herha-

UW WIJ-NUMMER EN
DE FABRIEKSPRIJZEN VAN

20% KORTING

mira
Met recht merkte een opsteller van « Wij » op dat de lof
welke de pers aan de film « Mira » heeft toegezwaaid nog uitbundiger klonk bij de frankofonen dan hij ons. De
verklaring
hiervoor dient niet ver gezocht:
niemand is een sant in eigen
land. De kritiek die deze merkwaardige film te beurt viel betreft vooral de taal.
Sommigen
hadden de spelers bij voorkeur
dialekt laten spreken om natuurlijker
te zijn. Wat de film
dan aan echtheid zou gewonnen hebhen zou hij echter aan
verstaanbaarheid
hebben
ingeboet. Anderen, zoals in « Vrij
Nederland
y>, verwijten
Hugo
Claus zijn zqn. « Esperanto-Nederlands ». Mijns inziens
heeft
hij juist hiermee de spijker óp
de kop geslagen. Het
ietwat
Vlaams getinte Nederlands
van
« Mira » past uiteraard
veel
beter hij deze film dan het gorgelend Nederlands
van
boven

In het artikel over de Zangfeesten komt een spijtige
leemte voor. U schrijft
dat sinds
1952 definitief
het
Antwervè
Sportpaleis
als jaarlijks
orv^
moetingscentrum
der
Zangfeest
ten werd genomen. Mag ik ü
er aan herinneren
dat
hei
meest merkwaardige
Zangfee^
van na de oorlog juist in 1952
plaats ha,d in het
Brusselse
Sportpaleis,
het
Guldensporenir
zangfeest, heter gekend als h^
Amnestiezangfeest.
Herma-k
Wagemans,
toenmalig
voorzie
ter hield er de feestrede
en
brak een lans voor
Amnestï^
Het gevolg van dit incidentriJK
zangfeest was de breuk
tussen
de lauw en en de
nationalistet^
Na dit stoute zangfeest
braken
de waterflaminganten
volledig
met het ANZ en stichtten
hun
« Dag van het Vlaamse lied »
door ons bestempeld
als
di
«dag van het Vlaams
verdriet/k.
Na drie uitgaven
stierf
hét
roemloos. De bewusten
schaarden zich achter het ANZ et>
sinds 1953 komen ze steeds t ^
rijker naar
Antwerpen.
Mag ik als besluit een ereso?
luut richten aan alle die in 1962
het Zangfeest terug de Vlaam»
Nationale richting
instuwden.
Daarom is 1952 voor mij hei
beste uit de rij.
W.D.M, te

Denderleeuw

De redaktie draag^t geen verantwoordelijkheid voor de bkhoud der gepubliceerde lezerabrieven. Ze behoudt zieh het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrievca
wordt geen brief wissel!)
tevoerd.

Naam :
Straat :
Plaats :

direct* uitbetaald..,

D u i d e l i j k i n v u l l e n en a f g e v e n aan u w v e r k o p e r I

INDERDAAD, beste WlJ-lezer, U geeft bijgaande BON af aan onze kassa of aan
U w verkoper en U krijgt o n m i d d e l l i j k en v o l l e d i g gratis onze S. grootaankoperskaart
in de plaats, en dan . dan b e g i n t de pret ! I !
U tiebt recht op 2 0 % ko r tin g op alle officieel getekende prijzen boven de 1.000 f r .
en 1 0 % k o r t i n g op alle prijzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen en maatw e r k uitgezonderd.
En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan I.OOOm'
w i n k e l r u i m t e met g e w e l d i g e a f d e l i n g e n Damesmantels — tailleurs en kleedjes, rokken, bloezen en t u n i e k e n , broekpakken en zelfs handtassen, een v o l l e d i g e v e r d i e p i n g speciaal voor u w kinderen — jongens en meisjes, de keus k o m m u n i e k o s t u u m s ,
en de meisjesmantels, en voor de Heren, d u i z e n d e n kostumen, sportvestons en broe-

BAAN 1 bis

Denderleeuw

leemte

BON VOOR WII-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN GRATIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. MEYERS SUCCES CLUB.
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE AANKOPEN AAN
FABRIEKSPRIJZEN.

SUCCES KLEDING MEYERS

AADTCïFifiAP

R.D.M, te

de Moerdijk,
waarvan
een
Amerikaans
humorist
eens
heeft beweerd
dat het
geen
taal was maar een keelziekte
!
Wat er ook van zij, « Mira »
zet zijn triomftocht
voort
en
wordt beslist een mijlpaal
in
de geschiedenis der
grootnederlandse
filmkunst.
H.V. te Brussel

ken, en dan nog een gezellige koffie-bier Bar en een kuntttalon. Echt de uitttap naar
N i e i o v e r w a a r d . Vergaat echter ondentaarKia Bon niet In te vullen en af ta gevan,
want dan betaalt U 2 0 % meer, en dan ?t da pret er af, NIET IEDEREEN KOOPT BIJ
ONS A A N DE FABRIEKSPRIJZEN DIE WIJ VOOR U M A K E N . Denk ar aan...

DE IDEALE COMBINATIE

AARTSELAAR

ling noemde
toen
hij
nog
met 4 a 5 minuten
vooroplag,
vertrokken
in een
Moltini-trui
dit heb ik duidelijk gezien tijdens de avondeditie van «Sportweekend ».
Toen het tv-verslag
tijdens
de koers begon had
Merckx
warempel,
in volle koers zijn
driekleurige
trui weer
aangetrokken.
Het opzet is duidelijk, hij wil
tijdens zijn glorierijke
verrichtingen per se de driekleur
omgorden om aan de
sportwereld
diets te maken
dat hij het
houdt bij de Brusselaars die de
Vlamingen niet in het hart dragen (denk aan het onthaal van
mevr. Gemoets, Schatte,
Erik
en Roger De Vlaeminck
e.a.,
•zonder woordje Vlaams en het
ging om een huldiging !).
In Luik-Bastenaken-Luik
liep
het falikant af want hij heeft
de driekleur
omgord om eens
duchtig in zijn koersbroekje
te
doen.
Het zal hem leren de Brusselse Jan uit te hangen !

SUCCES KLEDING MEYERS
IONIEL
A. DE LANCLESTRAAT 4
—
Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39
Open alle werkdagen van 9 tot 20 u. - Zaterdags tot 18 u.
Zon- en feestdagen steeds gesloten.

RESTAURAMT

BOOM«
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^
St NIKLAAS
*TEMSE

SUCCESKLEDIN(

MEYERS
RUIME PARKING
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3
waarbij uiteindeliik tot een
college van drie gelovigen (katoliek) en drie ongelovigen
moet komen.

universiteit antwerpen nu?
De Antwerpse flaminganten die sedert de jaren vijftig een energieke aktie voerden, zullen wel niet geweten hebben dat hun idee
zulke lange kronkelingen zou moeten volgen vooraleer werkelijkheid te worden, en dan nog verzwakt.
Een eerste stap werd gezet in 1965. Hij was nogal ontgoochelend.
Om te beginnen kwam er niets van de éne pluralistische universiteit. De wet richtte twee universitaire kernen op. Aan de ene
kant werd het vrij universitair onderwijs van de Jezuïeten in
St Ignatius erkend, aan de andere kant werd een Rijksuniversitair Centrum Antwerpen georganiseerd.
De hele zaak was nogal dubbelzinnig opgevat. Bovendien werd
het beheer van het RUCA gereserveerd voor een BSP-CVP-koUege
waarin overtuigde tegenstanders van de Antwerpse Universiteit
•pgenomen werden. De oorspronkelijke promotors uit de kulturele, sociale en ekonomische sektoren werden geweerd. Zowel de
VU als de PVV protesteerden schei-p tegen deze karikatuur van
het pluralisme.
Snel ontwikkelden zich een aantal konflikten tussen de twee
instellingen, vooral in verband met de verdere uitbouw. Het werd
zowat: een duel Massart-Dhanis, naar de namen van de twee rektoren.
plan-kinsbergen
" De provincie-gouverneur van
Antwerpen, de heer Kmsbergen, nam ten slotte in 1968 een
initiatief om dit steriele konflikt uit de weg te ruimen. Hij
besloot de vier partijen BSP,
CVP, VU en P W rond de groene tafel te brengen om een oplossing te zoeken.
De VU vond echter geen genade in de ogen van de BSP en
de CVP en werd van de besprekingen uitgesloten.
In februari 1969 werd dan het
moeizaam bereikte compromis
ónder de naam « Plan Kinsbergen » bekend gemaakt.
De antithese gelovig-niet gelovig was blijkbaar nog zeer
sterk want dit plan bevestigde
het principiële recht op een
dubbele waaier van kandidaturen met een morele verbintenis
voorlopig niets te ondernemen.
Anderzijds zouden uit de bestaande kandidaturen licenciaten en doctoraten opgetrokken
ivorden in een nieuwe instelling. Deze instelling zou de
proefbank worden voor een
pluralistische universiteit.
Dit pluralisme zou konkreet
gewaarborgd worden door een
beheer dat paritair zou samengesteld worden (niet-katolie-

den aangeduid worden om in
de politieke kommissie te zetelen.
De start van de instelling
moet verzekerd worden door
zes mensen, nl. de voorzitter en
de ondervoorzitter van de raad
van beheer, de rector en de
vice-rector en ten slotte de
kommissaris van de regering
en de secretaris-generaal van
de instelling.
De BSP wenste de rector t«
benoemen, de CVP de voorzitter van de raad van beheer. De
VU werd uitgenodigd de vicerector aan te duiden en de PVV
de ondervoorzitter. De regering
benoemt de twee overigen

een test-team
Het heeft natuurlijk allemaal veel weg van sleutelwerk
en koehandel. Maar uiteindelijk leek dit het beste middel
om alvast bij de start een kans
te hebben om een zo pluralistisch mogelijk team te bekomen.
De VU duidde voor het vicerectoraat prof. J.J. Couturier
aan, wiens Vlaamse én pluralistische
ingesteldheid
alle
waarborgen bood. Daar BSP en
P W een vrijzinnige wensten
aan te duiden werd prof. Coutu-

rier gekozen onder het academisch personeel van de KUL,
het UFSIA.
Nu zal het er op aan komen
dat het aangeduide team ontsnapt aan de stereotiepe klerikale-antiklerikale tegenstelling
en het het bewijs levert dat in
Antwerpen een pluralistische
universiteit werkelijkheid kan
worden.
Hiervoor zal het eerste team
sterk in zijn schoenen moeten
staan en weerstand kunnen bieden aan heel wat drukkingen.
En om behoorliik te kunnen
starten zal alleszins de voorziene begindatum met een jaar
moeten verschoven worden.
Zoniet start de Universiteit
Antwerpen in volle improvisatie.
hugo schiitz

ken/katolieken) en door een
politieke kommissie waarin de
drie nationale partijen zouden
vertegenwoordigd ziin.
Het is dit akkoord dat heeft
geleid tot de wet op de « Universitaire Instelling Antwerpen ».

<c pluralisme »
In dit kort artikeltje kunnen
wij de nogal ingewikkelde,
struktuur van deze « bovenbouw » niet uiteenzetten. Zeker beantwoordt de situatie
in Antwerpen nog niet aan de
oorspronkelijke idee « Een universiteit Antwerpen ».
Een evenwicht dat enkel berust op een zuiver numerieke
gelijkheid van al dan niet als
katoliek bekend staande beheerder bvb. heeft nog niet
veel met pluralisme te maken.
Maar het is een begin.
Veel zal verder afhangen van
de mentaliteit waarmede gestart wordt, de eerste benoemingen, enzomeer.
Een winstpunt was alvast het
feit dat de traditionelen het
niet meer aandurfden de VU
te weren, zodat Maurits Coppieters en ondergetekende kon-

per jaar 3 2 . 0 0 0 uitwijkelingen uit brussel, waarvan 19.000 naar ylaanderen
In een vorig nummer wezen
«ve er op dat te Brussel de jongste jaren gemiddeld 14.767 Vlamingen en gemiddeld 14.043
Walen inweken, dit alleszins
van 1964 tot 1969 waarvan we
de statistieken hebben van het
Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Hierbij brengen we thans de
statistieken van de uitwijking
uit Brussel, eveneens van het
Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Van 1964 tot en met 1969 weken 117.575 Brusselaars uit naar
Vlaanderen of gemiddeld 19.595
per jaar en 75.609 naar Wallo-

nië of gemiddeld 12.601 per
jaar.
meer uit dan naar brussel
Per jaar van 1964 tot 1969
wijken dus gemiddeld 4.828
meer Brusselaars uit naar
Vlaanderen dan Vlamingen inwijken te Brussel ! Daarentegen verliest Wallonië voor dezelfde jaren gemiddeld 1442
eenheden aan Brussel als we de
balans opmaken van in- en uitwijking.
In de gemeenten Sint Joost,
Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Etterbeek, Vorst, Eisene,

St Gillis, Ukkel en St Lambrechts-Woluwe is op basis van
het jaar 1969 de inwijking uit
Wallonië groter dan uit Vlaanderen. Het zijn ook de meest
verfranste gemeenten.
Vlaamse inwijking
in minst verfranste
gemeenten
Daarentegen is de inwijking
in de minst verfranste gemeenten : Sint-Agatha-Berchem,
Evere, Ganshoren, Koekelberg,
Anderlecht, Jette, Molenbeek
voor datzelfde jaar groter uit
Vlaanderen dan uit Wallonië.
Het is niet zonder betekenis

dat dit laatste ook het geval is
voor Brussel, Schaarbeek en
St Pieters-Woluwe. Ook daar is
de verfransing niet zo sterk
doorgedrongen als te Eisene,
Ukkel en St Gillis.
Voor de uitwijking met hetzelfde jaar 1969 als basis zien
we dat ze slechts voor de gemeenten Watermaal-Bosvoorde,
Etterbeek, Vorst, Eisene en St
Gillis groter is naar Wallonië
dan naar Vlaanderen.
Het verschil is niet zo groot
voor St Joost, Oudergem, Ukkel
en St Lambrechts-Woluwe.
Het is gevoelig voor St Agatha-Berchem, Evere, Ganshoren^ Koekelberg, Anderlecht,

Wtwijking uit elk der 19 gemeenten van Bnissel-Hoofdstad naar het Nederlandstalig en naar het Franstalig landsgedeelte.
1964 -1969
Uitwijking n a a r h e t
F r a n s taalgebied

Uitwijking n a a r h e t
N e d e r l a n d s taalgebied

Sint-Agatha-Berchem
Evere
Ganshoren
Koekelberg
St-Joost-ten-Node
Watermaal-Bosvoorde
Anderlecht
Audergem
Brussel
Etterbeek
Vorst
Eisene
Jette
St-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
Schaarbeek
Ukkel
Sint-Lambrechts-Wol.
Sint-Pieters-Wol.

561
573
491
306
334
271
1751
496
3560
788
776
1140
826
1331
774
2177
1287
755
899

1964
119
186
130
138
354
290
837
324
2253
931
708
1515
234
559
1006
1477
872
483
369

1965
114
236
136
143
333
280
780
431
2088
754
691
1568
225
486
857
1508
865
385
363

1966
115
203
175
114
310
310
908
369
2018
753
700
1527
269
460
826
1487
871
464
346

1967
107
215
171
143
287
318
803
415
1946
553
720
1480
294
482
679
1397
948
522
366

1968
154
254
195
163
267
358
930
524
2049
733
766
1609
421
571
824
1544
1128
593
436

1969
154
292
183
137
268
353
864
450
2028
825
817
1686
320
671
872
1515
1111
596
516

19.086

12.785

12.246

12225

11.346

13.389

13.638

1964

1965

1966

1967

1968

1969

390
548
398
314
497
265
1831
586
4342
821
766
1110
687
1307
832
2325
1096
572
602

412
529
395
432
487
237
1978
527
4149
940
865
1274
640
1414
884
2392
1193
600
694

438
447
377
328
443
238
1897
469
3646
982
745
1216
799
1296
821
2488
1286
711
706

491
495
410
309
469
253
1918
440
3752
835
820
1067
3456
1302
755
2228
1175
649
721

4?,?,
448
405
369
384
308
1977
514
3668
579
640
1070
696
1260
701
2179
1247
706
707

19.289

20.042

19.333

21,545

18.280

Jette, Molenbeek en zelfs voor
Brussel.
Het verschil is eveneens belangrijk voor Schaarbeek en St
Pieters-Woluwe.
Hierbij volgen nu de tabellen.
De uitwijking verloopt tussen 1964 en 1969 in een vrij
sterk stijgende lijn voor Berchem, Evere, Ganshoren, Jette,
Ukkel en beide Woluwes.
De uitwijking over dezelfde
periode daalt vrij gevoelig voor
St Joost en Brussel. Voor de andere gemeenten is de afwijking
tussen 1964 en 1959 wat uitwijking betreft niet zo groot
franstaligen
verontrust
Dient het gezegd dat de uitwijking naar Vlaanderen de
Franstaligen verontrust ? Zij
vrezen hun half verfranste produkten opnieuw te zien vernederlandsen.
Vandaar him ziekelijke zucht
om steeds meer randgemeenten
te verfransen.
Het komt er van Vlaamse
zijde op aan, ze met een ijzeren
beslistheid de voet dwars te
zetten.
Brussel heeft de toestand fa
ons land sinds 1830 te veel verpest dan dat deze besmettelijke
ziekte niet met de strafste ontsmettingsmiddelen en paardenremedies zou worden te keer
gegaan.
wim jorissen
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e3-bedenking
Dezer dagen van Antwerpen over Gent naar Kortrijk
gereden. Tot Gent is het
over de nagelnieuwe E3-autoweg prettig rijden : geen
verkeerslicliten meer, geen
kruispunten, een brede weg.
Je hebt de ruimte, je moet
niet voortdurend roofbouw
plegen op je zenuwen. Van
Gent tot Kortrijk is het de
oude miserie : eindeloze
slierten kolossale vrachtwagens op een al te enge weg,
waar om de haverklap aan
gewerkt wordt. Zenuwslopend tot en met, en gevaarlijk bovendien. H o ev e e 1
mensen hebben hier de laatste jaren het leven verloren.
Met een dergelijke verkeersdichtheid, met een dergelijk
volume aan internationaal
vrachtvervoer, had dit de
allereerste autoweg van België moeten zijn. Die weg
had er al tien jaar moeten
liggen ! Maar nee, de Brusselaars en het ellendige centralisme gingen voor. Wij
hebben er verdomme nog
moeten voor betogen om die
weg er — via de intercommunale — toch nog te krijgen. In een federaal bestel
stellen wij zelf onze behoeften vast en besteden de middelen volgens een rangorde
die wij zelf bepalen. En toch
zijn de CVP-ers er nog altijd tegen...

lib., soc.) stemde ja. Toen de
VU-mannen daarop ook een
motie van sympathie voor
de Strombeekse burgemeester Soens ter stemming legde, wisten de lokale Merelbeekse CVP-lichten zelfs
niet waarover het ging. Toen
hun frank ten slotte viel, zaten ze in grote vertwijfeling
om uiteindelijk — en voor
de zoveelste keer — te
vluchten in de verdaging.
Zodat zij er stilaan een
nieuw troetelnaampje bijkregen : de verdagers...

Waalse voogden
baroneske
situatie
Merelbeke is een riante
voorstad van Gent, met
straks zo'n 15.000 inwoners.
Maar in de plaatselijke CVP
heersen er nog voorhistorische toestanden. De baronburgemeester zwaait er de
plak. Hij en ook zijn eerste
schepene spreken thuis nog
altijd liefst de taal van Marianne. De andere acht verkozenen van de meerderheidsgroep zitten er elke gemeenteraadszitting bij voor
spek en bonen. Hun schaapachtige houding heeft hen in
de volksmond de naam
« knikkers » bezorgd. Wij
hebben hier vorige week
reeds aangestipt tot welke
belachelijke toestanden dat
leidt. Zo werd dat VU-voorstel verworpen om een jaarlijkse krans aan het IJzermonument te leggen : 10
CVP-ers stemden neen, de
verenigde oppositie ,(VU,

Wakkere vice-gouverneur
Cappuyns heeft dus de beslissing van de Etterbeekse
gemeenteraad om op eigen
houtje de « liberté du père
de familie » in te voeren
vlakweg geschorst. Indien de
Etterbeekse
Vlaamshaters
toch bij hun beslissing blijven — wat te verwachten is
— dan wordt de zaak doorgestuurd naar de twee voogdijministers, die binnen de
14 dagen de beslissing van
Etterbeek kunnen vernietigen of . behouden. En wie
zijn toevallig die voogdijministers ? Dubois, Waals minister van Nationale Opvoeding en Harmegnies, de
(Waalse) minister van Binnenlandse Zaken, die zich al
eerder liet opmerken in de
zaak-Soens. Wij zijn benieuwd hoe die twee hanen
op het Etterbeekse incident
zullen reageren. Onze pronostiek : zij zullen niets doen,
na enkele maanden komt
die « liberté » er toch. Met
de zegen van de « Vlaamse »
CVP, BSP en PVV, Vlaanderen ter ere...

vrijheid,
o vrijheid
Ze liggen weer achter de rug, de 1 mei-stoeten en
de gelegenheidstoespraken van de BSP-bonzen.
Voor één dag werd de Internationale nog maar eens
door de oude muziekdoos gedraaid en defileerde
het gesubsidieerde maiorettenkorps voorbij de al
evenzeer gesubsidieerde bond van roderoze ouderlingen. Het socialistisch establishment had zijn
snipperdagje en stopte het boordevol met de fraaiste
stukken uit het Proletarisch Muzeum. De oubollige
romantiek, die door vooruitstrevende linkse geesten toch zo graag aan de flaminganten wordt verweten, liep de spuigaten van de Volkshuizen uit.
De heer Jns Van Eynde heeft zich een paar dagen
later in « Volksgazet » kwaad gemaakt op de persjongens, die hun verslagen van de 1 mei-feesten
•met andere dan rode inkt hadden geschreven. Weihoe, zij hebben het aangedurfd de draak te steken
met de duurbare rektoisieten van de verdrukte en
de door de honger uitgemergelde proleten ? Schart:de over hen en hun pennen !

niet
opportuun...
Te
Middelkerke-aan-Zee
behaalde de Vlaamsgezinde
lijst « Stem van het Volk »
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober jl. een
schitterende
overwinning.
Niet minder dan 5 van de 13
zetels werden in de wacht
gesleept, en lijsttrekker Inghelram behaalde een voorheen te Middelkerke nooit
gezien aantal voorkeurstemmen. Het kwam tot een bestuursakkoord met de CVPlijst (3 zetels) en vanzelfsprekend werd de h. Inghelram als burgemeester voorgedragen. Maar nu heeft de
Waalse voogd Harmegnies
laten weten dat hij de kandidatuur van de h. Inghelram « niet opportuun » acht.
De reden : de h. Inghelram
kreeg te maken met de repressie, zie je .. Een lokaal
patriottisch
groeperinkje
had daar de h. minister van
Binnenlandse Zaken op gewezen. De meerderheidspartijen hebben echter opnieuw de kandidatuur van
de h. Inghelram gesteld.
Het is biezonder ergerlijk
dat een stelletje haatzaaiers
26 jaar na de oorlog nog altijd gehoor schijnt te vinden bij een « Belgisch » minister. Ergerlijk ook dat een
Waal zich op dergelijke manier inlaat met een tipisch
Vlaamse
aangelegenheid,
waarvan hij geen snars begrijpt. Als je 't ons vraagt :
het is heel wat minder « opportuun » dat een partijdige
wetten-uitlegger als Harmegnies minister blijft dan
dat de door het eigen volk
geplebiciteerde h. Inghelram burgemeester zou worden. In een gefederaliseerde
staat zou een dergelijke bevoogding onmogelijk zijn.

gezondheidspolitiek...
De zoveelste rel in de
Eyskens regering is deze
maal een stuip over de ziekteverzekering en de gezondheidspolitiek geweest. De
kwestie is trouwens nog niet
opgelost geworden tijdens
de marathonzitting van de
kabinetsraad deze week,
waarop het «globaal pakket»
werd klaargestoomd.
Dit is een gelegenheid om
even de aandacht te vestigen
op iemand die in die Eyskens-regering vanwege de
Vlamingen niet de aandacht

heeft gekregen die hij, helaas, verdiende : minister
Namèche van Volksgezondheid. Akkoord, Namèche is
een kleurloos individu met
een weinig briljante IQ.
De Vlamingen
hebben
zich terecht geërgerd over
de toestanden in de COOziekenhuizen te Brussel en
over de benoemingen van
franskiljons in de Eyskenskommissies voor geneesheren-specialisten.
Er is nog heelwat erger
in stilte gebeurd.
Sinds dr. Marteau, de
kommunist, in 1945 Volksgezondheid mocht herbevolken
is het daar nooit zo heel
pluis meer geweest. S. Halter, de huidige sekretarisgeneraal, is slim en sluw zoals zijn baas onbenullig is.
Talloze kumuls garanderen
hem een super-kapitalistisch
inkomen : hij kan dus rustig
zijn tijd besteden om zijn
rabiate Vlamingenhaat af
te reageren en zijn linkse
vrienden, vooral in de Brusselse ziekenhuizen, een handje toe te steken.

...in de
branding
Aldus wordt thans voor
éénzelfde prestatie namelijk een verpleegdag (d.i. de
verpleging gedurende 24 u.
in een gezondheidsinstelling)
te Brussel gemiddeld ca.
2000 fr. betaald tegenover
ca. 400 fr. gemiddeld in
Vlaanderen, zijnde vijf maal
meer ! ^
Nu moet men weten dat
die verpleegdag een kwestie
van leven en dood is niet alleen voor de instellingen,
maar ook voor de patiënten :
aantal en kwaliteit van de
verplegenden, apparatuur en
instrumentarium zijn uiteraard funktie van het geld
dat men ervoor kan spenderen. Zo bekeken is het hachje van een Brusselaar de
Belgische Staat dus vijfmaal
duurder dan dat van een
Vlaming. Dat is een eerste,
heel kras feit !
Er is echter nog meer aan
de gang : Namèche en Samuel Halter hebben nu een
kampanje ingezet tegen de
Vlaamse instellingen zélf.
Er zouden nl. teveel ziekenhuisbedden zijn in Vlaanderen ! En de zieken zouden er
te lang in worden gehouden.
Daarbij komt ook de ideologische oorlog kijken tegen
de vrije (meestal katolieke)
instellingen, die overwegend
zijn in Vlaanderen.

Nu we het toch over de Berchemse staatsminister
en partijvoorzitter hebben : hoe moet dat nou ?
Twintig jaar lang heeft Jos Van Eynde in « Volksgazet » de taalproblemen en de kommunautaire
vraagstukken genegeerd of afgewimpeld als « des
faux problèmes », waarvoor de arbeiders — waarvan hij, per definitie, de spreekbuis beweerde te
zijn — helemaal geen belangstelling hadden en
mochten hebben. Uit de duizende hoofdartikels van
Van Eynde zou trouwens een voor hem vernietigende bloemlezing te maken zijn over de manier,
waarop hij de arbeiders tot konsumptie-idioten wilde degraderen. Een klein voorbeeldje ? Toen De
Saeger onder de regering Lefèvre de flamingant
bij uitstek speelde — oh, waar zijn de tijden ! —
als hoofd van het Komitee der Acht zaliger gedachtenis en onder meer zijn roemruchte verklaring
over het verwerpen van de grendels — nogmaals :
oh, waar zijn de tijden ! — aflegde, kreeg hij vanuit de Somersstraat dagelijks een donderend artikel
naar het hoofd geslingerd. « Geen ziekteverzekering, geen taalwetten » titelde Van Eynde nog boven zijn kopartikel in de dolle juli-maand 1963.
Waarmee hij bedoelde dat de door de CVP « gevraagde » taalgrensafbakening er niet zou komen,
als de sossen « hun » hervorming van de onzalige
ZIV niet kregen.
De tijden zijn sindsdien wel een beetje veranderd
Jos Van Eynde heeft tegen wil en dank moeten
leren, dat niet iedereen zijn superieure verachting
voor de « faux problèmes » deelde. Zo komt hij er
toe, zichzelf thans op gezette tijden een brevet van
« goede Vlaming » af te leveren. Daarenboven
schoppen zijn Brusselse partijgenoten hem zo vaak
en zo grondig tegen de kont, dat hij er zowaar een
beperkt anti-hoofdstedelijk kompleksje van gekregen heeft.
Ernstig is dat allemaal niet. De wezenlijke dingen blijven, zoals ze altijd geweest zijn : de officiële socialistische dóktrine, zoals die door de BSP
beleden wordt, blijft weinig of geen plaats bieden

Het is nl. nog altijd zó
dat men de verplegingsinstellingen ziet als politieke
bastions en dat de gezondheidspolitiek er in bestaat,
de mensen liefst te laten
kreperen die in een « verkeerd » bed zijn gaan liggen.

leven van
illuzies
De heer Vanaudenhove,
stichter-voorzitter van de
PVV, moest een week geleden een spreekbeurt honden
te Namen. Er werd nogal
uitgekeken naar dit opdeden, omdat men over het algemeen verwachtte dat Vanaudenhove te dier gelegenheid het PVV-heft weer steviger in handen zou nemen
en dat hij te Namen een
« kruistocht » doorheen gans
het land zou inzetten.
De gewezen PVV-voorzltter werd door ziekte weerhouden. Hij liet zijn redevoering geworden aan de
Naamse partijgenoten, die
deze tekst lieten voorlezen
op de bijeenkomst.
Veel viel er niet uit te Ieren. Behalve dan dat de man
van Diest zich levensgrote
begoochelingen blijft maken. Hij schreef onder meer,
dat hij vast gelooft in een
evolutie in de rich' g van
het
twee - partijenstelsel,
waarbij de PVV één van de
twee groten zou zijn. Hij
verwachtte zelfs, dat de
PVV ooit nog eens alleen zal
regeren !
De heer Vanaudenhove
moet wel héél ziek zijn om
zo te ijlen. Met de PVV gaat
het zó goed, dat de partij
zich de « weelde » kan veroorloven van om de haverklap t a l r i j k e r wordende
scheurpartijtjes. De man
van Diest heeft de PVV ooit
eens gedacht en gesticht als
het laatste, maar sterkste,
bolwerk van het unitarisme.
De liberale partij is inmiddels meer dan welke andere
partij ook verdeeld en verscheurd door de kommunautaire problemen.
Vooral te Brussel gaat het
slecht : de minder en de
meer ekstreme blauwe hanen zitten mekaar dagelijks
In de veren, voor zover ze
niet aan het kraaien zijn tegen de blauwe leeuwen. En
daar de PVV, meer dan welke andere partij ook, een
Brusselse aangelegenheid is,
gaat het met de kandidaatmeerderheidspartij (ha-ha)
«teeds maar verder bergaf.

voor die aspiraties van de mensen die zich verborgden voelen met hun volk en hun taal.
Of toch ? Hoe groot was dan niet de verbijstering
van iedereen, die moest vaststellen dat de 1 mevviering te Brussel totaal in het teken van de taaistrijd stond. Maar dan effe omgekeerd : wat de
Brusselse BSP-ers zo nauw aan het hart lag, was
de fameuze « liberté du père de familie ». En zch
waar, een Vlaming was opgetrommeld om er de
liberté-strofen van Simonet en Degroeve te voorzien van een refreintje : de heer Debunne, grote
manitoe van het A B W , was van liberté-dienst.
Tot dusver was de cinische uitbuiting van de
kleine Vlaamse mensen te Brussel een van de misselijkste kenmerken van een verfoeilijke bourgeoismentaliteit. Alle ernstige sociologische studies hebben aangetoond dat het verfransingsproces gebeurde onder de sociale druk van de parvenu's en dat
de weerloze kleine man er zowel sociaal als menselijk het slachtoffer van was. De hoorndulle Brusselse liberalen hebben, daarvan, tot in het karikaturale toe, het bewijs geleverd. Uitgerekend nu
echter dekt het A B W , waarvan toch ook driehonderd duizend leden Vlamingen zijn, deze reaktionaire aanslag. De « faua: problèmes » zijn nu opeens wél ernstig genoeg om als 1 mei-tema te dienen
in de demagogische jacht op de Brusselse kiezers.
Aldus is Debunne de bondgenoot geworden van
de « sekretaresse » van PVV-voorzitter Descamps,
die zo goed aan de Brusselaars kon uitleggen waarom de grondwetsherziening een prijzenswaardige
zaak was. (Het moet trouwens gezegd, dat de goede
verhouding tussen een Debunne en een sekretaresse
steunt op stevige tradities...)
Uit het wassen beelden-muzeum van mei onthouden we dit jaar vooral, dat de stand van de
« Stomme van Portici » vervolledigd werd met de
beeltenis van een Vlaamse knecht.
dio gene$
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na de verkiezingen :
waarschijnlijk
een "onmogelijke" regering
(jeeveedee) Met de uitslag: van de verleden week
woensdag- g:ehouden verkiezingen voor de Tvfeede
K a m e r (kamer van volksvertegenwoordigers) zit
in Nederland iedereen zo'n beetje in zijn maag. Het
nieuwe parlement is immers weliswaar geformeerd,
m a a r hoe de regering die het kabinet-De Jong gaat
opvolgen, in elkaar zal steken, durft niemand te
voorspellen. De vier bestaande regeringspartijen
{drie kristelijke groepen en de liberalen) leden namelijk stevige verliezen, zo dat ze geen meerderheid meer bezitten, m a a r de winst van de oppositiefroepen (socialisten, D'66 en radikalen) is eveneens niet groot genoeg voor het vormen van een
eegering die op een meerderheid in de k a m e r k a n
steunen. De enige mogelijkheid om toch tot een
« werkbaar » kabinet te komen bestaat voor de ex•egeringspartijen in een akkoord met de Demokra^
(Ische Socialisten van Willem Drees jr, m a a r de
konfessionelen voelen weinig of niets voor zo'n
overeenkomst. De « Drees-partij » is Immers voor
«tevige bezuinigingen terwijl de kristelijke partijen
juist m e t een ambitieus program, dat onvermijdelijk tot lastenverhoging zal leiden, de verkiezingen
waren ingegaan. Vooralsnog is er dan ook geen uit^ c h t op, dat Nederland spoedig een nieuwe regering
heeft.
De opmerkelijkste resultaten die de stembussen
(^leverden, w a r e n : vier zetels verlies voor de Ka(loheke Volks-Partij (van 39 naar 35), vijf zetels
winst voor de P a r t i j van de Arbeid (van 34 n a a r
S9, waardoor de socialisten nu de grootste partij
van het land vormen) en vijf zetels winst voor de
Demokratische Socialisten "70 (van 3 n a a r 8). De
K V P had ook bij de verkiezingen van vier jaar
geleden reeds zware verhezen geleden — in 1966

de xoetwaterhetze
Tegen het
Benelux-verdrag hebben de Franstaligen
— niet in het minst de Brusselaars van « Le Soir » —
steeds storm gelopen. Dat
Benelux tot op heden zowat
een lege dop gebleven is,
mag trouwens op het krediet van deze incivieken geschreven worden.
Incivieken '' Herhaaldelijk
is i m m e r s gebleken
dat
F r a n k r i j k d u i d e l i j k een
hand in het spel heeft, onder
meer wanneer het om havenbelangen gaat. De verbinding van de E-3 m e t het
Franse wegennet wordt gesaboteerd om Duinkerke en
Le H a v r e te bevoordeligen.
Waalse agitatoren worden
ingezet om de Antwerpse
belangen te dwarsbomen. De
Waalse Ekonomische Raad
m a a k t een reuze-rel rond
Zeebrugge. Enzoverder.
Er is thans een nieuw hetze-kapitel ingezet. Nadat de
« Soir » en de « Libre »
reeds begonnen waren, werd
verleden maandag ook de
RTB, m e t de uitzending « Situation 1971 », ingeschakeld:
het k w a m er op aan, stemm i n g te m a k e n tegen de
Vlamingen in verband met
de levering van zoetwater
dat, via de Maas en het Albertkanaal. onder meer de
nieuwe Schelde-Rijnverbinding zal mogelijk makon. In
dit verband wordt de bouw
van een stuwdam op de Boven-Lesse overwogen. In de
franstalige Brusselse kranten worden reeds hete krokodillentranen
geschreid
over het lot van de a r m e
Walen die stroomafwaarts
van de stuwdam zullen wonen en die dag en nacht bedreigd worden met overstromingen en andere vreselijke
rampen...

akkoord,
heren !
Onnodig te zeggen dat de
idee, dat de Vlamingen zou
den kunnen profiteren van
het r e g e n w a t e r dat uit de
Waalse hemel
valt, alle
Waalse h a r t e n in woede doet
ontvlammen. Alle Waalse
hoofden zijn dan ook de
meest infantiele argumenten bijeen aan het zoeken.
Tenslotte komt dan de aap
uit de mouw : de Vlamingen
zullen het « Waalse » water
moeten betalen, in franken
en per kubieke meter.

bezat ze nog vijftig kamerzetels ! —, m a a r vrfj algemeen schreef m e n die nederlaag van toen toe
aan de beruchte « nacht van Scbmelzer » w a a r i n
de katolieke kamerfraktie h a a r eigen KVP-PvdAregering liet struikelen. Nu echter ditmaal niet
minder dan bijna 450 duizend stemmen minder op
de KVP-lijst werden uitgebracht dan in 1967. is
het duidelijk dat de afbrokkeling van het katolieke
politieke bolwerk van struturele aard is. Met andere woorden : de dekonfessionahsering m de Nederlandse politiek zet zich evident voort. Voor wie de
raken helder wenst te houden, is dit zeker een verheugend vei'schijnsel.
aardverschuiving
Zoals bekend zijn de leiders van de KVP al enkele jaren bezig met plannen om samen met de twee
andere grote kristelijke partijen (Anti-Revolutionairen en Kristelijk-Historischen) één grote kristendemokratische partij te stichten. Het is de vraag
of op dat voornemen nu niet een stevige domper is
gezet, want de verkiezingen wezen uit dat ook AR
en K H hun aanhang aan het verspelen zijn. Het
konfessionele aandeel in de Nederlandse politiek
zakte vorige week met bijna 8 percent en dat betekent, gezien m de bestaande verhoudingen, nie+s
meer of minder dan een aardverschuiving. Algemeen wordt verwacht dat de konfessionele partijen
een volgende keer nog verder achteruit zullen gaan
omdat dan ook de 18-jarigen mee mogen stemmen.
(Thans is de kiesgerechtigde leeftijd 21 j a a r ) . Een
van de grote landelijke dagbladen schreef het dan
ook zo : « Men ziet het moment naderen waarop de
drie konfessionele partijen niet langer de machtigen
van onze politiek zullen zijn, m a a r de machtelozen».
Het verlies van de kristelijke partijen, m a a r ook
van de liberalen die een zetel moesten prijsgeven,
wijst tevens op ontevredenheid over het beleid van
de regering-De Jong. Het is wel zeker dat grote
groepen arbeiders die vroeger op de konfessionele
partijen stemden, thans ietwat naar « links » afsloegen in v e r b a n d met het zwaar bekritiseerde
loon- en prijsbeleid van het vorige kabinet. De
Partij van de Arbeid heeft daarbij zeker zijde
gesponnen. Niettemin is het vreemd dat de partij

En als we nu eens akkoord
zouden zijn ? Tegen een interregionale
boekhouding
hebben de Vlamingen stellig
geen bezwaar ; ze kunnen er
alleen m a a r goed bij varen.
Om te beginnen mogen de
Walen dan alvast op de passiefzijde de meer dan tien
miljard schrijven van de
Vlaamse RMZ-bijdragen die
jaarlijks geruisloos n a a r de
Waalse gepensioneerden en
gepriviligeerden afvloeien.
En die tien miljard vallen
niet uit de Vlaamse hemel ;
ze komen uit de zakken van
de Vlamingen die er hard
voor gewerkt hebben.
Daarover zullen de «Soir»,
de «Libre» en de hele RTB
echter zwijgen dat ze zweten !

In dat geval echter moeten de niet-gesindikoerden
negen dagen werkloosheid
uitgekeerd krijgen. En het
P e r m a n e n t Komitee staat op
het — zeer logische standpunt — dat dan ook maar
werkloosheidsvergoeding
moet
uitgekeerd
worden
voor de periode van de grote staking.
Er belooft nog heel wat
heibel rond deze kwestie te
komen. Verleden dinsdag
joegen
de arbeiders
de
ABVV-délégués weg van de
mijn Winterslag. Heel de
uitbetalingskwestie en de
wijze waarop stakingsgeld
en werkloosheid misbruikt
worden in deze tijd van sociale verkiezingen doet de
arbeiders walgen !

abvv geeft
het voorbeeld

soens en
dubbel proficiat

Zoals te verwachten viel,
heeft ook het ACV begin dezer week de staking in de
Limburgse mijnen stilletjes
opgedoekt. Sterk gemaakt
door een ministeriële toezegging achtten de christen
sindikalisten het ogenblik
gunstig om de aktie te beëindigen en om in de peis en
vree de elektorale rezultaten van de operatie te plukken.
We zijn echt benieuwd om
de uitslag van de sociale
verkiezingen in het kempisch bekken te kennen.
Reeds nu staat vast, dat de
arbeiders het sindikaal opbod, de sindikale maneuvers
en de sindikale ontrouw
meer dan moe zijn. Slechts
de helft van de stembrieven
was afgehaald binnen de
daarvoor gestelde termijn.
Deze week stuurde de mijndirektie bedienden naar de
lampenzaal
om daar
de
mijnwerkers een stembrief
m e t of tegen de goesting in
de hand te drukken.
Inmiddels is er, na het
beëindigen van de staking,
een nieuw schandaal. Het
ACV tracht zoveel mogelijk
ABVV-ers te doen overlopen ; als premie wordt daarbij de uitbetaling van de
laatste
stakingsweek
beloofd.
Het ABVV van zijn kant
heeft toegezegd, vier stakingsdagen te zullen betalen ; tevens maakt het thans
dossiers op voor een week
werkloosheidsvergoeding.
Het zou er op neerkomen
dat de ABV V-leden vier dagen stakingsgeld en vijf dagen werkloosheid uitgekeerd
krijgen.

Op het ogenblik dat burgemeester Soens stoïcijns kalm
maar
hardnekkig
doelbewust de Franse furie in het
Strombeekse
gemeentehuis
trotseerde op 26 april, stond
hij op vele plaatsen in het
Vlaamse land « op de agenda » van de gemeenteraadszittingen. Meestal waren het
Volksunieleden die een simpatiemotie of telegram aan
Soens ter goedkeuring voorlegde. Ter ere van de anderen moet gezegd dat (des te
meer naargelang men minder gebonden is aan de «grote politiek») het Vlaams refleks zo gezond is, dat op
vele plaatsen zonder veel
diskussie en als een geval
van doodnormale Vlaamse
a l g e m e n e solidariteit de
tekst onderschreven
werd
door praktisch iedereen. Het
is moeilijk een overzicht
hiervan te krijgen. De verslagen verschenen meestal
slechts in de lokale pers. Met
verontschuldiging aan degenen die we niet gezien hebben dan toch al een proficiat
voor de gemeenteraadsleden
van : Sterrebeek (ook aan de

van Drees óók zo'n sprong n a a r voren maakte, want
men kan zeker niet staande houden dat de Demokratische Socialisten '70 op de bres staan voor de
werknemers. Opmerkelijk is dat deze groepering
stemmen trok van oud en jong, van links en rechts»
Een duidelijk gezicht heeft deze jonge partij dus
niet. al zal het bezuinigingseffekt (belastingverlaging !) een hoop mensen wel hebben aangesproker*
Zoals hierboven al gezegd levert dit uitgangspunt
van Drees nu juist het grote bezwaar op om samen
met de kristelijke partijen te gaan regeren. Om
dezelfde reden valt ook niet te verwachten dat
DS'70 in de slag zal gaan met de progressieve kombinatie. want ook deze achten lastenverzwaring
nodig met het oog op de uitbreiding van kollektieve
voorzieningen.
water in de wijn
Nederland gaat dus een lastige en wellicht lange
tijd tegemoet waarin op een of andere manier de
regeerbaarheid van het land weer in orde gebracht
moet worden. Komende week dinsdag is er een
kamerdebat over de aanwijzing van een formateur,
maar gezien de thans ontstane krachtverhoudingen
vreest men dat zulk een debat niets zal opleveren.
In dat geval zal de koningin waarschijnlijk de fraktieleider van de grootste partij, de socialisten dus,
bij zich verzoeken. Deze leider, drs Joop den Uyl,
had al vóór de verkiezingen een « alternatief kabinet » op papier staan, maar het ziet er naar uit dat
hij hiermee niet durft te gaan regeren. Bij de eerste
de beste (of de slechtste !) gelegenheid zou het parlement hem immers kunnen laten struikelen en
uiteraard op een punt dat bij nieuwe verkiezingen
ongunstig voor de progressieve kombinatie zou
uitvallen.
Het mees.t waarschijnlijke is daarom ondanks alles tóch een regering van de « oude » kabinetspartijen, aangevuld met DS'70. Van weerskanten zal
dan echter zoveel water in de wijn moeten worden
gedaan dat van een krachtig beleid nauwelijks sprake zal kunnen zijn. Dat is dan het wat sombere
vooruitzicht dat de wel opzienbarende, maar niet
« beslissende » verkiezingen van het voorjaar 1971
ons hebben opgeleverd.

poort van Brussel), Ooigem,
Waarschoot, Berlaar, Koningshooikt.
Waasmunster,
Nevele, Wolvertem, Zandbergen, Denderhoutem, Hoeleden, Mariakerke, die zich
niet gelegen lieten aan het
foefje van de « onontvankelijkheid ».

beverige
tussensoort
Op het ogenblik dat Brusselse burgemeesters openlijk
aankondigen dat zij publiek
wetsovertreder zullen spelen
vanaf 1 september, beven de
« Vlaamse » CVP-ers van
schrik. Die Brusselse BSPers durven zich dan nog socialisten noemen. Als praktisch in elke Brusselse gemeenteraad moties gestemd
worden aan de lopende band
om de anti-Vlaamse liberté
van de peerdefamilie te bezingen dan waren er velen
in Vlaanderen die wel « zouden willen, m a a r niet durven» (of is het omgekeerd?).
Lode Craeybeckx k w a m voor
de zoveelste maal af met
wat juridisme. In Berchem
vertelde Van Eynde hetzelfde over « gevaarlijke precedenten ». Men is staatsminister of niet ?
In dergelijke gemeenten
werd het dan toch nog een
gelukstelegram aan Soens.
Of een simpatieverklaring
van de verschillende frakties die dan in het verslag
werd genotuleerd. Zo verging het ook in Roeselare.
Eén opmerking. Men spreekt
zoveel over verfijnde demokratie. Over meer inspraak
van beneden naar boven.
Wordt het dan geen tijd dat
de verkozenen op gemeentelijk vlak via moties, wensadressen of adviezen de demokratische stem van hun
gemeenschap kunnen doen
klinken ? Het wordt hoogtijd dit beginsel te valoriseren via een aanpassing van
de gemeentewet.

...en platte
kruipers
Er blijft in deze solidariteitsaktie met de Vlamingen
van Strombeek-Bever een
derde soort. De platte kruipers voor Brussel. BSP-minister Harmegnies had gesproken,
Deurne's burgemeester Dequeecker kwaakte hem na, en maakte zich
bepaald kwaad tegen Volksunie en CVP, die toch aan-

drongen op
ontvankelijkheid. Mechelen : partijbons
Van Daele (BSP) met zijn
schepen Van Stappen, een
De Saegerslaaf, deden of ze
de regering zelf waren. En
in Duffel reageerde seniele
Van H a m m e zijn Volksuniehaat nog maar eens af, terwijl Van Mechelenboy Verhavert weer m a a r de bek in
de p l u i m e n hield. Sint
Amandsberg, Kortrijk en
Herent gingen er over stemmen of het nu ontvankelijk
was of niet. Het toppunt
k w a m in Herent.
De BSP-CVP-meerderheid
verwierp de motie met negen tegen vier. Van die negen zijn er vier lid van de
VVB. Bij dergelijke houding
kan men wel zeggen dat die
lidkaart dan ook maar moest
dienen om tegen 11 oktober
70 te kunnen veinzen dat
m e n ook Vlaamsgezind was...

een kultureel
akkoord
op snaren
Wij staan wel niet alleen
om ook vandaag te herhalen
dat het Belgrisch-Nederlands
kultureel akkoord niet gegeven heeft wat er van verhoopt werd en van officiële
zijde steeds voorspeld. De
ziel ontbrak al te dikwijls.
De achterdocht
om niet
meer te zeggen. De afkeuring en tegenwerking van
Franstalige kant heeft het
ganse opzet al te dikwijls
lood in de vleugels gegeven.
Vieringen en herdenkingen
zijn er genoeg geweest, officiële redevoeringen
nog
meer. Zo ook nu natuurlijk
wanneer op 13 mei in het
Paleis voor Schone Kunsten
het 25-jarig bestaan (ja zolang al) van dit kultureel
akkoord wordt gevierd. De
eerste-ministers Eyskens en
De Jong zullen er zijn. Boudewijn komt ook. En voor
« onze Waalse vrienden »
spreekt het ook een taal dat
speelt. Het « ensemble d'Archets Eugene Ysaye » luistert op, zoals dat heet bij die
geleaenheden. Zij staan trouwens op peil, al zijn er even
degelijke Vlaamse muziekensembles, waarvan echter
op deze kultuurmanifestatie,
die dan toch belangrijk is of
zou moeten zijn, voor de Nederlandse-Vlaamse kulturele
samenwerking, geen spoor te
bekennen valt. Maar of dit •
zal volstaan om voor F D F en
Co de toenadering tot Nederland op haren en snaren t e
zetten betwijfelen we sterk.
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f. van der eist en g. siegers op

te eisden

feest van de arbeid
Tj-c.) De Volksunieafdeling Maasmechelen organiseerde een Feest van de Arbeid
top de vooravond van 1 mei, waarop algemeen voorzitter Frans Van der Eist en
oud-voorzitter van het P e r m a n e n t Komitee Siegers het woord voerden. Beiden
Stelden het sociaal bewogene en de sociale motieven van het Vlaamse volksnationalisme centraal. Ze werden ingeleid door afdelingsvoorzitter Erik Van Mulder.
sociale rechtvaardigheid
Gerard Siegers gaf in zijn radikale
uiteenzetting een overzicht van de sociale-ekonomische evolutie in Limburg,
bijzonderhjk in het Kempens kolenbekken. Van « Zwartberg » trok hij de lijn
door via de « grote staking » tot de huidige moeilijkheden en stakingen in het
bekken. Hij klaagde hierbij in scherpe
bewoordingen de dubbelzinnigheid van
d e politieke vakbonden aan, die zich
meer bekommeren om sindikale en politieke machtsposities dan om de belangen van de arbeider. De arbeiders staan
in de huidige stakingsbeweging zeer
wantrouwig t.o.v. de vakbonden, geleid
door vakbondsleiders die veelal verworden zijn tot vakbondspatroons.
Siegers stelde een groot vraagteken
Rchter het demokratische karakter van
de sindikale verkiezingen, waarbij de
monopolie positie van de 3 vakbonden
leidt tot gedwongen «representativiteit».
Tot slot duidde Siegers de weg aan
van de Vlaamse arbeider : de politieke
en sindikale strijd voor een vrij Vlaanderen, waarin de sociale rechtvaardigheid een werkelijkheid moet worden en
dus de kleine Vlaamse man zijn rechtmatige plaats op alle vlakken inneemt.
de sociale zin van het
federaii'me
Voorzitter Van der Eist behandelde
dan uitgebreid de sociale politiek van
de Volksunie. Hierna volgt bijna integraal het betoog van onze partij-voorritter.
«Men heeft gepoogd en men poogt nog
af en tóe de "Volksunie als eeti « t a a l oartij » te doen doorgaan. Ik heb daartegen steeds verontwaardigd en krachtig geprotesteerd.
"Vij zijn geen taalflaminganten, m a a r
Vlaams-nationalisten. Voor de Vlaamsnationalisten is de Vlaamse kwestie
nooit alleen maar een taalkwestie geweest, maar een nationale kwestie :
onze zorg en onze belangstelling gingen
en gaan naar alle problemen die onze
volksgemeenschap aanbelangen.
Van bij het ontstaan van de Volksunie, onze partijkongressen zijn er het
bewijs van, hebben wij ook ruimschoots
aandacht besteed aan de sociaal-ekonornische levensvoorwaarden van
het
Vlaamse volk in het algemeen en van
de onderscheiden bevolkingsgroepen.
Wij mogen er fier op zijn dat wij
baanbrekers geweest zijn, dat wij de
anderen vóór gegaan zijn met ons programma en onze aktie voor « w e r k in
eigen streek». voor de industrialisatie
van het Vlaamse land, voor meer welvaart.
Vlaanderen, miserieland
Ik moet hier herinneren aan de toestanden die in dit land bestonden in de
jaren toen de Volksunie met haar aktie
be!?on.
De verwaarlozing van het Vlaamse
landsgedeelte, geteisterd door werkloosheid, door pendelarbeid, met lage lonen
en een veel lagere levensstandaard dan
Wallonië of Brussel. Vlaanderen als
arbeidsreservoir voor de Waalse industrie, voor de industrie van Noord-Frankrijk, voor Brussel.
Oo het Vlaams
Wetenschappelijk
Ekonomisch Congres te Leuven in 1953
werd vastgesteld dat de werkloosheid m
Vlaanderen 10 % van de arbeidende
kl-asse trof tegen slechts 2 % in Wallonië. Dat 80 % van de totale jeugdwerkloosheid in Vlaanderen
voorkwam.
Prof. Van Mechelen in zijn boek over
c'e ontwikkeling van de volkskracht in
Vlaanderen wees er op dat de werkloosheid in Vlaanderen bij laag-konjunkt u j i zelfs opliep tot 20 S^. Daarbij
schatte hij op 225.000 de Vlaamse pendelarbeiders die naar Franstalige gebieden gingen werken. In 1950 was er, in 1
jaar, een uitwijking van meer dan
25.000 Vlamingen naar Wallonië en
Brussel . 28 % van de bevolkingsaangroei in het Vlaamse land ging aldus

door uitwijking voor Vlaanderen verloren.
De lonen uitbetaald in het Vlaamse
land lagen veel lager dan de lonen in
Wallonië.
Vlaanderen was een miserie-land en
niemand, noch de politieke partijen,
noch de sindikaten, noch de regeringen
deed ook maar iets om hieraan te verhelpe.
Het werd als een onvermijdelijk
noodlot beschouwd, en een man als mijn
betreurde vriend, wijlen prof. Karel
Pinxten, was een roepende in de woestijn, wanneer hij pleitte voor de industrialisatie van Limburg.

bevoorrecht v/allonië
Ieder initiatief ten gunste van Vlaanderen werd onmogelijk geacht, maar ondertussen gingen alle gunsten van de
staat naar de Waalse industrie.
Zo werd de Marshall-hulp, na de oorlog door de VSA verleend, bijna uitsluitend, (afgezien van de uitgaven voor de
havens, die dan nog geschiedden in
funktie van de export van de Waalse
zwaar-industrie) aangewend voor Wallonië.
Op het VI. Wetensch. Econ. Kongres
te Leuven van 1953 verklaarde de huidige eerste-minister, prof. Eyskens nog
koudweg : « Het is vanwege de Vlamingen misplaatst sentimentalisme zich te verzetten tegen een verplaatsing van arbeidskrachten n a a r Wallonië. De werkliedentreinen en het verblijf der arbeiders in
Wallonië, gescheiden van hun familie,
zijn moreel en sociaal ongunstige oplossingen. Het w a r e veel beter dat een deel
van onze Vlaamse arbeidersbevolking
zich voor goed in Wallonië zou gaan
vestigen ».
Dat was de mentaliteit van een voorman van de CVP. die bereid was van
Vlaanderen een stervend land te maken.
En dit werd gezegd op een ogenblik
dat men in Nederland reeds de verwezenlijking van de eerste industrialisatienota achter de rug had : van 1948 tot
1952 had men in Nederland door planmatige
indsurialisatiepolitiek
211.000
nieuwe arbeidsplaatsen in de industrie
gecreëerd.
w e r k in eigen streek
Ik eis de eer op dat ik de eerste geweest ben om in het Belgisch parlement
de aandacht te vestigen op het voorbeeld van Nederland en het probleem
te stellen van werkgelegenheid in eigen
streek. Ik herinner mij nog dat ik daarbij gebruik maakte van een folder uitgereikt m het Amerikaans paviljoen op

schandelijke discriminatie

de Wereldtentoonstelling van 1958 waarin te lezen stond : «Vroeger moesten
de mensen leven in de streken waar de
industrie zich bevond. Heden vestigt de
industrie zich daar waar de mensen
wensen te leven ».
De Volksunie heeft een enorme inspanning geleverd om deze gedachten
ingang te doen vinden en aldus een
bres te slaan in de traditionele Belgische, anti-Vlaamse politiek. Wat ons
daarbij gedreven heeft was sociale bekommernis : bekommernis om het lot
van onze Vlaamse arbeiders, van onze
Vlaamse mensen, van gans onze gemeenschap.
Wij zijn gelukkig te mogen vaststellen dat de toestand sedertdien verbeterd
is.
help u zelf
Deze verbetering hebben we met in
de eerste plaats te danken aan Belgische regeringen, partijen of sindikaten,
maar aan een samenloop van gunstige
omstandigheden aan Vlaams initiatief.
Het tot stand komen van de Eurom a r k t was een eerste gunstige faktor,
omdat ondernemingen van buiten deze
markt, vooral Amerikaanse, de noodzaak ondervonden filiaal-bedrijven op te
richten binnen de grenzen van de Euromarkt.
Daar waar van Belgische zijde steeds
beweerd was dat het Vlaamse land zich
niet leende voor industrie-vestiging, ontdekten buitenlandse investeerders integendeel dat dit Vlaamse land zich uitstekend leende voor industrievestiging.
Hulde moet dan ook gebracht worden
aan de Ekonomische Raad voor Vlaanderen en de provinciale ekonomische raden die veel meer gedaan hebben voor
industrie-vestiging in het Vlaamse land
dan de regeringen of hun Brusselse administratie.
Integendeel hebben zij onophoudelijk
gepoogd, ook met oneerlijke middelen,
door het beloven van grotere voordelen,
potentiële investeerders uit Vlaanderen
weg te houden en naar Wallonië te lokken.
Dat is de Belgische politiek geweest
en is het nog. Ook nu nog worden wij
op schandelijke wijze benadeeld. Maar
wij staan alleen om dit aan te klagen.

Welke weerklank heeft mijn recente
interpellatie, gericht tot de eerste-minister, in de Vlaamse dagbladpers gevonden ? Het is alsof het Vlaamse publiek niet mag weten w a t er in dit land
gebeurt en hoe deze regering de Vlaamse belangen verkwanselt.
Ik heb reeds herhaaldelijk in het parlement aangeklaagd dat de ekonomische
expansiepolitiek van haar werkelijk, sociaal doel afgewend wordt, dat objektieve kritieria uitblijven. Dit alles m e t het
opzet Wallonië ten nadele van Vlaanderen op een onaanvaardbare wijze t e
bevoordeligen.
Alhoewel de bevolkingsaangroei en
dus de behoefte aan nieuwe werkgelegenheid in deze ene Vlaamse provincie
Limburg groter is dan in gans Wallonië,
ontvangt Wallonië méér staatshulp dan
gans het Vlaamse land. Niet alleen worden de kredieten voor de regionale expansiepolitiek paritair, 50/50, verdeeld,
m a a r de kredieten voor de sektoriële
politiek en andere kredieten gaan voor
meer dan de helft naar Wallonië. Wij
vragen van de Walen niets, maar wij
eisen op wat ons rechtmatig toekomt,
wat van ons is.
Wij willen onze volkshuishouding
zien als de zorg voor de welvaart van
ons volk, dat is onze eerste plicht.
Wat ons volk, ons arbeidszaam volk
voortbrengt, aan de staat betaalt en
spaart is ons eigen bezit en daarover
moeten wij zelf kunnen beschikken. Ons
federalisme is afgestemd op dit doel :
wii hebben geen vertrouwen in Belgische regeringen, in Belgische ministers,
wij willen dat de zorg voor onze volkswelvaart in onze eigen, Vlaamse h a n d e n
zou berusten, dat wij zelf kunnen beslissen over de aanwending van de financiële middelen door ons volk opgebracht.
Dit werd ons geweigerd door de regering, door de Belgische partijen : de
grondwetsherziening en de ekonomische
decentralisatie kunnen ons niet bevredigen, ook in dit opzicht niet, omdat ons
eigen beslissingsmacht en de beschikking over onze eigen financiële m i d d e '
len ontzegd blijven. Zij blijven ons ontzegd omdat wij, Vlamigen, verder moeten blijven betalen voor Wallonië. Dat
is de waarheid. Jaarlijks worden er,
geen 800 miljoen zoals de eerste minister beweert, maar miljarden overgeheveld van Vlaanderen n a a r Wallonië
door de Belgische staat.
Welnu, wij hebben de plicht te zorgen voor de toekomst van onze kinderen, van de jonge generatie. Wij moeten
er voor instaan dat de nodige werkgelegenheid geschapen wordt.

geen reden tot triomfalisme
Er moet gewaarschuwd worden tegen
voorbarig triomfalisme. De zegekreten
van minister Vlerick over de investeringen zijn misleidend en moeten vooral
dienen om de aandacht af te leiden v a n
zijn eigen pijnlijke kapitulatie.
Vorig jaar reeds verwekte hij 'n politiek incident door te verklaren dat de
gelijke verdeling der kredieten onrechtvaardig en onaanvaardbaar was, dat de
behoeften en de noden in het Vlaamse
land veel groter zijn dan in Wallonië en
dat objektieve kriteria, zoals beloofd in
de regeringsverklaring, dienden toegepast. Niettemin aanvaardde hij de paritaire verdeling der kredieten en hij
heeft voor 1971 opnieuw deze onrechtvaardige verdeling aanvaard !
Op het kongres van het VEV en in de
publikatie «Aspekten van de Vlaamse
ekonomie vandaag en morgen » worden
wij gekonfronteerd met meer realistische en nuchtere cijfers. Wij lezen o.m.
« Van 1961 tot 1968 n a m het aantal arbeidsplaatsen in Vlaandern toe met
91.000 of 5,9 %, maar dat bracht niet de
minste verbetering in de verhouding
beschikbare
arbeidsplaatsen - arbeidsaanbod. Het uitgaande
pendelsaldo
groeide zelfs aan met 9.000 eenheden.»
Wij moeten op onze hoede zijn voor
overdreven optimisme en ons bewust
blijven van het feit dat wij het probleem van de tewerkstelling in Vlaanderen nog niet opgelost hebben.
Tk moet dit hier in Limburg niet onderstrepen. Maar het moet gezegd worde. Want dit is het eerste en het voornaamste sociaal probleem. Voor de op(lees door blz 7 bovenaan)
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lossing van dit probleem is het noodzakelij Ic dat Vlaanderen aan zijn trekken
komt, dat wij niet bestolen worden, dat
de regering ophoudt investeringen uit
het Vlaamse land weg te lokken naar
.Wallonië door de belofte van méér overheidssteun. In deze strijd staat de
Volksunie alleen : alhoewel in de regeringsverklaring van 1968 de toepassing
van objektieve kriteria beloofd werd,
heb ik onlangs de eerste minister moeten interpelleren omdat deze belofte
niet gehouden werd. Wij kregen echter
geen steun van Vlaamse zijde. De Vlamingen van de CVP, BSP en PVV keuren de regeringspolitiek goed.
talloze volksunie-initiatieven
Ik zou hier de aandacht moeten vestigen op de vele initiatieven die reeds
door de Volksunie genomen werden en
die getuigen van onze levendige belangstelling voor de sociale problemen, ook
al kwamen deze initiatieven niet tot
hun recht in de pers en de massa-media.
Ik denk hierbij aan onze partij kongressen, waarop in de loop der jaren
ruimschoots aandacht besteed werd aan
de sociale en de sociaal-ekonomische
problematiek; aan de studiedagen die
wij ingericht hebben voor middenstanders, voor boeren; aan de akties die wij
op touw gezet hebben, en niet zonder
resultaat, op bepaalde terreinen, zoals
voor de hop-kweekers, voor de visserij,
e.a.
Ik wil dan geen gewag maken van de
haast ontelbare tussenkomsten en interpellaties in het parlement door onze
mandatarissen in Kamer en Senaat.
Doch ik wil speciaal vermelden de
uitzonderlijke prestatie die de Volksunie geleverd heeft door de publikatie
van ons « Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor Vlaanderen », dat in 1965
verscheen en waarvan reeds in 1966 een
tweede, herziene en verbeterde uitgave
het daglicht zag. Dit plan was en blijft
een hoogstaande prestatie, die door geen
enkele andere partij geëvenaard werd,
ook niet door de machtige sindikaten.
Dit was studiewerk, dat getuigt van
aktieve belangstelling, van vooruitzicht
en van een eigen visie. Doch daarbij
blijft het niet.
Het sociaal engagement van de Volksunie is een doorleefd, een oprecht engagement. Onze macht en onze middelen
zijn uiteraard nog beperkt. Maar wij
hebben niet geaarzeld ons achter en
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vrije
sindikole
verkiezingen

hoe stemmen ?
Wie in een onderneming werkt, moet'
deze maand zijn stem uitbrengen om'
de kandidaten voor de ondernemingsraden en komitees voor veiligheid en hygiëne te verkiezen. De sindikale verkiezingen duren tot einde mei.
Daarbij wordt hij voor een probleem'
gesteld : moet hij stemmen voor kandidaten van de traditionele sindikaten, die
het monopolie hebben om lijsten in te»
dienen, en dus kandidaten kunnen1
voorstellen die alleen voor hen aanvaardbaar zijn, of moet hij... blanco>
stemmen ?
Een andere keuze is er immers niet,'
gezien de wet op de ondernemingsraden^
en de komitees voor veiligheid en hygiëne bepaalt dat alléén nationaal gegroe• peerde sindikaten met 100.000 leden,.,
kandidaten kunnen voorstellen. (Wijj
vragen ons af welk belang dit heeft bijj
de samenstelling van een ondernemingsraad in een bedrijf).
Om zoals steeds opbouwend te werk^
te gaan en bekommerd om de eendracht
onder de werknemers, geven wij niettegenstaande alles aan alle werknemers^
de raad hun stem ten beste aan te"
wenden en « délégués » te verkiezen1
die zoveel mogelijk waarborgen bieden1
van bekwaamheid, moed, objektiviteitt
en rechtvaardigheidszin.

naast de arbeiders op te stellen in hun
strijd voor sociale rechtvaardigheid.
Ook niet wanneer wij alleen stonden en
door allen aangevallen werden.
zwartberg, de grote staking
Het is niet zonder ontroering dat ik
hier, in Limburg, terugdenk aan Zwartberg en aan de grote Staking. Het is
hier, aan dit Limburgs publiek, dat ik
moet uitleggen hoe schandelijk, antisociaal en anti-vlaams de houding gewest is van de Belgische sindikaten en
de andere politieke partijen. Hier rond
bestaat hetgeen men in het Frans noemt
« la conspiration du silence », het doodzwijgen. Maar wij weten en gij weet
wat hier gebeurd is. Zij hebben geen reden om fier te zijn over hun houding.
Wij wel, want wij stonden, uitgejouwd
en aangevallen, aan de zijde van de arbeiders.
De Volksunie heeft aldus daadwerkelijk bewezen dat zij een sociale, sociaalvoelende partij is.
De verdachtmakingen waarvan wij
het voorwerp zijn, kunnen niet op tegen
de feiten.
onze sociale plicht
Sociaal-vooruitstrevend is en moet de
Volksunie zijn, want wij zijn een volkspartij, en wij hebben ons dan ook steeds
ingezet voor de kleine man, voor de
massa van ons Vlaamse volk.
Wij zullen steeds streven naar grotere
sociale rechtvaardigheid, naar een gemeenschap waarin de sociale rechtvaardigheid geen slogan is maar toegepast
en beleefd wordt. Wij zullen er niet
voor terugschrikken een politiek te voeren die hierop gericht is. De Volksunie
is sociaal vooruitstrevend, doch zonder
zioh te laten meeslepen door slagzinnen,
door teorieën. Zonder ons veel te bekommeren om doktrines of teoriën willen wij op de meest doeltreffende wijze
de volkswelvaart in Vlaanderen beveiligen en vergroten en zijn wij bereid
alle maatregelen te steunen voor een
rechtvaardige spreiding van de welvaart, met bijzondere zorg voor de minst
bedeelden.
zogenaamd progressisme
Ter gelegenheid van 1 mei zal men
wellicht weer komen aandraven met

zgn. « progressieve frontvorming ». Wij
kunnen deze progressieve frontvorming
moeilijk ernstig opnemen wanneer wij
enerzijds de regeringspolitiek zien gevoerd door deze twee zgz. progressieve
partijen en anderzijds de dubbelzinnigheid van de CVP vaststellen, die als een
Janus-met-twee-gezichten zowel de partij is van de konservatieven en de reaktionairen als van de zgz. progressisten,
terwijl de BSP, niet eens in staat is om
met een samenhangend, konkreet programma voor de dag te komen.
Ik moet hier vandaag de regeringspolitiek aanklagen. In Nederland hebben
de regeringspartijen een afstraffing gekregen. Prof. Jelle Zijlstra, president
van de Nederlands Bank, heeft in zijn
jaarverslag de mislukking van het sociaal-ekonomisch beleid van de Nederlandse regering aan de kaak gesteld :
het falen inzake beheersing van lonen
en prijzen, sociale lasten, belastingen en
overheidsuitgaven.

k
kers,
dat de regering scTiuld is aan de
huidige
toestand. Er zijn nog andere
h
faktoren
in het regeringsbeleid die infj
flatoire impulsen veroorzaakt hebben.
fl
De regering wil nu, nu het te laat is,
eeen prijzenpolitiek gaan voeren. Alsof
nmen de prijzen zo maar kan drukken
naar
believen. Het zijn de prijsvormende
n
ffaktoren die determinerend zijn. Wij
zzijn akkoord dat de verbruikers moeten
bbeschermd worden tegen misbruiken,
ddat er moet over gewaakt worden dat
dde prijsvorming niet vervalst wordt,
ddoch de voorstelling die van regeringszzijde gegeven wordt is misleidend : de
regering,
geen enkele regering kan de
r
producenten
verplichten met verlies te
ï
verkopen.
Het is de regering zelf die de
\
prijzen
de hoogte ingejaagd heeft.
l

il

sociale onrust
1
'
Dezelfde kritiek kan en moet uitge- '
bracht worden op onze CVP-BSP-rege- |i
ring : nooit is Honoré Gepluimd zo slecht
behandeld geweest als onder deze rege- |
ring van het progressieve front. Er is i
nauwelijks één bevolkingsklas die de
jongste maanden niet gemanifesteerd |
heeft om uiting te geven aan de toene- i
mende sociale misnoegdheid : midden- i
standers, boeren onderwijzend perso- j
neel, staatsambtenaren, arbeiders...
De sociale onrust is een symptoom I
van het algemeen verzet tegen de afta- |
keling van de levensstandaard door een I
onrustwekkende stijging van de levens- I
duurte. De schuld hiervoor ligt groten- 1
deels, hoofdzakelijk bij de regering zelf,
die een gemakzuchtige politiek gevoerd
heeft, een verkeerde politiek.
schuldige regering
Ik kan hier deze politiek niet ontleden, maar het is duidelijk dat de regering de inflatie in de hand gewerkt
heeft. Deze inflatie, waardoor de koopkracht van het geld steeds vermindert,
is een noodlottig verschijnsel voor het
overgrote deel van de bevolking.
Het is niet alleen door de invoering
van de BTW, met uitzonderlijk hoge tarieven, en waardoor gans de last van de
onrechtstreekse
belastingen
terecht
komt op de schouders van de verbrui-

Niet echter zonder dat elke werkne- recht tot vereniging, met al de gevaren
mer in elk bedrijf al zijn invloed heeft vandien, zoals verstarring en ontbreken
aangewend opdat de kandidatenlijst; van mogelijkheden tot vernieuwing,
werkelijk representatief zou zijn in ge- machtsmonopolie en het ontbreken va»
val bepaalde kandidaten zouden ge- oppositiemogelijkheden.
weerd worden, en niet zonder dat elk
Ook kamerlid Raskin van de Volksvoor zichzelf zou overwogen hebben om
, unie kwam tussen en wees op de konzich als kandidaat aan te melden. Wacht
'. testatie ten opzichte van de kleursindiniet tot men het u vraagt, want men zal
katen in de Kempen. Hij herinnerde
het misschien alleen vragen aan wie aan het voorstel van professor Blanpain,
braafjes in lijn wil lopen.
die het sindikaal monopoliestelsel (hoog
ledenaantal en nationaal uitgebouwd)
wil vervangen zien door de verdeling
sindikale visie van de volksunie
van de vertegenwoordiging over drie
In haar besluiten van het baanbre- niveau's : het afzonderlijk bedrijf, de
kend kongres van 1969 is de Volksunie; bedrijfssektor en het bedrijfsleven in
zeer sterk opgekomen voor een echte; zijn geheel.
demokratie in de onderneming. Hett
huidige vakbondsmonopolie om kandi- vu-wetsvoorstel
daten voor te stellen werd een element
Gelet op de hierboven uiteengezette
van konservatisme en van nieuwe feoredenen, dienden Schiltz en Raskin dan
daliteit genoemd.
ook een amendement in volgens hetIn de lijn van deze besluiten kwam1 welk het zou toegelaten zijn, kandidaten
kamerlid Schiltz dan ook vinnig tussen1 voor te stellen voor de ondernemingsbij de begroting van Tewerkstelling eni raad en komitees voor veiligheid en
Arbeid en wees de kamer in een klem- hygiëne wanneer 20 werknemers, in die
mende bewijsvoering op het ondemokra- onderneming kiesgerechtigd, een lijst
voordragen. Alleen de Volksunie stemtische van de toestand.
de voor, de kleurpartijen pleegden eens
Hij bracht wel begrip op voor de zorg' te meer vaandelvlucht.
om de solidariteit van de werknemers,'
De Volksunie heeft reeds een aktie in
maar zag in een modern bedrijf de de- en buiten het Parlement gevoerd om de
mokratische inspraak als een noodzake- aandacht van de werknemers op deze
lijke voonvaarde tot vermenselijking. toestand te vestigen, zodat zij in hun
Ook en vooral omdat zowel werkne- sindikaten deze kontestatie zouden uitmers als ondernemers en kapitaalaan- dragen.
brengers thans een demokratische
Het mag niet zijn dat het sindikaliswerkgemeenschap vormen.
tisch monopolium bestendigd wordt, dit
Kan men zich indenken — aldus^ monopolium is een regelrechte aanfluiSchiltz — dat twee of drie gevestigde' ting van de demokratie, dus ook van de
politieke partijen in een gemeente zou- ekonomische demokratie, waarover de
den zeggen : kijk mensen , om de be- kleursindikaten thans de mond vol heblangen van de gemeente goed te dienen^ ben. Dit monopolium bestendigt tevens
en om de versnippering te voorkomen,' de anti-Vlaamse mentaliteit in de leimogen alleen de bestaande partijen, die'
dende sidikale organen, die nog steeds
ook nationaal gegroepeerd zijn en min- strak unitair gestruktureerd en geleid
stens 100.000 leden hebben, een lijst in- worden, wat een tweede anti-demokradienen ! Die toestand bestaat nergens,'' tisch en diskriminatorisch element is
denk even aan zovele gemeenten.
in het bestaande sindikaal establish3
Kamerlid Schiltz merkt terecht op ment.
dat dit een zware ondermijning zou zijn1
arnould vanhouteghem
van het demokratisch en grondwettelijkE

De Volksunie gaat haar eigen, moeizame weg ter verovering van het vertrouwen van ons volk. Niemand kan er,
te goeder trouw aan twijfelen dat wij
mensen zijn van goede wil, dat wij in
dienst staan van ons volk, het Vlaamse
volk, en dat wij voor dit volk het beste
willen. Deze strijd, die ook een sociale
strijd is, zullen wij naar best vermogen
verder voeren!

buitengewoon verlof
voor miliciens-jeugdleiders
Net zoals voorgaande jaren kunnen
een 'Aantal jeugdleiders hun militaire
dienst onderbreken om leidersfunkties
te vervullen in hun jeugdgroep tijdens
de zomervakantie.
Hieronder vindt u de nauwkeurige
en gedetailleerde voorschriften.
Het aantal miliciens is beperkt tot
232 Nederlandstalige miliciens die van
deze maatregel kunnen genieten. De
maximum-duur van dit verlof is vastgesteld op 15 dagen, reisdagen niet inbegrepen.
Behoudens een ongunstig verslag van
de Nationale Dienst voor de Jeugd zal
aan de miliciens-jeugdleiders op het
einde van hun militaire dienst automatisch een vergunning toegestaan worden die de periode van handhaving onder de wapens ingevolge dit buitengewoon verlof dekt. Dit wil zeggen dat de
kampperiode als aktieve dienst geldt.
Het verlof kan toegestaan worden
voor kampen in België en voor vakantiekampen ingericht in de schoot van de
Belgische Strijdkrachten in Duitsland.
Alleen de kampen tusen 30 juni en 16
september komen in aanmerking.
De jeugdleiders die hiervoor in aanmerking komen moeten een aanvraag
indienen bij hun nationale leiding.
De
miliciens-jeugdleiders
moeten
geen toelating vragen aan htm eenheidskommandant. De toestemming
van deze laatste zal door de hogere legeroverheid zelf aangevraagd worden.
De aanvragen van miliciens die een
zware straf opliepen, van KRO of RO,
en van de miliciens In een opleidingscentrum worden niet weerhouden.
Voor 15 juni zal de Nationale Dienst
voor de Jeugd de uiteindelijke beslissing van de minister van Landsverdediging aan de Jeugdorganisaties meedelen. De legerleiding van haar kant verwittigt de miliciens voor 14 juni.

kan dit u heipen ?
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de
senaat

slechts 18 Nederlandstalige generaals
tegen 38 Franstalige. Dat de minister 7
van die Franstalige generaals met een
F r a n s diploma en met F r a n s als huistaal bij de Nederlandstaligen wilde rekenen noemde hij onaanvaardbaar. Bij
de kolqnels zijn slechts 25 % Vlamingen
en bij de luitenant-kolonels 28 %.
Fundamenteel noemde hij de politiek
van de rninister inzake taaiverhoudingen fout. Struktureel werd niets vastgelegd. De Vlamingen blijven volledig onbeschermd tegenover de hogere legerleiding, die F r a n s blijft in hart en nieren. Een koloniaal leger!

f%en verdraagzaam man

rake meppen

[ De hartaanval heeft weer een nieuw
felachtoffer gemaakt onder de senatoren.
foe CVP-senator Smet, van ACV strekking, 56 jaar, is er het jongste slachtoffer van. Hij was verkozen als tweede op
d e CVP-lijst in het senaatsarrondissem e n t St Niklaas-Dendermonde.
Hij
ïiield zich bezig met sociale kwesties en
•was een man met een groot dienstbetoon. Te midden van de CVP-verkozen e n van ACV-strekking was hij de witt e raaf van de verdraagzaamheid. Het
fanatisme dat het merendeel van de
A.C.V.-ers kenmerkt was hem totaal
vreemd. Hij durfde het aan in de kommissies VU-voorstellen te steunen zo hij
^ i e goed vond. Hij durfde een persoonïajke mening hebben en ze verdedigen
w a t in zijn groep een zeldzaamheid
Was. Zonder enige aanstelling, eenvoudig en vriendelijk, was hij een senator
die ook bij andere groepen een stevige
Bympatie genoot. Na het heengaan van
d e PLP-ers Reuter en Gillon en het
overlijden van Viktor Leemans is hij
:de vierde senator die verdwijnt gedu' r e n d e de zitting 1970-71.

Bij de begroting van Volksgezondheid en Gezin waren er niet minder
dan 19 sprekers die het woord namen,
waaronder Elaut, Diependaele, Van
Haegendoren, Persyn en Jorissen namens de VU.
Senator Elaut, zei zoals gewoonlijk
wanneer hij het podium bestijgt, rake
dingen. Hij sprak vooral over de milieubescherming. Ons land wordt doorkruist door riolen waarvan de inhoud
via tal van rivieren in de Schelde en
uiteindelijk voor Knokke in de zee terechtkomt. De burgemeester van Oostende verklaart dat er geen probleem is
maar de riolen van deze stad die 60.000
inwoners telt en, tijdens het zomerseizoen evenveel bezoekers, monden uit in
zee. vlak voor het strand.
Wij keuren wetten goed ter bescherming van grond- en oppervlaktewater
maar wij laten tevens toe dat in de streken waar het grondwater wordt gewonnen industrievestigingen gebeuren. Ook
de minister van Streekekonomie, door
sommigen minister van Stinkekonomie
geheten kreeg een mep te inkasseren.
Wim Jorissen hekelde de ongelijke
verdeling van de kredieten voor de rekreatiecentra : 98 miljoen voor Wallonië, 35 miljoen voor Vlaanderen, naast
de passiviteit van de minister inzake
oprichting van nederlandstalige peutertuinen en kinderdagverblijven te Brussel en vroeg de cijfers van de nederlandstalige artsen in de Brusselse
COO's
Renaat Diependaele kritiseerde de
grote borgsommen en de te trage betaling van de aannemers van sociale woningsbouw evenals de te lage bouwpremies, waarvan hij de drastische verhoging vroeg en de versoepeling bij het
verkrijgen, kwam op tegen het slecht
grondbeleid en de grondspekulatie en
vroeg ten slotte meer waardering voor
het gezin en meer zorg voor bejaarden.
Het was een stevig betoog.
Maurits van Haegendoren, steeds
even aktief, kwam op voor meer kredieten voor woningbouw, voor de samenvoeging van lokale maatschappijen voor
woningbouw, die thans alleen nog huren
opstrijken doch niet meer bouwen en
vroeg in sommige omstandigheden de
nationalisatie van bouwgronden.
Willy Persijn vroeg een betere belastingspolitiek tegenover de vuilnisbelten
en een grotere belangstelling voor de
sporthallen.

malaise 'm justitie
Zoals we vorige week beloofden kom e n we even terug op de bespreking
van de drie begrotingen van vorige
week.
Bij de begroting van Justitie was er
niet alleen sprake over sex en drugs
doch ook over benoemingen. De partijdige socialistische benoemingen werden
aangeklaagd door de PVV-er Merchiers,
aan de hand van het antwoord van de
minister op een parlementaire vraag
van senator Jorissen.
Senator Baert hield in dit debat de
langste redevoering met een kritiek op
het volledig beleid van de minister. Hij
bracht naar voor dat op de 60 zetelende
magistraten bij het Hof van Beroep te
Brussel slechts 10 Nederlandstaligen zetelen en bij de parket-magistraten
slechts 9 op 30. Hij sprak verder over
het tekort aan bedienden op de griffies
en de parketten, over de leemten bij de
jeugdbescherming, over de gebrekkige
bescherming van de persoonlijke vrijheid door het misbruik van de voorlopige hechtenissen en over de noodzakelijke amnestie.
De politiek van de minister mist volgens senator Baert allure en grootsheid
naast elke edelmoedigheid.
koloniaal leger
Bij het debat over de begroting van
Landsverdediging kwamen de senatoren
Hougardy, Bologne, Vreven, Carpels,
Pol de Clercq, Willems, Jorissen, Van
den Berghe, Van Gronsveld en Bouwens tussenbeide terwijl senator Ballet
zich bij de repliek van de minister zelf
niet onbetuigd liet.
Senator Bouwens bracht kritiek uit
op de geringe informatie die het parlement en het land krijgen over onze
NAVO-verplichtingen. Hij vroeg voor
de soldaten een loon in plaats van soldij naast de vrijstelling van legerdienst
voor de gehuwde, een betere scholing
van de onder-officieren met mogelijkheid tot bevordering tot officier met afschaffing van de strakke afbakening die
t h a n s tussen beide groepen bestaat. Hij
vorderde meer inspraak voor de soldaten. Van de beloofde pariteit in de regeringsverklaring voor de generaals is
niets in huis gekomen. Er zijn thans

verschillende
« federalistische » stijl

parlementaire
krabbels

itl

de
kamer
taaischandaal bij scheyven

dialoog
Na op 12 januari aan de minister voor
het Openbaar Ambt een vraag te hebben gesteld betreffende de taal toestanden op de dienst voor Overzeese Sociale
Zekerheid vernam kamerlid De Facq op
25 januari dat deze vraag aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
was overgemaakt. Einde m a a r t deelde
de griffie van de Kamer dhr. De Facq
mede dat de elementen van het antwoord al lang op het kabinet berustten
doch dat men daar weigerig stond tegenover de vraag ! Daar men steeds
talmde diende ons kamerlid een verzoek
tot interpellatie in. Wonder boven wonder bleek het kabinet van minister
Scheyven plots gehaast, het antwoord
door te spelen...
De houding van het kabinet van
Scheyven wordt duidelijk als men de

(Minister Namèche over de
verdeling
van zijn kredieten voor de gehele sporfrinfrastruktuur
).
Minister Namèche : In 1970 werden de
toelagen verdeeld als volgt: 45 % voor
het Nederlands
taalgebied.
De heer Jorissen : Dat is 10 % te weinig.
Minister Namèche : 37 % voor het Frans
taalgebied.
De heer Jorissen : Dat is meer dan het
bevolkingscijfer.
Minister Namèche : ...en 18 % voor de
Brusselse
agglomeratie.
De heer Jorissen : Dit ligt eveneens boven het bevolkingscijfer
!
(Uit het Beknopt
april. Blz 640).

• Kamerlid De FacQ k w a m uitgebreid
tussenbeide in het debat over de begroting: van Buitenlandse Zalien en Buitenlandse Handel en interpelleerde in het
kader van deze bespreking daarna de
heer Scheyven, minister van Ontwikkeling-ssamenwerkinsr over de « taaiverhoudingen in de dienst voor de overzeese
sociale zekerheid ».
• Namens kamerlid Babyion stelde kamerlid De Facq aan de minister van
Buitenlandse Zaken Harmei een vraag
nopens de toestand in Oost-Pakistan,
waarbij het verzoek werd geformuleerd
dat België een moreel voorbeeld zou
stellen door de Bengaalse natie te erkennen en dat onze UNO-afvaardiging
in de Veiligheidsraad Pakistan moet
aanklagen voor brutale onderdrukking
en volkenmoord.
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• Senator van Haegendoren diende een
wetsvoorstel in tot uitbreiding van de
voordelen toegekend aan oud-krijgsgevan genen.

onze parlementsleden

matthieuls beddenbedrijf
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

cijfers hoort die De Facq over de taal»
verhoudingen in het halfrond slingerdej
161 franstaligen tegenover 62 nedep»
landstaligen, 2 franstalige topambtenaren tegenover 1 ned. ; op het eerste n i veau : 46 F tegen... 4 N, op het tweede
89 F en 28 N, er is enkel evenwicht op
het laagste salarispeil. Op de dienst voor
overzeese sociale zekerheid (parastatale
instelling) heersen de ergerlijkste toestanden op taalgebied : 95 % der zaken
worden zowel intern als extern franstalig behandeld.
Na nog andere krasse staaltjes van
neo-koloniaiisme ten nadele van de Vlamingen aan de kaak te hebben gesteld,
na herinnerd te hebben aan de beloften
van hervorming en aan het rabiaat verzet van de franstalige administrateurgeneraal tegen elke hervorming vroeg
kamerlid De Facq de minister w a a r o m
deze niet eerder op zijn vragen antwoordde en hoelang dit onwettig taaischandaal nog zal voortduren.
Het antwoord van minister Scheyven
was een aaneenrijging van vaagheden
en uitvluchten. Ook deze CVP-er (er bestaan immers geen twee kristen-demokratische «partijen» meer) «doet het».
Deze jongste VU-interpellatie bewijst
eens te meer hoe de j a k n i k k e r s van de
Tweekerkenstraat « het doen «...

Noteren we nog de verschillende stijl
van antwoorden van beide ministers.
De Waalse minister Namèche, las op de
trage toon die de Namenaars . eigen is
gedurende meer dan anderhalf uur de
antwoorden af van de bladen die zijn
administratie, altijd aanwezig in de tribune bij de bespreking van een begroting, hem doorgaf. De Westvlaamse
• Kamerlid Anciaux diende een verminister Breyne las die nota's, schreef
zoek tot interpellatie in tot de minister
een paar zinnen er van op en liet de
nota's dan in de papiermand verdwij- van Binnenlandse Zaken over de vernen. Hjj zei slechts het wezenlijke, ant- klaring van sommige Brusselse burgemeesters betreffende de onvoorwaardewoordde slechts aan de senatoren die er
lijke en eigenmachtige invoering van de
nog w a r e n en was op een kwartier
zgn. vrijheid van het gezinshoofd.
klaar.
Hij behoort tot degenen die redene• Senatoren Jorissen, Elaut, Diependaeren dat de parlementsleden meer geïn- le, van Haegendoren en Persyn kwateresseerd zijn in de eigen toespraak
men tussenbeide in het debat over de
dan in het antwoord erop van de mi- begroting van Volksgezondheid en het
nister.
Gezin 1971.

biedt voor elk probleem een wooninrichting
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• In de algemene beraadslaging over de
huurovereenkomsten voerden senatoren
Jorissen en Ballet het woord n a m e n s
hun fraktie.
• Senatoren Jorissen en Bouwens oefenden ti,idens het debat over de begi<oting
van Landsverdediging scherpe kritiek
uit op het gevoerde beleid.
• Senatoren van Haegendoren en Baert
dienden een voorstel van verklaring in
tot herziening van art. 17 van de grondwet.
• Senator Baert handelde tijdens het
debat over de begroting van Justitie
uitgebreid over de malaise in de rechterlijke wereld.
• Wetsvoorstellen van senatoren Jorissen (aanvulling statuut rijkspersoneel),
van Haegendoren (bezoldigingsregelinj?
van onderwijzend, wetenschappelijk e n
daarmee gelijkgesteld personeel van
het ministerie van Nationale Opvoeding) en Baert ( regeling administratieve toestand van a m b t e n a r e n van h e t
Rijk en Regie der Luchtwegen gedetacheerd bij het Belgisch-Kongolees fonds
voor delging en beheer) werden in overweging genomen.
• Schriftelijke vragen stelden senatoren Jorissen, Baert, Bouwens, van Haegendoren, De Paep, Ballet, en kamerleden De Facq, Mattheyssens, Raskin, Anciaux, Goemans, Vansteenliiste, Schiltz
en 'Wouters.

Zeg JA tegen de LEEUW !
Bij de start van het zestiende werkjaar vraagt de
Nationale Bevlaggingsaktie
meenten

in alle steden en g e -

KERN-medewerkers.

O p 11 j u l i '71 moeten w e e r d u i z e n d e n L e e u w e n v l a g g e n méér b e w i j z e n dat Vlaanderen eensgezind
staat achter degenen die

te

springen voor de sociale

en

Brussel

in

kulturele

de

bres

belangen

v a n de Vlaamse volksgemeenschap.
Inlichtingen en folders op het sekretariaat v a n de Nationale Bevlaggingsaktie : Waterstraat 133, 9110 Sint-Amandsberg - Tel. 09/51.15.83
ALLEEN HONDEROEN HUISBEZOEKEN LEVEREN RESULTAAT OP
BEGIN ER N U A A N ! ! !
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In het kader van haar projekt over de problemen van
de ruimtelijke ordening, de planologische- en urbanisatieproblemen van nieuwe en oude woonkernen en het
wonen van de mens daarin, heeft het Dosfelinstituut een
studiereis ondernomen naar Noord-Nederland ep 2, 3 en 4
april jl.
Het was de bedoeling aan gemeenteraadsleden, schepenen en gemeentelijke ambtenaren van Vlaanderen, de
gelegenheid te geven teoretische opvattingen en gedachtenstromingen i.v.m. het plannen en wonen te toetsen
aan praktische modellen.
Op 20 maart was er namelijk een voorbereidende aktiviteit te Antwerpen waar, op basis van maquettes, een
fototentoonstelling, plannen en een uitgebreide documentatie werd gediskussieerd over modellen van urbanisatie zoals Hoevelaken (van de Nederlandse architekt
Jan Verhoeven), Eindhoven en de Bijlmer in Amsterdam. Sommige van die modellen werden dan later ook
bekeken.
Op de reis zelf kwam er — mee dank zij de flinke vooraf gaandelijke dokumentatie — heel wat materiaal naar
voor, van de uitstekende inleiding van ir. Priemus (verantwoordelijke voor de NOS-teleacreeks over wonen)
over de informatie, bekomen op de woningbeurs, tot de
rondgeleidingen in Bijlmer, Dronten en Emmen.
De staf van het Dosfelinstituut heeft gemeend de neerslag van ervaringen en ideeèn aan de lezers van « Wij »
te mogen aanbieden in de vorm van een artikelenreeks
in vier deeltjes :
1. LEREN UIT WONINGNOOD : een overzicht van de
nieuwe ideeën die wij hebben opgedaan ; 2. DE BIJLMER, EEN STAD ZONDER AUTOS : alternatieven voor
een nieuwe randstad ; 3. EEN STAD BOUWEN ALS
LEEFMILIEU : het idee van Emmen ; 4. EEN CULTUREEL CENTRUM BEHOEFT GEEN PALEIS TE ZIJN :
de meerpaal te Dronten.
Wij zijn er ons van bewust dat Nederlandse toestanden,
ideeën en realisaties niet zo maar kritiekloos naar hier
moeten worden overgeplant. Wij zijn geen beate Nederland-aanbidders-zonder-kritiek. Toch hopen we dat door
deze artikelenreeks aan een aantal gemeenteraadsleden,
schepenen en burgemeesters van Vlaamse zijde, een hoop
ideeën en ook vragen i.v.m. het eigen beleid kunnen
groeien.
Namens de Staf van het Dosfelinstituut :
N. Van der Eecken-Maes, stafmedewerkster
en W. Augustijnen, direkteur.

leren uit woningnood
Uit Nederlandse tijdschriften
en kranten, radio en tv zullen
onze lezers toch al minstens
van ihet bestaan van de woningnood in Noord-Nederland op de
hoogte zijn. Ondanks de lange
wachtiijsten en de grote nood
aan behuizing kunnen we uit
wat we gehoord en gezien hebben bij onze vrienden uit het
ÏToorden toch vaststellen dat er
egenover de huidige Belgische
anarchie in Noord-Nederland
een gefundeerde beleidsoptie
beBtaat, die stap voor stap
wordt doorgezet. Tegenover
principeloosheid — met hier en
gaar toch een goed ideetje —
m Vlaanderen, staat de beWuste planning en het steeds
meer aan eigentijdse inzichten
getoetst beleid van de Nederfandse regering.
Toegegeven, er bestaat een
enorm schrijnend woonprobleem, dat echter is ontstaan
door enerzijds een bevolkingsexiüosie in Nederland zoals
misschien nergens in Europa
terwijl anderzijds de koncentratie van de bevolking in de
randstad zo groot is dat o.i.
geen enkele overheid — zeker
de « Belgisdhe 9 niet — daar
qp korte termijn een antwoord
Éou voor hebben.
In dit artikel zouden we enkele van die antwoorden willen
omschrijven, antwoorden die
de Nederlandse overheid heeft
gegeven aan die urgente problemen. Die antwoorden zullen
we trachten te vergelijken en
te toetsen aan problemen en
toestanden van bij ons in
Vlaanderen.

gebundelde
dekoncentratie
Toen de randstad Holland,
half de vijftiger jaren, tot een
meer dan volle bijenkorf evolueerde en heel Noord- en
Zuid-Holland een wurgende
randstad dreigde te worden,
heeft de Nederlandse overheid
het principe van de gebundelde
dekoncentratie als richtsnoer
genomen van het ruimtelijk
ordeningsbeleid.
Dat betekende in de eerste
plaats : weg uit die randstad
en in de tweede plaats : een
doelbewust opzet : er zouden in
andere gebieden in Nederland

systematisch nieuw woon- en
leefkernen worden opgezet.
Dat betekende voor het eerste punt, dat men op een vrij
korte termijn zou trachten de
voor het gebied randstad Holland allernoodzakelijkste industrie
(bv. petrochemie
en
scheepsbouw) wel zou behouden en uitbreiden, maar dat
men de rest zoveel mogelijk
aaar het Zuiden en het Oosten
zou dekonsentreren.
Hetzelfde werd met veel succes gedaan met de overheidsdiensten die naar Utrecht,
Eindhoven, e.d. werden overgeheveld. Op die wijze werd de
bevolkingskoncentratie
opgevangen en afgezwakt en dit
proces wordt systematisch doorgezet.
Voor het tweede punt komen
we op het terrein van de planologie ; men nam een welbepaalde optie : heit opzetten van
nieuwe kernen moest gebundeld gebeuren, dus geen verspreide bebouwing maar koncentratie in nieawe woon- en
leefkernen. Het voornaamste
opzet was dat er tussen de
nieuwe kernen nog een geweldige open ruimte was voor
groen, rekreatie, e.d. De eis —
en dat kwam telkens terug bij
de verschillende referenten —
dat men op vijf minuten gaans
van open ruimte «n groen moet
kunnen wonen en zo prachtig
gerealiseerd in Emmen (zie later) kan daarbij als richtsnoer
gelden. Integratie van wonen
en werken, geen lintbebouwing
met de bekende daaraan verbonden miseries van onveilig
verkeer en aangereden kinderen, nutsvoorzieningen voor
spel, sociaal kontakt (buvuthuizen, winkelcentra, rekreatie)
zijn andere elementen waarmee
in de gebundelde dekoncentratie wordt gewerkt. Dit alles kan
dan wat langzaam gaan omwille van de enorme gemeenschapsinvesteringen, het principe zelf behoedt ons er voor
dat we binnen afzienbare tijd
stikken in de randstad Nederland.

hoogbouw versus
laagbouw
Wanneer Vlamingen de Nederlandse urbanisatie bekijken,
dan hoort men vaak de kreet :
« CJeef ons maar de Belgische

ervaringen uit een reis
naar noord - nederland
met het dosfelinstituut
bewoning : meer plaats en ieder
zijn eigen grond, met eigen
bouwstijl ».
We menen dat dit een oneerlijke manier van probleemstelling is. Wat kiezen we : de
klassieke flat met maximale
lawaaihinder, zonder gemeenschapsvoorziening, zonder speelruimten of groen, ofwel een realisatie zoals de Bijlmer, waarover u in het volgende artikel
heel wat zult lezen ? Met andere woorden : welk doelbewust antwoord geeft de overheid aan de problemen van
plannen en wonen, gegeven de
bevolkingsexplosie en gesteld
de eis van grote open ruimten
en de vereisten dat voor ieder
groen openbare voorzieningen,
openbaar vervoer binnen minimaal bereikt moet zijn ? Ons
volgend artikel over de Bijlmer zal dit illustreren. We onthouden hier echter dat men
met hoogbouw een grotere koncentratie, dus ook uiteraard een
budjetaire besparing kan realiseren (minder gas, minder km
waterleiding, wegen, verlichting en openbaar vervoer). Anderzijds is er een ruimtewinst
in de onmiddellijke omgeving.
Daarbij moet gesteld dat hoogbouw met de nodige infra'struktuur en publieke voorzieningen evenveel oppervlakte
in beslag neemt, dan verspreide
laagbouw. In de hoogbouw kan
men echter oneindig veel variatie leggen. De woonpyramides — thans fel in trek ^- laten aan iedere bewoner genoeg
licht, ruimte en een eigen tuinterras.

de, wanneer hii het over oude
binnensteden heeft en Antwerpens beleid terzake op de korrel neemt. Een beleid dat in
meerdere steden in Vlaanderen
voorkomt.
Men vergeet daarbij dat men
het woningprobleem ook kan
oplossen door oude stadskernen
zinvol te reanimeren en met
dat probleem zitten we in
Vlaanderen — trouwens ook in
Nederland — flink mee op de
neus.
Daarbij kan men zich laten
leiden door de menselijke
schaal waarop onze oude stadskernen zijn gebouwd. Raakt
men daar aan dan krijgt men
ofwel een grondige schaalvernietiging, een uit evenwicht
gooien van de zorgvuldig opgebouwde harmonie, ofwel een
halve rumestad (cfr. buurt van
het Vleeshuis te Antwerpen).
Onze oude steden hebben een
aantrekkelijk silhouet, een harmonieuze menselijke schaal
met de smalle straten en pleinen, met water, bruggen, e.d.
Er is sfeer en gezelligheid. Iedereen wil er zijn. Ze moeten
geherwaardeerd worden door
restauratie en renovatie, door
de oude huizen een funktie te
geven (en hoeveel schatten van
huizen staan in Vlaanderen te
wachten om er een buurthuis
— een instuif voor jongeren —
een, vernissagepand of doodgewoon een woonhuis van te
maken ?).

alternatieve bewoning :
inbouwpaketten als grotemensen-speelgoed
renovatie
« Leg het mor plat, gooi het
mor om », zo begint een bekend
liedje van Wannes Van de Vel-

In massale woningbouw komt
men onvermijdelijk — het weze nu hoog- of laagbouw — gemakkelijk tot eenvormigheid

en dit zowel in de uiterlijke
vormgeving als in de binnenhuisinrichting. Wat het eerste
probleem betreft wensen we de
bespreking uit te stellen tot bij
onze reportage over Emmen.
Het 2de probleem dat van de
eentonigheid van de binnenhuisinrichting wegens de eenvormigheid van de kamerindeling (o.m. het resultaat van
prefab-bouw) werd via een onderzoek van de stichting architekten research (SAR) opgevangen. Het was namelijk gebleken dat de appartementen
en woningen, die in serie werden gebouwd, door hun identieke indeling als resultaat hadden dat ieders tv op dezelfde
plaats stond, dat de eethoek er
zo op berekend was dat slechts
een tafel van bepaalde afmetingen daar kon staan, enz. Een
dodende eentonigheid dus die
geen ruimte meer over liet voor
een kreatieve idee in wonen.
De SAR had daar een antwoord op. Zij stelden namelijk
als principe : laten we de ruimte van binnen helemaal zonder
muren open laten met mogelijkheid van verplaatsbare tussenwanden, zodat de bewoners
zelf kunnen kiezen waar ze de
eethoek, salon, slaapkamers en
keuken zullen inrichten en hoe
groot die zullen zijn. Alleen de
badkamer of douchecel hebben
hun vaste plaats omwille van
de aansluiting.
We hebben op de woningbeurs te Utrecht onszelf kunnen overtuigen welke mogelijkheden zo'n inbouwpakket kan
bieden als verschillende woningvariant binnen eenzelfde
eerder beperkte oppervlakte.
Een punt te onthouden voor
onze raadsleden en schepenen,
die bij het ontwerpen van een
nieuwe reeks sociale woningen
daaraan kunnen aandacht besteden. Dit in de voorafgaandelijke planning, die trouwens in
de samenspraak overheid-ontwerpers-bevolking moet kunnen tot stand komen. De SAR
heeft hiertoe reeds experimenten gedaan door de bevolking
en de belanghebbenden zelf te
laten experimenteren met levensgrote maquettes.

integratie in de
omgeving

|!ii?j

Integratie van woning en woonomgeving. De wijk Emmerhout
ontworpen door de architektengroep Emmerhout (Emmen).
De bestaande niveauverschillen en begroeiing van het terreui
zijn in het nieuw plan voor de wijk uitgebuit en in de omgeving
geïntegreerd.

Het voorbeeld van Emmen
roor de ogen, kimnen we alleen
maar betreuren dat de gemeentelijke overheden in ons land
geen greintje rekening houden
met wat de omgeving aan mogelijkheden biedt : men begint
vijver, diepte e.d. radikaal
maken en elke boom, helling,
vijver, diepte e.d. radikaal te
te verwijderen. In 't Waasland
bv. staan de zo typische rijen
kanada's met de hc5it golvende
weiden. Wat blijft erover van
de Antwerpse polders, de Kempense duinen en vennen ?
Daartegenover staat de opvatting dat men met een omgeving te gebruiken lieel wat kan
doen om een wij k-karakter
identiteit en een eigen persoonlijkheid en aantrekkelijkheid
te geven. Niveauverschillen
kunnen daar sterk in meespelen alsook een gebruik maken
van wat specifiek is bv. een
vijver of plas, bosjes, bomen.
De wijze waarop in Emmen
met deze mogelijkheden werd
gespeeld was zeer verrijkend
(zie verder artikel over Emmen).
w. augustijnen.
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• Partijleider Walter Ulbricht neemt als
zodanig ontslag, doch blijft voorzitter van
de Oostduitse Staatsraad, wat zoveel als
het ambt van staatshoofd is. Hij wordt op<
gevolgd door zijn adjunkt Erich Honecker.
Waarnemers zijn van mening dat de opgegeven reden — gezondheid — slechts voor
de helft aan de waarheid beantwoordt en
menen tevens dat Ulbricht als partijvoorzitter toch nog een vinger in de pap houdt.
• President Sadat zet zijn tweede vicepresident Sabri (fervent Moskou-aanhanger en virtueel leider van de linkervleugel
der Egyptische eenheidspartij) aan de dijk.
Sabri is tegenstander van de federatie met
Libië en Sirië. Er wordt aangenomen dat
Sadat een soepeler houding tegenover de
USA wil aannemen, om Egypte niet totaal
afhankelijk van de Sovjet-Unie te maken.
• Staatssekretaris Rogers op rondreis in
het Midden Oosten : Riad (Saoudi-Arabië),
Mamman (Jordanië), Beiroet (Libanon) en
Kairo (Egypte).

d e vi^ereldl

(Argos) Sedert de Franse ministers in 1962 te Evian met de
Algerijnse rebellen (nationalissten) gingen onderhandelen zijn
tussen Algiers en Parijs altijd
donkere wolken blijven hano-en.
Toch hebben de elkaar aflossende
regimes en diplomaten ervoor gezorgd dat het nooit tot een definitieve breuk zou komen en dat
hierbij nooit de heftigheid werd
bereikt die bv de krisis van Tunesië over Bizerta en van Marokko
over Ben Barka gekenmerkt had.
Een tijdlang was zelfs een periode
van vruchtbare en hoopvol stemmende samenwerking te noteren.
Uit Algerië stroomde petroleum
naar Frankrijks steden en dorpen
en hierop volgde algauw een
vreedzame inval van een half
miljoen Algerijnse, niet zeer dure
gastarbeiders. Dit was de Algerijnse inbreng. Van zijn kant
kompenseerde
Frankrijk
met
technische en medische hulp en
met duizenden leerkrachten die
tot diep in het Algerijnse hinterland het zaad van het « génie
Francais » zouden uit stroo'en.
Maar president Boumedienne verwachtte duidelijk meer van de
ontwikkelingshelpers uit het hoog
geïndustraliseerde Frankrijk. Naar
zijn gevoel bleef Frankrijk te hard
aanklampen aan een soort stafusquo waarbij de Algerijnse aanspraken op autentieke onafhankelijkheid en soevereiniteit steeds
weer kompromisserig werden afgezwakt. M.a.w. de situatie van
semi-koloniale status die Frankrijk blijkbaar zeer lief was zat de
stoere bevelhebber van het FLN
al te dwars. Hij had n.1. gehoopt
dat Frankrijk het assimilatieproces van Algerië zou helpen bespoedigen. Toen dit niet geVeurde ging hij te Parijs krachtiger
doordrukken op wensen en eisen.

deze week
in de wereld

frans-algerijns oliekonflikt
harde algerijnse politiek...

Onlangs kregen die desiderata
een eksplosief karakter : februari
1971 besloot Boemedienne bruusk
tot het nationaliseren (voor 51
pet) van de oliemaatschappijen in
zijn land. De voormalige koloniale
meester mocht in de toekomst ongestoord voortgaan met het eksploiteren van olievelden maar dit
zou voortaan gebeuren volgens
Algerijnse voorw^aarden. Die Franse bedrijven zouden weliswaar
niet letterlijk uitgeschud worden.
Algerië zou kompenseren met een
slordige honderd miljoen dollar.
Boemedienne stoorde zich niet aan
Franse klachten dat dit bedrag
maar een fraktie was van de door
naasting veroorzaakte schade. In
plaats van nu maar in te binden
verhoogde hij de prijs die de
Franse maatschappijen voor zijn
Algerijnse petroleum zouden neertellen : 3.60 dollar per barrel i.p.v.
2,85 dollar. Over die drastische
prijsverhoging wilde gevexeeerd
Frankrijk niet eens gaan praten
en op 15 april jl vertrokken de
Franse regeringsbemiddelaars en
de vertegenwoordigers van het
machtige ELF-Erap naar hun respektievelijke haardsteden. Op die
manier smakten ze ook de deur
dicht op de preferentiële behandeling van Algerië. Meteen werd aan
Algerijnse zijde ook een streep gehaald door de bevoorrechte behandeling van Frankrijk.

...franse represailles

De gevolgen van de «breuk»
waren niet te overzien. Frankrijk
weigerde niet alleen nog Algerijnse petroleum te kopen maar de
vraag rees wat nu met de 500.000
Algerijnse gastarbeiders zou gebeuren... en met de terzake bestaande akkoorden waarbij jaar-

lijks 35.000 Algerijnen in de Franse ekonomie ingeschakeld moeten
worden. En wat zou Algerië nu
aanvangen met de meer dan 40.000
Franse helpers in het onderwijs
en de industrie van de jonge republiek ? Verder bleven de verwachte reacties niet achterwege : de
Franse oliemaatschappijen lieten
al weten dat ze geen petroleum
zouden laden tegen de nieuwe
prijs per barrel en ze hebben al
een scherpe boycot van deze petroleum in uitzicht gesteld. Westerse maatschappijen (Nederland,
Engelse, Amerikaanse) die toch
Algerijns aardgas en petroleum
willen afnemen werden met gerechtelijke procedures en inbeslagneming bedreigd. Ofschoon
men in de betrokken internationale kringen vrij sceptisch staat tegenover de rechtsgeldigheid van
de overwogen « represailles »
blijft het weigeren van Frankrijk
om Algerijnse petroleum te kopen toch maar onheimelijk op de
Algerijnse -ekonomie drukken. Wel
heeft Algiers officieel voorspeld
dat de narigheid van strikt tijdelijke aard is maar het land beschikt over slechts ontoereikende
opslagkapaciteit en heeft dientengevolge al de produktie van
enkele putten moeten inkrimpen.

achterdeur open

Toch kwam de meest verrassende reaktie per slot uit Algiers zelf.
22 april jl publiceerde de Algerijnse revolutieraad een kommunikee waarin Parijs verzocht
wordt het hele probleem van de
Frans-Algerijnse
samenwerking
van uit een hoger vlak te bekijken. Volgens die Algerijnen staan
hier blijkbaar ook kulturele belangen op het spel. Algerië is inderdaad en belangrijke schakel in
frankofoon Afrika. Op het ogenblik voeren daar engelstalige

staatslieden het hoge woord :
Kaunda, Nyerere, Kenyatta. Zo
pas is Frankrijk zich gaan opstellen achter president HouphouetBoigny en zijn nog schuchtere diplomatieke pasjes in de richting
van Zuid-Afrika. Met Leopold
Senghor alleen kan het Frans kultuurimperialisme niet optornen
tegen de engelstalige invloed van
Kenya, Zambia en Tanzanie enz.
Weliswaar heeft Frankrijk zich
voorlopig nog niet uitgesproken
over de nieuwe wending van 22
april. Men mag aannemen dat
oliemagnaten zich slechts matig
door « sentimentele » motieven laten leiden. In die oliekringen
blijft men gevoeliger voor feiten
dan voor woorden. Bemoedigend is
alvast dat minister van Binnenlandse zaken Medighri een paar
gunstige beslissingen heeft aangekondigd : de Franse leerkrachten
zullen weer worden uitbetaald en
Algiers overweegt klementiemaatregelen voor 250 Fransen die om
politieke redenen werden gearresteerd. Maar het vraagstuk van een
billijke kompensatie voor het
naasten van de Franse bedrijven
blijft en zware hipoteek op de
goede bedoelingen van Algiers en
men vraagt zich overal af hoe Algerië nu nog kan terugkomen van
zijn met zoveel nadruk ruchtbaar
gemaakte prijsverhoging.
Een
lichtpunt is allicht dat de in Algerië werkende maatschappijen volgens het kommunikee van 22 april
niet langer zouden gedwongen
worden tot investeren boven een
voorafgaandelijk
bedongen niveau... waarvan de grenzen evenwel nog niet werden aangegeven.
Toch moeten die Algerijnen gekrediteerd worden voor hun goede
wil : men wil daar blijkbaar het
hangend geschil niet nodeloos in
de verf zetten. En ook Frankrijk
dat in de Arabische (derde) wereld een (ietwat onbehaaglijk)
image te verdedigen heeft kan op
de duur nit gediend zijn aan een
verslechtering van zijn betrekkingen met Boumedienne...

• Massale demonstratie van ca 50.000 jongeren te Washington tegen de oorlog in
Vietnam. Poging om het verkeer in de federale hoofdstad te blokkeren door de —
hardhandige — politie (versterkt met 4000
man troepen) verijdeld. 6000 demonstranten opgeleid. De gemeentelijke overheid
beval aan de vooravond van de betoging
de ontruiming van de kampeerterreinen.
Amerikaanse officieren uiten hun bewondering voor het plan tot verkeersbelemmering, zoals het door de inrichters aan de
deelnemers werd overgemaakt «doch tussen mooie plannen en hun uitvoering staat
heel wat in de weg ».
• Generaal In Tam, vierde in de rij der
regeringsformateurs in Cambodga, geeft
zijn opdracht terug. Lon Nol zou uiteindelijk opnieuw een regering vormen.
• De Parijse verslaggever van het Ham>
burgse blad « Die Welt » beschuldigt er de
Franse regering van, dubbel spel te spelen
en Bonn af te dreigen. Parijs zou de impasse in Brandts Ostpolitik niet betreuren,
daar het deze politiek als een bedreiging
ziet voor Frankrijks eersterangspositie in
het Europees ontspanningsbeleid. Daarom
zou, steeds volgens « Die Welt » Parijs
geen toegevingen aan de Sovjets doen inzake Berlijn.
• Houphouet-Boigny, president van Ivoorkust, verklaart bereid te zijn, op de Zuidafrikaanse uitnodiging tot praten te willen
ingaan en stelt de schijnheiligheid van vele
Westerse landen en ook Afrikaanse landen
aan de kaak, die met de mond de apartheid
laken, een papieren boycot afkondigen
doch inmiddels duchtig met Zuid-Afrika
handel drijven en er grote kapitalen beleggen.
• President Sekoe Toere van Guinea, beweert dat er niet alleen tegen zijn land
doch ook tegen Gambia, een aanval wordt
voorbereid. Hij zal niet deelnemen aan de
konferentie van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid wanneer deze in Oeganda
wordt gehouden, waar onlangs het leger
naar de macht greep. Steeds volgens Toere
wenst Senegal aan een Duits-Franse groep
bij de Guinese grens een groot stuk grond
te verkopen, waar onder de dekmantel van
toerisme een militaire basis zou gevestigd
worden.
• President Nixon verklaart tijdens een
perskonferentie dat zijn regering het kontakt met China wenst te herstellen en uiteindelijk tot normale berekkingen wil komen. Nixon vermeed, over twee China's te
spreken. Hij weigert tevens een vaste datum voor de terugtrekking der Amerikaanse troepen uit Zuid-Oost-Azië voorop te
stellen, terwijl te Hanoi onzekerheid begint te heersen wegens de mogelijke verandering in de Chinees-Amerikaanse betrekkingen.
• Hongersnood dreigt in Oost-Pakistan,
waarvan 2 miljoen bewoners naar India
zijn gevlucht.
• De opstandelingen op Ceylon kregen
tot 4 mei tijd zich over te geven. De Ceylonese regering blijkt kennelijk onmachtig,
ondanks steun van 7 landen, de opstand te
dempen.
• 1-meistakingen en betogingen in Spanje,
waar de Carlisten tijdens hun jaarlijkse
openluchtmeeting te Monte Jura de vrije
vorming van politieke partijen eisen.
• Na Ivoorkust spreken ook Madagascar
en Ghana zich voor een dialoog met
Zuid-Afrika uit.
• De Sovjet-Unie wenst in West-Berlijn
een konsulaat te openen doch stuit hierbij
op Westers verzet, terwijl Amerika met
zijn verzoek, om in Oost-Berlijn een kultureel centrum te openen eveneens een
blauwtje oploopt, waarbij de Sovjets zich
verschuilen achter de Oostduitse regering.
• Talrijke aanhoudingen in Turkije, waar
in elf steden de staat van beleg is afgekondigd.
• Door persoonlijk bezoek aan de deelstaten bezweert president Tito van ZuidSlavië grote verdeeldheid onder de staten
n.a.v. de bekendmaking van schikkingen
voor zijn opvolging. Tito zal ondanks zijn
hoge leeftijd voorlopig staatshoofd en partijleider blijven.
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bundeswehr in het gedrang
(Argos) Westduitslands minister van defensie Helmut Schmidt (52)
Is, sinds hij in de politieke openbaarheid trad, altijd een kontroversieel
personage geweest. AI in 1958 werd hij te Bonn uit het plaatselijk partijbestuur gestoten omdat hij als reservekapitein aan maneuvers van
de Bunderwehr deelgenomen had. Daarom verhuisde Helmut toen n a a r
H a m b u r g waar hij als lid van het stadsparlement algauw een bonte
Waaier van politieke bezigheden ontvouwde. Bij de watersnood die in
1963 de Hanzestad teisterde organiseerde hij doeltreffende reddingsoperaties waardoor zijn populariteit bruusk omhoogschoot. Van dit
ogenblik af begon de politieke carrière van Helmut Schmidt pas voorgroed : eerst werd hij fraktieleider van de SPD in het Bondsparlement,
later minister van Defensie. Met de dag gingen meer Duitsers achter
«ijn ruim en veroverend lachen staan. De m a n heeft ook charme, talent,
stijl en t e m p e r a m e n t te koop. Maar er zit wel een vlek op het zilveren
pantser van zijn image : een hebbelijkheid die erin bestaat revoluties
op gang te brengen
die hij achteraf weer moet afremmen. In die sam e n h a n g vraagt men zich af of Schmidt er nog zal in slagen de geesten
te bezweren die hij naar het gevoel van velen uit zijn omgeving een
beetje lichtvaardig opgeroepen heeft.
eis tot inspraak
De narigheid begon al toen de
kapiteins van de Bundeswehr eind
m a a r t gmgen rebelleren : tegen
het ontoelaatbaar samengaan van
jvolitiek en strategie, tegen het
zoek raken van de discipline, tegen het officieel veronachtzamen
van hun « onvervangbare » taak.
In een m e m o r a n d u m hebben die
kapiteins iucht gegeven aan hun
misnoegdheid en frustraties. Hun
d o k u m e n t is een werk van 16 pagina's geworden en het werd door
30 kapiteins van de 7de divisie
pantsergrenadiers
(gestationeerd
t e Unna) ondertekend. Die beroepsdienaren van 's lands eer en
weerbaarheid klagen dat de omstandigheden in het leger gewoon
ondraaglijk zijn geworden. De ondergeschikten, zo zeggen die kapiteins, willen nog wel bevelen
öitvoeren m a a r voorafgaandelijk
eisen ze een gesprek met h u n superieuren over wenselijkheid en
doelmatigheid van de taken. En
onophoudelijk informeren ze n a a r
zinvolheid en motivering van het
martiaal bedrijf : waarom 15
m a a n d e n diensttijd, waarom moet
uitgerekend de Bondsrepubliek,
op de Sovjetunie na, de grootste
Strijdmacht
(500.000 manschappen) van Europa zijn ? Door deze
en gelijkaardige vragen zijn de
ondertekenaars van het memor a n d u m erg verontrust. Zij zien
e r het « gedrocht » van de demokratisering in, van de inspraak...
en van de dialoog die Helmut
Schmidt himself bij het begin van
zijn investituur heeft op gang gebracht.

u i t de biecht praten
verboden
Het
buiten
na al
zaakt.

m e m o r a n d u m heeft ook
de kazernemuren van Unheftige deiningen veroorReeds hebben 800 kapiteins

uit de Bundeswehr (op de 9094)
zich solidair verklaard met de inhoud
van
het
voor
Helmut
Schmidt zo eksplosieve « pamflet ». Men spreekt al van een krisis. van een malaise in de Bundeswehr, en nu is ook het in Duitsland onbehaaglijke woord « generaalsaffaire » al gevallen. Inmiddels werd immers de omstandigheid ruchtbaar dat niemand minder dan generaal Middelsdorf voor
het hard aankomend memorandum verantwoordelijk zou zijn.
Die Middelsdorf is nl. kommandeur van de 7de divisie pantser
grenadiers waar het dokument
ahw ter wereld kwam. Hij gaat
door voor Duitslands top-ekspert
op het gebied van de tankoorlog.
Over het tankwapen publiceerde
generaal-majoor Middelsdorf ophefmakende boeken w a a r ook
Turken en Mao-chinezen, Polen
en Roemenen
hoog-strategische
genoegens aan beleven. Maar het
genoegen is beslist niet voor Helmut Schmidt. Met een strenge
vinger op reglementen en statuten, -waarin het openbaar maken
van militaire dokumenten uitdrukkelijk
verketterd
wordt,
heeft de minister van Defensie
zijn illustere tankspecialist voor
onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Met de dood in het hart,
zegt men.

is
.ité^

Er gaat zeker geen dag voorbij of in een of ande»
gedeelte van de wereld wordt de CIA of de FBI op
de korrel genomen. De CIA zijn de beginletters
van het « Central Intelligence Agency », de FBI v a n
de « Federal Board of Investigation » wat men resp.
kan vernederlandsen met Centrale Inlichtingsdienst en Federale Raad van Onderzoek.
Het hoofd van de FBI is de « eeuwige » J. Edgard
Hoover, broer van een gewezen en reeds overleden
president van de USA, die nu al jaren onbetwisi
meester is van de federale politie. Hoe de door h e m
geleide — en ook « gemaakte » — dienst ook wordt
bekritiseerd toch blijft de meer dan zeventigjarige
« supercob » van Uncle Sam in dienst. Een recent
opinie-onderzoek gaf als resultaat dat bijna 50 "/o
der ondervraagden oordeelden dat Hoover mag
blijven...
/

...of spook ?

Maar nu de kapiteins hun klachten- en eisenpakket overleggen is
de minister plots zijn « liberaliserende » elan kwijt. In keurig afgewogen termen spreekt hij van
« onmisbare discipline », v a n
« voorbeeldige burgerzin ». Een
onverbiddelijke afstraffing is het
niet geworden m a a r de Duitse
kapiteins
moeten, zo
Helmut
Schmidt, toch m a a r bedenken dat
zij de ruggegraat van Duitslands
weerbaarheid zijn. Qui amat, castigat I Toch spaarde hij zijn lof niet
voor de stoere, onverzettelijke paraatheid van zfjn Hauptleute en
hij wilde grif toegeven dat de
Bundeswehr nog sterk vooraanstaat in het mozaïek van Navolegers en legertjes. In werkelijkheid voelt de minister van Defensie zich vrij onbehaaglijk op het
kruispunt
tussen
gefrustreerde
kapiteins (en hun beschermers
aan de top van de militaire hiërarchie) en de meer progressieve luitenants, onderofficieren en miliciens die hard doordrukken op
hun « liberale » eisen.

onbehaaglijk
De sociaal-demokratische minister van Defensie heeft voorzeker
die erg ongezellige ontwikkeling
niet kunnen voorzien. In 1970
reeds had een groep luitenants,
aangewakkerd door de « liberale »
image van Helmut Schmidt, om
meer inspraak verzocht. De minister leek toen u i t e r m a t e ingenomen met dit jeugdig verzoek. In
zijn demokratiseringsroes had hij
zelfs saunabaden en hobbywinkeltjes in de grijze kazernes van de
Bundeswehr
laten
installeren.

zwart schaap.^

tussen links en rechts
De Bundeswehr kampt al jaren
met knellende problemen. Er is
een tekort aan 2600 officieren en
26.000 onderofficieren. De administratie loopt in het honderd en de
k a n k e r van de dienstweigering
vreet gulzig aan de wervingsreserves. In 1969 waren er al 14.240
dienstweigeraars, in 1970 liepen
die cijfers op tot 19.363 en voor de
eerste drie maanden van 1971 bedankten almeer dan 8000 aspirant-miliciens voor vaderlandse
dienst. Op de middelbare jongensscholen is dienstweigeren
erg
« in ». Dè geestdrift voor het militaire bedrijf n a m zienderogen
af met het groeien van forse baai"den en haren. Een deel van de
bondsrepublikeinse jeugd reageert
heftig tegen alles wat wapens
draagt en tegen organisaties zoals
de Navo die graag de slagvaardigheid van de Bundeswehr in h u n
strategische berekeningen betrekken Op het ogenblik lijkt Nieuw
Links organisatorisch k.o., m a a r de
geest waait waar hij wil : tegen
eretekens en laarzen, tegen koppel- en schouderriemen, tegen
stormhelmen en lederen broeken.
En ook ultra-rechts is weer aktief
geworden. De N P D is weliswaar
overal op de terugtocht m a a r verbitterde oud-strijders leven zich
Uit in de kolommen van de
Deutsche Soldatenzeitung en in
pamfletten en brochures. Er was
ook al een « studie » van E.G. von
Studnitz : « Rettet die Bundesw e h r », met bazuinstoten over
militaire grootheid, onoverwinnelijkheid, heimwee naar vergane
statussimbolen en standenmotie. ven, verkropte spijt over het verloren sociaal prestige van de
Duitse officier.
Midden in die « storm » staat
Helmut Schmidt, wankel, onbeslist. Achter hem tikt de meedogenloze tijdmachine, onstuitbaar,
n a a r de parlementsverkiezingen
van 1972 toe. In eigen rangen is
de steun voor zijn defensiebeleid
lang niet algemeen en onverdeeld.
En ergens in de Beierse alpen
jrst het homerisch lachen los van
ranz-Josef Strauss en stiekem
lUiven Schmidt's voorgangers,
ij Uwe von Kassei en G e r h a r d
ïchröder.

Het is merkwaardig dat de FBI van alle mogelijke « afwijkingen » en machtsmisbruiken wordt
beschuldigd terwijl de wettelijke en administratieve basis, waarop deze misbruiken zouden kunnen
steunen, praktisch geheel ontbreekt. De leiding van
de FBI kan trouwens elk ogenblik ter verantwoording door een parlementaire kommissie geroepen
worden terwijl de Amerikaanse pers ruimschoots
gebruik maakt van haar recht op kritiek.
De FBI zou geen semi-geheime politiedienst zijn
w a n n e e r ze niet vaak haar boekje te buiten ging.
De kwesti« is maar dat men dat moeilijk kan bewijzen, des te meer daar velen, die haar tot mikpunt
van hun aanvallen nemen, soms zelfs niet zuiver
op de graat zijn. Daar kan senator Hale Boggs. die
dezer dagen tegen Hoover uitviel van meespreken,
vermits uit zijn tefefoonrekening bleek dat hij herhaaldelijk kontakt had gehad met de nogal korrupte Amerikaanse aannemerswereld. Hij bleek er
toch niet erg gerust in te zijn wat Hoover weer
eens toeliet de op hem afgevuurde aanval met eea
cynisch lachje af te wimpelen.

vlag
Het verwijderen van de nationale tricolore in
Frankrijk van een openbaar gebouw door « onbevoegden » — bvb. betogers — is volgens het Franse
strafwetboek niet... strafbaar. Er is in elk geval
geen enkel artikel te vinden, waarbij dit verwijder e n als strafbaar wordt gesteld, waarschijnlijk omdat de Franse wetgever zich niet kan voorstellen,
dat er personen zijn die antipatie tegen het nationaal embleem koesteren.
Toch wordt het verwijderen zonder toestemming
van een tricolore gestraft, maar dan op grond van
art. 257 van het strafwetboek, dat de beschadiging
v a n openbare en private gebouwen beteugelt. Zo
kan het gebeuren dat Bretoense nationalisten, die
een Franse vlag neerhalen, bestraft worden op
grond van de overweging dat ze daardoor het gebouw, waaraan de vlag wapperde, «beschadigd»
hebben. Het komt bij niemand blijkbaar op dat een
dergelijke daad alleen het tijdelijk uitzicht v a n
een gebouw wijzigt.
Bretoense nationalisten die zich voor dergelijke
pekelzonden moeten verantwoorden, doen sinds
. geruime tijd sistematish een beroep op het verdrag
van 1532, welk verdrag aan Bretagne zijn eigen
wetgeving garandeerde. Gestraft worden de «onverlaten » toch, maar het is telkens vermakelijk, het
gezicht van de meestal niet-Bretoense rechters t e
zien wanneer aan dit verdrag wordt herinnerd,
w a a r v a n het bestaan hen kennelijk volkomen v e r rast.

Jerusalem en de j o d e n
Volgens de Encyclopedia Britanica telde Jerusalem in 1844 7.120 Joden, ongeveer 5000 Moslims en
3.390 kristenen. Bijna een eeuw later was deze verhouding, deze keer volgens een telling bevolen door
het Brits bestuur : 100.000 Joden, 40.000 Arabieren
(Moslems) en 25.000 kristenen (w.o. zich heel w a t
Arabieren bevinden, zodat de verhouding qua ras
gunstiger uitvalt voor de Arabische bevolking van
Jerusalem dan op het eerste gezicht blijkt). Volgens de jongste telling, gedaan in het jaar van de
zesdaagse blitz-oorlog werd Jerusalem bewoond door
195.700 Joden. 54.963 Muzelmannen en slechts 12.646
kristenen. Er is dus een bestendige stijging van het
aantal Joden en Arabieren na te gaan tegenover
een daling van het aantal kristenen, welke dalende
beweging na 1948 begon.
Hoe de verhoudingen nu zijn kan men gissen I
vermits Jerusalem thans volledig onder Israëlisch
bestuur staat zal het aantal Joden nog toenemen e a
zal het aantal Arabieren wegens uitwijzing en h e t
r e m m e n van de Arabische inwijking minder snel
stijgen, stagneren of dalen, terwijl de Kristenea
• e n kleine minderheid zijn geworden.
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Toen w i j deze
fotoreportage
schoten bloeiden de bosanemonen
nog niet, een paar dagen later zouden ze echter « «onverbloemd »
het nog w e k e lentegroen witstippen.
De kanada's droomden met hun
naakte vale kruinen nog in de mist
en de afgeknotte wilgen stonden er
' reeds fris gekapt bij in dit ontwa[j kend landschap. De eerste vogels
hadden de totale rust van dit Saverijsdoek gestoord maar ze z w e g e n
toch wel verschrikt toen een groepje jonge wandelaars rijkelijk met
sleutelbloemen getooid naar huis
weerkeerde.
Er valt te wandelen, nog te w a n delen in dit bewaard natuurplekje,
op het gebied van Haaltert, A a i g e m . Mere en Heldergem, Gotegem
genaamd. Deze vier Oostvlaamse
gemeenten liggen net over de
grens van Brabant waar het Pajottenland zijn heuvels verliest en
waar enkele kilometers verder een
ander heuvelend landschap b e g i n t :
de Vlaamse Ardennen. Een rustig
plekje om op adem te komen aan
d e rand van Ninove en Aalst, t w e e
steden omringd door nuttige maar
« vuile » fabrieken.
Genoeg gepraat nu, op stap zouden w e zo zeggen en doe de knapzak maar om want een pik-nik aan
de rand van de Molenbeek of aan
de vijver zal straks een graag gekomen bezigheid zijn... Twee volle
uren kan men slenteren door w e i d e n , bos en over wegen langswaar
dokkerende boerenkarren naar de
volgende heuvel hotsen. Twee volle uren in dit groene Gotegem^
Heerlijk is dat !
Een vijver met vissers rond is
een zeldzaamheid geworden, hier
niet. Want de snoek zal zich graag
laten vangen en de karper roept
u volmondig « pak mij » toe...
De Molenbeek met de w a t e r m o len waar de V U haar film « Moot
Vlaanderen » van start ging is zo'rt
romantisch gedoe dat je er nog de
stemmen van vroeger hoort in het
spel van water en wiel en waar jeterugdenkt aan kindervakanties bij;
een verre oom of grootvader, w a a r
je aan zandwegels in juli denkt er^
boeren ziet die heel vroeg in d e
morgen uitrijden om te melken^
de zon in het gezicht.
Nee, de bosanemonen bloeiden
nog niet toen w e deze voorjaarswandeling voor u liepen maar desleutelbloemen waren er reeds en
ontsloten w e l zeer graag deze n i e u w e lente.
Terugrijdend langs de fabrieken
tussen Aalst en Ninove hopen w e
dat dit stuk groen eeuwig mag blijv e n , het water uit de waterput altijd drinkbaar en het tere boerderijgeveltje onaangeroerd.
Mensen toch, Vlaanderen kent
veel van deze stukjes groen, t e
klein, te veel bedreigd maar zij zijn
geld w a a r d . Groen is goud waard
denken w e wanneer w e het raampje van onze wagen dichtdraaien
want de lucht werd even te scherp.,
Gotegem zal nooit een toeristisch
doel worden, Goddank nooit, hopelijk blijft het een onbekend stuk natuur dat steeds w e e r opnieuw moet
ontdekt worden door een toevallige
, wandelaar.
(Foto's : M . Van Caeneghem)
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Vlaanderen en het buitenland
« Belgen noemen hun land " het koninkrijk der absurditeiten ". Zij leven in apartheid zoals Zuid-Afrika. Alleen
dit verschil : hier strijden blanken tegen blanken ».
Dit was de hoofdtitel van een
reportage over Belgiè, zo pas
verschenen
in
de
Duitse
« Stern ». Wanneer men dit artikel met stijgende wrevel igheid leest, komt men tot de
ontdekking dat de meeste details de waarheid benaderen en
ook juist zijn. Maar de wijze
van weergeven laat zulke valse
of scheefgetrokken interpretaties toe, dat zij Vlaanderen benadelen. Bijvoorbeeld
: de
schrijver haalt Leuven aan als
typisch voor de « apartheid ».
Hij schrijft dat de Vlamingen
hun Franstalige landgenoten
Uit de universiteit « verjagen ».
Dit gebeurt op wettige wijze,
gezien de wet van 1963 die de
taalgrens
afgebakend
heeft.
Een lezer, die de achtergronden niet kent, kan gemakkelijk
besluiten dat de Vlamingen te
barbaars zijn om hun verfijnde
francofone
landgenoten
nog
langer naast zich te dulden. Er
staat verder wel te lezen, dat
alle ongerijmdheden in Belgiè
het gevolg zijn van de eeuwenlange kulturele onderdrukking,
maar het wordt noch op sympathieke, noch op verhelderende
wijze naar voren gebracht.
Trouwens,
de
eenzijdige
bronnen die het blad aanhaalt
zijn de volgende : « L e Soir»,
Baron Nothomb, prof. Woitrin
van de Franse afdeling van de
Leuvense universiteit, prof. Perin van de «Rassemblement
Wallon » !
Kommentaar overbodig!
Voorts wordt er vermeld, dat
de miljoenen boeken van de
gemeenschappelijke
gebruikte
biblioteek van Leuven verdeeld
worden, d.w.z. de pare nummers gaan naar de frankofonen,
de onpare naar de Vlamingen.

In verband hiermede citeert
het Duitse weekblad «Le Soir»,
dat spreekt over « een "grenzenloze domheid, alleen mogelijk
bu een onderontwikkeld volk ».
Bedoelt men met onderontwikkeld volk het Belgische volk in
het algemeen of het Vlaamse
in het bijzonder ? Het zal wel
dit laatste zijn. temeer daar de
nadruk gelegd wordt op het
feit, dat de meeste parlementsleden Vlamingen zijn met de
« Vlaming » Eyskens op kop.

knap opgemerkt

Volgens « Stern » besteden onze vrouwen 60 t.h.
minder geld aan schoonheidsprodukten dan de Duitse. Dat is alweer knap opgemerkt. « Stern » bedoelt namelijk, dat onze vrouwen
heel wat minder schoonheidsprodukten
nodig
hebben,
omdat zij knapper zijn dan
de Duitse en wellicht langer
meegaan, wat de Duitse reporter een overtuigend bewijs van ons konservatisme
zal noemen.

portret
Volgend portret van onze
jeugd wordt geschilderd (wij
citeren letterlijk) : «De jonge
generatie is zo konservatief als
de oude. De Belgische jonge
man rookt gaarne dikke sigaren (die houdt hij in de mond,
gelijk waar hij binnen treedt),
hij vloekt « godverdomme I » en
loopt met korte haren, want
het protestsymbool der lange

haren vindt
gens ».

men bijna

ner-

Hel is niet alleen zeer goedkoop een bepaald aspect van
volk te veralgemenen, maar het
zou ons niet moeilijk vallen
eenzelfde
scheefgetrokken
beeld van de Duitse jongeman
op te hangen. Trouwens, waar
heeft de Duitse (?) reporter dit
ophefmakend
verschijnsel
waargenomen ? In de wachtzaal van de oogarts ?

stiekem een vriendin
Volgens
de
schitterende
« Stern » zou in onze gezinnen
de oude leefwijze het nog altijd
doen, d.w.z. de moeder regeert
het huis, de man het openbaar
leven De man mag stiekem een
vriendin hebben als hij m a a r
op tijd thuis komt voor de
maaltijden... enzovoort.
Wil hij hiermede onderstrepen, dat de vooruitstrevende
Duitser niet tijdig moet thuiskomen voor de maaltijd ?
Het ballet van Maurice Béjart zou tot wereldroem gekomen
«omdat»
Béjart
een
Fransman is. Wordt hiermede
de verdrukking of de achterlijkheid van de Vlamingen beklemtoond ?

van Zuid-Tirolers, Ieren, Basken, Slowaken, Kroaten en
noem m a a r op. Maar hoevelen
kennen het bestaan v a n Vlaanderen ? Men kan nog veel gemakkelijker praten over Zoeloes, Kaffers en Patagoniërs.
En voor diegenen, die toch ons
bestaan vermoeden, betekenen
wij meestal niet veel meer d a n
een folkloristisch volkje dat
een grappig dialekt spreekt.
Dat laatse hebben wij te danken aan het minst interessante
deel der Nederlanden.
beigische schilders
Hoevelen van onze Vlaamse
schilders zullen op buitenlandse tentoonstellingen gekatalogeerd staan als Vlamingen ?
Zij zijn negen op tien keer vermeld als Belgische schilders,
dus Franssprekend. Althans in
de ogen van het buitenland.
Is het niet hoog tijd dat ook
dit verholpen wordt ? Zou het

niet mogelijk zijn, dat een of
t w e e geschikte personen worden vrijgesteld o m zich uitsluitend bezig te houden m e t
objektieve voorlichting van h e t
buitenland ? Mensen, die kran»
ten en tijdschriften uitpluizea
en onmiddellijk k u n n e n reageren op tendentieuze en onjuiste
berichtgeving. Mensen, waap
buitenlandse journalisten e n
verslaggevers terecht kunnen,
zodat deze niet uitsluitend aangewezen zijn op « Belgische »
of eenzijdige bronnen.
Is het bv. niet betreurensswaardig, dat onze Nederlandse
broerders — vlak naast de deur
— een onwetendehid ten toon
spreiden die hemeltergend is ?
Het moet alleszins mogelijk
zijn degelijke en objektieve informatie te verspreiden, ondanks elke Belgische tegenwerking. Men kan natuurlijk niet
verlangen dat bepaalde mensen
dit presteren na h u n gewone
werkuren. Zij moeten volledig
kunnen ingezet worden voor
een taak die zeker niet te onderschatten is, w a n t van e e a
dwingende noodzaak.
Hore wie oren h e e f t !

hilda u.

haar dgenkiiljsji

Zo wemelt het hele artikel
van
dubbelzinnigheden
en
blijft het vatbaar voor de domste interpretaties.
Wij moeten ons geen illuzies
maken. Uit het weinige dat er
over ons in het buitenland geschreven wordt, komen wij
meestal te voorschijn als morsige broertjes.
Een Zweeds dagblad (of tijdschrift) schreef enkele jaren
geleden : « h e t drama van
Vlaanderen is dat het geen
internationaal aangezicht bezit ». Alle ontwikkelde volkeren kennen de vnjheidstrijd

Ze staan in twee rijen opgesteld : de jongens rechts, de
meisjes links en ze kijken elkaar m e t overmatig-geschminkte gezichten zeer ernstig aan. Dan rijst ergens
Oosters-aandoende muziek op en de twee rijen komen
in beweging : ze buigen, kronkelen zich in vreemde bochten, de dansers kijken blij, kijken boos, ballen de vuisten,
worden verondersteld te schreeuwen ,. Inderdaad, ze
dansen de « mitsiuko » : nieuwe avondbezigheid met Japanse inslag, gekreëerd in de Franse amuzementswereld
tot financieel genoegen van enkelen, verdwazing van
velen en ergenis van de verlichte geesten. Neen, veel
verfijning komt bij de nieuwe « rage » niet kijken ; tijdens de handeling word je verondersteld zoiets als harakiri te mimeren... Hoe zou een echte J a p a n n e r op zo'n
vertoning reageren ?
Vlak voor het zomerseizoen krijgen we ongeveer om de
twee jaar een nieuwe dansmode opgedist, liefst zo exotisch mogelijk van inspiratie. Zo hebben we subversief
de kasatsjok uitgevoerd, zonder enig benul van Russische
folklore, maar in de waan het even goed te k u n n e n als
de akrobaten uit te steppen.
En. . alle kolonels ten spijt, hebben we v e r r u k t de sirtaki
aangeleerd, omgeven door Theodorakis' prachtige Zorbamuziek. We hebben getwist en in de vijftiger j a r e n ons
aan de rock-n-roll verzwikt ; het waren klanken, ergens

dansen

Brandt zegt hier blijkbaar
aan Ilarmel dat hij ook van
c Vlaamse » afkomst is altans wat de korte haren betreft.

welkom kate I
Ondank.s de doorgaans betrouwbare informatie van het persagentschap UPI is ook « WIJ » eventjes te voorbarig geweest. Kate
Webb, reeds d n e weken als dood opgegeven, heeft in Phonom P e n h
een per^konferentie gehouden Ze werd ter gelegenheid van 1 mei
na drie weken door de Vietkong in Kambodja vrijgelaten. Wij
veront.schuldigen ons voor onze te vroegtijdige en dan ook niet
korrekte bekendmaking van haar overlijden en wensen h a a r uiteraard weer haitehjk welkom in « onze wereld »,

vaak geïnspireerd op Voodoo-plechtigheden of initiatiegebruiken uit Zwart-Afrika. We herinneren ons de slowmotionopvoeringen op de Indische geluiden van de n u
ruziënde Beatles. Toen stonden de vier harigen nog onder de kosmische invloed van de diepzinnige Maharisji.
En weten jullie het nog, van die m a m b o en die samba ?
De filosofen onder ons zullen over de mensen mijmeren
en hoe die altijd en overal moeten dansen : vreugde, verdriet, godenverering en geesten-oproepen, alles k a n je
door ritmische beweging weergeven. De Balinese en Indische danseressen vertellen de hele godenleer in een
vingerknip. De betoverende dansen uit Tahiti zijn oorspronkelijk een fikse krijgsaangelegenheid (o. we hebben
tijdens een zomerseizoen ook nog de tamoeree geleerd !).
En bewonderen we niet in de flamenco de ganse vurige
Andaloesische volksaard ? Want in de kunst-van-hetpasjes-zetten herken je k a r a k t e r en gevoelens van een
ganse gemeenschap. De bergvolkeren van Albanië dansen
tijdens de begrafenis rond de dode, de Brazilianen dansen de processie, de Fransen h u n wijnoogst . en de Vlamingen ? De meisjes leren op school tijdens de turnlessen hier en daar een paar verstrooide volksdansen, m a a r
dat gehuppel staat niet voor jongens. Bijgevolg dansen
we m a a r Japans, Grieks, Tahitiaans .. dat kunnen jongens en meisjes samen. Dansen is de mens aangeboren,
het is voor hem een levensnoodzakelijkheid, een gelegenheid om eigen gevoelen en eigen aard weer te geven.
Toch lijkt het alsof wij steeds weer naar de ziel van anderen tasten, omdat we de onze ergens verloren.
huguette d.b.
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naar de eindoverwinning.
De bars in de mondaine badplaats
doen dus weer gouden zaken. Dat een
nationale instelling als een tv-zender
daarbij aardig wat werk verzet als public-relationspromotie voor een kommereieel casino is een waarheid waar
niemand zich schijnt druk over te maken.

tY tv tv tv tv tv
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moetjezienopbrtv

wilhelm op zijn amerikaans

knokke
Wordt deze zomer weer een middelpunt van tv-belangstelling. Tussen 16
juni en 7 juli zullen immers in het badstadje de opnamen plaats hebben voor
de jaarlijkse Zomercarrousels. Naast de
beide Belgische zenders is dit jaar ook
de deelname verzekerd van Franrkijk,
Nederland, Engeland, Zwitserland en
Finland.
Twee dagen na de zomercarrousel beginnen ze al opnieuw met de Europabeker. Die finale gaat op 14 juli. In tegenstelling tot vorige jaren toen er vijf
deelnemers per land waren wordt het
aantal deelnemers nu tot drie gereduceerd.
Daarentegen bestaat en nu wel een
ruimere belangstelling. Want naast België, Duitsland, Nederland, Frankrijk en
Engeland, dingen nu ook Spanjaarden,
Italianen, Zweden en Roemenen mee

De lotgevallen van de Duitse keizer
Wilhelm II die na de eerste wereldoorlog een onderkomen zocht in Nederland,
zijn reeds tot allerlei mm of meer amusante verhalen aanleiding geweest. Nu
hebben Gerhard Jussenhoven en Karl
Wesseler een musical over dat tema in
mekaar gebokst.
Omdat het echter soms pijnlijk is in
het eigen verleden te gaan roeren durven onze broeders van over de Rijn deze produktxe niet aan. Daarom zullen
de Amerikanen dit werk opnemen Als
de hulptroepen nu maar niet door cowboys vervangen worden.

Een gezellig jeugdfeuilleton

uit Joegoslavië, maandag om 18 u. 05, BRT.

bericht uit europa

brussel vlaams
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands kultureel akkoord wordt op 14 mei (vrijdag) op de Brusselse grote markt een
historische rekonstruktie gehouden van
de Ommegang. Deze prachtige optocht
ging voor de eerste keer uit in 1549 toen
Willem van Oranje door Keizer Karel
en kroonprins Filips plechtig op het
toen nog Vlaamse stadhuis werd ontvangen

Reportage van de Nederlander Louis
van Gasteren, die erin heeft nagegaan
wat in de onderscheidene lidstaten van
de EEG gedacht wordt over de economische gemeenschap. Deze reportage is
in feite het eerste deel van een reeks
waarin ook taal- en landbouwproblemen
besproken worden. In dit eerste deel
steken talrijke vraaggesprekken met ingezetenen van de zes lidstaten, waarin
vrijuit gesproken wordt over de Europese problemen in het algemeen en
waarin ook de werking van de Europese
instellingen in het kort uiteengezet
wordt. Op het einde van de reportage
geeft de ondervoorzitter van de uitvoerende commissie, de h. Mansholt, een
inleiding op één van de belangrijkste
problemen waarmee de gemeenschap
op het ogenblik te worstelen heeft ; het
Europese landbouwbeleid.

De gebeurtenissen spelen zich af ergens in een denkbeeldig land in Centraal Europa. De halfbroer van de koning wil de troon bestijgen en dient deze
op de vooravond van de kroning een
sterk werkend verdovingsmiddel toe.
Maar dan komt de dubbelganger op het
toneel : Rassendyll, een Brit die met vakantie in het land verblijft. De Brit
neemt bij de plechtigheid de plaats in
van de vorst terwijl deze in de kelders
van het paleis opgesloten zit. Inmiddels
wordt de wettige koning door zijn tegenstanders ontvoerd en na heel wat wederwaardigheden slaagt Rassendyll erin
hem te bevrijden. De Brit keert na volbrachte taak naar zijn land terug, onder
de smachtende blikken van de schone
prinses Flavia die het helaas daarbij
moet laten want ze is voor de koning
bestemd.
Dinsdag 11 mei om 20u35.

Zondagr 9 mei om 17ul5.
financieel
san francisco international
« San Francisco International » is de
tweede film in deze reeks en speelt zich
af op de beroemde gelijknamige luchthaven, met name achter de schermen
van het reusachtige organisatorisch raderwerk daarvan. Het personeel wordt
er voortdurend geconfronteerd met drama's, al blijft dat voor de zowat vijftigduizend passagiers die er dagelijks
aankomen en vertrekken onmerkbaar,
In de film maakt u kennis met hen
en beleeft u één van die bijzonder drukke dagen op San Francisco Airport,
waarop er geen einde schijnt te komen
aan de stroom van reizigers. Een van
hen lijkt op het eerste gezicht een priester. De man heet Stayczek. Hij heeft
het echter gemunt op een vrachtvliegtuig dat moet landen met aan boord
drie miljoen dollar van de « Federal
Reserve » Zijn helpers staan klaar...
Zondag 9 mei om 20ul5.

de gevangene van zenda

Voor zondag 16 mei een muzikaal programma met en rond de zangeres Melanie,
een produktie van de Britse commerciële TV.

Brouwerij

MOORTCAT
BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
Bijhuizen : CogeU Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tef. (03)36.10.11
Gent

Vlamingen,
< vraag GRATIS ADVIES
voor uw hypotheekleningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieien
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

De roman van Anthony Hope heeft
inspiratie opgeleverd voor verscheidene
filmversies en deze in kwestie werd
in 1952 gedraaid door Richard Thorpe
met in de hoofdrollen James Mason en
Stewart Granger.

Dat tv een duur zaakje worden kan
is deze week nog maar eens gebleken
in het Zwitserse stadje Montreux, waar
de jaarlijkse « Gouden Roos » plaats
heeft. Naar aanleiding van deze topgebeurtenis uit de amuzementswereld komen ook uit de meest diverse landen
producers samen om programma's aaö
de buurlanden te verkopen.
Op een perskonferentie heeft sir Lew
Grade, direkteur van de ATV (de Britse
kommerciële tv) enkele cijfers bekend
gemaakt. Zo heeft zijn zender dit jaar
reeds voor een bedrag van drie en een
half miljoen pond — dit is ongeveer
420 miljoen Belgische frank — aan programma's verkocht.
Vedetten als Roger Moore (the saint)
en Tom Jones brachten voor hun zender
respektievelijk 12 en 11 miljoen dollar
in het bakje. Typerend is ook dat de
Engelse kommerciële zender er zo maar
eventjes vijf miljoen dollar voor over
heeft om in samenwerking met de Amerikanen een reeks variétéprogramma'a
te produceren. Daartegen staat de schamele waarheid dat bij de Vlaamse tv
een eigen feuilleton hoop en al rond de
vijf milojen kost. Voor gemiddeld dertien afleveringen...

Redplank voor een voorzitter
met reisproblemen...

Vlaanderen telt honderden-één verenigingen, klubs en
vriendenkringen. Traditiegetrouw richten ze elk jaar een
één- of meerdaagse uitstap in voor hun leden, leder jaar
staat de voorzitter voor het dilemma, welke bestemming
te kiezen om nog niet van de reisorganlzatle-perikelen
te spreken.
Wist u dat de V.T.B, zich ook gelast met de inrichting van

uw klub-reis ? Reeds verschillende verenigingen deden
op onze diensten een beroep. Waarom uw vereniging
niet ?
Stel een (volledige) aanvraag op en stuur het naar onze
biezondere afdeling « Individuele Groepsreizen ». die
een passend reisprogramma met prijsopgave zal opmaken.

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT . Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons!

Voor alle verdere inlichtingen : dienst « individuele Groepsreizen » Y.T.B.-V.A.B. Sint-Jacobsmarkt, 45, 2.000 Antwerpen.
Telefoon : 03.31.09.95. (10 I.)
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vam

Het geluk dat de lente ons brengt heeft geen naam. De prille geurende tederheid die waspoedermerken tevergeefs in
hun publiciteit trachten te vangen was deze laatste dagen weer gratis-voor-niks te koop in de ontluikende natuur. In
deze natuur kan een jonge liefde enkel schoon zijn. De stilte en de rust zullen haar voeden. Is het werkelijk zo dat w i j ,
mensen van vandaag, de laatsten zijn die dit kunnen ervaren ? En is het werkelijk zo dat de kinderen van deze jonge
mensen andere mensen zullen zijn in een veranderde wereld ? Alhoewel deze andere wereld ons niet afschrikt huiveren we toch even bij deze gedachte, alsof een te frisse lentewind ons even rillen deed...

ernesl does omnibus: van herenlals lol leuvon
In de lange reeks « Heren van Ziehem » heeft de Vlaamse televisie het weiii van Ernest Claes gebruikt om de stof te leveren
voor een verhaal dat weliswaar één boek — « Het leven van Herman Ceene », een der weinige werkelijke romans die Claes schreef
en wel zijn langste maar zeker niet zijn beste werk — tot basis
heeft, maar dat voM-al aan Claes' autobiografisch oeuvre zijn bijkomende elementen ontleende.
In de nieuwe Ernest Claes-omnibus, uitgegeven door Davidsfonds bij Standaard-Uitgeverij zijn naast de novelle « De Moeder
en de drie soldaten » twee der belangrijkste delen uit zijn « mémoires » opgenomen : « Voor de open poort » en « Leuven, o schone dagen ». De novelle is te bekend dat wij er nog eens uitvoerig
op zouden terugkomen : zij is een der mooiste verhalen en samen
meA de roman « Daar is een mens verdronken » ook een der meest
ontroerende boeken die Claes schreef. Zowel het ene als het andere stijgen boven de heimatvertelkunst uit en bekomen universele maat en karakter. De eeuwige moeder krijgt gestalte in het
Vlaamse moedertje met haar verdriet en haar deernis om de
vreemde soldaten die toch ook zo ver van hun moeder zijn. Het
verhaal, dat het moederleed in de oorlog zo treffend tekent, werd
geschreven op de vooravond van de tweede wereldoorlog en de
moederfiguur van Claes is nog steeds een der schoonste moedergestalten in onze literatuur.
Geheel anders zijn daartegenover Claes autobiografische boeken. Zij geven een vrij nauwkeurig en zeer omvattend relaas, niet
alleen van de jeugdjaren van de schrijver maar ook van mensen
met wie hij in kontakt kwam en gebeurtenissen die hij beleefde.
Zij scheppen tevens een tijdsdekorum dat voor het begrip van
mensen en situaties vaak onontbeerlijk is. De sociale en politieke
toestanden in Vlaanderen in het algemeen, de situatie op kolleges
en in het middelbaar onderwijs — zowel pedagogische metodes
als verhoudingen tegenover Vlaamse beweging enz. —, de strijd
aan de universiteit en de velen die hij er kende en die later op
een of ander gebied, op een of andere wijze, naam zouden maken :
het biedt in zijn geheel een persoonlijk getint en gestoffeerd verslag over de periode waarin de basis gelegd werd voor zijn later
schrijverschap en die de Hagelandse jongen van Ziehem tot flamingant maakte, bij zoverre dat hij redakteur van « Ons Leven »

werd, en het omwille vmn dit redakteurschap ook met de akademische overheid aan de stok kreeg.
Claes heeft, wanneer hij over zijn jeugdjaren als een gednldig
en steeds boeiend verteller op pittige wijze rapporteert en op onnavolgbare wijze mensen tekent, niet slechts een literaire prestatie verricht. De rijkdom van zijn leven straalt doorheen de rijkdom van zijn werk : beide hebben in de Vlaamse beweging ea
Vlaamse letterkunde een eigen plaats. Dat de afstand van zovele
jaren bij alle scherpte van memorie sommige feiten of figuren
wel eens dispreportioneert en subjektiveert ? Wij zien dit bv. op
het einde van « Leuven, o schone dagen », ook al is de uitspraak
over de centrale stelling van Van Cauwelaert in de studentenbeweging slechts geciteerd. Zonder diens positie in het vooroorlogse
AKVS te willen minimaliseren, blijkt toch hoe de eigenlijke kern
dezer beweging (met Drijvers, Dosfel e.a.) het nationalistische
principe vooropstelde, en Van Cauwelaert wantrouwde.
Een andere opmerking geldt het bourgeois-karakter en de afwezigheid van sociale belangstelling in de studentenbeweging
vóór 1914. Wij veronderstellen dat deze opmerking ingegeven is
door een al te vaak herhaalde slogan, die door neo-flaminganten
na de tweede wereldoorlog als evangelie werd verkondigd. Want
dat het AKVS vóó 1914 sociale landdagen hield, zich met drankbestrijding en sociale hulp bezig hield, en kontakt onderhield met
de sociale beweging in Duitsland (o.a. Carl Sonneuschein) weet
iedereen die een beetje de geschiedenis der Vlaamse beweging
kent. Claes heeft dit uit het oog verloren toen hij de Vlaamse
studenten — althans een deel ervan — ten onrechte een gebrek
aan sociale bewogenheid toeschreef. Een ander vals beeld gaf
trouwens de reeks « De Heren van Ziehem » zelf in een gedeelte
dat aan Leuven en het Verbond gewijd was.
Dat belet echter niet, dat zowel deze omnibus als de andere
autobiografische werken van Claes een werkelijke dokumentatie
vormen voor wie een levend teeld — en geen dode historie —
van de Vlaamse beweging en in het biezonder der Vlaamse studentenbeweging in die tijd wil krijgen.
E. Claes-Omnibus — Davidsfonds, Leuven — ing. 85 jr., geh.
110 fr. Standaard-Uitgeverij — Antwerpen.

• Weer een « vrachtje » tentoonstellingen : Jules Van Aél
van 8 mei tot 8 juni in de Stan^
daard Galerij,
Christmastraat
144 te Oostende ; Gerard Croiset (schilderijen,
mozaieken,
etsen en heelden) in Kunstgalerij Ledeganck, Boelare 15 te
Eeklo van 2 tot en met 29 mei ;
Alberto Porta Zush (in 1946 gehoren te Barcelona) stelt ten
toon tot 4 juni in de « Galerie
Rive Gauche - Fred Lanzenherg », Grote Zavel 32 te Brussel ; Fernand Vanderplancke in
de galerij « Drie Koningen »
te Beauvoorde
(Wulveringem)
tot 20 mei (houtskool, schilderijen, plastieken, skulpturen en
lino's in de « Zwalmmolen »
te Mater hij Oudenaarde •
• Dinsdag 11 mei te 20 30 u. in
het Feestpaleis te Oostende :
kleinkunstavond van de Vlaamse Kluh Kust mmv Alfred den
Ouden (folksinger en zwerver)
en Jan De Wilde (charmant en
flegmatiek)
Toegang : 50fr.
Kaarten te verkrijgen op sekretariaat WK, Van Isegemlaan 4 te Oostende (8400) •
• Om Vlaanderen heter te
doen kennen in het huttenland
stelde de VTB een pnjs « Voor
Vlaanderen » in, in 1969 t>oor
de eerste maal toegekend aan
mevr Vilmon, Hongarije, in
1970 aan Leo Poppe, Argentinië Het gaat om een dubbele
pnjs • een maand vakantie aan
de meest verdienstelijke landgenoot in het land waar hij
Vlaanderen met de pen diende,
een maand vakantie in Vlaanderen aan de meest verdienstelijke buitenlander. Alle briefwisseling aan de VTB-voorzitter, St. Jacohsmarkt 45 te Antwerpen •
• Van 23 mei af is in het Ar»
chief en Museum voor het
Vlaams Kultuurleven te Antwerpen het werkkabinet
van
wijlen Kamiel Huysmans te bezichtigen. Het werd volledig
van zijn woning aan de Belgiëlei naar het Museum voornoemd overgebracht. Dit jaar
herdenkt Antwerpen de 100ste
verjaardag van zijn geboorte •
• Als daverend seizoeneinde
brengt NTG in de KNS Gent
van 22 mei af de musical « Bie
in - bic in » door Paul Berkenman en Komain Deconinck, in
de regie van Marcel De Stoop,
koreografie Marina Candael,
muziek Harry Van der Noot,
lyrics Favl Berkenman, dékor
en kostumes : Mare Cammaert.
• Het is zowat 10 jaar geleden
dat te Brussel nog wer?c te zien
was van de grote vernieuwer
van de Europese
beeldende
kunsten Edvard Munch, die
vooral invloed op de Duitse
schilderkunst heft
uitgoefend.
Zijn werk was sterk literair
beïnvloed o.m. door Ihsen en
Strindherg. Het duurde lang
vooraleer hij erkenning vond.
De voornaamste tema's van zijn
oeuvre zijn ziekte en dood, het
heeft een sterke humanistische
en zelfs sociale inslag. Zonder
Munch in het Europese expressionisme niet denkbaar.
De koninklijke biblioteek te
Brussel richt in de Galerij Houyouck van 8 mei tot 31 juli een
tentoonstelling in van een keuze van grafisch werk
van
Munch, uit de verzamelingen
van de « Staatslichen Museen
zu Berlin - DDR » Een rijk geïllustreerde katalogus van de
hand van dr. Ebert, direkteur
van het prentenkabinet
van
voornoemde musea, is verkrijgbaar •
• Vorige week vestigden we
reeds de aandacht op de tentoonstelling « De Clouets en het
Franse Hof », tekeningen uit
het prentenkabinet van de nationale Biblioteek te Parijs,
van 6 mei tot 7 augustus. Deze
« crayons » zijn de produkten
van een echte hofkunst, beoefend door bezoldigde schilders, zoals Frangois Clouet, die
vooral in de smaak willen vallen met een geflatteerde voorstellingswijze. Dit gold zowel
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voor de koningin als voor d0
vfficiële maitresse van de vorst.
Eiowel Margaretha de Valois als
Gahrielle d'Estrée. zowel ElisaU^eth van Oostenrijk
als Marie
\ouchet werden aldus onder de
ètift van meesters in het genre
èpreeuwigd.
Clouet weet
met
fijne trekjes deze
geraffineerde
portretten te tekenen,
nochtans
' iterst sober in de
aanwending
er middelen en juist
daarom
to treffend. Bij de
mannenporfretten werd het aksent van de
gevleide
schoonheid
naar het
Karakter verlegd. Zo weigerde
lizabeth
van Engeland
met
lenry UI te huwen, na zijn portret door Clouet te hebben gelëien (dergelijke getekende
poriretten
vervulden
inderdaad
'ok een soort
diplomatieke
'unktie) : ze vond dat hij er
zorgelijk uitzag ! Verdere oppallende
portretten
zijn
deze
han de hertog van
Alencon,
Henri II, Karel IX enz. Een defilee van ambities en intriges
poltrekt zich voor het oog van
hem die deze
portrettengalerij
nader bekijkt. Een fraai ge'il•mstreerde katalogus
van de
heer Jean Adhémar,
konservaior van het Parijse
Handschriftenkabinet
is beschikbaar
•
• R.H. Marijnissen werkt momenteel
aan een grote
studie
over Jeroen Bosch, die in volgende najaar bij de
uitgeverij
Arcade, die reeds tal van prachtige kunstboeken
uitgaf, zal
verschijnen.
Op een voordracht
te Lier gaf Marijnissen als zijn
mening
te kennen,
dat
men
m.et betrekking
tot de meeste
kunstenaars
te veel aan « hineininterpretieren
» doet
en
hun inzichten
en
bedoelingen
toeschrijft,
die ze vaak
helemaal niet hebben gehad.
Ah
voorbeeld van dit « enorm misverstand » haalde hij Breugel
<tan, die volgens hem veel minder was dan de « grimmige, religieuse fanaticus Bosch ». Een
interpretatie
als een
andere,
Aoch dan toch niet
gespeend
van gezond verstand, te oor dekten naar de argumenten
die de
bekende
criticus
ter
staving
van zijn stelling aanhaalde
•
• Anekdote • Jan van 't Pallieterk^ nam een vriend mee naar
een nieuwe « zeer
vooruitstrevende » galerij te
Antwerpen,
w a a r de al even « vooruistrevende » Amerikaan Carl André
heette te expoieren. Er waren
echter alleen kale wanden
te
zien en bij het
buitengaan
vroeg Jan zijn vriend, wat hij
van de ^tentoonstelling»
dacht.
De vriend viel uit de lucht en
meende dat Jan hem voor de
iek hield, tot onze koUega een
older voor de dag
haalde,
Waarin de tentoonstelling
werd
aangekondigd
mitsgaders
«denderende uitspraken
van de exposant y> werden geciteerd. Op
de opmerking,
dat er niets te
zien was, replikeerde
Jan. Ge
hebt niet goed gekeken,
want
op de grond lagen er een paar
m.etalen stukken,
die de hele
« eocpositie » uitmaakten
». Repliek van de vriend : « Ge gaat
me toch niet wijsmaken dat het
voldoende
is enkele
metalen
voorwerpen
in een
kunstzaak
binnen te brengen om door de
internationale
kunsthandel
en
-kritiek ernstig te worden opgenomen ? » Blijkbaar is dit wel
het geval in onze. fel ontspoorde tijd...
•
• Kunstschilder
Pierre
Junis
studeerde in de tiüintiger
jaren
schilderkunst
aan de Akademie
te Leuven m a a r wachtte
nog
geruime tijd om zich
sistematisch te wijden aan deze kunsttak. Bij voorkeur werkt hij in
reeksen : zeestukken,
polderlandschappen,
stillevens en vitalistische, bijna
surrealistische
natuurevokaties.
Vooral het primitieve
leven,
de
vegetale
voortplanting,
de evolutie
van
ons aardoppervlak
vormen een
boeiende
inspiratiebron.
Met werken uit zijn
verschillende reeksen houdt hij in de
Rik Woutersgalerij
te Brussel
'n tentoonstelling
tot 13 mei •
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anjes :
zolang je niet te zeer bekend bent,
blijf je nog een echte troubadour
Slechts sinds deze w i n t e r haalt Anjes de a f f i c h e s . Tussen de elegasten, Louis Verbeeck,
Zjef Van Uytsel e.a. « Maar een o v e r b e k e n d e zangeres w o r d t ik nooit, dat staat vast. En
een beetje g e l u k k i g ook misschien. W a n t als je te zeer b e k e n d raakt, ben je geen echte
t r o u b a d o u r meer. N u voel ik dat ik het nog b e n . Ik z i n g in kleine zalen, in zing voor
d o o d g e w o n e mensjes soms. Ik praat zo g r a a g met hen, de poëzie die hen o n t r o e r t , ontroert ook m i j . Poëzie uitstrooien in l u i s t e r l i e d j e s , dat is m i j n e n g a g e m e n t . . . »
Die A n j e s zit t e g e n o v e r m i j n . Als ik haar z e g dat haar stem me zo sterk herinnert aan
M a r t i n e Bijl, lacht ze v e r l e g e n . Zoals ze w a t v e r l e g e n zegt dat men deze zomer een
eerste langspeelplaat met haar liedjes gaat persen. A l s o f zij d a a r o m v e r l e g e n hoeft te
zijn.

n a a r is geëngageerd is. Mijr
engagement is de poëzie dichter bij de mensen brengen. De
mens kan eigenlijk niet leven
zonder de poëzie, maar er wordt
zo weinig poëzie naar de mensen gebracht. Het echte politieke engagement ligt me niet.
Ofschoon ik dat engagement
toejuich, betreur ik toch dat de
meesten alleen het politiek engagement waarderen.

Einde 1969 zag ik je een eerste maal optreden. Sinds hoelang bracht je toen al luisterliedjes bij het publiek ?

Gesteld dat je je toekomsl
als zangeres helemaal in je
handen kon nemen, hoe zal
die zijn ?

Ik deed het een eerste maal
in september 1967. Eigenlijk
had ik het al eerder willen
doen. Want ik had e r erg behoefte aan. Maar ik zat op
school en ik ondervond dat —
alvast wat mij betrof — de twee
onmogelijk konden samengaan.
Tijdens schoolfeestjes trad ik
wel eens op maar, zoals ik het
gepland had, ik kwam « n a a r
buiten » zodra ik mijn studiën
In de normaalschool af had.
Hoe ik op d e idee k w a m liedjes te gaan zingen ? Op school
bestudeerden wij zoals eenieder in het middelbaar onderwijs het Egldiuslied. Dit gedicht ontroerde me zo fel, ik
wou
meteen
muziek
erbij
schrijven. Een meevaller is dit
debuut echter niet geworden.
Maar Ik had de smaak geproefd.
Stimuleren en beïnvloeden
Je beroep en je omgeving je bij
de keuze van je teksten ?
Als ik in de klas sta, ondervind ik voortdurend heimwee
naar de wereld van de kinderen en n a a r mijn eigen kinderjaren. Als kind kijk je m e t zo
grote ogen n a a r de dingen die
je omgeven. En die kinderen
voor wie je in de klas staat en
de ouders van die kinderen...
Je gaat je zo hechten aan h u n
wereld. Ik sta in een wijk die
door de weistellenden geschuwd
wordt. Uitsluitend gewone mensen wonen daar ; er is geen
dokter, geen apotheker, geen
speciaalzaak voor voeding enzovoort. Een beetje geïsoleerd
leven wij daar. Maar dat verhoogt de solidariteit, dat laat
je de hartslag van het echte leven zo sterk aanvoelen, dat
scherpt zo erg de behoefte aan
over het leven te gaan zingen.

gestraft zingen. Ofwel behoud
je het autentieke ritme van
dergelijke gedichten en dan
komt de inhoud ervan gewoon
niet over bij de mensen. Bij
het lied is dat wel heel anders.
Het luisterlied bloeit vandaag
in Vlaanderen ?
Ik denk dat we nog maar pas
hel schuchter begin van een
bloei beleven. Tenminste van
het poëtische luisterlied. Het is
een genre dat moeilijker overkomt dan het lied dat rechtstreeks aan een of andere aktualiteit appeleert. Toch zie ik
thans het lied in het algemeen
sterker n a a r het poëtische toe
evolueren. Ik ben daar erg blij
mee. Mary Porcelijn zingt de
gedichten van Boris Pasternak.
Dat is echt een revelatie, vind
ik. En ook Zjef Van Uytsel
vind ik erg poëtisch en erg
goed.
En Miei Cools ?
Miei Cools is eigenlijk een
beetje van alle m a r k t e n thuis.
« Laatste Zomernacht » op zijn
laatste plaat is heel poëtisch en
heel mooi. Miei Cools is ook
iemand die kan aanklagen zonder daarom hard en luid te protesteren. Zijn « Heer Koning »
bewijst dit. Ik vind dat zoiets

moed. Maar dat moet je er voor
over hebben, vind ik, ook al
komt zoiets wel eens hard aan.
Maar ja, als ik de dichter was
zou ik ook bekommerd zijn
om wat met mijn teksten gebeurt.
J e mening over Liesbeth List ?
Die staat natuurlijk buiten
elke kompetitie ! Feitelijk iS
zij slechts een
vertolkster,
m a a r de manier waarop zij
dat doet is formidabel.
Hoe verloopt je toernee met
Louis Verbeeck en De Elegasten ?
Nog tweemaal optreden en
die is af. Voor mij was het een
prachtige kans, wij hebben zowat overal in Vlaanderen opgetreden. Sommigen vonden
mijn optreden in die groep niet
gelukkig : Louis Verbeeck
hangt zowat de lolbroek uit en
onmiddellijk nadien kom jij
met je doodernstige liederen,
zegden ze, dat is niet goed. En
weer anderen vonden dat het
kontrast tussen Verbeeck en
mij n u precies wél gelukkig
was. Ikzelf heb mij gelukkig
gevoeld in die groep. Weet je,
De Elegasten, dat is een geslaagd huwelijk van ernst en
luim. En wat Louis Vei'beeck
betreft : hij timede de optredens zo goed dat eenieder het

Als ikzelf daarover kon beslissen en ik zou helemaal m e t
meer aan geld hoeven te denken, dan zou ik morgen geen
onderwijzeres meer zijn, alleen
nog zangeres. Wat niet wil
zeggen dat ik het onderwijs
beu ben, integendeel, ik zou
het niet zonder pijn verlaten.
Maar ik zou me dan uur voor
uur met de muziek bezighouden, ik zou ongetwijfeld n a a r
het konsei'vatorium trekken.
Ik zou het risiko kunnen nemen, drie jaren de verplichte
klassieke muziek en de klassieke zang te volgen en drie jaar
geduldig wachten tot ik weer
volop de troubadour zou kunnen worden. Maar het kan nu
eenmaal zo niet gaan, ik blijf
dus in de klas en sla me er wel
door met de hulp van een privéleraar. Zonder een vast inkomen word ik alvast een armoezaaiertje en bij zo een toestand zou niets en niemand gebaat zijn. Nu kan ik mij tenminste nog permitteren tegen
voor elke groepering haalbare
voorwaarden op te treden. Ik
wou dat het onjuist is wat men
altijd beweert, dat ik Let niet

Uitzonderlijk schrijf je zelf
een lied. J e bent dus aangewezen op wat tekstdichters je
bieden. K a n je je makkelijk
met de teksten van andere vereenzelvigen ?
Behalve het Lied voor Theodorakis, w a a r m e e ik in Gent
een prijs behaalde, schreef ik
omzeggens geen liederen. Wat
de teksten van anderen betreft:
ik kies nooit bij voorbaat een
thema ; als ik wat lees dat mij
bijzonder treft wil ik daar muziek voor maken. Ik hou vooral van w a t ik « wazige » poëzie
noem, gedichten die je met een
onzekerheid, met een vraag
achterlaten. J a m m e r zijn de
gedichten die mij het ergst
boeien soms het minst geschikt
om gezongen te worden. Sommige gedichten zijn gewoon te
muurvast, ze laten zich niet on-

het beter doet dan de protestliederen van Miek en Roel.
J e bent nogal gevoelig voor
het oordeel van je tekstschrijvers.
Vooral de laatste tijd. Als ik
vind dat ik geslaagde muziek
voor een tekst heb gemaakt,
vraag ik de mening van de
tekstdichter. Als die nu vindt
dat de harmonie tussen tekst
en muziek er niet in zit, breng
ik het gewoonweg niet voor
het publiek. Zoiets vraagt wel
m e e r dan een klein beetje

gevoel had de gehele avond erbij betrokken te zijn. Miei
Cools destijds liet de debutanten vooraf optreden. Dat was
minder goed, dat m a a k t e dat
je in de groep vreemden voor
elkaar bleef.
Anjes en het engagement ?

ver zal schoppen als ik door
geen impressario of zoiets onder
de a r m genomen word. Onlangs kreeg ik er in « Troubadour » nog van langs dat ik t e
weinig mijn imago verzorg...

Met dat woord wordt vandaag nogal gegoocheld. Sommige mensen vragen je : ben je
geëngageerd ? Ga je daarover
dan eens diep nadenken, dan
stel je vast dat al wie om op
het even welke manier kunste-

Ik droom ervan, ja. Maar
het zal wel bij een droom blijven, Ik ken de weg ernaar zelfs
niet. En als ik hem toch zou
vinden, zou ik beslist te schuchter zijn om me alleen op die
weg te begeven.

Heist ? Zal je erbij zijn ?
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de zoveelste keer

kwotaties
Sport-nog-steeds-70 heeft de belangrijke vraag gesteld : « Wat
zijn deze topvedetten precies waard ? ». Deze topvedetten zijn
dan de misschien te koop gestelde voetballers Verheyen, Puis,
Dockx, Polleunis, Rensenbrink en De Bolle. Opdat de liefhebbers
geen kat in een zak zouden kopen, heeft het kultuurblad voor
Vlaanderen de voetballers in stukken getrokken, om na te kunnen gaan hoeveel ieder van de samenstellende onderdelen waard
is. Zo leren wij dat de « kop » van Koens 9 op 10 waard is, en de
rechtervoet van Puis maar 5. Maakt men nu de som van de waarden van ieder van de zes onderdelen, dan weet ge meteen hoeveel
« de masse » waard is. Dat blijkt namelijk voor alle topvedetten
ongeveer evenveel. Of wat hadt gij gedacht ? Verder onderzoek
zal dus nodig zijn, en wij stellen voor nog te onderzoeken : gewicht op voet en geslacht, slokdarmkapaciteit, nekdikte, onder- en
boventanden, tekening, in één woord al de dingen die op een serieuze beestenmarkt ernstig onderzocht worden.

het geloof
Wij zijn met de Pirre, wiens zoon bij « den Anderlecht » speelt,
maar die ons toch af en toe leest, een pintje gaan pakken. P i r r e
heeft ons met een serieus oog bekeken, en gezegd dat wij er niet
zijn. Wij nemen namelijk de sportuitslagen niet genoeg « au serieux », en wij gaan te veel op zoek n a a r kombientjes, afspraakjes, profijtjes, kommerskens. Hewel ja, wij kunnen namelijk niet
geloven dat het sportlot het allemaal zo goed zou kunnen arrangeren, kwestie van verdeling van de profijten (voor de groten
natuurlijk) bij voorbeeld, als het niet een slordig handje werd
toegestoken hier en daar. Als P i r r e dat wel kan geloven, dan is
hij te benijden, want het geloof is zalig. Maar wat dat zoeken betreft, dat klopt niet. Doen wij niet. Daarvoor interesseert het ons
te weinig, temeer omdat wij toch niks zouden vinden, behalve
wat een half (of heel) zatte sportdirigent ons af en toe zegt, of
wat klein gefoefel van kleine klubs onder elkaar.

rotdag
iVlon Arets heeft in zijn gazetteken geschreven dat hij verleden
week een echte rotdag gehad heeft. Om 11 u u r receptie met minister Denis. Om 13 uur lunch bij Piedboeuf met minister
nee,
met bier. Om 17 uur rendez-vous in Taverne Sportive met Eddy
en Lomme. Om 18.30 uur « diskoer » voor de radio en voorstelling
van Eddy als favoriet. 21 uur 30 champagne in de Eden met de
minister en miss Belgique in short. Peerdewerk, als je het ons
vraagt. Dan nog liever het leven van gebuur Gi'st. Om 7 uur verplaatsing per velo n a a r de fabriek. Om 11 uur een slok kouwe
« kafee » met Baziel. de meestergast. Om 13 uur lunch met boterhalmmen en peersiroop. Om 17 u u r vertrek uit de fabriek per velo.
Oin 18 uur 30 patatten, ajuinsaus en een pekelharing. Om 21 uur
30 a fkuisen van de schup en degustatie van een kletske koude
ko'tie in gezelschap van Wis, baas van 't kot. Maar Gust schrijft
daarover niet de ga/et. Peinst hij toch. Maar enfin, wij noteren
toch dat Mon relaties heeft.

uitleg

'

Formidabel om zien hoe dikwijls gazettekens als « Les Sports »
te?enwoord!° op hun hrood krijgen dat zii aan supporter!j doen
in plaats van aan reporterij. Naar aanleiding van het Ardeens
Wf'J'^end alweer. De lezers reWameerden omdat « Les Sports »
ha'l laten verstaan dat Roger De Vlaeminck m a a r een schelm
was, vermits I-ij Frans Verbeek in de Waalse Pijl het zware werk
had laten doen in de achtervolging op De Schoenmaecker, om
hem dan in de spurt af te drogen. Eddy Merckx daarentegen w o . d t
geloofd en geprezen omdat hij in Luik-Bastenaken-Luik al het
werk had 1'^ten doen door Pintens. zonder zelf een meter kop te
doen, om hem dan in de spurt (nou ja .) kansloos te kloppen.
Vermits wij onze menig hebben over al die grote koersen, kan
ons dat niet verdommen. Maar wij beleven altijd plezier aan de
manier waarop « Les Sports » eksplikeert waarom de lezers ongelijk hebben, en de krant gelijk. Het één is namelijk het één, en
het andere het andere, en dat precies is het verschil van de differentie. Compris ?

een
stolen
borstel
Dries heeft wat je noemt
een florissante kommerce.
IJzerwaren en alles wat je
daaronder kan verstaan, dus
ook wasspelden, steriliseerbokalen en
schuurpapier.
Den Dries heeft ook een
kuisvrouw. Zosfien. Stipt,
ijverig en proper, ge hebt er
geen gedacht van. Zosfien
heeft een dochter, Marleen,
en het is een beeld van een
kind. Dat kind heeft een
vrijer — hoe zou het anders
kunnen ? — in Brussel.
Die vrijer heeft een kozijn
en die kozijn speelt bij Anderlecht. Reserven, natuurlijk, want anders zou zijn
kozijn zeker niet komen vrijen in een dorpke als het
onze. Maar nu de klub van
Anderlecht zowat alles gaat
verkopen wat verkoopbaar
is, lijdt het niet de minste
twijfel dat de kozijn van de
vrijer van Marleen van de
kuisvrouw van den Dries
weldra in de eerste ploeg
zal staan.
Ge zijt sportliefhebber of

Onze nationale « Jacky », autorenner en grrrote vedette van
stiel, troetelkind van alle w a r e
dus franssprekende Belgen, is
andermaal aan de dood ontsnapt. Tijdens de autowedstrijd
van Monza vloog een voor hem
rijdende wagen met zijn hele
hebben en houwen tegen de afsluiting, een tweede wagen botste er tegenaan, en op minder
dan geen tijd was heel de boel
herschapen in een zee van
vlammen. Daar onze nationale
dus doorheen, w a n t hij kon natuurlijk niet tijdig afremmen
— kan m e n in autowedstrijden
nooit —, maar hij had blijkbaar
zijn konijnepootje op zak. Zonder iets te zien is hij door wrakstukken en vuur heen gevlogen
zonder ergens tegenaan te botsen. Zijn leven en onze veiligheid — w a n t het is voor onze
veiligheid dat men dat allemaal
doet, zoals u weet — w a r e n
weer eens gered. Zou het n u
werkelijk w a a r zijn, zoals wij
onlangs tot onze grote verbijstering en ontsteltenis lazen, dat
sportminnend België met een
visademke zit te wachten op
« hét » bericht over Ickx

om al de ellende en al de miserie die de kleine m a n in de loop
der tijden te doorstaan heeft
gehad en nog zal moeten doorstaan. Die dag is ons respekt
voor de groten, de machtigen
en de rijken wel bijzonder
klein. Wij k u n n e n dan ook niet
nalaten hier als onze vaste
overtuiging neer te pennen dat
de kommerciële sport hier en
nu in de strijd voor sociale
rechtvaardigheid, die momenteel weer zo aktueel is geworden, een rol speelt die meer
negatieve dan positieve aspekten vertoont. Meer dan in de
andere sektoren wordt naar onze bescheiden mening in de
sport een diskriminatie gekultiveerd tussen de sportkapitalisten en de sportproletariërs en
dit zowel bij de beoefenaars als
bij de profiteurs/betalers. Wij
zijn daar tegen, en zolang wij
deze bladzijde mogen vullen,
zullen wij daartegen protesteren.

ook alweer
afgereverd
Ajax Amsterdam heeft de
halve finales van de beker van

Europa voor landskampioenen
gewonnen, door v a n Atletico
Madrid te verliezen m e t 1-0 en
in A m s t e r d a m te w i n n e n m e t
3-0. Waarschijnlijk hebt u ook
de wedstrijden gezien op h e t
tv-schermpje. Als er voetbal is,
worden wij nu eenmaal verondersteld te kijken. N u k a n h e t
natuurlijk zijn dat wij n a al
die jaren tv-voetbal w a t geblazeerd zijn geraakt, m a a r persoonlijk vonden wij de t w e e
wedstrijden niet zoveel zaaks.
Wij lezen overal dat Ajax « zoveel » beter w a s dan Madrid,
m a a r eerlijk gezegd, wij hebben daar niet zoveel van gemerkt. Ze leken ons allebei
nogal... middelmatig, en h e t
enige verschil is in feite geweest dat de keeper van de
Spanjolen op een bepaald ogenblik een grandioze stommiteit
heeft begaan, waardoor de Hollanders op voorsprong k w a m e n
en bleven. Meteen was h e t
schaap over de dam, en de beker waarschijnlijk toegekend.
Aan de oer-degelijke Nederlanders zonder twijfel vermits die
in de finale de Grieken v a n
Panathinaikos wel de baas zullen kunnen.

het portret
Er zijn zo van die dagen dat
een mens behoefte heeft aan
een steviger opkikkertje dan
een « zjat » geuze of een « pol »
van de baas. Zo wij verleden
dinsdag. Gelukkig, wij hebben
onze opkikker gekregen. In
« Les Sports ». Op bladzijde
twee stond namelijk een tekening, onder te titel « Een tekening van de prinses ». Wij
dachten eerst : abstrakt, maar
het bleek bij nader toezien een
portret. En na lektuur van het
onderschrift zelfs een portret
van « ge weet wel wie ».
Merckx. O D de tekening « Aan
mevrouw Merckx als blijk van
mijn vriendschap. Maria-Esmaralda » Maar dan in 't F r a n s
natuurlijk. Nu, na een week,
spuiten de tranen van ontroering om deze royale kinderazie
ons nog altijd uit de ogen, en
wij moeten werkelijk putten
uit het dienste putteken van
ons slechts karnkter om ons af
te vragen of Claudine dat allemaal wel « zjust » vindt van
« hare lekkere », en waarom
Claudine die publikatie niet gegund heeft aan « Wij », mét
een kun'^trubriek, in nlaats van
aan « Les Sports », zónder
kunstrubriek Verdomme, verdomme, w a a r ons Heer zijn
eten insteekt...

voor mensen met levenskunst :

De stad die door de
Belgische pers het meest als voorbeeld wordt gesteld. Voor haar
wonderbare kunstschatten, haar park van 80 hectaren met 4 zwerakommen, speeltuinen, hartveroverende buitenherbergjes. Voor
haar groot meer, haar mooi woud, haar schilderachtige vallei, haar
moderne campings. En ook omdat ze de goedkoopste stad is, waar
u uw inkopen in straten zonder auto's kunt doen. Een week-end te
Essen :

de mooiste verrassing van uw leven!

1 mei
Wij kunnen het ook niet helpen zulle, maar alle jaren op 1
mei — en het is vandaag 1 mei
— voelen wij ons een beetje
proletariër en een beetje socialist, zij het dan niet direkt in de politieke betekenis
van het woord. Ieder jaar zijn
wij dan een dag vol weemoed

ge zijt het niet. Ge weet dus
dat Anderlecht een paar weken geleden kampioen Standard is gaan afdrogen in
eigen
vesting.
Diezelfde
zondagavond was den Dries,
zoals iedere zondagavond,
naar het voetballokaal n a a r
de voetbaluitslagen
gaan
kijken — het is ook maar
een uitvlucht om thuis weg
te geraken, m a a r kom. het
is menselijk — en staande
aan de toog achter een rij
lege, half-volle en volle pinten, had hij de on-ïelukkige
inval te ze.°:gen « dat het er
nog geen klein beetje dik
opla° dat Standard Anderlecht laten winnen had ».
De « hèttefretters » waren het daarmee eens, de
serieuze
sportliefhebbers
I?ing niet, want er was over
dat laten winnen niks gezegd in de televisie. Een
diskussie van hier tot ginder dus, waarin den Dries
uiteindelijk het onderspit
moest delven « want als ge
zelf kommerce doet, zwijgt
dan over de kommerce van
andere mensen, zulle meneer ».
Dit wijze woord werd gedebiteerd door de broer van
de dochter van de kuisvrouw
van den Dries, supporter
van den Anderlecht en van
de kozijn van de vrijer van
zijn zuster.

Week

A N T W O O R D C O U P O N * : gelieve me gratis
uw documentatie over Essen en omstreken te laten geworden.
Naam

«„

Beroep....,

Straat
Gemeente
_
•Terug te sturen naar het DUITS BUREAU VOOR TOERISME
Luxemburgstraat 23,1040 BRUSSEL.
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Dries zweeg dus wijzelijk,
en hij betaalde een rondje,
en hij kuiste zijn schup af.
's Anderendaags liet Zosfien zeegen dat ze ziek
was. Dries heeft dus zelf
zijn winkel en zijn trottoir
kunnen schuren.
Dinsdags hoorde hij zeggen dat Lowie, de man van
Zosfien, naar Mechelen gereden v/as met zijn velo om
een stalen borstel te kopen
om zijn vensterdorpels af te
schuren.
De dag daarop — Zosfien
was nog altijd ziek — trok
Dries naar Zosfien en Lowie om te vragen wat dat
nu allemaal voor onzin was.
Waarom komde gij niet
werken ? En waarom komde
gij die stalen borstel bij niet
halen, gij weet toch dat gi.j
die krijgt, zonder dat gij
daar een cent moet voor betalen ?
Zosfien moest erg hoesten — zij was immers ziek
— en Lowie peinsde dat de
stalenborstels van den Dries,
hoe goedkoop ook, wat te
smal en te lang waren om
dorpels af te schuren. En
voor de rest vond Lowie dat
den Dries geen affaires had
met zijn familiezaken.
Wat is me dat nu ? Wat
affaires ?
Hawel ja, wat hebde gij
in 't staminee te vertellen

over dat lief van ons Marleen ? Dat is gene bedrieger,
zulle meneer Dries, die
heeft die klub uit Luik niet
omgekocht, en zijn kozijn
ook niet, en den Anderlecht
ook niet. Ge hebt gij mijn
familie niks te verwijten
als alleman dat hoort en als
ik nog eens een stalen borstel nodig heb, zal ik die nog
naar Mechelen gaan halen.
Die zijn zo goed als die van
u.
Ziet ge Dries daar al
staan ? Hadden ze hem een
stalen borstel op zijn kop
geslagen, hij had er niet onnozeler uitgezien.
De uitleg die hij gebroebeld heeft, trok dan ook op
niks en Lowie voelde hoe
langer hoe meer dat hij gelijk had.
Maar allee, na veel vijven
en zessen zou Zosfien de
week daarop genezen zijn —
Dries moest wel vijf frank
meer betalen per u u r — en
Lowie wou het wel eens
proberen m e t een borstel
van Dries. Marleen zou subiet een komen halen.
Maar Marleen is niet geweest. Bij « zo ene » k w a m
zij niet meer binnen. En den
Dries gelooft het nu wel.
dat het in de sport allemaal
serieus gaat. Ge moet h e m
niet meer klappen over omkoperij en zo.

WIJ - a-s-Ti

r»

Aanbevolen Huizen
E.S. ZWEMBADEN

TUINEN DEMEYERE
Vijf wegenstraat 13 - Izegem
Tel. 0 5 1 / 3 1 6 . 2 3
Kost minder dan U denkt I
4.000 tevreden klanten in
West-Europa.
Referenties in het ganse land.

PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder ! Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
(nabij het Slnt-Janspleln)
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8
Telefoon r (02)28.87.09
(ll-XII-71)
Bezoek

CASTHOF LINDENHOVE
Koud en warm buffet

Lauwereys - De Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer.
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 - Hekelgem

Tel. 053/687.40
(ll-Vl-71)

H. PELEMAN.MARCKX
V a n den Nestlel 16, Antwerpen
Tel. 39.19.27
TV • RADIO • ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN - HERSTEL»
LINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
13.500 fr. I.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
lanTI

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 0 1 5 / 7 1 4 . 4 7
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen ;
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezel»
tel. 051/612.84
(l-XII-71)

« PIET POT i>
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraal ^
(bij Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten
(l-XII-71)

Bezoek « Casthot
DE VEERMAN »
Kaal 26. St -Amands a.d Schelde

Tel. 052/332.75
Mosselen - Paling
Uitbater - Jan Brugmans

len. '71
Te Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
hel HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

DE APPEL

Tel 59.75.86
binnenhuisversiering

FIRMA COOVAERTS
BEHANGER
—
Begijnenstraat 7

W e vroegen !
BOYCOT FRANSKILJONS !
STEUN VLAAMSE FIRMA'S
1 kg. nettopr. 164 fr. th. best.
of 2 kg — 1 0 % 295 fr. spoorw.
of 5 kg — 2 0 % 656 fr. terugb.
Topkoffie - topvoordelig
Ook van 150 fr. min %
1 of 2 kg. kan toch ieder
bestellen I

KOFFIE HAWAII
Groot-Bijgaarden T. 02/52.60.55
Industriële
warmeluchtgeneratoren
rechtstreekse levering, alsook
levering door bemiddelling van
uw installateur.

Residentiële
warmeluchtgeneratoren
uitsluitend levering langs
installateur om.

N.V. LEPLAE R.

LUSTRERIE D'HAENENS

MODERNE

GARNIERDER
Antwerpen

Tel. 32.68.00

WEEKENDS - CARACEN
KETEN
in prefab, of vast. Inlichtingen ;
VdP, 34, Begijnhofstraat te
1840 Eppegem - Tel. 0 1 5 / 6 1 4 . 1 1

CORTHALS
Kattestraat 20 - Aalst

WOONKULTUUR

EURO-DOMI
gordijnstoffen Ploeg, Gardisette
tapijten Desso - geschenken.
Kruidtuinlaan 6 - Brussel
tussen A. M a x en E. Jacqmainl.
Tel. 18.17.17

ELECTRA-BREE
P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. 011/65.188 en 66.477
MIELE
AEG - LINDE

GROEP BLANCKAERT
Internationaal Adviesbureau
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE

allerhande I I I
Speciaal
voor U
bedacht

IN 'T BOERKE
Hoogstraat 41 - Antwerpen
Vakkleding naar maat
Sinds 1912
Tel. 03/32.08.12
Bij een bezoek
aan Overmere-Donk
vergeet niet

« DE CARLTON »
bij Rik De Meester
een aangename Vlaamse
ontspanning !

Steenweg op Oudenaarde 45
9499 VOORDE ( N i n o v e )
gesloten van 16 tof 31 aug. 1971

Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge
Tel. 050/30.707 (3 lijnen)

maatschappijen

Postbus 511 - 's Herfogenbosch

Hotel - Restaurant

CAFE BREUGHEL

en

FIRMA METALON

HOTEL - RESTAURANT
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne

Volpens. 210-230 F - 31 kam.
de Smet de Naeyerlaan 141
T. 050/416.37 - 8370 Blankenb.
Uitbater : Tersi Julien

Groepen

Bijverdiensten : THUISWERK
o.a. vouwen, plakken, schrijven,
sorteren, enz. Werk wordt ook
zelf door ons geleverd ! Inlicht,
(postzegel insluiten) :

Industriepark - 9990 Maldegem
Tel. 050/715.29

DE KALVAAR p.v.b.a.

Voordelige maatkleding
Onberispelijke snit

ROB VAN DYCK
Meester-kleermaker
voor Dames en Heren
Jul Moretuslei 348 - Wilrijk
Tel. 27.2.44 - O p verzoek komt
Rob met stalen aan huis.

HUIZE BREUGHEL
Rusthuis voor bejaarde dames
Direktie : Mevrouw De Graef
Generaal V a n Merlenstraat 31
Berchem
Waterlostraat 1 - Berchem
Tel. 30.09.89

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van hef jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
I NTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj • Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit • Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 6 0 . Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 • 1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 • mooiste zaal van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) t Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg . 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822
DRONGEN ; Autoweg Brussel-Oostende • Tel. 09/26.74.32

WALTER ROLAND
STANDING

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

2 X kopen 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : Kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST

ALLE GLAZEN

(het betere genre)
ASSEBROEK - BRUGGE
200 m. buiten de Kathelijnep.
Grote baan Brugge-Kortrijk
40 m. toonvensters - meer dan
1.000 verschillende verlichtingselementen - Open van 8u30
tot 20 uur.
en

Matrassenbedrijf

« RUSTWEL »
A . Versweyveld - Trollin
Herentalseb. 122 • 2100 Deurne
Tel. 21,32.52
Epeda • Beka - Simmons
Dodo - Pirelli
Kindermeubelen
«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58
Herentalsebaan 351-353
2100 DEURNE
Voor een zwembad, voor een
goede grasmaaier. Firma

N.V. LODE DE COCK
Machelse steenweg 1-5 - Hove
Tel. 55.47.64 - Open zaterd. 6u.
B T W !
Voor doorschrijfsistemen,
boekhoud- en faktureermachines
één vlaams organizatiebedrijf:

Tel. 053/244.80

Etn MERCURE

Bekendste koffiehuis
uit DENDERSTREEK

K. Albertplein 12 (Station)
9160 Hamme - Tel. 0 5 2 / 4 8 1 . 0 0

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting

Verlichtingsgroothandel

MARC DE VRIESE

Bedden-

Fuérlsonpl. 6 - rechtover kerk
op een paar 100 m. van
« Vlaams Konferentle-oord
de Ham >
Uitbater Walter DOCKX

Alles voor

Blijft gij
doof, Vlaming ?

p.v.b.a. FRICAHM
André Hermanslaan 23
2100 DEURNE
Tel. 03/24.00.90
Groot-keuken materiaal • wassalons
autowasinrichtingen,
diepvries...

Vpor U w verblijf aan ZEE
de Ideale OPLOSSING bij

WEST LITTORAL
Leopold ll-laan 212
8458 OOSTDUINKERKE
(100 m. voorbij de zomerkapel)
Tel. 058/526.29
— Prospektus op aanvraag —
Verhuren, verkopen appartementen, huizen, zomerverblijven...
ESCORT - CORTINA - CAPRI
TAUNUS 1 7 M 2 0 M 2 6 M
FORD TRANSIT - FORD U.S.A.

GARAGE
ETIENNE VERGAUWEN
Temsestr. 8A - 2628 Rupelmonde
Tel. (03)75.14.01 - 75.22.02

ONZE SCHOOL ?

ERASMUS
NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal onderwijs !
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins
wegkode - rijlessen (door de Staat erkend)
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18

BOUWBEDRIJF

ILEGEMS p.v.b.a.
Bouwt voor U appartementen en
villa's in GROENE ZONE'S alsook
in het centrum van Antwerpen.
Verkoopsbureel : Wouter Haeckl.
2.100 DEURNE - Tel. 03/21.27.59

Bent U een goed verkoper ?
W i l t U veel geld verdienen ?
K O M D A N BI] ONS

JAN BROUNS

N.V. LEPLAE R.

BEGRAFENISSEN
Lakborslei 139 - 2100 Deurne
Tel. 24.23.72

WARMELUCHTGENERATOREN
Industriepark
9990 MALDEGEM

Tel. 050/715.29

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Ziekteverzekering voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN

WILLEBROEKSE
METAALBOUW
P.V.B.A.
Egmont en Hoornestraat 15
Willebroek
MAZOUTTANKS
METAALWERKEN
PIJPVERWERKING
Tel. 03/78.82.34

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 • 2000 Antwerpen • Tel. 03/34.73.05 (2 L)
Brabant : E. facqmainlaan 124 - 1000 Brussel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57
V.Z

=

SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

BECO

levering van gas- en stookolie !

BECO

Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN

BECO

BECO

HOUTWORM ?
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations
Behandeling van dakwerken
tegen alle houtinsekten,
TWINTIG JAAR WAARBORG
Dokumentatie op aanvraag.
Gratis en vrijblijvend bestek
in gans Benelux.
P.V.B.A. INDUSTRADE
Vanderzijpestraat 12
Wemmei 1810
T. 02/79.20.00

BECO verwacht ook uw bestelling

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236, Z W I j N D R E C H T
Tel. : (03)52.81.73 - 32.02.10

W M - 8-5-71
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PERS
spiegel
Eén mei kreeg zijn kommentaren tegen de achtergrond van
de naderende verkiezingen. En
wie het van nu af al niet met
Jos Van Eynde eens is krijgt
de domme huid volgescholden.
De regering heeft alles « globaal » opgelost, zegt ze zelf.
Het enige dat er voor de Vlamingen positief m zit IS dan
nog met eens haar verdienste,
maar is duidelijk afgedwongen
door de beginsel vaste houding
van burgemeester Soens, die
links en rechts dan toch lof
kreeg die hi] verdient. En eindelijk amnestie dan deze week
Tenminste voor de Pruisen en
aanverwanten, want Boudewijn
van Saksen Coburg is aan de
Rijn gaan vertellen dat Belgiè
het v-erleden begraaft .

volksgazet
Wie niet mee de trompetten
steekt in de toon door Van Eynde voorgeblazen op één mei is
gewoon een dommerik. Voor de
rest vindt Jos dat de « taaiextremisten » aan hun plafond
zitten. Wanneer terug de Busetdroom van de volstrekte meerderheid voor de socio's ? Wanneer via de nieuwe papieren
strukturen nog eens een paar
duizend partijslaven een staatsplaatske gekregen hebben via
de B(ond) van S(amenwerkende) P(laatskensjagers) ?
« Nu wio in de kranten de
dit jaar veeleer schaarse kammentaren
hehhen gelezen die
door de zeljgewaande
« opiniemakers » van de Belgische pers
aan de voorhije Eén Mei toerden gewijd, moeten wij wel
wiststellen
dat zij.
alhoewel
minder talrijk, op enkele uitzonderingen
na even dom en
tegenstrijdig
waren als in het
verleden. •
» « De Standaard » titelt zijn
beschouwingen
« Harder socialisme ». Harder "> Misschien '
Maar sterker, zeker. Dat is het
doel waarnaar wij streven. Na
de ineenstorting
van de PVV,
de voortschrijnende
« deconfessionalisering » van de massa's
die vroeger de CVP-PSC steunden omdat het in de kerk zo
werd voorgeschreven,
het duidelijk « plafonneren
» van de
taalextremistische
groeperingen, doch vooral nadat de tekens van onze eigen macht en
eendracht
telkens
duidelijker
worden, komt het ons voor dat
wij dit doel dagelijks wat dichter naderen ».

schouwspel om gade te slaan
hoe de vakbonden als in de tijd
van Zwartberg en de grote staking van vorig jaar de feiten
naholden meer dan ze zelf te
«tellen en door te drukken Met
nu nog het dorpspolitiek gedoe
crrond van de Rooms-rode
broeders in smdikale verkie/ing^achterdocht
« Aanvankelijk
verklaarde de
christelijke
vakbond
(ACV)
dat de staking maar 24 uur zou
duren Later werd
bijgedraaid
en besloten met de actie verder
te gaan tot voldoening zou verkregen worden. De
socialistische rakbond (ABVV) had dat
iwmers van bij de aanvang besloten.
y> Mijnwerkersmacht
en De
Vrienden
van
Zwartberg,
schaarden zich ook achter de
stakingsactie.
» E r loerden vragen
gesteld
in het parlement, waarop vage
beloften kwamen.
Ondertussen
was de staking algemeen
geworden.
Wel loerd snel een
eerste overeenkomst
gevonden
voor de bovengronders, die dan
ook weer aan het werk gingen.
In de ondergrond bleef de staking
algemeen.
»De grote verrassing
kwam
met het weekeinde • het ABVV
besloot de staking niet langer
te steunen, omdat, naar gezegd
werd « zekere » beloften
waren
gedaan ».
»Het ACV
echter
besloot
met de actie verder te gaan.
Men kreeg dus de
omgekeerde
toestand van bij de aanvang
van de staking. Of hoe een vakbondsdubbeltje
rollen kan.
De mimwerkers
in
België
weten
daar ondertussen
wel
van mee te spreken. Het is immers met de eerste keer dat zij
door de syndicaten in het ootje
genomen worden. De
ontevredenen worden dan ook bij elke
actie die in de
mijnstreek
wordt ondernomen,
talrijker.
-In de mate dat de spanning
steeds ondraaglijker
wordt, zodat men zich met angst moet
afvragen wanneer het tot een
definitieve
uitbarsting
zal komen. »

de standaard
Ook iemand « uit het binnenland » als reporter Verleyen
die « het » karakteriologisch
wel even minimaliseert, was getroffen door het Fransdol imperialisme
dat
zich
over
Vlaams-Brabant verspreidt en
razend wordt als het tegenstand ontmoet zoals in Strombeek-Bever.
« De burgemeester
kijkt mediterend voor zich uit, de twee
handen kuis opeengelegd.
Een
poësisleraar die heeft leren luisteren en zwijgen
Af en toe
glimlacht
hij, lichtjes
genegeerd, alsof hij in de verte een
geluidje heeft gehoord dat niet
geheel fatsoenlijk
is. Wanneer
hij straks
de orde van de
Vlaamse Leeuw
krijgt
opgespeld, zal hij vermoedelijk
erg
verbaasd
zijn. Er is
immers
niets ernstigs aan de hand geweest.
» Het gesoigneerde
FDF-publiek (want dat is het) brengt
Hitler-groeten
aan de lopende
band, piept wat liedjes
over
fascisme, liberté en verraad en
vraagt grijnzend
de
vertaling
van wat de Vlamingen zoal te
vertellen hebben, in hun patois.
» Hier maak je brutaal onrecht mee. Vulgaire
politieke
agressie tegen een klein Vlaams

het volk
Meer dan het partijpolitiek
gepraat rond één mei willen
wij even stilstaan bij dit slot
van een artikel over de gerechtvaardigde eis van de mijnwerkers («recht op leven voor
we geknakt zijn »
«De mijnwerker
begint zijn
loopbaan omstreeks
zijn 20e
levensjaar. Op 40-jarige leeftijd
heeft hij dus 20 jaren
ondergrond achter de rug. Het is in
die periode dat bij de grote
rneerderheid de longen door silicose worden aangetast.
Inderdaad blijkt mt de cijfers dat er
tussen de 30 en 39 jaar slechts
3.078 zieken zijn, onder wie er
ongetwijfeld
een groot aantal
mijnicerker
werd vóór hun 20e
levensjaar
» Zodat men mag zeggen, dat
de laatste vijf jaar van de 30
jaar dienst, die thans
vereist
zijn om het pensioen te verwerven te veel zijn voor het menselijk organisme. De eis waarvoor thans gestaakt wordt is
zonder enige tivijfel de meest
humane uit de sociale geschiedenis van de jongste jaren. »

de bond
Het blad van de grote gezinnen heeft meegekeken naar de
konfrontatie voor de Vlaamse
tv van prof. Derine met een
aantal Vlaamse
joernalisten
(tussen haakjes zijn voor dergelijk onderwerp die van Volksuniepers nog altijd pestlijders?).
Waar burgemeester Soens de
prijs van de Vlaamse Leeuw
verdient, krijgt Camps van
het Belang van Limburg die
van de Vlaamse idiotie,
« De laatste weken stond het
Davidsfonds nogal in de belangstelling
en in Trefpunt
was
voorzitter Mon Derine te gast.
Beminnelijke
man die rusüg
antwoordde
op de wagen
van
het perspaneel.
Ook op de
weinig snuggere
opmerkingen
van Hugo Camps, die vond dat
duidelijk gebleken was dat het
Davidsfonds
nu volledig
de
Volksunie-kaart
speelt...
Camps
zal metteritjd wel leren dat federalisme onafwendbaar
is.
» Belangrijker
waren
de
woorden over het
Vlaanderen
van na de culturele
autonomie.
Een Vlaanderen, hopen we met
Derine en zijn
gesprekspartner
Parez uit nVooruit», waar geen
« meerderheden
» of « minderheden » zullen bestaan.
Een
open Vlaanderen dat zijn ideologische tioisten eindelijk
zal
staken ».

de nieuwe gids
Nu Boudewijn van SaksenCoburg bij de broeders van
over de Rijn amnestie over een
« pijnlijk verleden » is gaan afkondigen zocht de kroniekschrijver van « D e Nieuwe
Gids» in de folianten op, hoe
het laatste staatsiebezoek in
omgekeerde zin dan verliep.
Keizer Wilhelm II k w a m in
1910 Brussel verkennen als
voorwacht van de groepsintocht van 1914. En aan het vernieuwde groepsbezoek van 1940
onder leiding van Gefreiter
Adolf is de herinnering nog levendiger. Maar zand erover
voor de Pruisen dan toch en...
voor de Brusselaars.
«In 1910, het jaar na Leopolds dood. kwam het
keizerlijke paar zelf naar
Brussel.
Volgens getuigenissen
had Wilhelm Il de invitatie enkel aanvaard omdat hij het paleis nu
als gereinigd beschouwde.
De
overleden vorst had hij nooit
kunnen
luchten,
hij
noemde
hem Mammon en Oude Jood.
Tegenover Albert echter vloei-

Dit is Bent Tradsfeldt uit
Kjellerup in Denemarken, in 1969 begon hij
een klein importbedrijf.
In minder dan één jaar
had hij een omzet van
750.000 F. Dit jaar rekent hij op een verkoop
van meer dan 20 miljoen
F. Het qeheim van zijn
succes ?
Wilskracht,
werklust en... de opleiding van het Svenska
Handels-institutet.
Een formidabele hulp
voor velen in heel Scandinavië. Een jong paar begon met 15.000 F, in zijn vrije tijd, en verkocht
hetzelfde iaar voor 2 miljoen, in 1970 voor meer
dan 20 miljoen ! Een derde begon met 5.000 F en
verkocht m 7 maanden voor 300.000 F. Enz... Zij, en
anderen, vertellen meer over hun succes in onze
brochure ,,Uw toekomst in import en verkoop".
Want deze unieke schriftelijke opleiding bestaat nu
ook in het Nederlands.
WIJ ZOEKEN MENSEN ALS BENT TRADSFELDT.
Import en verkoop bieden mogelijkheden voor
iedereen. Word importeur in Uw vrije tijd ! Vraag
vandaag nog onze gratis prospectus.
INSTITUUT voor HANDELSINFORMATIIS
Postbus 498 - 2000 Antwerpen 1
Stuur mij vrijblijvend en gratis de grote broehure
„ U W TOEKOMST IN IMPORT EN V E R K O O P ' .
Géén huisbezoek.

de der Kaïser over van vriendelijkheid
en zette daarbij les
pieds dans Ie plat. « J e weet
zeer goed dat ik geen lust heb
om je je volk af te
nemen»,
zei hij, kraaiend van pret, « het
is
onhandelbaar.»
» Dat volk, het Brusselse deel
althans, had de hoge genodigden uit Berlijn
ondertussen
toch maar een hartelijke
ontvangst bereid. Of dan reeds in
de meeste
uitstalramen
het
bordje « Man spricht deutsch »
prijkte, weet ik niet. Dat hielden de hoofdstedelijke
winkeliers waarschijnlijjk
in petto
tot aan het begin van de bezetting in 1940, toen men die vermelding overal kon zien. En te
bedenken dat ze vóór de tiende
mei geen bakkes Vlaams
verstonden..
Liever
Turks
dan
paaps! Na de Bevrijding
werd
hun
baatzuchtige
ogendienst
door vergoelijkende
beoordelaars verkleind tot « un certain
flottement
».

der stern
Een « r e p o r t e r » van dit Duitse weekblad schoot veel fotos
in ons land (om het Oostwaarts
beter te doen kennen). Of dergelijke praatjes bij de geschoten plaatjes dit doel zullen dienen, durven we betwijfelen. Zo
klinkt het.
« Bij de
gemeenteverkiezingen in Brussel won het Front
der Francofonen.
Ik dronk de
avond van de verkiezingen
in
het Café « Mauve et Blanc » een
paar glazen bier met een Vlaming. Hij zei dat de uitslag van
de verkiezingen
een aansporing
voor alle Vlamingen is : «Dan
moeten we nog meer P .. ». In
goed Duits wü dat zeggen :
« Dan moeten we nog meer kinderen maken ».

w. luyten.

oplage
304.354
jaarlijkse
kontrole
ofadi
2.100.000
lezers
hef weekblad
van bet gezin is een
zekere waarde in het
Vlaamse land in
volle ekspansie
troonstraaf 127
1050 brussei
*
13 9 1 / 0

de post
Hoe
gerechtvaardigd
die
eisen van de mijnwerkers ook
zijn, het was \veer een droevig

stadje nabij Brussel. Zelfs de
verslaggever
die geleerd
heeft
dat niet ieder opstootje een natuurramp is, voelt de razernij
in zich opkomen. En voor één
keer is hij van plan die afkeer
en die woede niet te verbergen.
Tegen een muur
aangeleund,
met bleke kalmte
rond
zijn
mond, staat
Karel
Hemvrierechts van de BRT « Moet je
tegen zo'n volkje niet de beest
uithangen
? » vraagt hij. Als
Soens in dit éne
belachelijke
taalkonfliktje
met twee
zwetser s zou toegeven, breken morgen de dijken Dit soort Brusselse frankofonen
heeft
verstand van psychologische
terreur In hun lokaal
strijdblaadje « l'Eau vive » voeren ze, sedert de
oktoberverkiezingen.
een geduldige
guerrilla.
Je
vraagt je af wat deze Brusselse
malloten bezielt ».

\
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zoekertjes
1) Gevraagd . echtpaar voor s p l l i v
t e r n i e u w jeugdtehuis t e Leuven.
vereisten : pedagogisch ir>zicht,
taak : 7 jongens (14 tot 21 j ) m e de-opvoeden
hulp van : opvoedkundige werl*g r o e p en dokter en werkster v o o r
huishoudelijk werk.
praktika : w o o n s t , v e r w a r m . , licW,
water, enz gratis; v e r g o e d i n g h u l s moeder : 8.0O0 fr / m a a n d ; e c h t g e noot v e r v u l t normale dagtaak; v e r g o e d i n g h u i s u i t r u s t i n g , enz ; b e diendenkontrakt
2)
Volledige
betrekking
sociale
dienst b e d r i j f te begeven in de o m g e v i n g van Leuven O p l e i d i n g - m i n .
M O.
3) Elektricien A3 - 27 j vraagt b e t r e k k i n g in de o m g e v i n g van Leuven
Kontakt voor 1, 2 en 3 met W i l t y
Kuypers, Swertmolenstraat 23, Heren. Tel. ( 0 1 6 ) 2 9 6 42
R 61

D a m e uit Gentbrugge zoekt
thuiswerk (bij voorkeur schrijfwerk) als bijverdienste. Aanbiedingen Oswald Van Ooteghem, provincieraadslid. Rode
Kruisstraat 7, Gentbrugge, tel.
09/52.72.87
R62
W i j w i l l e n k o p e n , voor een v a n
onze t r o u w s t e en oudste m e d e w e r kers, na zware ziekte terug g e z o n d ,
maar door amputatie been zwaar
gehandicapt, een r o l w a g e n t j e , moet
in goede staat zijn, en dienstig o m
mede op de straat te komen Schr.
of telefoneren aan Karel Van Bockel, o.v. V U. M e r k s e m , Sint-Lutgardisstraat 56, tel
( 0 3 ) 4 5 57 7 7
R63

Te koop elektrische duplicator
« Rex-Rotary », 3 maanden oud,
15.500 fr. Te bevragen tel. 02/
564107
R 62

ALSOF U ZE 2FLF UITPERSTE !
1 0 0 % PURE M A I D
Sinaasappelsap
Pompelmoessap
Citroensap
Mandarijnfjessap
Ananassap
Tomatensap
1 0 0 % ZUIVER en

NATUURLIJK

A l l e e n i n v o e r d e r v o o r België
en L u x e m b u r g :
C E V O
p.v.b.3.
Verzoeningstraat 16
2200 BORGERHOUT - A n t w e r p e n
Tel. (03)36.20.41

WIJ - 8-5-71
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bewegingstLiJJzer
antwerpen
ANTWERPEN (Arr.)
ARR. RAAD
1) Biezondere arr. raad op
vrijdag 14 mei e.k. te 20.30 u. in
lokaal « Thierbrauhof », Groenplaats te Antwerpen.
2) Gewone arr. raad op vrijdag 21 mei e.k. te 20.30 in bovenzaal van « Nieuwe Carnot »,
Carnotstraat 60, te Antwerpen.
IN MEMORIAM
AIrr. bestuur en arr. raad betuigen hun diep medevoelen
aan arr. voorzitter en mevrouw
Ludo Van Huff elen-Reyniers en
familie, bij het overlijden van
mevr. wwe E. Van Huffelen,
moeder van onze arr. voorzitter.
KNS
Voor onze KNS-voorstelling
van dinsdag 18 mei e.k. « August, August, August », zijn nog
enkele reeksen kaarten beschikbaar, ï e bestellen en af te halen op de maandagen 10 en 17
mei, tussen 20.30 u. en 2130 u.
In lokaal - café Bristol, Frankrijklei, 19 te Antwerpen.
Dagelijkse verkoop : op het
VU-Sekretariaat - Antwerpen,
Wetstraat, 12 (tel. 03/36.84.65),
en bij Vital Peeters, ApoUostraat, 47 te Berchem (tel.
03/21.46.24).
VL. NAT. ZANGFEEST
Kaarten (ook genummerde)
kunt U nog dagelijks bestellen
op het VU-Sekretariaat van
Antwerpen (Stad), Wetstraat, 12
(tel. 03/36.84.65).
HULDE
Ter gelegenheid van de inhuldiging van onze Broechemse VU-Burgemeester Juul De
Cuyper, heden avond te 20 u.
met een reuze-bal van de burgemeester in de « Veiling der
Kempen » (Antwerpsesteenweg) te Broechem, brengt het
arr. bestuur en arr. raad welgemeende gelukwensen.
ANTWERPEN (STAD)
KOLPORTAGE
Zaterdag 15 mei. Middenstad.
Vertrek lokaal Tyrol, Nationalestr. 22 om 14.30 u.
VUJO
Zat. 8 mei : dus heden, vredesaktie in gans Vlaanreren.
Ook te Antwerpen. Voor meer
hilichtingen tel. Viaene A. :
S3.91.36 of Coveliers Hugo, tel.;
28.03.18.
12 mei, 20.30 u., lokaal KI.
Carnotstr. 60 Antw., arrondissementele VUJO-vergadering.
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat tijdens de kantooruren
van 9.30 u. tot 16.30 u. Donderdags tot 19 u. Voor speciale gevallen van pensioenen liefst
tussen 18 en 19 u. op donderdag.
Voor alle COO-gevallen. Tel.
Dr. De Boel 33.97.90 of Fr. De
Laet 38.66.92.
ZITDAG DR. BALLET
Maandag 10 mei, van 18.30 tot
19.30 u. bij hem aan huis. Jan
Van Rijswijcklaan 74 Antw.
LEDENSLAG
We noemen het lente-ledenslag ! Wacht niet tot een onzer
bestuursleden of propagandisten bij u aan huis komen. Bent
u nog geen lid, telefoneer naar
ons sekretariaat. Ook bijleden
— waar dus al een lid in huis
is — zijn hartelijk welkom.
KOLPORTAGE
Zaterdag 15 mei in de middenstad : bijeenkomst lokaal
Tyrol, Nationalestraat 22 om
14u30.

BALEN - OLMEN
VROUWENKLUB NELE

In het raam van Sportiva 71
maken onze dames een fietstochtje naar Postel op zaterdag
8 mei. Verzameling aan ons lokaal om 13u30.
REIS NAAR DE RIJN
Onze afdeling plant een tweedaagse reis naar de Rijn op 4
en 5 september. Eventuele liefhebbers dienen hun naam zo
gauw mogelijk te willen opgeven aan een onzer kern-leden.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Senator Wim Jorissen houdt
zitdag in ons lokaal Café Coiffeur, Kerkstr. te Balen op maandag 10 mei om 20 u.
KERN-VERGADERING
Vrijdag 14 mei om 20 u in ons
lokaal.

BEVEL
NIEUWE AFDELING
Vandaag zaterdag wordt te
Bevel (1800 inwoners) de plaatselijkje afdeling die 60 leden
telt officieel over het doopvont
gehouden. Na Blaasveld (2800
inwoners) en Humbeek (3.600
inwoners) is Bevel de derde
nieuwe VU-afdeling die dit
jaar in het arrondissement Mechelen gesticht werd.

BOECHOUT
NAAR BROECHEM

Heden avond 8 mei naar het
burgemeestersbal te Broechem.
Kaarten bij Fred Entbrouxk,
Vinkenstraat 35 en Flor Van
Praet, Provinciestwg 363. Voor
vervoer wordt gezorgd. Vertrek
aan het Gildehuis te 20.30 uur
stipt.
STEUN EN HULP
Wie nog een briefje over
heeft om onze kosten te dekken, kan dit altijd aan een van
bovenstaande adressen bezorgen. Dank.
Wie onze propagandaploeg
wil helpen uitbouwen : geef uw
naam op eveneens op bovenstaande adressen. Alle handen
zijn welkom !

BORGERHOUT
VERGADERING
Vrijdag 14 mei te 20 u. 30 algemene ledenvergadering in
het gewone lokaal : bovenzaal
van « De nieuwe Carnot », Carnotstraat 60, Antwerpen.
Spreekster : Nelly Maes.
BROECHEM
MOTIE
Een motie ten gunste van
burgemeester Soens werd tijdens de gemeenteraadszitting
van 26-4-71 met algemeenheid
van stemmen (13 op 13) aangenomen.
VERKIEZING LEDEN COO
Voor de VU werden verkozen met 8 stemmen de h. Penne
Eugeen en met 6 stemmen
mevr. Duys Liesse. Wij wensen
beide gekozenen een vruchtbare werking in de COO de volgende zes jaar. Hartelijk gefeliciteerd.
Met ons zes (burgemeester,
drie raadsleden en twee COOleden) moeten wij in Broechem
beslist iets kunnen presteren.
BAL VAN DE
BURGEMEESTER
8 mei 1971 — Optreden van
VU-harmonie Antwerpen, VUharmonie Kempenland, drumband Nijlen en harmonie St.
Cecilia en majoretten die onze
burgemeester zullen afhalen
aan het gemeentehuis om hem
stoetsgewijs naar de « Veiling »
te brengen. Alle Vlaams-nationalisten uit de omgeving zullen
onze VU-burgemeester willen
verwelkomen ! De harmonies
zullen optreden tussen 20.30 u.
en 21 u. Aankomst voorzien
20.30 uur.
Nadien reuzebal (50 fr.) met
orkest Eddy Smets and his
Amigo's. Veiling der Kempen reuzeparking - 1500 zitplaatsen.
DUFFEL (kanton)
VLAAMS BAL
Zaterdag 15 mei 1971 om 20u
30 in de zaal Alcazar, Handelsstraat, Duffel.
KONGRESVOORBEREIDING
Maandag 10 mei om 20u30, ledenbijeenkomst voor alle afdelingen uit het kanton Duffel in
het lokaal In de wereld, Grote
Markt, St-Katelijne-Waver. Bespreking van de ontwerp-resolutie van het kongres.
EDEGEM
OVERLIJDEN
Het bestuur van onze afdeling betuigt zijn deelneming
aan Ludo en Flora Van Huffelen-Reyniers bij het overlijden
van moeder Van Huffelen.
NIEUWE COO
Tijdens de gemeenteraad van
26-4-71 werden de acht leden
voor de nieuwe COO, die per
1 juli in funktie treedt, verkozen. Onze partij kon twee commissieleden aanduiden. Het zijn
dr. Jos Van Deun en Jan Muys.
Wij wensen hun een vruchtbaar mandaat toe.
ONVERGETELIJK
DANSFEEST
Het « VU 10 »-bal werd een
grandioos succes ! Ongeveer 650

man vulden het Elzenhof, dat
werkelijk te klein was. In een
zinderende sfeer werd er onafgebroken gedanst van 21 tot 4
uur. In de bar « De Roestbosgeuzen » legde men er het bijltje niet bij neer voor zondagmorgen. Dank aan alle medewerkers en in het bijzonder
de leden van de werkgroep en
onze Vujo-ers.
VUJO
Zaterdag 8 mei nemen wij
deel aan de aktie « Vrede » in
het stadspark te Antwerpen.
Wij komen samen om 9.30 uur
bij Hugo (Sorbrechtshofstraat
22) of bij Annemie (Zwaluwenlei 24).
Zaterdagnamiddag 8 mei om
2 uur kolportage in de wijk
Elsdonk. Bijeenkomst bij Griet
Elsenborghlaan 1.
Woensdag 12 mei om 20.30 u.
informatieavond over het VUkongres in Antwerpen (Wetstraat).
KOLPORTAGE
Zaterdag 8 mei kolportage in
de wijk Elsdonk. Bijeenkomst
om 2 uur op het Kerkplein-Elsdonk.
DR. VAN HAEGENDOREN
KOMT
Woensdag 19 mei om 20.15 u.
houden wij onze laatste ledenvergadering van dit seizoen, in
samenwerking met Vujo. Het
wordt een buitenkansje : senator dr. M. Van Haegendoren
spreekt ons over « Volksnationalisme en federalisme ».
EKEREN
KOLPORTAGE
Heden, zaterdag 8 mei, op de
wijk « Leugenberk ». Bijeenkomst aan de St. Lambertuskerk te Ekeren - Centrum.
Vertrek : 13.45 uur. De verplaatsing geschiedt per auto.
Bereidwillige
autobestuiirders zullen aanwezig zijn om
niet-autobezitters ter bestemming te brengen.
HOVE
BEGROTING 1971
Tijdens de bespreking van de
gemeentelijke begroting stelde
onze VU-fraktie talrijke verantwoorde besparingen voor.
Anderzijds deed ze enkele opbouwende voorstellen om de
gemeentelijke inkomsten te
verhogen. Zonder sukses ! Resultaat : gemeentelijke opcentiemen drastisch verhoogd van
900 tot 1200. Dit betekent : onroerende voorheffing (grondbelasting met 1/3 verhoogd. Hove is nu een van de duurste
gemeenten tn gans ons land.
A-SOCIALE SOCIALISTEN
Reeds meerdere malen nam
het enige BSP-gemeenteraadslid, deel uitmakend van de oppositie, een alles behalve sociale houding aan. Integendeel : in
plaats van de VU te steunen
in haar streven naar een verhoogde koopkracht van de arbeiders, onthield hij zich of
stemde zelfs voor ondemokratische belastingsheffingen.
KONTICH
VERKIEZING COO
Tijdens de gemeenteraad van
26 april werden de leden van
de COO aangesteld. Twee VUleden werden er verkozen, nm.:
dhr. René Jaeken, Witvrouwenveldstraat 14 en mvr. Lisette
Storm - Vanherreweghe, Edegemse steenweg 105. Proficiat.
KNS-VOORSTELLING
(Zie arr. berichten) gelieve
uw namen door te geven aan
onze propaganda verantwoordelijke : Luc Defossé, Keizerhoek
210, Tel. 53.17.31.
VLAAMSE KRING
Nog enkele kaarten voor het
ANZ zangfeest te bekomen bij
dhr. Paul Embrechts, Konijnenveld 41, tel. nr. 53.08.79 en dhr.
Marcel Kubis, Gallo-Romeinenlaan 11, tel. nr. 53.26.89.
MECHELEN (arr.)
ARR. RAAD
De arrondissementsraad van
14 mei a.s. zal in hoofdzaak gewijd zijn aan het onderzoek
van de amendementen bij de
kongresresoluties. Alle afdelingen dienen vertegenwoordigd
te zijn. Aanvang 20u30. Lokaal
De Dageraad, Hallestraat te
Mechelen.
MERKSEM
DE VLAAMSE KERMIS
Onze vrouwenafdeling, onder
het motto « de vrouwen van
vandaag », richten een Vlaamse Kermis in, in het lokaal Tijl,
op zaterdag 15 en zondag 16 mei
e.k. vanaf 15 uur.
BORMSHERDENKING 1971
De oude Vlaamse nationalisten van onze gemeente, die sa-

men met dokter Borms in het
goede oude Merksem leefden
en streden vragen ons om de
Vlamingen, die uit al onze gouwen op zondag 18 aprü naar
Merksem kwamen, te bedanken.
De inrichters, het verruimd
Bormskomitee mogen echt gefeliciteerd worden. Iedereen zal
akkoord gaan om ook het gemeentebestuur en de politie
van Merksem in de dank van
het Vlaamse Volk te betrekken.
MORTSEL
NAKLANK
De zeer aangename sfeer die
onze afdelings « Privé - leden lente - avond» (30-4-71) kenmerkte (zoals steeds) bracht
onze daarop aanwezige leden,
in de welgevulde zaal Hellemans, een mooie avond. Het orkest Jacky Sands hield, na het
lente avondmaal, de dansvloer
tn beweging, terwijl het echtpaar De Wilde-Gelper in de
(werkelijke) bloempjes gezet
werd, als naklank voor hun 50
jaar huwelijk. De feestvierende
VU-afdeling Mortsel liet vanuit
de zaal een eensgezind gelukwenstelegram aan Burgemeester Soens van StrombeekBever geworden.
TEN DANS
Heden avond, 8 mei, te 20 u.
treffen vele mortselenaren elkaar op het grote «Burgemeesters-bal» van en te Broechem,
in de feesthalle van de «Veiling der Kempen» (Antwerpsesteenweg) en wensen daarbij
burgemeester Juul De Cuyper
een suksesrijk gemeentebeleid.
NIEL-SCHELLE
RUPEL- EN
SCHELDE-RALLY
Maandag 31 mei e.k. (tweede sinksendag) rally ingericht
door VU-Niel - Schelle. Grote
prijzentafel : Ie prijs, groot automat, wasmachine. Vrije start
tussen 12.30 u. en 1 u. Afstand
ongev. 50 km. Inschrijvingen :
t.e.m. 26 mei e.k.4 aan 200 fr....
nadien 225 fr... Meerdere inschrijvingen per wagen zijn
toegelaten aan 150 fr.
Alle inlichtingen : Jos De
Graef, Karl Marxstraat 9, te
Niel. (p.c.r. 03/54.35.26).
DIENSTBETOON
Elke vrijdag van 19u30a tot
31u30 zitdag voor dienstbetoon
door Jos De Koek, in ons sekretariaat. Antwerpsestraat 186 te
Niel.
NLTLEN
OVERWELDIGENDE
VIERING
De viering van de nieuwe
Volksunieburgemeester,
ons
provincieraadslid Lode van
Dessel, werd iets overweldigends, zo dat het de stoutste
verwachtingen overtrof.
Waren er op het kinderfeest
op 30 april reeds 1400 aanwezigen, de bijval zou crescendo
gaan. Zaterdag 1 mei ging een
stoet van 1200 man de nieuwe
burgemeester aan huis afhalen.
Te midden van dichte hagen
toejuichende toeschouwers ging
het naar de kerk, waar een
dankmis opgedragen werd. Na
de mis was er een ontvangst op
het stadhuis van een paar honderd genodigden met toespraken van VU-gemeenteraadslid
Walter Caethoven en van de Ie
schepene van de koalitiepartner, de heer Van Tendeloo. De
viering werd besloten met het
bal van de burgemeester, in een
reusachtige tent op het kerkplein, waar meer dan drieduizend aanwezigen zich verdrongen. Senator Jorissen, volksvertegenwoordiger Sels, tal van
onze gemeenteraadsleden uit de
arrondissementen Mechelen en
Turnhout en de VU-burgemeester van het nabije Broechem
waren aanwezig om de triomfdag van de knappe volkse, gedienstige en uitermate sympatieke nieuwe
burgemeester
mee te maken.
TURNHOUT (ARR.)
ADRESWIJZIGING
Vanaf 1 mei 1971 wordt het
adres van de arrond. sekretaris
Beaufays Rudi, H. Rodenbachplantsoen 117, 2300 Turnhout.
Het telefoonnummer blijft (014)
444.89.
WIJNEGEM
KALENDER
Weldra start ook in Wijnegem een afdeling van de
Vlaamse Ziekenkas. Meer inlichtingen volgen.
Zaterdag 22 mei e.k. in het

Vleminckhof
: afdeltngsbal
Wijnegem te 20u30. Kaarten ;
Turnhoutse baan 336-338.
Op 4 juli legt de Vlaamse
Vriendenkring een bus in naar
de IJzerbedevaart. Prijs :
slechts 95 fr, met doorreis naai
de Panne. Inschrijvingen :
Turnhoutse baan 336-338 of m
het Vleminckhof.
De afdeling Wijnegem doet
een beroep op al haar leden om
adressen van mogelijke nieuwe
leden of abonnenten WIJ doe*
te geven aan het sekretaria^
TB 336-338.
WILLEBROEK
OPERATIE LOKAAL
Wij zoeken dringend een passend lokaal, café of huurhuis.
Kontaktadres VU-sekretariaat,
Rode Kruisstraat 16, Willebroe.k Tel. 78 86.48.
1 MEIFEEST
De Vlaams-nationale 1 meiviering te Willebroek diende
op het laatste ogenblik in een
andere zaal gehouden te worden omdat een andere politieke partij de zaaleignaar onder
druk gezet had, wat demokratie
1971 heet te Willebroek! Belachelijk maar waar.
In een eivolle zaal echter en
in aanwezigheid van senator
Jorissen spraken naast de heer
Cobbaut uit het Aalsterse, de
knappe
humaniorastudente
Gerda Wenmeeckers uit Genk
en Gerard Siegers eveneens uit
Genk over de betekenis van de
arbeidersstrijd.
Volgens Gerard Siegers hebben de Limburgse mijnwerkers
hun laatste greintje vertrouwen in de sindikaten verloren
nu alle inspraak en alle kandidaten uit de basis principled
geweerd werden bij de sindikale verkiezingen. Ja de kandidaten op de ACV-lijst moeten
zelfs een verklaring tekenen
ten allen tijde de stellingen
van de sindikale bonzen te verdedigen. Vandaar volgens de
heer Siegers, massale onthouding en ongeldig stemmen bij
de verkiezingen en zelfs om er
de gek mee te houden stemmen
voor het liberaal vakverbond.
Het kwam achteraf tot een
vruchtbare diskussie tussen
sindikale afgevaardigden, arbeiders en bedienden.
De wens werd uitgesproken
dat de Volksunie haar arbeidersleden
arrondissementeel
hun houding tegenover de sindikaten zou doen bespreken.

brabant
BRUSSEL (Arrond.)
ARR. RAAD
Zaterdag 8 mei om 15 u. in
« Waltra », Arduinkaai te Brussel.
GEMEENTERAADSLEDEN
Op zaterdag 15 mei a.s. heeft
in het lokaal Waltra, Arduinkaai te Brussel (bij Stan Philips naast de KVS) de vergadering plaats van het Centrum
van Vlaams Nationale Gemeente en provincie mandatarissen.
Alle gemeente- en provincie»
raadsleden uit Brussel-HalleVilvoorde zijn hierop uitgenodigd.
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BRUSSEL (Stad)
NÏEirW BESTUUR
Voorz. : F. Van Den Eynde ;
sekr. : Dirk Stroobants, Pletinskxstraat 38, Brussel ; penningm. : mevr. Van Der Straeten ; org. : A. Van Poucke en
prop. : Michiel Plaizier.
GRIMBERGEN
GEMEENTEHERKIEZING
Twee prooaffandatochten. Alle sympathisanten zijn hartelijk welkom 1. Fietstocht op 15
mei, vertrek op het gemeenteplein te 14 uur. 2. Aurokaravaan
op 22 mei, vertrek Kerkplein te
15 uur.
GROOT BIJGAARDEN
ZWEJ/IUURTJE
Onze wandelingen
kennen
voor het ogenblik een overweldieend succes. We namer er nu
ook nog zwemmen bij. Pootje
wordt gebaad in het zwembad
van Ganshoren, « Nereus » onder leidmg van een turnleraar,
de h. Mortier. Eveneens een proficiat aan onze aktieve leden,
die ervoor zorgden dat het ledenaantal verdrievoudigde.
JETTE
IN DE GEMEENTELIJKE
KOMMISSIES
Op de gemeenteraadszitting
van 26 april 1.1. stond de VU
haar man. Zes VU-leden werden aangeduid voor volgende
gemeentelijke
kommisies
:
Sportkommissie : Mark Van
Nieuwen Huizen (Vujo) ; Beroeps- en handelsleergangen :
Jos Verlooy (VU) ; gemeentelijke muziekakademie : F r a n s
Hauwaerts (VU) ; feest en handel : J a n De Berlangeer (VUgemeenteraadslid) ; jeugdkommissie : F. Hauwaerts en Magda Van Camp (Vujo).
ST. LAMBRECHTS
EN ST. P I E T E R S WOLUWE
LEDENVERGADERING
Dinsdag 11 mei e.k. om 20u30
in het café « Europeen », Verbellewegheplein te St- LamDrechts-Woluwe. Op de agenda : bespreking van de kongresresoluties m e t senator Lode
Claes.
VOLKSVERGADERING
Op 25 mei e.k. heeft in de
zaal van het café « Europeen »,
Verhellewegheplein te St. Lambrechts-Woluwe
een
grote
volksvergadering plaats waarop alle leden en sympathisanten van het Brusselse en omliggende verwacht worden. Sprekers zijn volksvertegenwoordig e r dr. Vic Anciaux en als gastspreker volksvertegenwoordiger
Maurits Coppieters.
eELLIK
VOLKSVERGADERING
Maandag 17 mei om 20u30 in
tt De Zwaan » te Zellik (Steenweg op Gent, bij de meisjesschool) : grote volksvergader i n . Sprekers : Bob Maes over
d e zaak Laken en advok. P . De
p a u w over « Onze revolutie in
Vlaanderen ».

oost-vlaanderen
AALST (arr.)
KONGRES
Tijdens de arrondissementsr a a d van vrijdagavond 14 mei
e.k. worden de ontwerpresoluties voor ihet Kongres besproken. H e t arrondissementsbeBtuur dringt er op aan dat deze
Brrondissementsraad zou voorafgegaan worden door een bespreking in de afdelingen. Een
to r u i m mogelijke inspraak
r a n de VU-leden hierover is gewenst.
MEDEDELINGSBLAD
Tijdens de derde week van
mei verschijnt het volgend
n u m m e r van het arrondisseptienteel mededelingsblad. Afdelingen die aankondigingen of
Verslagen wensen te zien verSchijnen, gelieven zulks tijdig
mee te delen.
BALEGEM
KOLPORTAGE
Zondag 23-5 te Oosterzele,
Scheldewindeke en Moortsele.
BESTUUR GEKOZEN
Donderdag 29 april werd de
afdeling Balegem officieel opg e n r h t in aanwezigheid van
de neren De Wit en Versyck
van
het
arrondissementsbestuur. Voorzitter werd P a u l
Van Gaver ; sekretaris is Wim

De Smet ; penningmeester :
Daniël Helderweirdt ; organisatie en propaganda : Walter
Leus en Daniël De Baere ;
weergalm : dhr De Carne.
VOLKS VERGADERING
Vrijdag 28 mei te 20 uur in 't
Hof van Oranje, stichtingsvergadering der nieuwe afdeling.
Wij verwachten ook volk van
Melle. Merelbeke en Gavere.
Sprekers : dr. Leo Wouters en
senator Persyn. Inleider : Piet
De Pauw. Daarna gezellig samenzijn.
DENDER-WEST
KOLPORTAGE
Tijdens de kolportage van
vorige zondag te Bavegem en
Smetlede werden alle 150 eks.
van ons blad in een m i n i m u m
van tijd aan de m a n gebracht.
Waarvoor onze dank aan de
medewerkers.
GAVERE
LENTEBAL
Zaterdag 15 mei, 20u30, zaal
Racing, Markt te Gavere. Toegang 50 fr.; orkest De Bartels;
eregast dr. Leo Wouters.
GENT (arr.)
VUJO GENT-EEKLO
Zondagmorgen 9 mei zijn
we aanwezig in het Luna P a r k
te Gentbrugge. Nadere inlichtingen hierover bij alle leden
van het VUJO-komitee.
GENTBRUGGE
GEMEENTERAAD 26-4-71
Tijdens de geheime zitting
werd Raoul Vercauteren, VUafdelingssekretaris,
verkozen
tot COO-lid met 15 stemmen.
Tijdens de openbare zitting beleefde het schepenkollege enkele moeilijke momenten toen
Aimé Verpaele en J a n De
Moor resp. het rioleringsprobleem in de Lusthofwijk en de
veiligheidsmaatregelen aan de
Brusselse steenweg behandelden. Een VU-voorstel voor
meer informatie van de bevolking werd eenparig aangenomen. Een amendement van
Roger Depestele bij een CVPvoorstel over ontwikkelingssamenwerking werd aanvaard.
Zo zullen ontwikkelingswerkers
die nu reeds in de vreemde
vertoeven voor gemeentelijke
steun in a a n m e r k i n g komen.
Tijdens het vragenuurtje k w a m
het initiatief uitsluitend van
de VU-banken.
RUIMTELIJKE ORDENING
Maandag 10 e.k. te 20 uur in
het gemeentehuis, op initiatief
van VAB, behandelt de bekende architect Johan Baele het
onderwerp « Eindigt de ruimtelijke ordening aan de gemeentegrens ? » met diaprojectie. Nadien debat. Toegang
gratis.
HEUSDEN
2de LENTEBAL :
SPECIALE DANK
Het bestuur van Volksunie
Heusden, en in het bijzonder
onze propagandiste Marie-Josee
Lataer-Delnoy, danken al degenen die een prijs schonken
voor onze zeer geslaagde tombola.
BESTUURSVERGADERING
MET LEDENINSPRAAK
Dinsdag 11 mei heeft er een
speciale
bestuursvergadering
plaats m e t als voornaamste
punt : bespreking van het voorontwerp van de kongresresoluties. Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd tot deze
vergadering. Inspraak, advies
begint trouwens aan de basis.
VERKIEZING COO-LEDEN
Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 26 april werden volgende Heusdenaren tot
lid van de COO verkozen :
Ponnet, De Witte, G. De Meyer,
Van Imschoot, Vercruyssen en
Spruyt A. De Vlaamse volksbelangen hadden Gery De Witte aangeduid als lid van de
COO en Boudewijn Niemegeers
als 1ste plaatsvervanger. De
W B vond het echter j a m m e r
dat de BSP (Van Besien) en
de Onafhankelijken
(Burich)
tot geen onderling akkoord
kwamen, zodat de lijst Van
Tieghem met een 5de zetel
ging lopen. Onze Gery De
Witte zit nu alleen in de oppositie, m a a r dat kan hij wel af.
ZITDAG PROVINCIERAADSLID OSWALD VAN
OOTEGHEM
Donderdag 13 mei houdt provincieraadslid
Oswald
Van
Ooteghem zitdag te Heusden in
de Nederbroekstraat 1, van 20
uur tot 21 uur.

LANDEGEM
BESTUURSVERGADERING
Woendag 12 mei t e 20 uur,
bestuursvergadering
(Vosselarestraat
16).
Voorbereiding
IJzerbedevaart en het VU-kongres. Regeling dienstbetoon.
MERELBEKE
GEMEENTERAAD
Het w e r d a n d e r m a a l een «gevulde » zitting. De VU-fraktie
kantte zich tegen de voorgenom e n verknoeiing van de weinige bossen, die Merelbeke nog
bezit, m a a r de C V P h a d daarvoor geen belangstelling. Ze
stemde ook tegen het VU-voorstel, n a m e n s Merelbeke op de
volgende IJzerbedevaart een
krans neer te leggen. De VU
werd hierbij nochtans gesteund
door de B S P en de PVV.
Op het verzoek van de VU,
de bijkomende F r a n s e lessen in
het eerste tot en m e t het vierde
studiejaar af te schaffen, antwoordde de « partij die het
doet» ook neen, welk njet werd
herhaald toen gestemd w e r d
over de verhoging v a n de gemeentelijke tussenkomst in de
geboortepremie vanaf het derde kind. Gans de oppositie
stemde ja. Idem voor een simpatiebetuiging aan burgemeester Soens : CVP neen, VU, B S P
en P V V ja !
Deze zitting werd beheerst
door de VU, de CVP sloeg opnieuw een modderfiguur.
15 MEI
Op 15 mei heeft onze gloednieuwe en h a r d w e r k e n d e zuster-afdeling Gavere h a a r eerste bal. Wij steunen deze afdeling die zo lang onder onze
vleugels heeft gezeten met onze aanwezigheid. Op 15 mei allen n a a r Gavere, zaal «Racing»,
op de Markt alwaar het orkest
« De Bartels » om 20.30 u. ten
dans speelt. Inkomprijs 50 fr.
Kaarten zijn ook bij onze bestuursleden te verkrijgen.
SENATOR BAERTLAAN
VU-senator Baert heeft zich
ingespannen opdat het zandbaantje dat door de fietsende
arbeiders van de Sidac gebruikt wordt een verharding
zou krijgen. In een m i n i m u m
van tijd was zulks in k a n n e n
en kruiken. Spuiters hebben nu
dit baantje omgedoopt in senator Baert-laan, tot groot jollijt
van de gebruikers ervan hoger
genoemd.
ST. AMANDSBERG
ROUW
Bestuur, leden en alle sympatisanten van de afdeling St.
Amandsberg betuigen h u n innige deelneming aan de familie L. Andries n a a r aanleiding
van het overlijden op 21 april
op 73-iarige leeftijd van ons
trouw lid en medewerker, de
heer Lodewijk Andries. Bij de
uitvaart w e r d aan deze schone
figuur de passende hulde gebracht
door
volksvertegenwoordiger L. Wouters en VOSvoorzitter G. Rombaut.
DEBATAVOND
Op vrijdag 14 mei e.k. om 20
u u r komt volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters (oud
gemeenteraadslid
van
Sint
Amandsberg) in Café « D r i e
koningen», Antwerpse steenweg 91 t e Sint Amandsberg
voor een vrij debat over de aktuele politieke toestand.
WAARSCHOOT
3UKSESRIJKE
VOLKSVERGADERING
Voor een goedgevulde zaal
onthulde senator Baert op zaterdag 24 april onze nieuwe
afdelingsvlag, w a a r n a hij op
zijn gekende briljante manier
een uiteenzetting gaf over de
politieke aktualiteit. Nadien
werden talrijke vragen op h e m
afgevuurd. We mocbten een 5tal nieuwe leden inschrijven,
zodat ons ledenaantal sinds de
stichtingsdatum op 12 m a a r t
reeds meer dan verdubbelde.
Dat belooft.
GEMEENTEPOLITIEK
Begin mei wordt in alle huizen de 18 de aflevering van ons
informatieblad rondgedeeld. Er
wordt uitvoerig verslag uitgebracht over het verloop van de
raadszittingen. Verder zijn er
bijdragen over het sportjaar
voor de vrouw en over de
stichting van de plaatselijke
Volksunie-afdeling.
WAARSCHOOTSE GEMEENTERAAD TEGEN V R I J H E I D
VAN HET GEZINSHOOFD
De motie werd ingediend
door de Vlaamse gemeentebe-

langen, toegelidht door raadslid
Fons Van Holderbeke, gesteund
door BSP-lid Roger Van de
Veire en nadien door de CVP.
Uitslag v a n de s t e m m i n g : 12
ja, 1 onthouding (M. Van Ginderachter. Volkswil). Op de
agenda stond nog een punt,
aangebracht door de Vlaamse
gemeentebelangen, nl. de stichting van een adviesraad voor
verkeersveiligheid.
Vertegenwoordigers v a n openbare besturen en verenigingen zouden
er deel v a n uitmaken. H e t
voorstel werd verworpen (4 ja,
9 neen). De meerderheid stemde dan in m e t een voorstel yan
de voorzitter, om deze adviesraad uitsluitend uit gemeenteraadsleden te laten bestaan.
De oppositie stemde tegen. In
geheime zitting werden volgende leden van de COO gekozen :
Wille Emiel, Bulté R.. Goethals
H., Verstraeten A., De S m e t
Suzanne.

west-ylaanderen
ALVERINGEM
LEDENVERGADERING
Zaterdag 15 mei komt J a a k
Vandemeulebroucke,
gemeenteraadslid te Oostende een
spreekbeurt houden over « De
Vlaamse beweging vroeger en
Nu ». Zaal « Het Vlierhof »
om 20u30.
BRUGGE (arr.)
VU-KONGRES 5-6 J U N I
Er zal een bus worden ingelegd voor alle kaderleden die
de zondag het congres wensen
bij te wonen. Ieder kaderlid
Inschrijvingen k u n n e n n u ai
gebeuren bij de verantwoordelijke voor organisatie : J a a k
Naessens.
SPECIALE
RAADSVERGADERING
Op vrijdag, 15 mei e.k., gaat
in de bovenzaal van het « Breydelhof » een speciale raadsvergadering door m e t als enig
agendapunt : bespreking van
kongresresoluties.
BRUGGE (stad)
VLAAMS-NATIONAAL
ZANGFEEST
Op 23 mei e.k. heeft in h e t
sportpaleis te A n t w e r p e n h e t
34ste Vlaams-Nationaal Zangfeest plaats. Wij willen u op
een goedkope en gemakkelijke
wijze n a a r deze grootse m a n i festatie brengen, m e t een speciale bus.
Inschrijvingen worden verwacht vóór 10 mei bij M. Vanbeylen. J a n van Eyckplein 10 ;
gasthof « 't Boergoensche Cruyse », Wollestraat 41 ; drankhuis
« Vlissinghe », Blekerstraat 2 ;
lokaal « Breydelhof », Suveestraat 2, allemaal t e Brugge.
DIKSMUIDE
GEBOORTE
Bij onze afdelingssekretaris
Gabry Laridon en zijn vrouw
Lieve V a n d a m m e w e r d het gezin verrijkt m e t een tweede
dochtertje : Katrien. Van h a r t e
proficiat aan onze vrienden.
COO
Ons bestuurslid Jef Cartrysse
en de kantormale gevolmachtigde van ons kanton w e r d e n beiden gekozen tot leden van de
COO van de stad Diksmuide.
Proficiat.
KNOKKE-HEIST
GEMEENTERAAD
De gemeenteraad v a n 26 april
was gekenmerkt door de tussenkomsten der VU. Jef Deroose kreeg voldoening voor
zijn opmerkingen i.v.m. het
goed te k e u r e n huishoudelijk
reglement i.v.m. de reivergoeding van het gemeentepersoneel en het ziekenvervoer. W a t
de ingediende moties i.v.m. de
vrijheid van het gezinshoofd en
burgemeester
Soens
betreft
stemde de CVP na veel « gekronkel» tegen. De VU en BSP,
net als dhr. Cafmeyer (gemeentebelangen) onthield zich. De
door de VU gevraagde, steun
aan het Vlaams Onderwij scent r u m Brussel w e r d n a a r de
kommissies voor K u i t u u r en
Financiën verwezen en lijkt
alles in acht genomen haalbaar.
Tenslotte w e r d Gilbert Pollet,
voorgedragen door de VU-fraktie als COO-lid verkozen.

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (arr.)
ARR. RAAD
Morgen zondag 9 mei vergadert de arr. r a a d voor het bespreken en a m e n d e r e n v a n de
kongresresoluties van de V U
te Diksmuide in het V l a a m s
Huis van 9u30 tot 12u30. Op deze r a a d worden ook de voorzitters en sekretarissen uitgenodigd die geen deel u i t m a k e n
van de raad, alsmede leden die
op h u n afdelingsbestuur een
a m e n d e m e n t hebben ingediend
en dit persoonlijk wensen t e
verdedigen.
KOMMISSIES VAN OPENBARE ONDERSTAND
De overwinning v a n 11 oktober w e r d vorige m a a n d a g verdergezet door het verkiezen
van talrijke VU-leden in de
kommissies v a n openbare onderstand. We geven h i e r een
eerste en niet volledige lijst :
Diksmuide : Michel Maertens
(kantonn. gevolm.), Jef Cartrysse (bestuurslid) ; Koekelar e : J. Niville en A. Demey ;
K o r t e m a r k : Ivo Denyft als
1ste plaatsvervanger ; Merkem : J. Tryssesoone ; Klerken : H. Vovemaeker ; ZarrenWerken : Michel Van T h u y n e
en E. Depuydt ; Nieuwpoort :
Emm. Vandenbussche (voorzitter VU) : Koksijde : A l b e r t
Hillem ; Veurne : dr. Vandenbulcke en Maria Dezwarte ;
Middelkerke : K. Vergauwe ;
Klemskerke : G. Boruy ;
Oostende-Stene : dr. A. V a n
Rintel en nog een 1ste opv. m w .
Depoorter ; Gistel : P . Gunst ;
Roksem : H. Meulemeester ;
Spermalie : O. Willems ; Oostduinkerke : O. Titeca 1ste opv.
SOCIAAL DIENSTBETOON
In een vorig n u m m e r w e r d
het dienstbetoon v a n prov.
raadslid dr. K. L a m b e r t n i e t
vermeld : hij staat te u w e r beschikking elke zaterdag v a n
9u tot 10u30, B a t t e r i j s t r a a t 16,
Oostende.
Vrijstaande betrekkingen :
Meisjes van 16 j . om tijdens seizoen roomijs te verkopen ; studente om tijdens weekends e n
tijdens seizoen in r e s t a u r a n t s
op te dienen ; k o n d u k t e u r bij
prov. technische dienst v a n de
wegen. Minstens 21, m a x i m a a l
35 jaar, diploma v a n technische
ingenieur « burgelijke bouwk u n d e of openbare w e r k e n » of
van burgelijk conducteur. Uiterste inschrijvingsdatum voor
examen : 18 mei.

AANGEVRAAGDE
BETREKKING
Bureelbediende (vrij vanaf
1 juli) en plaats van vertegenwoordiger. Zich w e n d e n : W.
Devriendt, RekoUettenstraat 66,
8450 Nieuwpoort, tel 058-237.15.
OOSTENDE
BESTUUR
Wegens
verhuizing
naar
Snellegem, verloor ons b e s t u u r
en onze Vujo een t r o u w en bijzonder aktief lid : J a a k David.
Wij n e m e n niet gaarne afscheid
van h e m en hopen d a t e r snel
sen afdeling Snellegem zal ontstaan. Meteen is onze leden bekend dat er een plaats vrij is
in het bestuur. Liefhebbers
k u n n e n zich m e l d e n bij de
voorzitter E. Franco, Warschaustraat 29, tel. 72224.
COO
Op 26 april jl. kon voor h e t
eerst in de geschiedenis van
Oostende een Vlaams-nationalist in de COO gekozen worden,
in de persoon v a n dr. A. Van
Rintel, wijk Zandvoorde. P r o ficiat en veel werklust.
Anderzijds heeft onze fraktie de CVP op handige m a n i e r
een zetel ontfutseld door een
1ste opvolger gereed te zetten
bij een effektief lid van de
PVV. Deze t a k t i e k heeft heel
wat w e e r k l a n k gevonden in
stad en in pers.
TORHOUT-AARTBIJKE
VU-DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger
P.
Leys zal spreekuur houden op
zaterdag 15 mei, om 10 u u r op
volgend adres : Hofstraat 9 t e
Torhout.
VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST
Nog enkele plaatsen voor de
bus zijn vrij. Prijs 160 fr., toegangskaart inbegrepen. Zich
wenden bij Jef Vangheluwe,
Ruddervoordestraat 29 Torhout
of bij een van de plaatselijke
bestuursleden.
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KUNNEN kan wat anderen niet l(unnen
170 m 2 w o o n r u i m t e
BOUWPRIJS slecht 1.070.918 F

gtlijktlMrs.

gelijkvloers.
2 verdiepingen van elk 88 m 2
176 m 2 w o o n r u i m t e
BOUWPRIJS slechts 8 6 4 . 7 7 8 F

BON
NAAM

:

ADRES :
Z O A L S U HET ZELF W I L
L u x e a f w e r k i n g BOUWPRIJS 1.590.237 F
—

beschik over een b o u w g r o n d Gemeente :

OP KUNNEN KUNT U BOUWEN

breedte :
en wens de voordelen te kennen die U m i j kan bieden.
—

Vraag vandaag nog de prijs en i n l i c h t i n g e n
voor u w w o n i n g en o v e r t u i g U ter plaatse.

beschik n i e t over een b o u w g r o n d en verzoek u m i j
een aanbieding te doen voor ' t b o u w e n v a n r i j w o n i n g v i l l a b o u w of half open b e b o u w i n g in volgende
gemeenten
h o u d t m i j ter b e s c h i k k i n g van één u w e r afgevaard i g d e n of zal een bezoek brengen aan u w i n f o r m a t i e c e n t r u m te
op

te

UGEMEBIBOUWBEDRIIF KUNHENnv
ANTWERPEN
Meir 18
T e l 03/31.78.20

u.

GENK
Winterslagstraat 22
Tel. 011/544.42

CENT
Onderbergen 43

Tel. 09/25.19.23

LEUVEN
Brusselsestraat' 33
Tel. 016/337.35

Handtekening
571

KUNNEH met de groteK van Kwallteil

eld
VS gebukt onder...
...Dollarmoede
Geen koerswijziging in DDR
Honecher volgt de Ulbrichting
ff Playa Flamenca »
« Vlaamse plaag »
Bruxeiles, carrefour de i'Europe
Brussel, karreveld van Europa
Duvaliers zoon president
Papa Die
Prinses maakt reklame
Coca - Pacola
Ghana wil dialoog met Zuid-Afrika
Gha, nazis !
Portugal blijft...
...AAozambiquelhard !

seiioenarbeiclers

Waarom gaf Sabri ontslag ?
Nog steeds een Sabriefgeheim [

Moet je eens nagaan hoeveel allerbeste literatuur gewreven en geschreven is omtrent de Vlaamse seizoenarbeiders ! De stoere kerels van de oogst
vertrekken of arriveren in haast alle serieuze boeken van Stijn Streuvels. Soms zijn zij het hele
boek door nog aan het seizoenarbeiden. Een ander
type van seizoenjongens treft men aan in het beste
toneelstuk van de literaire geweldenaar Hugo
Claus : de mannen van de Franse suiker. Als je
niet te preuts bent, dan mag je ook de ik-ftguur
uit Jef Geeraerts' Gangreen een seizoenarbeider
noemen : die arme drommel heeft in een heet
Kongolees seizoen meer inspanningen geleverd dan
hij zich in zijn moederland zou kunnen of willen
getroosten. Dat moet een moordend seizoen geweest zijn. Een tijd geleden hoorde ik erover praten in de beroemde wandelgangen van het parlement. Een politicus zei met een nogal groot respekt : en dan moet je weten dat één coïtus de
energie vergt van een maand hard werken ! Voor
de lezer zoek ik wel nog eens uit hoe die politicus
heet en hoe hard hij werkt, intussen weten wij nu
toch waarom de banken van het parlement zo
vaak onbezet blijven.
Er bestaan natuurlijk nog andere seizoenarbeiders. Bijvoorbeeld zij die het seizoen gaan doen
aan de kust. Of zij die maandenlang zondag voor
zondag heen en weer di ijven men een bal. Dan zijn
er ook nog de seizoenwerkers op de hogere vlakken van ons kultureel leven, in het teater of op
het televisiescherm. Meesterkok John Bultinck
zei me voor een paar dagen nog dat hij nu in een
dood seizoen zit maar dat hij zich reeds verkneukeld in het aanstaande gastronomisch seizoen.
Ma&r dan zijn er de seizoenarbeiders over wie
niet één bladzijde literatuur is gepleegd. Het zijn
de mandatarissen en kaderjongens van een zekere
nationalistische partij. In november roept hun
phcht hen op een groots partijbal eigens in de
omstreken van Hemelbredegetn. Het is zaterdag
en het is toch maar één keer bal, bezweren ze hun
vrouw, die het niet prettig vindt straks op de weg
naar huis de eerste mensen te zullen ontmoeten
die opstappen naar de vroegmis. Pas heeft de pret
zich in een onpartijdige stella vermomd op de tafeltjes komen neerzetten, als een niet-vermomde
pretmaker entreekaarten voor het bal van een
week later in een ander gewest komt aanbieden.
Enfin, aanbieden is wat zachtjes uitgedrukt, het
gelijkt meer op een bedeltechniek van 'n missionaris die je toch zo maar niet met lege handen naar
zijn arme negertjes kan terugsturen. Wie er de
eerste keer in november bij is, garandeer ik dat
hij er nog bij zal zijn nu de seringen al aan het
bloeien zijn in onze welvarende tuinen. En misschien zal hij dat van de vroegmis niet eens merken ; als je twintig maal na mekaar hetzelfde scenario hebt opgevoerd, heb je geen plankenkoorts
meer. Bals zijn zo belangrijk geworden in de
Vlaamse Beweging.
Maar, zoals het in de Streuvelsboeken
gebeurt,
de seizoenarbeider der nationalisten eindigt met
een drama. Plots lig je ziek te bed. Precies als het
twintigste bal zal doorgaan : je eigen bal in je
eigen Hemelbredegem.
frans-jos verdoodt
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