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wel degelllk beweien
Of de erkende sociale specialisten in vakbonden en ministeriele
k a b i n e t t e n gegrinnikt en superieur geglimlacht hebben n a a r aanleiding van het jongste Volksunie-kongres, weten we niet. Het
k a n ons ook helemaal niet schelen wat die heren over ons doen
en laten denken en we zullen er zeker geen rekening mee houden
bij onze verdere stappen op het terrein dat ze tot n u toe als h u n
privé-jachtdomein hebben beschouwd.
Wat Hugo De Ridder in « De Standaard » schrijft over dit kongres, kan ons echter wel schelen.
Wij hebben tijdens het jongste kongres de strijd aangebonden
met het ondemokratisch monopolisme van de gevestigde sociale
organisaties en een pogmg gedaan onze mensen een klaardere
kijk te geven op enkele aspekten van de sociale zekerheid die
3ngstvallig in het duister worden gelaten
Wij kunnen het artikel in « De Standaard » van 10 juni derhalve
niet stilzwijgend voorbijgaan en zullen de a r g u m e n t e n ervan op
onze beurt even onder de loep leggen.

vooraf
Vooraf echter een paar uitspraken van mensen die reeds
vóór ons de dingen gezegd hebben die wij tijdens het kongres
v a n 5-6 juni geheel of gedeeltelijk herhaald hebben Heeft
m e n in vakbonden en ministeriele kabinetten toen ook geglimlacht '
In nr 6 (juni 1962) van het
« Belgisch Tijdschrift voor Sociale zekerheid », maandschrift
uitgegeven door het Ministerie
van Sociale Vooizorg, verscheen een artikel van de h. M.
Delhuvenne, administrateur-generaal van het Rijksfonds voor
Verzekering tegen Ziekte en
Invaliditeit Uit deze onverdachte hoek k w a m de volgende konkluzie : « Het onderzoek
van die enkele gegevens leert
ons dat de sociale zekerheid in
Wallonië
zwaardere
lasten
draagt in de sektor ziekte-invaliditeit en in de sektor pensioenen. Daarentegen ligt de voorn a a m s t e last voor de sektor
werkloosheid en waarschijnlijk
ook voor de sektor kinderbijslag in h e t Vlaamse land ».
Daarnaast staat een tweede
uitspraak die de eerste op het
stuk van de pensioenen bevestigt en aan duidelijkheid niets
t e wensen overlaat. Wij bedoelen w a t de h. Leburton gezegd
heeft aan de deelnemers op het
Waals Kongres v a n 25-26 nov e m b e r te Verviers : « Wallonië heeft geld nodig van de
nationale solidariteit. Het kost
de Belgische staat heel w a t
miljarden om de Waalse gepensioneerden te betalen ».
(Aangehaald in « Le Peuple »
v a n 27 november 1967).
W a t administrateur-generaal
Delhuvenne en de heer Leburton over de Waals-Vlaamse verhoudingen zeggen, is duidelijk
genoeg Behalve voor de sektor
« Kinderbijslagen » hebben wij
deze uitspraken tijdens het
jongste Volksunie-kongres m e t
cijfers geïllustreerd.
De argumenten echter in «De
S t a n d a a r d » van 10 juni jl. zijn
niet van a a r d ons van het tegendeel te overtuigen en we
zullen onmiddellijk aantonen
waarom.
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De h De Ridder betwist onze verdeelsleutel (m % voor
Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad) betreffende de
regionale spreiding der RMZbij dragen Hij plaatst de rezultaten van zijn eigen berekeningen naast de onze Wie
heeft gelijk ? Wie heeft ongehjk ?
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Een ranke zeiler op de avondlijke zee Ach, wat doet zo'n beeld je verlangen naar de
heerlijke vrijheid en rust van de nabije vakantie in deze drukke laatste weken van een
lang en zenuwslopend werkjaar. Vakantie, dat is leven zonder uurwerk, op het ritme
van de getijen, in volle overgave doen wat je nu eens echt graag doet, zonder zorgen
en zonder kalender. Wij wensen al onze lezers nog enkele weken kranigheid en dan &
een droomvakantie, en moge de noorderwind genadig wezen.

onze verdeelsleutel
De ideale verdeelsleutel zou
een groep van drie percenten
zijn (met totaal 100) die voor
alle Vlamingen, Walen en bewoners van Brussel-Hoofdstad
tot de laatste m a n en de laatste
frank zou weergeven hoeveel
RMZ-bij dragen zij precies betalen.
De verdeelsleutel van de h.
De Ridder is een omzetting in
percenten van de RMZ-bij dragen voor Vlaanderen, Wallonië
en Brussel-Hoofdstad,
quasi
volgens de geografische spreiding van de bedrijfszetels. De
verdeelsleutel daarentegen die
wij hebben toegepast houdt rekening m e t het feit dat het aantal tewerkgestelden m e t noodzakelijk overal gelijk is Met
andere woorden : In onze verdeelsleutel is een geografische
korrektie « ingebouwd » op bazis van gegevens uit de volkstelling van 1961.
Meteen is duidelijk aangetoond, m e n e n wij, dat onze verdeelsleutel de werkelijkheid
zeer dicht benadert. Van enige
fout die in onze berekening zou
geslopen zijn, is derhalve geen
sprake.
We willen wel toegeven dat
deze toelichting niet meer bij
het hoofdstuk « pensioenen »
gegeven w e r d en dat er alleen
n a a r het RMZ-jaarverslag van
1967 w e r d verwezen Maar onze berekeningen voor de sektor
« kinderbijslagen » (tabel, kolommen 3 en 4) geven deze herverdeling volgens de woonplaats van de w e r k n e m e r s duidelijk genoeg aan. Het spreekt
toch vanzelf dat hiermee ook
in het derde hoofdstuk van ons
rapport rekening w e r d gehouden, gezien dit reeds het geval
was in het eerste hoofdstuk érvan.
(lees door blz. 3)

in elk geval xijn de vlamingen bedot
Het BSP-bureau heeft gesproken en dus bestaat er een goede kans dat de regering een
« ernstige » inspanning doet om het zogen a a m d e « communautaire pakket » nog door
het parlement te jagen voor het parlementair
reces. Reeds heeft Senaatsvoorzitter Struye
laten horen dat er misschien wel tot 20 juli
zal vergaderd worden .
Wij trokken in dit blad reeds meermaals van
leer tegen die « ernstige inspanningen » waarmee de regering elk jaar opnieuw vlak vóór
de grote vakantie komt aandraven. Die praktijk is het tegendeel van serieus parlementair
werk, het is het verlagen van het parlement
tot een s t e m m a c h m e zonder meer. Het hele
jaar door verleutert men zijn tijd aan koopmansgesjacher achter de schermen, terwijl de
achtbare kamerleden en senatoren vaak hun
dagen in ledigheid moeten slijten. En dan ineens, op de vooravond van het door heel de familie lang verbeide vertrek n a a r een zonnig
strand, komt m e n met dikke bundels ingewikkelde teksten op de proppen en programmeert
men marathonzittingen. Van een werkelijke
bespreking is geen sprake, de oppositie mag
even op het podium haar zegje komen doen
(liefst niet te lang) terwijl het stemvee van
de meerderheidspartijen enkel m a a r het moment afwacht dat er op het knopje mag geduwd worden. Het is bepaald een ergerlijk
vertoon.
Voor sommige wetteksten, die een 2/3 meerderheid vereisen, moeten de meerderheidspartijen k u n n e n rekenen op een aantal stemmen
van de oppositie. Tot hiertoe rekende de regering hiervoor uitsluitend op de liberalen en ze
betaalde daarvoor reeds hoge prijzen, vanzelfsprekend op kosten van de Vlamingen. Toch
is het vandaag niet eens zeker dat zij die liberale stemmen ook in voldoende aantal zal
krijgen. Er is niet alleen de PVV-eis tot het
afsluiten van een cultuurpakt vooraf, bovendien is er deze week nog een waslijst nieuwe
liberale « voorwaarden » aan toegevoegd.

En wie kan in de liberale krabbenmand nog
namens wie verbintenissen aangaan ?
Maar kom, laat ons nog even veronderstellen dat het hele pakket er toch doorkomt voor
september, hebben de Vlamingen dan enige
reden tot juichen ? Wij willen mild zijn : ondanks de in het oog springende technische onvolmaaktheid van ontwerp 399 dat de indeling
van het parlement in taalgroepen beoogt, kan
m e n er een erkenning van de gemeenschappen in zien, de aanloop tot een culturele autonomie (die wij heel anders zien dan het uitgeholde geval dat men ons als culturele autonomie wil verkopen) en zelfs het embryo van
een eigen politieke structuur. Maar we maken
ons ook geen illusies : de cultuurautonomie
waarmee de regeringspartijen bij de volgende
verkiezingen hopen te kunnen zwaaien houdt
in feite zeer weinig in en bovendien behoudt
het unitaire parlement steeds het laatste
woord.
In elk geval komen de Brusselse Vlamingen
(en hun lot gaat ons allen aan) bedot uit dit
maandenlange spel van loven en bieden tussen de traditionele partijen. Ondanks de stellige regeringsbelofte dat hun nieuwe instellingen, het degelijke scholennet en de sterke
randfederaties er zouden zijn vóór 1 september 1971 (invoering van de beruchte « liberté ») is het nu voor iedereen duidelijk dat dit
niet het geval zal zijn. Wetten die (nog) niet
uitgevoerd zijn kunnen, zoals Gerlo het zondag nog zei, « schuldbrieven zijn die nooit gehonoreerd worden ». Daar kunnen wij nu toch
voldoende van meepraten te Brussel, of niet ?
Dit is de bittere werkelijkheid : op 1 september zullen de frankofonen te Bi-ussel hun slag
thuis hebben, de Vlamingen zullen met lege
handen staan en de maanden daarop kunnen
zij dan opnieuw vechten voor wat hen werd
beloofd
Paul Martens
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Wil en gij

kunnen voeren en het Esperanto laten onderwijzen
op hun
scholen. De dienst die zij daarmede aan hun volk en aan geheel het mensdom zouden bewijzen, zou enorm groot zijn.
F.R. te

Brugge

voor bruikbare
wandelpaden
pompidou ( 2 )
Wanneer
jeugdbewegingen
een trektocht organiseren,
met
behulp van een stafkaart,
stellen ze in de praktijk al te veel
vast dat sommige
veldwegels
plots stoppen of
onbruikbaar
gemaakt werden, daar ze omgeploegd
of beplant
werden
met
gewassen.
Wanneer
wandelaars-toeristen een wandelpad willen volgen komen ze vaak
bedrogen
uit, wat de bruikbaarheid
van
deze betreft. Ik zie slechts één
oplossing, en dit is de verharding van alle veldwegels
die
nog op het kadaster
voorkomen.
Het zal iedereen wel bekend
zijn dat vele veldwegels
van
het kadaster verdwijnen,
met
de hulp van vooral kleine gemeentebesturen,
uit
zuiver
elektoraal belang, ten voordele
van de ene of andere grondbezitter of
landbouwer.
Ten bate van de fietsers en
wandelaars,
alhoewel die momenteel minder talrijk zijn, is
het dringend nodig dat het ministerie van Vlaamse
Kuituur,
dat o.a. als taak heeft voor de
mogelijkheid
tot gezonde ontspanning te zorgen, het probleem van het behoud en het
bruikbaar maken der
veldwegen ernstig ter hand te nemen.
D.L. te

Wilrijk.

doucement, m. pompidou
In het nummer van « Wij »Vlaams Nationaal van 29-5-71,
heeft Paul Martens terecht het
Franse taalimperialisme
aangeklaagd. Treffend schrijft hij :
« Zullen zij dan nooit
beseffen
dat een hechte Europese
federatie maar mogelijk is tussen
gelijke partners, en niet tussen
eerste- en
tweederangslanden
met eerste- en
tweederangStalen?... De talen van de Europese partners moeten op voet van
gelijkheid worden gesteld, ook
al wordt de ene taal méér gesproken dan de andere ».
Ik wil even voortbroderen
op
dit laatste. Inderdaad
moeten
alle talen op voet van gelijkheid behandeld worden.
Anders
is er diskriminatie.
En dit betekent du.s dat op internationale bijeenkomsten
van, laat ons
zeggen, twintig naties, de twintig talen moeten gebruikt worden. Maar... dit is helemaal onmogelijk. Beeld U dat eens in :
negentien vertalingen van alle
spreekbeurten
en
tussenkomsten. Twintig kopijen van alle
teksten.
En wij spreken
dan
nog niet van rechtstreekse
gesprekken. Daarbij is ons aantal
nog zeer gering. Daarvoor kan
maar één oplossing bestaan :
de internationale
taal Esperanto. Vooral de kleine naties, die
het meest bedreigd zijn, zouden
dit moeten inzien. Het is spijtig dat hun politieke leiders te
veel gebonden zijn aan een of
andere grote mogendheid.
Zij
zouden een gezamenlijke
actie

Het weze me toegelaten nog
eens terug te komen op het
bezoek van president
Pompidou aan België. Tijdens dit bezoek heeft de president
drie
steden bezocht : Brussel,
Antwerpen en Luik. Voor de eerste en de laatste dezer steden
vergezelde
Mijnheer
Boudewijn zijn genodigde. Voor Antwerpen was onze koning
niet
te zien. Zijn broeder
moest
hem vervangen. Is
Antwerpen
soms te ongezond ? Of schuilt
hier een andere reden ? Antwerpen ligt toch in
Vlaanderen...
A.J. te

Brussel.

pompidou ( 3 )
Waar aanleiding van het bezoek van Pompidou aan Antwerpen heeft de Volksunie
een
brief overhandigd
aan de president. Hierin staat
geschreven
dat Antwerpnen
de hoofdstad
is van
Vlaanderen.
Pompidou
zal wel in zijn
vuistje gelachen hebben als hij
die tekst gelezen heeft,
want
weet u dat de president
verklaard heeft dat het geen belang heeft dat Parijs de hoofdstad van Europa zal
worden,
aangezien
hij
Brussel
beschouwt
als een
francofone
stad.
En dat is juist waar dat de
Volksunie
tegen tekeer
moet
gaan, want Brussel is historisch
en nü nóg een Vlaamse stad
alhoewel
er op dit
ogenblik
een Franse bezetting
heerst.
Ons standpunt moet
blijven,
dat Brussel de hoofdstad
van
Vlaanderen is en blijft !
M.P. te

Brussel.

« het hoofd van het klein Europa » en
het-maar-voor-hetzeggen-neemt. Als velen menen
menen wij echter als « dit Europa » op een
demokratische
leest werd geschoeid, dat de
taalkeuze in kwestie het resultaat moet zijn van een algemene konsensus.
De overige lidstaten
hebben
niets tegen het Frans zelf ; iets
anders is het wanneer het hun
door chauvinisme
wordt opgedrongen en ditzelfde
Europa
de gedaante aanneemt van een
« dominatie » in plaats van een
« demokratie
». Wel ligt een
gemeenschappelijke
taal — als
simbool
van
volksverbondenheid — in de normale
evolutie
van een multinationale
federatie, maar zal deze taal F'rans,
Engels, Italiaans of wat zijn ?
Het Europese parlement
hoeft
daarover te beslissen.
ledere
natie moet — en
Vlaanderen
zal van de partij zijn — zich
uiteindelijk
neerleggen
bij
welkdanige
beslissing,
want
het zou absurd zijn in deze tijden van voortdurende
herstruktureringen
steeds te verstrikken in een warrelnet
van
de gefedereerde
volkere^i. De
tijd van de polyglotterij
en van
de simultaan vertaling is aan
het tanen ! Rationeel moet gestreefd worden naar een strikte tweetaligheid
(moedertaal
en eurotaai) waardoor de enkeling zich thuis kan
voelen
in elke Europese taalgroep en
deelnemen aan alle
manifestaties van het plaatselijk
volksleven.
Daarmee is echter de kous
niet af, want het volk dat zijn
taal zou schenken aan het kleine of uitgebreide
Europa zou
beslist een bevoorrechte
positie verwerven
: het zou niet
alleen gespeend
blijven
van
het tijdrovend
aanleren
van
een tweede taal, maar het zou
in de onderlinge relaties automatisch het taaloverwicht
halen, wat vaak beslist bij onderhandelingen
en
discussies.
En daarom alleen is de keuze
van een « taal uit de gemeenschap zelf » niet
gewenst.
Naar onze mening
ligt de
ideale oplossing in een neutrale taal, een taal die aan geen
volk toebehoort, maar een produkt is van het menselijke
genie, waarin ieder volk zich zou
terug vinden of er zich makkelijk mee kunnen
verzoenen,
inkluis
de volksgroep
van...
Pompidou.
M.M. te

eurotaai
Het is duidelijk dat heel de
houding van « de Gaulle » tegenover Engeland
grotendeels
bepaald werd door zijn vrees
de Franse taaihegemonie
in de
Europese Gemeenschap te moeten prijsgeven
ten
voordele
van het Engels, dat reeds in
zekere mate erkend wordt als
kommunikatiemedium
op wereldvlak
De Fransen dragen het hart
hoog en de Gaulle en zijn
« dauphin » Pompidou
zagen
liever de EG ten onder gaan
dan een vergelijk
te
moeten
treffen met hun
superioriteitsgevoel. Wie de Franse nationale refleks aanvaardt
kan die
verzuchting
normaal vinden ;
wat minder normaal lijkt is
het feit dat het Franse staatshoofd — politieke
testamentuitvoerder
van de Gaulle —
zich eigenmachtig
aanstelt als

op grote schaal betrof : en hij
voegde er aan toe « Wanneer
men later zal overgaan tot het
omvormen
van België in een
federale staat kunnen wij dit
onmogelijk
aanvaarden ».
Denkt U dan ook niet dat het
ogenblik
is aangebroken
om
zelf tot de aanval over te gaan,
wij hebben er niets bij te verliezen maar alles te
winnen.
Het zal dan misschien de Walen en frankofonen
tot beter
inzicht
brengen.
G.S. te

Borgerhout

welkom
In een zeer
lange
brief
schrijft ons een lezer, die van
in zijn jeugd de Vlaamse Beweging diende en tJians ziek is,
om degenen die zondag 4 juli
naar Diksmuide
trekken,
aan
te zetten hem ook de penning
te gunnen door een
bezoekje
aan zijn herberg « Café Welkom »„ Brugstraat 2 te Overboelare. Daarmee, zo
schrijft
hij, zult U een echt Vlaams gezin — 8 kinderen — steunen.
Welke verzoek we graag overmaken aan onze
lezers-IJzerbedevaarders, die eventueel via
Overboelare
naar
Diksmuide
rijden.

mars op brussel
Waarom
doen de
Vlaamse
studenten
uit Leuven
geen
mars op Brussel tegen de vrijheid van het gezinshoofd
te
Brussel ? Ze hebben het wel
gedaan met Leuven Vlaams en
met succes, want de regering
heeft toch
toegegeven.
Een parlementslid
van de
Volksujiie
zou
moeten
de
Vlaamse
studenten
aanzetten
tot een mars op Brussel.
Slapen de Vlaamse
studenten misschien ? Ze moeten niet
tonen dat ze schapen zijn, maar
leeuwen.
Mevr. M.V.A. te Gent

ijzerbedevaart
Als beroepsonderofficier
in
Duitsland kan ik moeilijk
ieder jaar deelnemen
aan de
IJzerbedevaart,
ook al is het
voor ons verboden.
Ik heb daar eens goed over
nagedacht, over al die Vlamingen die over de ganse wereld
verspreid zijn en die graag zouden deelnemen aan de jaarlijkse bedevaart.
Met heeft Vlamingen die deze dag van dienst zijn, burger
of militair, rijkswach of tolbeambten,
Vlamingen
die niet
mogen, weerhouden
door een
bevel
(militairen
en
rijkswacht),
Vlamingen
die
niet
durven om hun werk niet te
verliezen of last te krijgen met
de werkgever.
Alsook
Vlamingen die te veraf wonen of de
reis niet kunnen
betalen.
Nu komt mijn voorstel : vóór
deze dag stuurt elke
familie
een zichtkaart
van haar stad
of gemeente met al de voornamen van de familieleden
op de
rugzijde, aan het
secretariaat
van de IJzerbedevaart.
De eer-

Aalst

voer-streek
Het
Waals
imperialisme
voert een offensief in regel om
de Voer terug te veroveren,
en
de Vlamingen
zijn hier volledig in de verdediging
gedrongen.
Mijns inziens is de aanval de
beste taktiek, en ik vraag mij
dan ook af waarom de Vlamingen geen algemeen
offensief
inzetten om de streek van Edingen, Kom^
en Moeskroen
terug te vewveren.
Deze streek
die ons ontstolen werd is voor
ons nog van veel groter belang
dan de Voerstreek.
Hiermede
wil ik niet besluiten dat men
de Voerstreek moet
prijsgeven.
Trouwens
meester
Van
der
Eist, heeft mij onmiddellijk
na
de vastlegging van de taalgrens
gezegd, dat het een gebiedsroof
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ste jaren zullen er
misschien
maar weinig toekomen,
maar
als dat regelmatig
verschijnt
in de Vlaamse dag- en weekbladen denk ik wel dat er duizenden zichtkaartjes
zullen toestromen.
SM - Duitsland.

moetie soens te ekeren
Op 27 mei 1971 werd
tijdens
de gemeenteraadszitting
voir
gende motie gestemd over de
vrijheid van het gezinshoofd te
Brussel, door de VEG, CVP en
VU-meerderheid
De BSP-oppositie nam niet aan de stemming
deel met a/s reden dat de gemeenteraad
onbevoegd
hierover is.
« De gemeenteraad
van Ekeren, overwegende
dat
vooral
sinds de installatie van de nieuwe gemeenteraden
die de huidige
Brusselse
agglomeratie
vormen begin 1971 een scherpe
campagne ontketend
werd om
van
de 19
agglomeratie-gemeenten en van zoveel
mogelijk
randgemeenten
hiervan
een bolwerk van
franstaligheid
te maken ten koste van de Nederlandstalige
gemeenschap
in
Brabant en ook in België ;
Overwegende
vooral dat degenen die schermen met « de
vrijheid van het gezinshoofd »
er hoofdzakelijk
naar
zullen
streven de ware vrijheid
van
de nederlandstalige
inwoners
van de Hoofdstad
Brussel en
agglomeratie te negeren ;
Overwegende
dat naast de
vrijheid van de enkeling er ook
ook een vrijheid van de volksgemeenschap
bestaat die qua>litate qua ten minste even onvervreemdbare
rechten
heeft
als het individu :
Overwegende
dat het ware
vrijheidsbegrip
volkomen
onverenigbaar
is met de zogeheten vrijheid
van het
gezinshoofd die in de optiek van haar
verdedigers er enkel naar moet
.streven de nederlandstalige
gemeenschap in de hoofdstad
te
vervreemden
van zijn
historische en sociologische
verbondenheid en deze
nederlandstalige gemeenschap
te doen opgaan in een alles
omvattende
francophonie
:
Overwegende
dat iedere groepering die gedragen wordt door
sociale en democratische
motieven er steeds naar
gestreefd
heeft de mens te bevrijden
van
iedere vervreemding
die minderwaardig maakt en het menszijn onderdrukt :
Overwegende
dat
derhalve
moet gestreefd worden naar de
beveiliging van de
nederlandstalige gemeenschap
te Briissel
over wier lot ieder Vlaamse gemeente
In de hoogste
mate
moet bekommerd
zijn
omdat
van deze nederlandstalige
gemeenschap
te Brussel
terecht
mag gezegd worden dat zij op
de voorposten
strijdt voor de
beveiliging van de
geestelijke,
culturele en sociale
integriteit
van het Vlaamse volk ;
Spreekt derhalve de wens uit :
dat al degenen die het lot
van de nederlandstalige
gemeenschap
te Brussel in handen hebben niets onverlet zouden laten om aldaar een werkelijk
klimaat
te
bevorderen
waarin de Vlaming zijn eigen
vrijheid
zou kunnen
uitbouwen om te komen tot een volwaardig en zelfstandig
creatief
individueel en collectief leven ;
dat zij hun beste
krachten
zouden inspannen om te voorzien in de materiële en geestelijke middelen
waardoor
dit
eigen Vlaamse leven tot volwaardige ontplooiing moet komen o.m door te voorzien
in
een degelijk net van
onderwijs,
peutertuinen
en
kinderkribben
en een stelsel van
effectieve
cultuurbevordering
en door een
gezonde en veralgemeende
toepassing
van een
werkelijke
tweetaligheid
in al de
takken
van de menselijke
bedrijvigheid te Brussel en niet het
minst in het bedrijfsleven
;
dat alles zou in het werk gesteld worden om de invoering
van de taalvrijheid
op het gebied van onderwijs waar deze
een middel is tot
vervreemding
en verfransing
van de nederlandstalige
jeugd te
verijdelen ».
A. De Groof,
VU-gemeenteraadslid
De i-e&aktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud der gepubliceerde lezerabrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en Inkortins
voor. Over de lezersbrieveB
wordt geen brfefwisselj; K«voerd.
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crisis in bouwnijverheid

alarmkreet van boomse
steenbakkers
De SV Unie der Boomse
Steenfabrieken, de belangrijkste baksteen - produktiegroep
van het land, heeft in een brief
aan de regering de aandacht
gevestigd op de crisistoestand
waarin de bouwnijverheid zich
momenteel bevindt. « De toestand is op het ogenblik zo uitzichtloos » aldus Unie Boom
« dat wij u moeten verzoeken
op kort lopende termijn de nodige stimulansen op de bouwmarkt teweeg te brengen. Indien de huidige toestand niet
op een drastische manier wordt
rechtgezet zullen de steenbakkerijen van de Rupelstreek, die
40 % van de nationale produktie leveren, ertoe gedwongen
worden de fabrikatie stil te
leggen. Dit zal ernstige moeilijkheden veroorzaken in verband met de werkloosheid van

r e c h t s t r e e k s 2500 werknemers... ».
De Boomse steenbakkers zitten met een enorme stock aan
baksteen, doordat de verkoop
in het eerste kwartaal van 1971
met 19 % terugliep in vergelijking met vorig jaar. De verkoop ligt zelfs nog 6 % lager
dan in het eerste kwartaal van
1968. En het ziet er niet naar
uit dat er weldra verbetering
komt in die toestand, want het
aantal bouwaanvragen loopt
nog voortdurend terug. En dit
terwijl iedereen uit de ellenlange wachtlijsten bij erkende
vennootschappen voor sociale
woningbouw kan opmaken dat
de vraag naar volkswoningen
groter is dan ooit !
Elkeen kent de diepere oorzaken van de slapte in de bouwsector : voor vele particulieren

Is het bouwen van een eigen
woning een utopie geworden
omdat dit peperduiu: is geworden en omdat de hoge interesten het lenen bijna tot een
zelfmoordonderneming hebben
gemaakt voor wie over geen
vast en hoog inkomen beschikt.
Bovendien zijn de kredieten die
ter beschikking worden gesteld
van de organismen voor sociale
woningbouw verre van toereikend. Het laatste jaarverslag
van het « Woningfonds van de
Bond der Grote Gezinnen » bijvoorbeeld was in dat opzicht
één jammerklacht.
Unie Boom vraagt in zijn
brief aan de regering dan ook
onmiddellijke maatregelen als
daar zijn : het ter beschikking
stellen van de nodige financiële middelen aan de diverse
departementen, besturen en
diensten, zodat de hangende
bouwprojekten
in versneld
tempo kunnen uitgevoerd worden ; vereenvoudiging van de
administratieve rompslomp en
vooral : maatregelen opdat het
krediet gemakkelijker en voordeliger zou kunnen bekomen
worden door de kandidaatbouwers.

sicco monsiioll's zwartste danrn
(ACU). - Tijdens het vorige weekeind kwamen de goeverneura
van de centrale banken der voornaamste Westerse landen bijeen
te Bazel, in periodieke vergadering, zoals de regels van de Bank
voor Internationale Betalingen het voorschrijven. Over deze ontmoetingen wordt traditioneel niets meegedeeld langs ambtelijke
weg. Soms lekt er iets uit, maar doorgaans is het « black-out »
volledig. Dat loas ditmaal weer het geval.
Maandag en dinsdag vergaderden te Luxemburg de ministers
van Fmancièn van de zes EEG-landen. Over hun besprekingen
werd wél een en ander bekend gemaakt. Er is genoeg gepubliceerd om te weten dat er enig verband bestaat tussen de maatregelen die te Bazel door de goeverneurs van centrale banken
overwogen zijn, en de eigen oplossingen die de EEG tracht te
vinden in verband met de zwevende D-mark en gulden, en met
het buiten werking stellen van de landbouwintegratie.
Er zijn eveneens voldoende gegevens uit Luxemburg bekend
gemaakt om de niet erg prettige zekerheid te hebben dat er geen
overeenkomst bereikt is, en dat men alles nog eens wil overdoen
op een nieuwe bijeenkomst van EEG-ministers van financiën, te
Brussel op één juli e.k.
onenigheid totaal
In de aan onenigheden en spanningen nochtans rijke geschiedenis van de EEG zijn er weinig voorbeelden aan te wijzen van
een zo ver uiteenlopende positie als die welke door verschillende
landen-leden verdedigd werd te Luxemburg, maandag en dinsdag.
De Duitse minister van Ekonomie en Financiën Schiller heeft
met RIIC duidelijkheid gezegd dat de zwevende D-mark voor hem
de meest Europese formule is die men kan bedenken om de uit
de dollarzone aangewaaide muntmflatie af te weren. De Nederlander Witteveen heeft hem niet tegensproken, want de gulden
zweeft met de Mark mee.
Maar de andere ministers dachten er totaal anders over en hebben met alle middelen de Duitsers eraan willen overtuigen dat
de D-mark opnieuw een vaste pariteit moet krijgen.
De tegenstellingen werden nog meer op de spits gedreven door
de eveneens te Luxemburg aanwezige h. Sicco Mansholt, ondervoorzitter van de EEG-kommissie. Die zei aan de pers vlakaf dat
hij vreesde dat de D-mark nog een jaar kan zweven, maar dat inmiddels de Europese landbouwintegratie ten gronde gaat.
Met de thans in zwang zijnde heffingen aan de grenzen is de
ééngemaakte landbouwmarkt inderdaad een fiktie geworden.
« Voor mij zijn de zwartste dagen van mijn leven 8 en 9 mei »
zei Mansholt. « Op 8 en 9 mei werden D-mark en gulden zwevend ».
bitter geloof behouden
Men doet er goed aan in deze dagen met een staalhard realisme de werkelijkheid onder ogen te zien . Een zekere opvatting
van de EEG — de enige die althans een begin van ambtelijke
werkelijkheid gekregen had — is stervend, en zal wel nooit meer
herleven.
Het is mogelijk en wenselijk dat een nieuw Europees geheel
op de stapel gezet wordt — ruimer dan de EEG van de Zes. We
denken en hopen dat Groot-Brittanniè er dan bij zal zijn, evenals
de Skandinavische landen, Ierland en wellicht nog andere staten.
Maar het zal dan een EEG zij die alleen de naam zal gemeen hebben met de eerste editie.
Het nieuwe verband zal tegelijkertijd ruimer en losser zijn.
Een aantal te verstrekken vormen van integratie zullen naar het
archief verwezen worden.
Als er echter een nieuw levend en werkend Europees organist
me kan worden uitgebouwd, zijn we bereid ook in de nieuwe konstruktie te geloven. Maar dan met een greintje bitterheid dat de
huidige Europese generatie wel voor goed met zich meedraagt, na
zovele mislukkingen.

1^

afvloei van 10 miljard naar Wallonië wel degelijk bewezen
(vervolg van blz 1)

kinderbijslagen
Vooraf een opmerking : Zoals in ons rapport aangegeven,
bedroeg de rijkssubsidie in 1967
voor de kinderbijslagen 592,7
miljoen of ongeveer 2,7 % van
het totaal der uitkeringen. Wij
hebben gemeend dat wij dit
aspekt — het bedrag is dus niet
van bijdragen afkomstig —
konden verwaarlozen.
En nu ter zake. Uit de rezultaten van onze berekeningen
voor de sektor der kinderbijslagen leidt de h. De Ridder af
« dat van de werknemers tewerkgesteld in Brussel de
grootste solidariteit gevraagd
wordt op het stuk van kinderbijslagen ».
Daar kunnen wij toch niet
helemaal bij. Inderdaad, wij
hebben onze berekeningswijze
voor de sektor « kinderbijslagen » uitgebreid gepubliceerd.
En zeer duidelijk staat daarin
te lezen dat wij de RMZ-gegevens, die enkel rekening houden met de plaats van tewerkstelling, omgerekend hebben
volgens de woonplaats van de
werknemers.
Zodat het niet van de te Brussel tewerkgestelden, maar van
de werknemers woonachtig te
Brussel is dat — als groep —
de grootste solidariteit gevraagd wordt op het stuk van
de kinderbijslagen
De cijfers voor het hoofdstedelijk gebied Brussel mogen
dan al eigenaardig en buitenissig zijn — voor alle sektoren is
dat zo — ze zijn wat ze zijn.
Het heeft trouwens geen zin
aan Brussel dezelfde normen
aan te leggen als aan de andere

streken van het land. In Brussel is een overdadige welvaart
gekoncentreerd die niet uitsluitend het rezultaat is van de
persoonlijke inspanningen der
bewoners.
Het Brussels negatief saldo
dus nemend zoals het is, staan
we voor het feit dat Vlaanderen, met 54 % van de inspanningen
inzake
bijdragen,
slechts 1,2 miljard van het batig saldo opstrijkt, terwijl Wallonië, met 26 % van de inspanningen inzake bijdragen, 1,8
miljard op zak steekt. Een zuivere omrekening van de verhoudingen leert ons dat Vlaanderen, 800 miljoen te weinig
ontvangt en Wallonië 800 miljoen te veel. In ons rapport
hebben we het Vlaams cijfer
op 800 miljoen gelaten en het
Waals cijfer tot een teveel van
300 miljoen teruggebracht. Wij
vragen nu : Waar en waarom
zou ons besluit op het stuk van
de kinderbijslagen het karakter hebben van een gewaagde
sprong ?

pensioenen
De rijkstoelage voor rust- en
overlevingspensioenen RMZ bedroeg in 1968 de uiteindelijke
som van 6.577 miljoen of 18,87
% van de totale uitbetalingen
v o o r werknemerspensioenen
RMZ. Wat de pensioenen
« openbare diensten » betreft,
kan deze splitsing niet gemaakt
worden, omdat deze pensioenen
niet op dezelfde wijze gefinancierd worden. In ons rapport
werd tussen de financiering
door RMZ-bij dragen en door
staatssubsidies geen onder-

scheid gemaakt, om de eenvoudige reden dat Vlaanderen niet
alleen 54 % van de sociale bijdragen levert, maar ook 55 %
van 's lands bevolking telt tussen de 20 en de 65 jaar. (NIS,
1965).
Of Vlaanderen relatief méér
belastingen betaalt dan Wallonië, heeft geen belang en is
t r o u w e n s onwaarschijnlijk.
Vlaanderen betaalt relatief ook
geen hogere RMZ-bij dragen.
Maar de Vlaamse gemeenschap
als groep staat in voor 54 %
van de sociale bijdragen en
waarschijnlijk ook van de belastingen. Dat is de bazis van
waaruit dient vertrokken en
dat is ook de bazis van waaruit
de berekeningen van ons rapport vertrekken. Dat is trouwens de reden waarom wij ook
de pensioenen van de overheidssektor in de verdeelsleutel
der RMZ-bij dragen hebben opgenomen. En alhoewel er rekening dient gehouden met een
fout-marge — ons rapport
spreekt van « een eerste benadering met voldoende graad
van zekerheid » — zien wij
toch niet in waarom dit een
« riskante onderneming » zou
zijn.
Wij moeten echter even langer blijven stilstaan bij de manier waarop onze berekeningen
en rezultaten voor de pensioensektor naar het rijk der nevels
en onwaarschijnlijkheden gecijferd worden.
Onze regionale verdeelsleutel
der RMZ-bij dragen wordt als
foutief van de hand gewezen
en vervangen door een nieuwe
verdeelsleutel op bazis van de
RMZ-gegevens volgens de geografische spreiding van de bedrij f szetels. Aan de hand van
deze verkeerde verdeelsleutel
wordt een berekening gemaakt.

De onvermijdelijk verkeerde
uitslagen hiervan worden naast
de onze geplaatst. En aangezien
deze rezultaten de onze tegenspreken, worden onze berekeningen als « niet overtuigend »
van de hand gewezen. Maar
daarmee zegt de auteur : « Om
verdere konkluzies te trekken
moet men dus de Brusselse
werknemers die niet in Brussel
wonen, per taalgroep opsplitsen
en bovendien berekenen hoeveel RMZ-premies zij betalen ».
Daarmee zijn eigen verdeelsleutel als onjuist van de hand
wijzend !
Het zal dus zeker niemand
verbazen dat wij vasthouden
aan onze berekeningen die duidelijk aantonen dat de Vlaamse gemeenschap, met 54 % der
inspanningen en maksimum
49,6 % der baten, ook inzake
pensioenen voor een zware verliespost staat.

Onze verwijzing naar het relatief hoger aantal gepensioneerden en invaliden in Wallonië is dus wel degelijk gegrond.
En er is nog iets. Dat er enige moeilijkheid zou mee gemoeid zijn om te bewijzen dat
een Waal vlugger naar de dokter loopt dan een Vlaming, is
onjuist. Om de doodsimpele reden dat het bewijs reeds bestaat ' Het werd geleverd, in
1959 door de berekeningen die
gemaakt werden voor de parlementaire werkgroep belast
met de studie van de problemen op het stuk van de ziekteen invaliditeitsverzekering.
Welke Walen het nu precies
zijn die vlugger naar de dokter
lopen, heeft vanuit Vlaams
standpunt evenmin belang als
de vraag of de kosten hiervan
uit sociale bijdragen of uit
rijkstoelagen worden betaald.

besluit
ziekteverzekering
Bijdragen en rijkstoelagen samen, zoals ons rapport duidelijk aangeeft, bedraagt de begroting inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering voor 1971
ruim 44 miljard. Het is, zoals
in de pensioen-sektor, een hoog
bedrag.
Wat de herkomst van de middelen betreft, hebben wij ook
hier geen onderscheid gemaakt
tussen sociale bijdragen en
rijkstoelagen. Wij hebben onder het hoofdstuk « Pensioenen » uiteengezet waarom deze
splitsing zonder invloed is op
de rezultaten van onze berekeningen.

Het besluit kan zeer kort
zijn. Wij verliezen via de sociale sektoren « kinderbijslagen », « pensioenen » en « ziekteverzekering » geld aan Wallonië. Veel geld. Voor 1967 hebben wij dit verlies berekend op
6,550 miljard. Voor 1971 schatten wij dit verlies op 10 miljard.
Het artikel in « De Standaard » van 10 juni jl. heeft ons
niet tot andere inzichten gebracht. Met verwijzing naar
wat voorafgaat, hopen we het
de lezer duidelijk te hebben gemaakt waarom.
willy cobbaut
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droit du sol
Uit het antwoord op een
parlementaire vraag van senator
van
Haegendoren
blijkt dat einde maart 1971
het totaal aantal volledis^e
werklozen als vo^gt was :
Nederlandstalige landsstreek
33.386 ; Franstal'ge landsstreek : 32.166 ; HoofdstadBrussel : 5.261.
Hieruit bl'jkt dat zowel
absoluut en relatief de werkloosheid groter is in Vlaanderen dan in Wallonië.
Indien de Walen om een
gunstbehand«»ling op economisch gebied verzoeken, is
dit wellicht iu'st volgens
hun « droit du sol » maar
niet .iuist volgens de menselijke aspecten en de economische moge''ikheden en
noodwendigheden.

franse
uithangborden
De stad Brugge stuurde
een verzoek naar de uitbaters van handelszaken op de
Grote Markt om hun uithangborden aan te passen
aan het Vlaamse karakter
van de stad. Een hardnekkig
soort « commercanten »
blijft immers nog zweren
bij de Franse opschriften
die dateren uit de tijd van
de Belgische kolonisatie van
Vlaanderen. Dergelijke lieden tref je ook nog wel in
andere Vlaamse steden en
o.m. te Antwerpen en te
Gent. Daar zijn burgemeesters aan het bewind met e^n
onbetwiste
Vlaamsge^inde
reputatie. Waarop wachten
zij om dit goede voorbeeld
van de Brugse gemeentevaderen onverwijld na te volgen ?

bekentenis
In « Volksgazet » van vorige maandag had « Syndicalist » het over de verdeling
van de staatstussenkomst
voor economische ontwikkeling in Vlaanderen en in
Wallonië. Hij schrijft o.m.
dat in het ABVV iedereen
het heeft goed gevonden
« dat de redering voorlopig
de paritaire verdeling toepaste ». In afwachting van
deze « voorlopige » toegeving zoals gewoonlijk een

« definitief » karakter krijgt
(Vlamingen geven toch altijd toe) wordt nog maar
eens voor de galerij gebakeleid over « objectieve criteria ». In verband daa-mee
durft
Syndicalist
zich
schuchter afvragen of Wallonië aangewezen moet blijven op de invoer van gastarbeiders terwijl Vlaanderen onvoldoende werkgelegenheid zou bieden om zijn
eigen kinderen te voeden.
Dat de Vlamingen — ook in
het ABVV -— nooit beloond
werden voor hun eeuwige
toe"?eeflijkheid moet Syndicalist dan toch bekennen :
« De Vlamingen in het
ABVV zijn nooit blind geweest voor de Waal«-e noden.
En niet zonder bitterheid
hebben wij in de zestiger
jaren bij herhaling vastgesteld dat wij niet dezelfde
geestesgesteldheid mochten
ervaren bij onze Waalse kameraden. « Wordt het dan
niet de hoogste tijd om die
schaapachti'^heid te laten
varen en die « kameraden »
eens een ander Vlaams
ABVV-gezicht te tonen. Syndicalist ? Of wil je binnen
t'en jaar nog eens een klaagzang; aanheffen over de
Waalse geeuwhonger « in de
zeventiger jaren » ?

in
't pajottenland
Zaterdag werd in het Brabantse Essene, aan de poorten van 't Pajottenland, onze
vriend Lode Verdoodt als
burgemeester
ingehuldigd.
Heel de gemeente was op de
been. en zelfs de oppositie
was erbij. Nadat hij zes jaar
het ambt van schepene van
cultuur had waargenomen,
volgt Lode nu de h. Wambacq op die zelf de gemeente
31 jaar lang bestuurde. Lode
Verdoodt heeft zijn VU-sympathieën nooit onder stoelen
of banken gestoken. Zijn
dankrede besloot hij met de
woorden : « Ik wil voor Essene een tweede burgemeester Soens zijn 1 ». Wij wensen hem een vruchtbare
loopbaan als burgervader
van Fssene.
Te Schepdaal werd enkele
tijd geleden dokter Jef Valckeniers al even geestdritfig
als burgemeester geïnstalleerd. Ook hij is lang geen
onbekende naam in de
Vlaams-nationale beweging.
Hij slaagde er in de krachttoer, de volstrekte meerderheid in de wacht te slepen,

de eerste keer dat hij met
een eigen liist opkwam. Ook
in hem zal Schepdaal vast
en zeker « een tweede burgemeester Soens » vinden.
Wij heffen dan ook een
« gueuze » op de bur»emeestersloopbaan van « de Jef ».

naar
de 4 0 - u r e n -

gen) tot terugkrabbelen verplichtten.
Hoe dan ook, de stap is
gezet naar een nieuwe fase
in de verhouding werktijdvrije tijd, wat niet b°!et dat
aangroei van de productiviteit trager verloopt dan deze
van de vrije tijd. Het akkoord heeft echter maar een
duur van anderhalf jaar,
wat vrij kort is, en nieuwe
syndikale eisen niet uitsluit.
Tenzij wat de inspraak via
de ondernemingsraden betreft waar men nog nergens
staat.

wanneer hier ?

Vv6eiv**»
Precies een halve eeuw na
het van krachtworden van
de 48-urenwerkweek en na
zeven maanden onderhandelen werd deze week door de
zgn. sociale partners de interprofessionele arbeidsovereenkomst 1971-1972 ondertekend.
Het akkoord slaat in grote
trekken op volgende punten : geleidelijke verkorting
van de werkweek tot 40 uren
in 1975, te beginnen met een
vermindering met 2 uren in
1972 ; vier weken betaalde
vakantie in 1975, te beginnen
met twee bijkomende vakantiedagen toekomend jaar,
aanvullende pensioenverhoging met 5 % van 1 januari
1972 af, zonder bijdrageverhoging doch voortspruitend
uit de reserves ; de bijdrage
der werkgevers in het vervoer per spoor van werknemers tot 50 % verhogen ;
stelsel van gewaarborgd
maandloon voor wettelijke
bevallingsrust van 1 juli
1971 ; vergemakkelijken van
de werkzaamheden van syndicale afgevaardigden.

...en korte
sociale vrede ?
Buiten dit akkoord is er de
regeringsverbintenis, maatregelen te treffen in zake sociale zekerheid, die alle
neerkomen op een verhoging
der wergeversb ij dragen.
Aanvankelijk gingen de
syndikale eisen veel verder.
Nadruk werd gelegd op een
tamelijk vlugge afwenteling
van de sociale lasten op de
werkgever. Het zag er op
zeker ogenblik naar uit dat
het ondanks de patronale
bezwaren tot een akkoord
zou komen, toen de regering
met eigen voorstellen voor
de dag kwam die de vakbonden (tot hun groot ongenoe-

Het gemeentebestuur van
Soest (Nederland) liet de
chemische fabriek « Randstad » weten, zinnens te zijn
de onderneming wegens milieubevuiling te doen sluiten. Jarenlang protest tegen
vervuiling (onlangs nog door
het lozen van afvalwater)
haalde niets uit, zodat de
vroede vaderen van Soest
het op de heupen kregen en
thans welletjes vonden.
Wanneer hier zo een konsekwent en kordaat gemeentebestuur tegen de bevuilers
van natuur en leefmilieu ?

vlaamse reactie
soens
houdt stand
Voor de vierde keer weigerden de twee fransdolle
gemeenteraadsleden
van
Strorabeek-Bever, hun eed
als raadslid in het Nederlands af te leggen. Een van
hen, Leplat, bewoont al een
kwarteeuw de gemeente en
legde zes jaar geleden zijn
eed als raadslid wel in het
Nederlands af...
De burgemeester stoorde
zich niet aan het door de
frankofonen georkestreerde
kabaal en stuurde de wederspannige taalrassisten de
laan uit. Toen de fractieleider van de « Partij voor Aktie en Taalvrijheid » mededeelde dat haar vier verkozenen uit protest de zittingen niet meer zouden bijwonen juichte het Nederlandstalig publiek. Een onverstoorbare burgemeester zei
dan dat van volgende zitting
af de plaatsvervangers der
« dienstweiaeraars » zouden
opgeroepen worden. Hij vatte het Vlaamse standpunt
samen met de zin : « Binnen

in het jaar nul...
« De koning is dood, leve de koning ». Schrijven
we een gelegenheidsartikeltje de mortihus nihil
nisi bene nu de VMO ontbonden is, geven we de inde-grond-goeie-jongens een vaderlijk klopje op de
schouder nu ze zichzelf als militanten pensioneerden '
We geloven van niet. We menen zeer oprecht te
zijn als we schrijven dat de ontbinding van de
VMO ons inderdaad wél verheugd heeft, maar dat
er tegelijkertijd heel wat heimwee en heel wat
dankbaarheid meekruipt met de tekst die we — ietwat moeizaam en onwennig — uit onze azerty kloppen.
We zijn er van in den beginne bij geweest en
we hebben het een tijdlang zélf meegemaakt. De
jaren na de oorlog, de Vlaamse Koncentratie. Je
zocht je een schele hoofdpijn om ergens een intellektueel te vinden die op een lijst wou staan of die
het woord wou voeren zelfs op een onschuldig flamingantisch bijeenkomstje. De Vlaamse Beweging
scheen voor een paar eeuwen en misschien wel voor
altijd op haar gat te zitten en als je tóch voortdeed,
dan was het gewoon omdat je gewoon een dwars
karakter had en het gevoel dat het rechthouden
van de vlag ergens toch misschien het signaal zou
zijn voor een paar decennia later. Je liep mee in
een groep die zichzelf zowat als een « lost generation » beschouwde.
Waar je een vergadering belegde, werd je uiteengeklopt. Vooraf spitsroeden lopen naar de zaal, tijdens de bijeenkomst kabaal met onderbrekers en
vechtersbazen, aan de uitgang een bende opgehitsten met in de achterste gelederen Jos Van Eynde.
Kennelijk in zijn sas omdat de brief destijds niet
au sérieux was genomen, zodat hi] nou ruim de
gelegenheid had om zogenaamde neo-nazi's te jagen. Op de maatschappelijke ladder stond je destijds nog nergens ; je vriend, waarmee je optrok

zes jaar zult n hier niet
meer zetelen, want dan zal
elk raadlid de streektaal
moeten kennen en die is Nederlands ».
Tegenover deze kordate
houding brokkelt het FDFfront te Strombeek-Bever
reeds af. Waren er maar
meer Soens in de met verfransing bedreigde gemeenten !

naar de eerste Zangfeesten en IJzerbedevaarten,
was de enige binnen je sociale einders die een wagentje had en je stond er net zo wrokkig en verbeten op te kijken, wanneer drie-vier keer na een
vergadering de banden netjes doorgekerfd bleken.
Met de grinnikende politie een boogscheut verder.
Op enkele witte merels na zaten de intellektuelen
voorlopig nog intellektueel te zijn en dus te wachten. Wat wonder, dat het initiatief genomen werd
door volksjongens uit de lost generation ? Jonge
mannen van om en rond de twintig, rijp geworden
in de tijd dat meneer de auditeur zich bevoorraadde in goedkope keukenhulpjes en kindermeiden
door zich te « ontfermen » over het kroost van
ouders, die hijzelf netjes in de nor had geholpen.
Het recht op vrije vergadering verdedigen, het
recht van de Vlaamse Beweging om gewoonweg
ook fiziek te bestaan handhaven : zo is de VMO
begonnen. Knokkers uit noodzaak. Maar van in
den beginne ook de allereerste nieuwe wroeters
in het pozitieve werk. De flamingantische propaganda in die dagen ? Een enkele kolportageploeg
voor gans het Vlaamse land. Twee dozijn jongens,
vandaag afspraak aan de Zeebergbrug voor kolportage te Ronse, volgende zondag om tien uur achter
de kerk van Oostakker voor een meeting-met-spandoek na de mis.
Lidkaarten, voorzitters en sekretarissen "> Allemaal goed voor vogelpikmaatschappijen.
In de
VMO werd de leiding genomen door wie daarvoor
de kwaliteiten had. De spontane Wim Maes te
Antwerpen, de bedachtzame Bob Maes te Brussel,
de keikop Kamiel Van Damme te Gent. Kom nou
rnaar op, werker van het elfde uur, wring je bijziende ogen achter een vergrootglas en zoek naar
de fouten van deze mensen. Natuurlijk zal je er
vinden, en wellicht zelfs niet geringer dan de jouwe. Maar wees dan eerlijk en beken ootmoedig, dat

In de Vlaamse gemeente
Beersel aan de rand van
Brussel kraakt thans het
PVV-BSP-kartel dat reeds
25 jaar de gemeente bestuurt. Als gevolg van het
opkomen van een Vlaamsbewuste lijst « Vernieuwing »,
die vorig jaar 1 zetel behaalde en zeer actief blijft in de
voorlichting van het publiek
en op het sociale vlak en ook
ingevolge het opnemen van
een driest FDF-er in het
schepencollege, kwam er bij
de BSP een soort Vlaamse
refleks los. Nu heeft de
plaatselijke BSP - afdeling
besloten, voortaan nauwer*
toe te zien op de houding
van haar gemeenteraadsfractie, zodat deze zich van de
coalitiepartners van de PVV
en het FDF zou distancieren.
Meteen wordt de PVV
steeds afhankelijker van het
FDF.
Te Beersel beleven we het
verschijnsel van een Vlaamse reaktie op de halfslachtigheid der kleurpartijen en de
driestheid van het FDF. Zou
soms ook hier ergens het
voorbeeld Strombeek-Bever
spelen ? Hoe ook, helemaal
weerloos blijken de Vlamingen in het Brusselse toch
niet te zijn.

alleen uitzonderlijke karakters — uitzonderlijk wat
de kwaliteiten en dus ook wat de fouten betreft —
het lef hadden om in dié tijd voor te gaan.
En dan spelen zich een aantal
onvermijdelijke
ontwikkelingen af. Je werkt om de tijden te veranderen en je bent daar zo hartsgrondig druk mee
bezig, dat je niet eens merkt hoé ze inderdaad veranderen. Je knokt af en toe uit noodzaak en alhoewel je het koekebroodhart Wim Maes bent, krijg
je de reputatie van een harde en een gevolg van
jongens die het méér te doen is om de harde bast
dan om de kern der dingen. Je bent zo efficiënt
dat de vijanden het hele spervuur van hun hetze
op jou kunnen samenballen. De intellektuelen, die
hun wekker op het jaar tweeduizend gezet hadden,
zijn dank zij jou dan toch iets vroeger wakker geschud ; ze weten het beter te zeggen in de zalen
die jij zopas nog vrijgevochten hebt. Er zijn inderdaad handige berekenaars die vinden dat je het
hele jaar maar affiches moet plakken — en dan
liefst nog met hun eigen portret erop — maar dat
je voor de rest er beter het zwijgen aan toe doet.
En zo is 't gekomen, zou frater Venantius zeggen.
De spook-VMO ontstond. Door het vijandelijk spervuur netjes geïsoleerd in het hoekje waar alleen
maar stoute jongens zitten. Na de lost generation
kwam de soft generation. En gelijk iedere generatie
— dat is de gang van de geschiedenis — wilde zij
de eerste zijn en daarom zette zij zich maar eens
extra sterk af tegen de voorgangers. Je wordt het
laantje uit gestuurd en omdat je dat toch niet verdient, kan je het ook niet nemen en dus manifesteer
je je maar zo hard mogelijk met al je hebbelijkheden, ledere tafelpoot wordt je in de schoenen geschoven en eigenlijk is het dat, wat je nog jarenlang belet om er zélf een punt achter te zetten :
het niet willen doen onder de dwang van het ogenblik, het zeker niet willen doen op het moment
dat ergens nog iemand vastzit of een boete moet
betalen of wacht op een proces.
De koning is dood, leve de koning. Denk over
de VMO wat je wil. Maar aanvaard van ons dat^
als we ooit opnieuw een afspraak zouden moeten
maken voor het jaar nul, we het zonder aarzelen
durven doen met enkele der beste VMO-ers die we
gekend hebben : zij tenminste zullen er zijn.

dio genes
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hoe een goed streeicblad malceii ?
In het zuiden van Oost-Vlaanderen
ligt een nog paradijselijk natuurgebied
dat men de «Vlaamse Ardennen» noemt.
De streek is minder dicht bevolkt en he.t
heuvelende landschap is er vrij bosrijk.
In de gewestplanning is er steeds sprake
v a n een toeristische bestemming. Maar
m e n heeft kennelijk zonder de (Waalse)
w a a r d gerekend. Want terwijl over die
toeristische bestemming van de streek
nog nagedacht en gepalaverd wordt is
m e n al volop aan het knoeien m e t h e t
hele leefmilieu in die « Vlaamse Ardennen ». Regelmatig bereiken ons klachten
over onverantwoorde ontzavelmgen in
de bossen, lukrake inplantingen van
weekend-huisjes en dergelijke. En nu
staat plots de pitch-dreigmg levensgroot
voor al wie begaan is met dit mooie
landschap en met de mensen die er wonen.
Pitch is een sterk zwavelhoudend product van olieraffinaderijen. W a a r dit
als energiebron gebruikt wordt (zoals
in electriciteitscentrales) geeft dit hoge
concentraties v a n S02 in de lucht, w a t
dan weer in verbinding m e t r e g e n w a t e r
tot zwaveligzuur en zwavelzuur kan
leiden.
Onze lezers h e r i n n e r e n zich de herrie
die destijds ontstond rond de door de
Walen opgeëiste olieraffinaderij v a n
Feluy (Henegouwen). Die raffinaderij
heeft een p r o g r a m m a opgesteld van
zware producten zoals fuel en pitch, die
voor de elektrische nijverheid is bestemd. Er is voorzien dat die producten
zullen v e r b r a n d worden in de elec-

gasmaskers gevraagd
voor de vlaamse ardennen
trische centrales (van « Intercom ») die het dichtst bij
F é 1 u y gelegen zijn. Eén
d a a r v a n is de centrale van
Ruien
(Kluisbergen), die
trouwens nu reeds bepaalde
hoeveelheden p i t c h
verbrandt. Dat hebben de inwoners van Kluisbergen en omgeving al k u n n e n m e r k e n
aan de vuile zwarte vlokken
die gexegeld uit de lucht
komen n e e r d w a r r e l e n .. In
de toekomst zou deze pitch
uit Féluy n a a r Ruien worden gebracht via een pijpleiding, die men momenteel
aanlegt.
Er is rond deze kwestie
heel w a t beroering ontstaan
in de streek. De mensen beseffen terdege dat de zware
luchtverontreiniging die het
gevolg zal zijn van het
pitch-stoken te Ruien, hun
gezondheid zeker niet ten
goede zal komen en bovendien de doodsteek moet betekenen voor elke toeristische toekomst van hun
mooie streek.
Naast andere aktie-groepen laten ook de VU-afdeImgen uit de streek zich niet

onbetuigd in de strijd tegen
de zoveelste brutale aanslag
op de leefbaarheid. I n een
op duizenden
exemplaren
verspreid pamflet klagen zij
de « langzame vergiftigingsaktie van de Vlaamse Ardennen » aan en de apathie
van de overheid die er zich
toe beperkt te verklaren dat
het hier om een privé-aangelegenheid gaat. VU-provincieraadslid Oswald Van
Ooteghem stelde daaromt r e n t vorige week vrijdag
enkele vragen aan de Bestendige Deputatie van OostVlaanderen. Daaruit bleek
dat deze BD een ongunstig
advies had gegeven betreffende de aanleg van die pijplijn van Féluy n a a r Ruien
en dat alles laat voorzien
dat ook de hinderenquête
over de verbranding zelf ongunstig zal uitvallen. M a a r
het volstond blijkbaar dat
de Bestendige Deputatie v a n
Henegouwen wèl een gunstig advies gaf .. Op een
v r a a g v a n VU-volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters gaf de Waalse Minister van Economische Zaken

een nietszeggend antwoord
en scheen hij meer bekomm e r d om een « gezonde »
economie dan om een gezond leefmilieu. Hij dacht
waarschijnlijk : als wij, Walen, de b a t e n m a a r hebben
dan mogen de Flamins h u n
plan t r e k k e n m e t de pitch...
De mensen v a n Kluisbergen en omgeving laten zich
daardoor echter niet ontmoedigen. Zij weten dat een
politicus slechts voor één argument gevoelig is : voldoende druk vanuit de publieke opinie. Daarom wordt
de aktie tot bewustmaking
stelselmatig opgedreven :
gezondheid en welzijn van
mensen gaat vóór geldschepperij door om het even wie !
Wie m e e aan de k a r wil
duwen k a n alvast op zaterdag 26 j u n i op het appèl verschijnen aan de kerk van
Kerkhove (te 15 i| stipt) met
zijn wagen. Vandaar gaat
het dan in k a r a v a a n doorheen gans
de bedreigde
streek. Laten wij ervoor zorgen dat het een indrukwekkende
protestk a r a v a a n
wordt !

nog een opiniepeiling
In de VS en Engeland zijn ze al langer ingeburgerd, in ons land is het houden v a n wetenschappelijke opiniepeilingen van recentere dat u m . Maar het gebeurt nu toch geregeld. Zo liet
ihet dagblad « Het Laatste Nieuws » er sinds de
verkiezingen van m a a r t 1968 al een negental
verrichten door het studiebureau International
Research Associates. De laatste uit de reeks
w e r d gehouden tussen 16 april en 8 mei jl. en
gepubliceerd in hogergenoemd blad en in « Le
Soir » vorige donderdag.
Ter intormatie van onze lezers geven wij hieronder enkele gegevens uit deze peiling voor wat
ze waard zijn : met opiniepeilingen moet m e n
altijd wel wat voorzichtig zijn bij het t r e k k e n
van besluiten.
Hoe zouden de Belgen (want de enquête had
b e t r e k k i n g op heel het land) t h a n s stemmen bij
parlementsverkiezingen ? Als wij de procenten
vergelijken met de uitslagen van de parlementsverkiezingen van m a a r t 1968 dan ziet het er voor
de verschillende partijen ongeveer zo uit : de
CVP-PSC gaat van 29,6 % n a a r 29,2 %, de BSPP S B van 26,2 % n a a r 25,0 %, de PVV-PLP van
19,4 '( naar 17,5 %, de Volksunie van 9,1 % n a a r
9,5 %, het FDF-RW van 5,5 % n a a r 6,0 %, de
Communisten van 3,2 % naar 3,4 % en het aant a l blanco- of ongeldige s t e m m e r s gaat van
6,8 % n a a r 9,4 %.

Bij deze cijfers moet men wel rekening houden m e t het feit dat de VU enkel in Vlaanderen
(4- Brussel) opkomt, het FDF-RW in het Waalse
land en Brussel. Het hogere procent P W - k i e z e r s
is daardoor te verklaren dat deze partij (en) in
heel het land opkomt. In Vlaanderen zelf lag
het PVV-procent in 1968 al lager dan dit v a n de
Volksunie. Stippen wij verder nog aan dat uit
deze peiling blijkt dat de Volksunie proportioneel zoals voorheen veel jonge kiezers blijft aantrekken, dat de CVP bijna tweemaal zoveel kiezers moet afstaan aan de VU dan zij gewezen
VU-kiezers weet aan te trekken, dat er ook gewezen BSP-kiezers en nog meer gewezen PVVkiezers overlopen n a a r de Volksunie. Uit de enquête blijkt ook dat de VU haar grootste aanhang vindt m de stedelijke gebieden en in de
grote gemeenten en weinig kiezers telt in de
kleine landelijke gemeenten. De VU-kiezers
schijnen ook voornamelijk mensen te zijn die
méér dan lager onderwijs hebben gedaan : de
meesten hebben een diploma van middelbaar
onderwijs. Het procent VU-kiezers met een diploma hoger onderwijs is precies hetzelfde als
dit van hoger onderwijs-gediplomeerden m de
totale (Belgische) bevolking. Ten slotte nog d i t :
31 % van de VU-aanhang woont in de provincie
Antwerpen, 23 % in Oost-Vlaanderen, 19 % in
Brabant, 16 % in West-Vlaanderen e n 11 % in
Limburg.
* '
•"

Brussel, heden zaterdag 19 juni 1971
Een regionaal of plaatselijk blad... de trots of het streven
van veel afdelingsbesturen. Maar zijn die bladen wel goed gem a a k t ? Wat kunnen we met beperkte mogelijkheden ? Hoe
ons stencilwerk verbeteren ? Wat zijn de mogelijkheden van
off-set, zeefdruk e.d.
DAAROM DEZE KADERDAG
We willen samen eens gaan bekijken welke mogelijkheden
er zijn voor een plaatselijk blad, gestencild of in off-set. Daarbij wordt overwogen hoe we ons blad kunnen verbeteren.
De samenwerking op politiek, materieel, financieel en redactioneel vlak n e m e n w e ook samen in de kijker.
Uiteraard dat alles m e t demonstraties en vele praktische
voorbeelden... en vooral met uw actieve inzet via de discussie.
PROGRAMMA :
10ul5 : Inschrijving. Kennismaking.
10u30 : Inleiding : « Noodzaak van een regionale pers » door
T. van O v e r s t r a ï t e n .
10u45 : Werkgroepen : Groep off-set pers, groep stencil pers,
groep zeefdruk.
Inlichtingen over technische mogelijkheden, kostprijs,
installatie, demonstratie.
12u30 : Vragen.
12u30 : Lunch en pauze.
13u45 : « Regionale pers als politiek middel » door J. Somers.
14ul5 : Drie discussiegroepen (op basis van nota's) : 1. Hoe
financieel s a m e n w e r k e n ? 2. Hoe redactioneel samenw e r k e n ? 3. Hoe technisch samenwerken ?
15u30 : Koffiepauze en verslag.
16u00 : Verslagen van de drie groepen en discussie.
17u00 : Sinthese.
Einde rond 17u30.
P R A K T I S C H E INLICHTINGEN :
D a t u m en plaats : Zaterdag 19 juni, Brussel, VTB-zalen, E.
Jacqmainlaan 126.
Deelname : 50 fr., koffie, lunch en documentatiemap inbegrepen.

dendermonde,
diest,
tongeren,
De uitslagen van de (laattijdige) raadsverkiezingen in een
aantal gefusioneerde gemeenten
heeft een aantal collega's in de
Vlaamse pers tot erg voorbarige conclusies gebracht : de traditionele partijen zouden de
wind opnieuw in de zeilen hebben en de communautaire partijen zouden last hebben van
lood in de vleugels. Hoe vaak
is dit refreintje de laatste j a r e n
eigenlijk al herhaald ?
Ten eerste zijn gemeenteraadsverkiezingen, waarbij allerlei lokale faktoren doorslaggevend k u n n e n zijn, geen nationale verkiezingen. En het is
inmiddels toch wel voor iedereen duidelijk dat een partij
als de VU zich normaal beter
kan opstellen bij parlementsverkiezingen dan bij gemeenteraadsverkiezingen, waarbij nogal eens het gekende « burgemeesterssyndroom » speelt. Ten
tweede heeft elke partij h a a r
« bastions » en haar zwakkere
plekken.
Om diverse redenen konden
onze verwachtingen voor Diest,
Dendermonde en Tongeren niet
erg hoog gespannen zijn. Organisatorisch zijn het niet de
sterkste afdelingen.
Te Dendermonde behaalde de
VU-Iijst 2 van de 21 zetels,
waar de lijst Volksbelangen er
in 1964 slechts één behaalde op
de 33 die toen in Dendermonde,
Appels en St. Gillis te verdelen
waren. Nadelig voor de VUlijst was de sterke burgemeesters « kop » op de CVFlijst (zo stemde Appels in blok
voor burgemeester Cool) en ook
het opkomen van de lijst «Ver-

nieuwing » door de a a n h a n g e n
van onderpastoor Verhaegen.
Te Diest liep m e n de grote
kans door het afzonderlijk opkomen van de VU-lijst de PVVboss Van Audenhove vrijwel
zeker aan de macht te brengen.
Daarom sloot de plaatselijke
afdeling een akkoord m e t de
CVP : VU-man Reynders zou
de 8e plaats innemen op hun
lijst. Iedereen kent de uitslag :
de PVV haalde net niet de vols t r e k t e meerderheid. De Vüm a n werd verkozen dank zij
zijn voorkeurstemmen. Normaal
komt er te Diest nu een college bestaande uit 4 CVP-ers, 4
BSP-ers en 1 VU-man. In de gegeven omstandigheden lijkt dit
een niet zo slecht resultaat.
Over Tongeren kunnen wij
kort zijn. De inderdaad magere
uitslag in deze vrij franskiljonse stad is vooral een gevolg van
de geringe uitstralingskracht
van de (kleine) plaatselijke afdeling, waar de zin voor openheid nogal ver te zoeken is.
Nochtans zijn de mogelijkheden
te Tongeren merkelijk groter
dan de uitslag Iaat vermoeden,
daarvoor geven o.m. de gepanacheerde stemmen een aanduiding (meer dan het dubbele
van de volle s t e m m e n ) . En wie
dan toch even een lasso wil
werpen naar de parlementsverkiezingen : de donderdag gepubliceerde opiniepeiling (« Le
Soir» en «Het Laatste Nieuws»>
wijst in elk geval uit dat de
VU vandaag méér stemmen zon
halen dan ze met de goede uitslag in 1968 in de wacht sleepte. En van nu tot volgende verkiezingen kan nog heel wat gebeuren.
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resoluties van het algemeen Vlaams congres
Ie sectie
«demografie en bodembeleid»

fiet overlegcentrum
stelt vast dat:
I n de Brusselse Agglomeratie
50 % van de bevolking van de
provincie Brabant op 5 % van
de totale oppervlakte woont.
H e t aantal inwoners van de
middenstad op korte tijd bijna
m e t 2/3 (van 155.000 tot 60.000)
is teruggelopen.
H e t aantal vreemdelingen r u i m
160.000 bedraagt, d.w.z. 1/6 van
de bevolking.
De stedelijke concentratie blijft
voortduren en de huisvesting
steeds minder en minder aan

de vereisten voldoet.
Door de ordeloze uitzwerming
uit Brussel, de residentiële
randgemeenten worden verfranst.
Door het gebrek aan bodembeleid de openbare belangen
worden opgeofferd aan de belangen van de grondspeculanten.

het opheffen van de negentien
thans bestaande « carcans ».
Het voeren door de agglomeratie van een actief grondbeleid
en het aanwenden van een
planmatige bouwpolitiek, die
zowel voor de administratie als
voor de burgers bindend is, die
het Brussels historisch en cultureel patrimonium ongeschonden laat en het leefmilieu verbetert.

het overlegcentrum
is van oordeel d a t :

ie Er moet gestreefd worden
naar :
Het vrijwaren en het creëren
van groene zones in en rond
Brussel.
Het organiseren van een snel
en goedkoop openbaar vervoer.
Het bevorderen van het sociaal
klimaat door de uitbouw van
sociale voorzieningen, w a a r a a n
momenteel een schrijnend tekort bestaat, zoals ziekenhui-

ie Er moet overgegaan worden
tot :
De globalisatie van de problem e n door overdracht van de
bevoegdheden van de gemeentebesturen aan de agglomeratieorganen, w a t neerkomt op

zen, bejaarden-tehuizen, kinderkribben, peutertuinen, enz.
T*r Er dringend maatregelen1
dienen getroffen om te vermijden dat van het groot aantal1
vreemdelingen in de Brusselseï
agglomeratie misbruik wordtt
gemaakt om Brussel verder te3
verfransen.
ie De kieswet zo moet worden1
bewijzigd dat de verdeling v a n1
parlementaire, provinciale, agglomeratie- en federatie-raadszetels zou gebeuren in functie;
van het aantal inwoners van1
Belgische nationaliteit.
ie Voor de vreemdelingen consultatieve raden zouden worden opgericht en een socio-culturele uitrusting zou wordeni
voorzien.
ie In het bestek van een urbanisatieplan voor de HoofdstadI
in de gewesten Halle-Vilvoorde, Leuven-West en NijvelNoord, satellietsteden moeteni
worden opgericht.

it Voor de franstaligen het bodembeleid in Waals-Brabant
moet worden gestimuleerd.
ie Een einde moet worden gem a a k t aan het willekeurig uitzwermen van industrie- e n
shoppingcenters langsheen de
belangrijke uitvalswegen om
de verwerpelijke lintbouw tegen te gaan.
T^- Gemakkelijke verbindingswegen tussen de gemeenten
van Halle-Vilvoorde en LeuvenWest moeten tot stand komen,
zonder dat men verplicht is
langs Brussel om te gaan.
ie De randgemeenten zo moeten v/orden uitgebouwd dat zij
niet alleen een woonfunctie
m a a r ook een culturele functie
hebben, en dat sommige gemeenten een centrale functie
krijgen zodat zij op socio-cultureel en economisch gebied
voor de omliggende gemeenten
een eigen uitstraling k u n n e n
hebben

haald om aldus de uitvoering
van de wet van 1963 betreffende de splitsing van Nederlandstalige en Franstalige afdelingen, in de werkelijkheid om te
zetten.

moeten worden vastgelegd in
een « Brussels luik » dat een
afzonderlijk deel zou u i t m a k e n
van het schoolpact.

2e sectie
gewerkt die het pedagogische
beginsel « huistaal-onderwijstaal » voor Brussel-Hoofdstad,
waarborgt.

« onderwijs»
TUT Met alle waardering voor de
inspanningen die de Regering
zich getroost voor de uitbouw
en de bevordering van het Nederlandstalig
onderwijs
in
Brussel-Hoofdstad, blijft
het
Overlegcentrum gekant tegen
de wijziging van de taalwet
v a n 1963 inzake onderwijs, zolang niet een meer doeltreffende wettelijke regeling is uit-

ie Het overlegcentrum is het
eens met de bij Kon. Besluit
van 5-5-71 getroffen beslissing
tot het oprichten van peutertuinen bij de bestaande Nederlandstalige kleuterscholen en
lagere scholen, doch eist de oprichting van kinderkribben bij
elke peutertuin zodat kinderen
van O tot 3 jaar kunnen worden
opgenomen, teneinde de continuiteit van opvoeding en onderwijs te verzekeren.

ie Het Overlegcentrum wenst
dat alle pedagogisch verantwoorde maatregelen worden
genomen opdat de kinderen in
de Nederlandstalige scholen alle kansen zouden worden geboden om meerdere talen aan
te leren.
ie Het Overlegcentrum eist dat
er dringend maatregelen worden getroffen, waardoor de Nederlandstalige inrichtingen die
qua gebouwen en accomodatie
afhankelijk zijn van tweetalige
inrichtende machten uit die
minderwaardige en zeer nadelige positie zouden worden ge-

ie Gelet op de noodsituatie van
de Vlaamse gemeenschap en
van het Nederlandstalig onderwijs in het arrondissement
Brussel-Hoofdstad is het Overlegcentrum van oordeel dat het
dringend nodig is om de problemen van het Nederlandstalig onderwijs een specifieke en
verantwoorde oplossing te bezorgen w a a r v a n de bepalingen

ie Het Overlegcentrum is de
mening toegedaan dat de toekomstige realisatie van een verantwoorde vorm van gemeenschapsschool, behorend tot de
bevoegdheid van het Ministerieel Comité, en later van de
Nederlandse Commissie van de
Cultuur, moe', jebeuren op advies van de Contactcommissie,
opgericht bij Kon. Besluit van
5-5-71.

lijk statuut voor beide, derwijze dat de sociaal-politieke keuze normaal tot haar recht komt.
Spreekt zich uit voor het toekennen van de subnationaliteit
volgens eenvoudige objectieve
criteria, m e t dien verstande dat
de mogelijkheid van verandering van subnationaliteit open
blijft, volgens een bepaalde
procedure, te weten goedkeuring door de Verenigde Commissies voor de cultuur met een
mogelijke voorziening voor de
rechtbank.
Aanziet als normale rechtsgevolgen van de subnationaliteit
dat zij o.m. :
• Het gebruik van de taal op
administratief gebied : betrekkingen m e t alle administraties,
burgerlijke stand, identiteitskaart, bevolkingsdiensten.
• Het gebruik van de taal en
het taalstelsel op militiegebied,
op fiscaal gebied, op gerechtelijk gebied (taal w a a r i n m e n
dient gedagvaard te worden
enz.) op sociaal gebied (individuele documenten, dossiers in

alle sociale instellingen).
• Het taalgebruik op onderwijsgebied, voor de lagere en
middelbare
cyclus,
alsmede
voor peuter- en kleutertuinen
eveneens wat betreft kinderkribben.
• Op verkiezingsgebied :
— Afzonderlijke kiezerslijsten
volgens subnationaliteit ;
— Verkiesbaarheid en « Voordraagbaarheid » enkel voor de
taalgroep van de eigen subnationaliteit.
• In de toekomst de « benoembaarheid » in alle openbare
functies
— Inbegrepen parastatalen enz.
— w a a r taalrollen bestaan óf
wettelijk dienen te bestaan, of
w a a r op enige wijze Nederlandstalige en Franstalige betrekkingen bestaan.
• Met het oog op de eerstkom e n d e verkiezingen voor de
agglomeratieorganen
moeten
en kunnen tijdelijke m a a t r e g e len worden genomen, die in de
lijn liggen van deze voorstellen.

in heel wat « taalkaders » ;
verwijst voorts n a a r het verzuim taalkaders in veel departementen in te voeren en n a a r
de ongestructureerde uitbouw
van de reeds uitgevaardigde
kaders zulks in strijd m e t de
w e t ; verwijst tenslotte n a a r
functioneel niet te rechtvaardigen « tweetalige kaders » als
verfransend element en de nog
steeds niet doorgetrokken splitsing in Nederlandstalige en
Franstalige diensten.
ie stelt vast dat de verfransing
van de Brusselse agglomeratie
en een groot deel van de gemeenten van Vlaams-Brabant
ook nog wordt in de h a n d gew e r k t door de aanwezigheid
van
gewestelijke
openbare
diensten (belastingen, registratie, telefoon en telegrafie, douane, enz) w a a r v a n het bevoegdheidsgebied in strijd m e t devroegere regeringsbeloften verder reikt dan de gemeenten
van de Brusselse agglomeratie
alsmede door de aanwezigheid'
te Brussel en zelfs buiten Brussel van semi-officiële diensten
(parastatalen) en v a n uitvoe-

ringsdiensten met bevoegdheid
voor het gehele land.
ie verwijst daarbij n a a r de
wanorde inzake ten uitvoerlegging van de taalwet in de semiofficiële instellingen (parastatalen) waarvoor nog menigvuldige uitvoeringsbesluiten moeten worden genomen ; verwijst
naar de verfransingsinvloed die
van de te Brussel en zelfs buiten Brussel gevestigde uitvoeringsdiensten met bevoegdheid
voor het ganse land blijft uitgaan, doordat h u n aantal in
strijd m e t de wet niet geleidelijk wordt ingekrompen,

3e sectie
c subnationaliteit »
het overlegcentrum.
Eist een stelsel van gesplitste
bevolkingsregisters met juridische gevolgen » (kortweg te
noemen « subnationaliteit »)
voor alle Belgen wonende te
Brussel.
I n die zin moet aan alle Belgische staatsburgers wonende in
de 19 gemeenten van BrusselHoofdstad hetzij de Vlaamse
hetzij de Waalse subnationaliteit worden toegekend.
Onderstreept dat dit stelsel volkomen in de lijn ligt van art.
3 ter. en van art. 108 ter. § 4
van de Grondwet en voor de
beide
cultuurgemeenschappen
te Brussel, die publiekrechtelijk zijn erkend, duidelijk bepaald wie ertoe behoort.
Stelt vast dat er dwingende redenen bestaan voor deze hervorming :

ir Overeenkomstig de nieuwe
grondwet is Brussel-hoofdstad
wel een speciaal territorium,
maar de bewoners behoren hetzij tot de Nederlandse hetzij
tot de Franse cultuurgemeenschap zoals trouwens de gehele Belgische bevolking buiten
Brussel de kleine Duitse cultuurgemeenschap niet te na gesproken).
ie Wanneer men politieke instellingen opricht voor de twee
gemeenschappen in het hoofdstedelijk gebied, is het logisch
en noodzakelijk die gemeenschappen te definiëren.
ie Indien het de bedoeling is,
en het moet zo zijn, de Nederlandstalige
gemeenschap
te
Brussel te laten vertegenwoordigen door representatieve Vlamingen en niet door schijnVlamingen die door Franstaligen worden opgedrongen, is de
invoering van de subnationaliteit het aangewezen middel.

ir Op die wijze zal men de
Vlaamse minderheid in het
Brusselse op afdoende wijze beschermen tegen alle pogingen
tot verdere erosie.
ie Het voorgesteld stelsel zal
ook bijdragen tot de pacificatie
van Brussel. Nu dreigt er een
bestendige strijd met allerlei
intriges en maneuvers om de
ene gemeenschap te doen groeien ten nadele van de andere.
Door de subnationaliteit komt
men tot een toestand van
vreedzame coëxistentie aangezien het hele stelsel berust op
objectieve criteria en twee omlijnde groepen.
ie Het is een democratisch belang dat de leden van de Nederlandstalige gemeenschap te
Brussel even vrij als de Franstaligen h u n
sociaal-politieke
keuze zouden k u n n e n doen. Dit
is enkel practisch mogelijk
door het afbakenen van beide
gemeenschappen en een duide-

4e sectie
f taalwetgeving »
het overlegcentrum,
ir stelt vast dat uit de inventaris die minister Tindemans
op 26 november 1969 voorlegde,
duidelijk blijkt dat de verfransing van de Brusselse agglomeratie zeker niet over haar hoogt e p u n t heen is.
•Ar verwijst daarbij o.m. naar de
onthutsende taaiverhoudingen
in de gemeenteraden en in de
top van de personeelsformaties
der gemeentelijke
diensten,
n a a r het interne taalgebruik in
deze diensten, naar de onbeteugelde moedwil van de gemeentebesturen,
de
economische
druk op de gewone man, het
on+breken van een Nederlandstalig onderwijsnet waarbij in
alle onderwijsgraden
wordt
voorzien, de onbestrafte en uitdagende taalwetoverti edingen
en wantoestanden in officiële
en semi-officiële diensten (parastatalen), o.a. in tehuizen,
ziekenhuizen,
kinderbewaar-

plaatsen, peutertuinen enz.
ie stelt vast dat de mogelijkheid van deze verfransingsdruk
nog verhoogd wordt door de
ontoereikendheid van de taalwetgeving en van het rechtsapparaat dat de uitvoering ervan
moet waarborgen.
ie stelt vast dat de intrinsieke
gebreken van de taalwetgeving
nog worden verergerd door de
moedwillige uitholling en sabotage die de uitvoerende macht
ten aanzien van deze wetgeving
bedrijft en laat bedrijven.
ie verwijst daarbij naar de sabotage van de werking van de
Vaste Commissie voor Taaitoezicht, naar het gevaar dat de
Vice-Goeverneur van Brabant
in het r a a m van de grondwetsherziening zijn effectieve bevoegdheid zou verliezen, zodat
het gehele apparaat dat de tenuitvoerlegging van de taalwetgeving zou moeten waarborgen,
zal zijn afgetakeld,
ie stelt vast dat, wegens de bestendige moedwil inzake toepassing van de taalwetgeving,

de overtredingen
opzettelijk
ongestraft zullen blijven en dat
de werking van de taaicommissie ondoeltreffend moet blijven
zo zij niet tot een rechtsprekend college wordt hervormd,
ie stelt vast dat de Raad van
State tot nu toe zo een beperkende interpretatie huldigt van
het « belang » (dat men moet
bewijzen om te slagen in een
eis tot nietigverklaring) dat
zijn rechtspraak in feite ondoelmatig IS voor de handhaving van de taalwetgeving ; om
dit te verhelpen moet de individuele burger het onbeperkt
recht verkrijgen de nietigverklaring te vorderen op grond
van overtreding van de taalwet ; en moet aan de Vice-Goeverneur van Brabant een algemeen beroepsrecht verleend
worden voor de Brusselse agglomeratie.
ie w a t de centrale Rijksadministratie betreft verwijst het
Overlegcentrum n a a r -de in
strijd met de taalwet zonder
motivering in stand gehouden
50/50 personeelsvoorzieningen

ie eist de nodige herzieningen
zowel van de taalwetgeving als
van de voor haar tenuitvoerlegging onontbeerlijke rechtsapp a r a t u u r zowel in de centrale
administratie als in de Brusselse agglomeratie en in de organen die h a a r verfransing beïnvloeden, zodat de t a a l w e t
niet langer zou kunnen overtreden worden, m e t de medeplichtigheid van de gemeentebesturen en v a n de uitvoerende
macht.
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We zijn en blijven principieel
gekant tegen een maatregel (de
« vrijheid van het gezinshoofd y>)
die indruist tegen de beginselen
zelf van de taalwetgeving, die pedagogisch onverantwoord is en die
vooral schadelijk zal zijn voor de
kinderen van de economisch zwakken. We zijn en blijven gekant tegen een maatregel die niet is ingegeven door de zorg voor de vrijheid van de Franstalige Brusselaars — zij is door niemand bedreigd — maar wel door het streven om een deel van de Vlaamse
voksgemeenschap
te verfransen,
wat een onduldbare agressieve
houding is.

• ••

Prof. •Gerlo aan het woord...

Ie akodemisch

(pm) Het Algemeen Vlaams Congres van
vorig weekeinde had een uitermate belangrijke gebeurtenis kunnen zijn, zo vlak voor
de (meestal zéér drukke) laatste weken van
het parlementaire jaar. Is het een belangrijk
congres geweest ?
Ondanks de vrij lovende bewoordingen in
de Vlaamse pers hebben wij helaas de indruk
dat de invloed ervan op de politieke verantwoordelijken die weldra de beslissingen zullen moeten nemen niet zo bijster groot is.
Het was een vrij akademische bijeenkomst
die de punch miste die velen ervan hadden
verwacht. De opkomst was trouwens allesbehalve overweldigend. Waar waren de troepen gebleven van de generaals achter de
groene tafel ? Wellicht schortte er wat aan
de organisatorische voorbereiding, maar toch
had men al vóór het congres de indruk dat
er niet zo'n formidabele nagels met koppen
geslagen zouden worden. En dit is ook niet
gebeurd. Alles beperkte zich tot een keurig
opnieuw formuleren van reeds langer bekende eisen van het Overlegcentrum. En bij
die formulering werd er angstvallig over gewaakt dat geen woorden of zinswendingen
werden gebruikt die de traditionele partijen
en de regering onwelgevallig zouden zijn. De
principiële stellingen van de Vlaamse beweging werden weliswaar vooropgezet, maar
voor het overige liet ook prof. Gerlo zich duidelijk de pas aangeven door wat in de regeringsmeerderheid tot hiertoe werd bedisseld.
En bijna smekend klonk het tot diezelfde
regering : hou alstublieft rekening men wat
wij — vertegenwoordigers van het bewuste
Vlaanderen — hier zo gematigd vragen, het
is immers een minimum ! Goed, maar wat
zal het Overlegcentrum doen als straks blijkt
dat ook met dit minimum geen rekening werd
gehouden ? Het antwoord is vrij eenvoudig
en het werd luidop gevraagd door de zaal :
aktie ! Zal het Overlegcentrum dan de toon
aangeven voor een nieuw flamingantisch offensief zoals wij het hebben gekend in het
begin van de zestiger jaren ? Dat vreest de
« Libre », dat hopen vele Vlamingen.

5e sectie:
« economische
decentralisatie »
vaststellingen
1. De gevestigde industrie in
Brussel is niet in verhouding
tot de normale behoeften van
deze agglomeratie voor wat betreft de tewerkstelling.
2. Afgezien van de diensten die
verbonden zijn aan een centrum met hoofdstedelijke funktie, zijn er in Brussel op overmatige wijze activiteiten van
de tertiaire sector geconcentreerd, die in andere landsgedeelten doelmatiger zouden
werken.
3. Deze toestand ligt aan de basis van een niet te verantwoorden massale pendel, vooral uit
Vlaanderen maar ook uit Wallonië ; hij stoort de harmonische ontwikkeling van de twee
landsgedeelten.
4. Tengevolge van de overdre-

Regering en parlement hebben
de taalverklaring en de taaiinspectie in het onderwijs geruild tegen
een bepaalde prijs, deze prijs zijnde :
1. de uitbouw van een degelijk
Vlaams scholennet ;
2. de oprichting van nieuwe politieke structuren die de gelijkwaardigheid van de twee gemeenschappen te Brussel moeten verwezenlijken ;
S. een gordel van sterke federaties van Vlaamse
gemeenten
rondom Brussel.
Dit zijn drie belangrijke punten
uit het Vlaams eisenpakket. Maar
het is ondenkbaar dat deze losprijs op 1 september e.k. zal betaald zijn.
Dit was nochtans de intentie
van de regering.

1 september hun slag thuis hebben
gehaald, zullen zij achteraf veel
minder soepelheid betonen b.v. bij
de inrichting der verkiezingen en
de samenstelling van het agglomeratierollege.
Kortom het Vlaamse land volgt
deze ontwikkeling met een groeiend onbehagen.

• ••
Het algemeen Vlaams Congres
brengt grote waardering op voor
de inspanning die de regering
doet (afkeurend gemompel in de
zaal) — zonder te wachten op de
culturele commissies — op h.et gebied van de peutertuinen, voor de
oprichting van de beloofde voorschoolse instellingen en voor de
verbetering en de uitbouw van het
Nederlandstalig onderwijs in de
hoofdstad. Maar het luik kinderkribben ontbreekt.

Het is uitgesloten dat de nieuwe politieke structuren die aan
de Vlamingen te Brussel een reële politieke macht en een volwaardige
vertegenwoordiging
moeten schenken — agglomeratieraad, agglomeratiecollege en culturele commissies — op I september zouden functioneren.
Wij kunnen hieruit enkel de
conclusie trekken dat dan, in de
optiek van de regering, ook de zogenaamde vrijheid van de familievader moet wachten.
Gezien haar ervaringen kan de
Vlaamse gemeenschap geen risico's nemen. Ditmaal mag zij geen
vrede nemen met teoretische toe• ••
zeggingen, met het stemmen van
wetten alleen. Wetten
kunnen
-Achteraf is evenwel een nieuw schuldbrieven zijn die nooit gehoakkoord tot stand gekomen, het noreerd worden. Denkt aan de faakkoord van 1 april tussen de re- ciliteiten waarmee destijds zes
werden
gering en de partijen van de meer- Vlaamse randgemeenten
derheid, waarbij deze positie nog- gezegend en die de verfransing
maals werd afgezwakt, zodat het van die gemeenten sterk in de
hebben gewerkt. Als tegevr
stemmen van de wetten vóór het hand
werd toen beloofd : een
parlementair reces zou volstaan prestatie
behoorlijke
voor
om op 1 september de vrijheid van het onderwijstaalverklaring
binnen de 19 gehet gezinshoofd te kunnen invoe- meenten, ten einde
het universeel
ren. Dat daaraan het stemm,en van erkende
principe
de wet op de culturele autonomie « huistaal, pedagogisch
onderwijstaal » voor
en op de parlementaire taalgroe- de Vlaamse kinderen waar te mapen werd gekoppeld, verandert ken. Drie jaar hebhen wij gevochweinig aan het feit : niets zou ge- ten voor deze taalverklaring, maar
installeerd zijn, tenzij de beruchte het werd een dode mus en de taalliberie du père de familie, alleen wetsahotage ging ongestoord verwetten zouden gestemd zijn. Dit der.
is wel degelijk in strijd met « de
Een andere beschikking in de
geest en de krachtlijnen van het wet van 2 augustus 1963 op het geglobaal regeringsvergelijk : jyres- bied der talen in bestuurszaken
tatie en tegenprestatie moesten sa- was, dat ten laatste tegen 1 sepmenvallen.
tember 1973 in alle Brusselse geAls wij er iets van begrepen meentebesturen er een paritaire
hebhen, waren de nieuwe politie- verdeling zou bestaan van alle
ke en te installeren structuren be- topambten tussen Vlamingen en
doeld als tegengewicht voor de li- Franstaligen. Welk zinnig mens
berie, en moest hun psychologi- gelooft nog dat deze theoretische
sche weerslag de sociologische toezegging, deze formele belofte
vrijheid van de Vlaamse ouders tegen de vervaldatum van 1973
versterken, hen aansporen om hun zal zijn ingelost ?
kinderen naar Vlaamse scholen te
sturen.
• • •
Nu echter zullen de Vlaamse
mensen te Brussel nogmaals het
Theoretische toezeggingen volgevoel hebben, « de Franstaligen
hebben tegen 1 september 1971 de staan dus niet, toij zouden eerst
vrijheid van het gezinshoofd ge- willen zien wat er in de praktijk
De logica die
eist en bekomen, maar de nieuwe van terechtkomt.
Tindemans er op zekere
strukturen voor de Vlamingen minister
toe bracht te riposteren met
zijn er weer niet. De Franstaligen dag
een
indrukwekkende
lijst van
zijn dus nog altijd veel sterker ».
Vlaamse
grieven
en
nooit
vervulEen ander groot nadeel is het
de beloften, brengt ons er toe vanvolgende : als de Franstaligen op

ven samentrekking van nijverheid, diensten en verkeer te
Brussel krijgt het Vlaams Brabantse randgebied geen kans
tot economische, sociale of culturele ontwikkeling en wordt
het leefmilieu te Brussel geschaad.

5. Er zijn geen economische redenen aan te voeren om in het
specifiek stedelijk economisch
gebied Brussel de Vlaams-Brabantse en Waals-Brabantse industriegebieden op te nemen.

Stellingen

eisen

1. Brussel is een economische
entiteit van een bijzondere
soort : er horen voornamelijk
in thuis activiteiten van de tertiaire sector met nationale betekenis.
2. Hieruit vloeit voort dat de
economische
activiteit
van
Brussel in functie staat van de
Vlaamse en Waalse economie en
van de nationale Belgische economie.
3. De economische expansie van
en in Brussel moet dan ook gecoördineerd worden met deze
van Vlaanderen en Wallonië.
4. Ook in de structuren voor
het economisch beleid voor
Brussel moet deze relatie tot
uitdrukking komen.

1. Een eind moet worden gemaakt aan de onverantwoorde
en op kunstmatige wijze opgedreven vestiging van nieuwe
nijverheden in Brussel-Hoofdstad.
2. Een stelselmatige politiek
van deconcentratie uit Brussel
moet aangevat worden van de
aldaar gevestigde nijverheden
en van instellingen uit de tertiaire sector waarvan de vestiging in het hoofdstedelijk gebied niet verantwoord is ; terzake wordt verwezen naar de
voorstellen vervat in het derde
ontwikkelingsplan.
3. Het overbrengen van een aantal officiële en semi-officiële
diensten uit Brussel naar de ge-

daag te zeggen, namens dit Congres : wij mogen ons ditmaal niet
tevreden stellen met het stemmen
van een wet of van wetten.
Wij vragen dus met aandrang
aan allen die politieke verantwoordelijkheid dragen : begrijpt
toch ons standpunt, het standpunt
van dit Congres. Wij zijn vastbesloten uit de koop die nu eenmaal
werd gesloten, het maximum te
halen voor de Vlaamse gemeenschap.

• • •
Het urgentie-programma voor
Brussel van het Overlegcentrum :
fusie van de 19 gemeenten, kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, opbouu; van een Vlaamse politieke
en culturele macht te Brussel, gesplitste bevolkingsregisters
met
juridische gevolgen, uitbouw van
een volwaardig scholennet, definitieve beperking van het tweetalig hoofdstedelijk gebied, waarborgen voor de toepassing van de
taalwetgeving, deconcentratie van
de tertiaire sector is een gematigd,
helder en realistisch programma,
dat voorzeker de steun heeft van
de overgrote meerderheid der Vlamingen.

• • •
Uiterst belangrijk is het probleem van de decentralisatie en
de deconcentratie. Het aantal pendelaars uit de Vlaamse provincies
naar Brussel moet dalen en tot
aanvaardbare proporties worden
herleid. Dit veronderstelt werkgelegenheid in eigen streek. Wij
zijn ervan overtuigd dat we de
steun zullen hebhen van de syndicaten om de resoluties van de
sectie decentralisatie in de werkelijkheid om te zetten.

• • •
De culturele autonomie moet nu
spoedig van het vlak der principes naar dat van de realiteit worden overgeheveld. Men bedenke
dat de culturele autonomie sedert
tientallen jaren wordt geëist door
de Vlaamse Beweging. Zij moet
natuurlijk gepaard gaan met afdoende waarborgen inzake de levensbeschouwelijke
vrijheid, zowel in Wallonië als in Vlaanderen.
Welnu, wij stellen voor dat in het
Parlement, om verder tijdverlies
te voorkomen, de partijen de
plechtige verbintenis zouden onderschrijven om, na de stemming
van de wet, een akoord inzake bijkomende garanties uit te werken.

•

• •

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen moet niet overschat maar ook niet onderschat
worden. Ten slotte hebben wij
eens een niet onbelangrijke 5 november-betoging
ingericht, die
wel een en ander heeft losgemaakt. Wij zijn geen « desparados
of kamikazes » (om een Brussels
aediel te citeren). Onze sterkte is
onze gematigdheid. Moest evenwel
eens te meer blijken dat de Vlamingen beloften op papier kregen,
in ruil voor zware toegevingen,
zal de reactie van het Vlaamse
land niet uitblijven.

westen moet ernstig overwogen
worden.
4. Van het zg. wetsvoorstel Phillipart dient nu eindelijk werk
te worden gemaakt ; dit voorstel dient echter zodanig uitgewerkt en verruimd te worden
dat het een werkelijke deconcentratie van administratieve
diensten van de bedrijven in de
hand werkt.
5. Voor het opvangen van de sociaal niet verantwoorde pendel
en ter versteviging van de levensvatbaarheid van het Brabantse randgebied dienen onthaalindustrieparken in Vlaams
en Waals Brabant op behoorlijke afstand van Brussel te
worden aangelegd.
6. Mocht aan de regionale organen voor het economisch be1eid
beslissingsbevoegdheid
worden verleend, zal de opdracht en de bevoegdheid van
de huidige economische Raad
voor Brabant moeten herzien
worden.
7. Een toekomstige economisch
gewest Brussel moet wat de
territoriale afbakening betreft

beperkt worden tot de 19 gemeenten.
8. De beleids- en beslissingsorganen van een toekomstig economisch gewest Brussel moeten
zodanig worden dat de coördinatie van hun werking met de
Vlaamse en Waalse instellingen voor de sociaal economische politiek gewaarborgd is ;
dit houdt in dat de organen
voor het gewest Brussel inzake
bevoegdheid en macht niet gelijkgesteld kunnen worden met
degene die voor de economische
gewesten Vaanderen en Wallonië in de grondwet voorzien
zijn.
9. De verenigingen vestigen er
de nadruk op dat een verdere
evolutie van Brussel in de zin
van Europese hoofdstad van
Vlaamse zijde slechts kan aanvaard worden wanneer Brussel
op nationaal gebied een andere
houding aanneemt en een op
alle gebied voor de Vlamingen
openstaande en gastvrije hoofdstad wordt waarin de volle ontplooiing van de Vlaamse gemeenschap gewaarborgd is.
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parlementaire
krabbels

in

de
kamer
_ Ook dit jaar zal de parlementaire zittijd uitlopen op eindeloze marathons en
uitputteyide nachtvergaderi7igen in juli,
als het reces reeds zou moeten begonnen
zijn. De « geachte Leden » die reeds in
het voorjaar verplicht waren contractuele verplichtingen in het buitenland
op zich te nemen, met het oog op een
(zonnige) vakantie zullen ééns te meer
m den drop zitten. Het worden miniComeilliaanse dilemma's : de grijze,
saaie plichtsvervulling
zonder enige
glans, of de zonovergoten
verkwikking
van de strandgenoegens in een Azuren
panorama, naast de zorgzame eega, en
de gebronste, schaars beklede en welgeschapen juffrouwen, die wiegend het gezichtsveld^ bevolken.
Een paar maanden geleden is de schrik
om het hart geslagen van de onnozele
halzen van de CVP. Dan pas drong het
tot hen door dat zij weer het kind van
de rekening dreigden te worden. Het
onaanzienlijk groepje van de PSC had
er toch maar zijn alarmschelletje en de
pariteit van de regering doorgehaald.
De socialistische partner had zijn economische planning en decentralisering
gekregen. De CVP, de sterkste steun
van deze regering, met de gewiekste
Eyskens op kop, stond met lege handen.
De culturele autonomie, de eis van de
CVP die in het regeringsprogramma samen met de economische planning
moest worden ingesteld bleef in het ijs
steken. De CVP eiste in een topoverleg
met socialisten en PSC dat de inrichting
van de Brusselse organen (een fopspeen
voor de Vlamingen) en de vrijheid van
de père de familie op 1 september, maar
konden doorgaan als gelijktijdig de cultuurautonomie zou wordeyi ingevoerd,
e^n dat allemaal vanzelfsprekend vóór de
•parlementaire vakantie. Toen nu plots
de eis van de PVV (die men meent nodig te hebben om de cultuurautonomie
gestemd te krijgen) opdook eerst een
cultuurpakt te sluiten voor de invoering
van de culturele autonomie, toen sprong
Van Eynde opgetogen recht om deze eis
te steunen, in de hoop dat de cultuurautonornie niet vóór de vaka^itie (en ook
niet in een pré-electoraal klimaat nadien) zou gestemd worden en de sullige
CVP-partner berooid voor de kiezer zou
moeten verchijnen. Van Eynde zei bezorgd dat de kwaliteit van het parlementaire werk, waartoe hij nooit bijdraagt, onder deze overhaasting zou lijden. Nieuwe paniek bij de CVP-staatsmannetjes. En nieuw overleg. De socialisten hebben hun zegen gegeven : nog
voor de vakantie zal het hele stapeltje,
eultuurautonomie incluis, er worden

door gedrukt, met zware gevolgen voor
de parlementaire nachtrust en nog andere narigheden waarover wij het bij
het begin van dit kroniekje hadden.
In afwachting van zwaar beladen
nachtelijke agenda's heerst er in de Kamer een troosteloze verlatenheid en een
grauwe verveling. De schaarse leden interesseren zich drukker voor de enkele
uitgestelde
gemeenteraadsverkiezingen
dan voor de agenda. De commentaren
zijn heel wat geschakeerder dan in de
pers. Sommige journalisten zijn wild op
hol geslagen. In de slechte uitslagen van
het Rassemblement Wallon en de iets
vertraagde vooruitgang van de Volksunie zien deze joernalistieke bollebozen
reeds een nederlaag van de « taaipartijen » bij de volgende parlementsverkiezingen. Er zit een zonderlinge logica
in de voorspellingen van deze jongens.
Verleden jaar schreven zij. Van Eynde
op « kop », dat er geen verband is tussen de gemeenteraadsverkiezingen waar
het uitsluitend om plaatselijke belan-gen
en toestanden ging, en het landsbeleid
dus de parlementsverkiezingen.
Zij
weten blijkbaar dat hun geschrijf op hun
lezers geen klap indruk maakt, zodat zij
het ook onmiddellijk vergeten. Het
Vlaams-nationalisme is reeds herhaaldelijk begraven geiüorden. Haast 40 jaar
geleden hoorden wij Frans Van Cauwelaert, naar aanleiding van een plaatselijke Vlaams-nationale
verkiezingsnederlaag, met zijn hoge falsetstem, die niet
paste bij zijn mannelijk, bebaard voorkomen, plechtig uitroepen : het is het
beklagenswaardig einde van een betreurvol avontuur. Als profeet was
Frans niet geslaagd !
Luc Vansteenkiste was niet mals voor
minister Van Mechelen. Hij verweet
hem geen overleg te hebben gepleegd
met het personeel van de BRT en hen
daardoor tot staking te hebben verplicht, zeer tot ontstemming van het jmbliek. Spreker wees erop dat het beleid
van de BRT vaak ondemocratisch is, nl.
nog toen voor een paar maand de Volksunie van het scherm werd geweerd. Het
gaat van kwaad tot erger. Het is onaanvaardbaar zoals met de vierde macht,
de nieuwsmedia, wordt omgesprongen.
Ludo Sels schetste de dramatische toestand bij de landbouwers. Deze groep
gaat regelrecht naar de ondergang. Jaar
na jaar vermindert het inkomen van de
boer, terwijl het bij de rest van de bevolking stijgt. Dat verklaart de radeloze
woede bij de boerenbetoging te Brussel.
Er is geen hoop op een verder bestaan.
Het departement beschikt ook over ie
weinig ambtenaren voor de buiten^
dienst. Spreker kloeg sommige maffiapractijken aan die onbestraft blijven.
Tot slot zei hij hard : de begroting is
overbodig als er geen behoorlijke prijzen komen voor landbouwproducten.
De Brusselse PVV-er Gillet hield maar
eventjes op een namiddag 2 interpellaties : over het drinkwater en de staking
op de BRT. Hij zou het even goed(!)
daarbij nog kunnen gehad hebben over
de zwevende mark en de invloed hiervan op het tandbederf, over de insecticiden en de gevolgen hiervan op de mode, het verband tussen de onbeschaamdheid van Eyskens, geen Frans te hebben

ontwikkelingssamenwerking
op zijn belgisch
Vorige week kwam de affaire van het IVPO, waarvan de minder propere
was door « De Standaard » was uitgehangen, ter sprake in de Kamercommissie
voor üntwikkeJmgssamenwerking. Ons kamerlid De Facq wees er bij die
gelegenheid nogmaals op dat door gebrekkige informatie en controle van de DOS
de parlementaire democratie en de ontwikkelingssamenwerking een slechte
dienst wordt bewezen.
Op aandringen van de h. Boeykens (BSP) werd besloten de hearing af te
wachten met de Oost-vlaamse provinciegouverneur De Kinder. Maar daar heeft
de handige Kamervoorzitter Van Acker inmiddels al iets op gevonden • die hearing kan niet doorgaan omdat de Kamercommissie voor een beslissing daarover
niet m aantal was en omdat er geen wetsvoorstel terzake aanhangig is Dit is
weJ het toppunt : na het schandaal komt er nu ook geen hearing op basis van een
reglementtekstje, en dus gaat alles in de doofpot minstens tot na hel parlementair reces. Eugeen De Facq zal hiervoor interpelleren.
Pcmeinen
Er zijn nog wel andere zaakjes met een reukje in verband met ontwikkelingssamenwerking. Zo vroeg De Facq tijdens de zitting van de Kamercommissie
uitleg over het feit dat m 1968 het « gebuisde » PSC-kamerlid Saintraint op kosiTf^i^^^A '^ «Ontwikkelingssamenwerking » zendingsgevolmachtigde werd in
'r^^ Q^o ™f"i •"-'•^ woonde er twee jaar in Mexico-City in een peperdure villa,
om Spaans te leren Pas daarna is hi] naar Zuid-Amerika gestuurd om aan « dè
eigenlijke ontwikkelingshulp » te beginnen. Dit werd niet tegengesproken
tiet paleis van Kajibanda, president van Rwanda, werd voor een behoorlijk
nummertje verfraaid op kosten van de kredieten van « Ontwikkelingshulp »
„^,f^'',^^"'^'^?°'^™^f'e .heeft nooit inzage gekregen van evaluatierapporten
omtrent projecten zoals die van IVPO. Het is o.m. gekend dat op basis van een
a d m S a t i e ^ ' v L ' T e '1^%'^'^^'^'^^^
^^"^ '^ '^^ioen werd uitgekeerd aan de
•^ni ^JFr''
""'^ *,^" f °".« ,n^P, adndat VU-kamerlid De Facq een wetsvoorstel
.al indienen om het konmklijk besluit, waardoor de DOS bij Buitenlandse ZawfLT
'^f^^'^'-'^^^'^eerd ongedaan te maken. De Volksunie wil een autonoom
departement voor Ontwikkelingssamenwerking,
waar op basis van gedemocraJ:ïtZf
f'^^^T^'^
de eigenhjdse opvattingen zoals deze in Vlaanderen worden
gehuldigd zouden aan bod komen.

gesproken op de viering van het Belgisch
Nederlands cultureel akkoord en de oorlog in Vietnam enz. Gelukkig kwam er
na het slaapverwekkend gezwam van
Gillet, die met de verkiezingen foto's
i^an zichzelf liet aanplakken met daarop
in het Frans natuurlijk « Een volksvertegenwoordiger, een echte », een iets
hartiger gesprekje. Van Eynde, die samen met vice-premier Cools voor hun
uitspraken in Chili door de PVV-er De
Clercq werd op het matje geroepen,
wond zich weer eens op. Hij riep tot De
Clercq, dat hij zich vandaag als een komiek had aangesteld, waarop De Clerq
droog antwoordde : liever een komiek
dan een triestigaard als gij ! Wij verontschuldigen ons bij onze lezers, onszelf er op betrapt te hebben, deze hooggestemde dialoog als een verademing te
hebben ondergaan na Gillet, een leuteraar, een echte !
nik claes

in

de
senaat
De Senaat keurde vorige week een
paar reglementswijzigingen goed waaronder een voorstel van de PLP-er Snyers d'Attenhoven, geboren Limburger
uit de streek van St. Truiden (Jeuk)
doch sinds jaren notaris te Brussel. Van
voorzitter van een groepering voor zelfstandigen kwam hij via de verruiming
als katoliek in de PLP terecht, aanvankelijk als ondervoorzitter, later als senator voor Brussel. Liberaal met Libre
Belgique-strekking verkoos hij na de
jongste gemeenteraadsverkiezingen een
schepenzetel van een half miljoen plus
wagen en chauffeur te Brussel zelf en
gaat dus door voor een gematigde.
Zijn voorstellen beoogden onder meer
dan wanneer een voorstel ingediend
voor een ontwerp met dezelfde inhoud
dat het voorstel eerst dient besproken.
Een voorstel gaat uit van een senator,
een ontwerp van een minister. Het
komt er dus op neer dat het initiatiefrecht van de senator beter tot zijn recht
komt. Het betekent een betere demokratie. Het voorstel werd met algemene
stemmen goedgekeurd.
Een ander voorstel beoogt dat elk wetsvoorstel binnen het jaar op de agenda
van de kommissie moet komen. Ook dit
werd met vrijwel algemene stemmen
goedgekeurd. De kommissie van Binnenlandse Zaken begon dit beginsel al
toe te passen en verwierp meerderheid
tegen minderheid het wetsvoorstel Bouwens-Jorissen om het stemrecht voor de
provincieraadsverkiezingen te verlenen
op 18 jaar, zoals voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Hetzelfde lot onderging het voorstel
van de RW-er Goffart om de leeftijd
van verkiesbaarheid voor de provincieraadsverkiezingen op 21 jaar te brengen.
Een ander voorstel van de VU en wel
van Wim Jorissen om de kermisreizigers
eveneens stemrecht per brief te geven
werd echter met 13 tegen 1 en 1 onthouding aanvaard.
Over het voorstel Bouwens om de kennis van de streektaal te eisen voor de
gemeenteraadsleden werd nog niet gestemd. Het lokte een incident uit toen
de PSC-er Barbeaux dit ondemokratisch
noemde en de CVP-er Leo Van Ackere
zich daarover kwaad maakte en het een
schande vond dat zulk voorstel nog
moest ingediend worden.
Leo Van Ackere, voorzitter van het
komitee voor Frans-Vlaanderen is een
stevige West-Vlaming en sterk Vlaamsgezind. Hij was eerst onderwijzer, nadien algemeen sekretaris van de CVP
en is thans schepen te St. Stevens-Woluwe en provinciaal senator voor Brabant,
nadat hij zijn kamerzetel moest afstaan aan de huidige minister van Financiën Snoy et d'Oppuers.
Leo Van Ackere behoort tot de jongere groep CVP-ers die in tegenstelling
tot de oudere groep van Houben en Van
de Kerckhove niet zo ziekelijk afkerig
staat tegenover alles wat van de Volksunie komt. De ouderen hebben nog de
gouden tijd gekend van de CVP-meerderheid en hebben nooit het ontstaan
van de Volksunie willen aanvaarden. De
jongere groep is opgegroeid met de bestaande Volksunie en beschouwt die als
een demokratische konkurrent en een
geduchte konkurrent doch niet als een

groep die men het ontstaan zelf ontzegt.
In de CVP botsten die beide stellingen
van langsom meer.
Bij de begroting van Verkeerswezen
werd minister Bertrand geducht onder
schot genomen door de Volksunie. Niet
minder dan vijf VU-redenaars (Blanquarts. Ballet, Jorissen, Van Haegendoren en Diependaele) gingen de minister
te lijf, minister die zeer, zeer zwak re^
ageerde. Minister Bertrand is vermoeid
en dient dringend vervangen te worden,
zegden achteraf CVP-senatoren in de
wandelgangen. Uiteraard was de rede
van het kommissielid Blanquaert, die
altijd opvalt door zijn uitstekende dokumentatie, zijn nuchtere, zakelijke toon
en zijn zelfzekerheid op het podium een
voltreffer.
Deze week begon de bespreking van
de begroting van Economische Zaken,
Senator Claes kritiseerde andermaal
met groot brio de grote risiko's die de
regering nam in Wallonië en de daarmee gepaard gaande geldverspilling.
Een paar CVP-ers kwamen naast de
VU-sprekers op voor de rechten van de
Vlaamse arbeiders op een groter deel
van de kredieten. Tijdens de uiteenzetting van minister Vlerick gingen de
Waalse poppen aan het dansen alleen
maar omdat hij aanstipte dat er meer
Vlaamse arbeiders waren dan Vlaamse !
Voordien was er reeds herrie geweest
tussen beide meerderheidspartijen naar
aanleiding van een interpellatie van de
Limburgse CVP-er Mesotten over de benadeling van het vrij bijzonder onderwijs, waarbij senator van Haegendoren
inhaakte.
Senator Poma interpelleerde over
het laattijdig indienen van de begrotingen waarbij senator Jorissen de regering scherp aanpakte.
Donderdag begon dan opnieuw da
grondwetsherziening.

onze parlementsleden
• Kamerlid Babyion diende een interpellatieverzoek tot de minister van Buitenlandse Zaken in over de Belgische
hulp aan Oost-Pakistan.
• Kamerlid Coppieters stelde aan de
minister van Nationale Opvoeding een
schriftelijke vraag met mondeling gegeven antwoord.
• Kamerlid Vansteenkiste kwam tussen
in het debat na de interpellatie GilletDefosset-Van Geyt over de BRT-staking.
• Kamerlid Sels stelde In het debat over
de Landbouwbegroting 1971 vast dat
deze begrotingen geen verbetering van
de toestand voor de landbouwers tot gevolg zal hebben, wier inkomen voortdurend slinkt.
• Senator Claes kwam herhaaldelijk
tussen in het debat over de begroting
van Economische Zaken en na de interpellaties Ansiaux en Toussaint.
• Senator Bouwens diende een wetsvoorstel in tot instelling van het ambt
van Ombudsman voor leger en rijkswacht.
• Tijdens het debat over de begroting
van Verkeerswezen 1971 voerden senatoren Jorissen, Diependaele en Ballet
het woord.
• Senator Jorissen diende een interpellatieverzoek in tot de minister van
Buitenlandse Zaken over de gijzeling
in de Chinese Volksrepubliek van landgenoot Frank Van Roosbroeck.
• Senator van Haegendoren verwonderde er zich tijdens het debat na de interpellatie Mesotten over dat een jaar na
de goedkeuring van de wet over het bijzonder onderwijs een lid van een der
meerderheidspartijen zijn toevlucht tot
een interpellatie moet nemen nopens deze wet.
• Na de interpellatie Poma over de
laattijdige indiening van sommige begrotingen betreurde senator Jorissen
het gebrek aan informatie bij het parlement. Dezelfde senator behandelde
ook het vraagstuk van de rijkshulp aan
ondernemingen en kloeg het feit aan,
dat qua regionale kredietverlening, de
60 % hulp aan de Vlaamse economie
niet werd bereikt.
• Senator Claes stelde in het debat na
de uiteenzetting van minister Vlerick,
het feit aan de kaak dat de Senaat compensaties stemt voor projecten, die niet
zijn doorgegaan.
• Schriftelijke vragen werden gesteld
door kamerleden Schiltz, Mattheyssens,
De Facq, Goemans, Raskin, Leys, Vansteenkiste, Coppieters, Babyion, Anciaux, Van Leemputten en door senatoren Jorissen, Van de Weghe, van Haegendoren, Bouwens, Persyn en Blanquart
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kan dit u helpen ?
studiebeurzen voor hogere studiën
H e t Nationaal Studiefonds verschaft
studiebeurzen a a n minvermogende studenten ?
Om als minvermogend te w o r d e n beschouwd m a g h e t gezamenlijk inkomen
v a n de student en v a n de personen die
i n zijn onderhoud voorzien niet hoger
zijn dan : 89.000 fr indien de student
zelf in zijn onderhoud voorziet ; 119.000
fr indien de persoon die in h e t onderhoud v a n de student voorziet een persoon t e n laste heeft ; 156.875 indien er
t w e e personen ten laste zijn ; 201.825 fr
indien er drie personen t e n laste zijn,
verhoogd m e t 44.850 fr voor elke bijkom e n d e persoon ten laste.
W a n n e e r een gezin meer dan een student telt die hogere studiën volgt, w o r d t
de k a n d i d a a t zoveel maal t e n laste aangerekend als er personen zijn die, buiten de kandidaat hogere studiën volgen.
O m als alleenstaande kandidaat te
worden beschouwt moet de k a n d i d a a t
tijdens de t w e e kalenderjaren die h e t
j a a r voorafgaan waarvoor de beurs
w o r d t aangevraagd, over een inkomen
beschikt hebben dat niet lager w a s d a n
het in de personenbelasting belastbaar
m i n i m u m . Om tijdens het academiejaar
71-72 als alleenstaande te worden erk e n d moet de kandidaat tussen 1 januari 1969 en 31 december 1970 een netto-ink o m e n hebben genoten v a n minstens
70.000 fr.
Voor een gehuwde student(e) k a n de
echtgeno(o)te worden beschouwd als de
persoon de in het onderhoud v a n de stu-

dent (e) voorziet op voorwaarde dat h e t
huwelijk w e r d aangegaan voor de uiterste datimi gesteld voor h e t indienen v a n
de beursaanvraag, en dat zij (hij) gedurende het kalenderjaar d a t de beursaanvraag voorafgaat over een inkomen
heeft beschikt dat minstens gelijk w a s
aan h e t in de personenbelasting belastb a a r minimum. (35.000 fr>.

— ofwel geslaagd zijn voor het maturiteitsexamen :
— ofwel geslaagd zijn voor het examen
v a n de centrale examencommissie of
voor de schoolcommissie voor h e t
hoger technisch onderwijs.

aanvraag
De beurzen moeten uiterlijk vóór 31
december 1971 aangevraagd worden
aan ;
Het Nationaal Studiefonds,

Afdeling beurzen voor hoger vmiversitair onderwijs of Afdeling beurzen voor
hoger niet-universitair onderwijs,
Rijksadministratief Centrum
Arcadesvleugel 3e verdieping
1010 Brussel.
Het hoofd v a n de school waar het
secundair onderwijs werd beëindigd
kan eveneens de nodige formulieren ter
hand stellen. De studenten die reeds een
beurs voor hogere studiën ontvingen
krijgen automatisch een formulier toegezonden.
iimiivm

andere voorwaarden
I. universitair hoger onderwijs
— ofwel 60 % der p u n t e n behaald hebben in h e t laatste jaar v a n h e t secundair onderwijs ;
— ofwel geslaagd zijn voor h e t maturiteitsexamen ;
— ofwel geslaagd zijn voor h e t examen
voor toelating tot de speciale scholen
voor burgerlijk ingenieur ; tot de
graad v a n kandidaat in de wiskundige of n a t u u r k u n d i g e wetenschappen
of v a n kandidaat landbouwkundig
ingenieur ;
— ofwel in h e t bezit zijn v a n een diplom a of eindgetuigschrift v a n niet viniversitair hoger onderwijs.

II. hoger niet-universitair onderwijs
— ofwel 60 % der p u n t e n behaald hebben in het laatste j a a r v a n het secundair onderwijs ;

w i j in nederland

het grootste milieuschandaal in rijnmond
(jeeveedee) Zijn we dan toch weerloos overgeleverd aan de industriële
managers en aan autoriteiten voor wie de ekonomie veel belangrijker is
dan de zuiverheid van het leefklimaat en de volksgezondheid ? Deze vraag
de laatste jaren in Nederland op allerlei plekken gesteld waar nieuwe fabrieken het leefklimaat gingen aantasten of — in het geval-Schiphol —
waar de geluidshinder mensen zenuwziek maakt, is thans weer aktueel
in het Rijnmondgebied, de streek ten westen van Rotterdam. In dit gebied,
dat OA. de Maasvlakte omvat en waar de petrochemische bedrijvigheid de
lucht voortdurend bezoedelt, dreigt thans een fosgeenfabriek te worden
gevestigd. Althans wanneer het aan de overheid ligt ; de bevolking zelf
heeft in die vestiging weer eens niets te vertellen, maar loopt straks wel
het risico van een rampsituatie. En dat terwijl Maasvlakte, Europoort,
kortom de hele streek tussen Rotterdam en Hoek van Holland al enige
malen op het nippertje aan een ramp is ontsnapt.

Fosgeen is een gas dat in de
eerste wereldoorlog werd gebruikt
en w a a r a a n menige oud-strijder
afschuwelijke herinneringen heeft
bewaard. In de ergste gevallen
stierven degenen die door h e t gas
w a r e n aangetast n a hevige pijnen
en onverdraaglijke benauwdheid.
Fosgeen is vooral zo verraderlijk
omdat m e n op het m o m e n t v a n
inademen nauwelijks iets merkt.
P a s na enkele uren vangt de
noodlottige w e r k i n g aan.

bevolking onwetend
gehouden
De fosgeenfabriek in het Rijnmondgebied is van het grote Engelse concern ICI, dat de bouw
van het bedrijf al geruime tijd
heeft voorbereid. De fabriek verschijnt vlak bij enkele woonkernen. Hebben de mensen zich tegen
die vesting dan niet verzet ? Of
w e r d e n ze veel te laat op de
hoogte gesteld ? Volgens mensen
van de ijverige aktiegroep Heen-

vliet-Geervliet ( t w e e dorpen bij
de Rotterdamse voorstad Vlaardingen) heeft de ICI h a a r plannen
in alle stilte voorbereid, juist in
de periode dat in het Rijnmondgebied druk werd gediscussieerd over
de vestiging v a n een groot hoogovenbedrijf. De gemeenteraad v a n
R o t t e r d a m had al veel eerder h e t
bewuste bouwterrein ter beschikking v a n ICI gesteld. Wie informeerde om w a t voor soort industrie het ging, kreeg te horen dat
er nylon zou worden gemaakt. Gezwegen werd echter over het feit
dat fosgeen benodigd zou zijn
voor de produktie v a n bepaald
materiaal dat misschien wel met
de algemene n a a m « nylon » k a n
worden betiteld. N u blijkt dat er
behalve fosgeen ook koolmonoxyde en chloor voor de produktie
nodig zijn, weeral twee gassen die
het gevaar in het gebied ernstig
kunnen vergroten. Van dit alles
zijn de bewoners v a n Rijnmond
onwetend gebleven. Het is de bovengenoemde aktiegroep die de
bevolking t h a n s met de neus op
de feiten drukt. Zij spreekt van
« het grootste milieu-schandaal in

Rijnmond » omdat de bewoners
van h e t bedreigde gebied door de
industrie en door h e t gemeentebestuur voor een voldongen feit
zijn geplaatst.

bedreigde « put »
Zelfs m e t de Hinderwet valt t e gen de vestiging v a n de fosgeenfabriek niets aan te vangen. En is
al een gunstig advies verstrekt.
Sommige autoriteiten
beweren
zelfs dat het gevaar van fosgeen
zwaar w o r d t overdreven, hoewel
er, behalve de vreselijke voorvallen uit de oorlog '14-'18, nog ander e voorbeelden zijn uit het buitenland v a n ernstige gevolgen
voor de bevolking door de aanwezigheid van zulk een fabriek. E r
komt nog bij, zoals in een der
landelijke weekbladen werd uiteengezet, dat het dorp Rozenburg
w a a r de fabriek een kilometer
vandaan zou komen te liggen, in
zekere zin in een p u t ligt. Het
omgevende terrein werd namelijk
destijds voor de industrie opgehoogd. Zou er n u een ongeluk met
het fosgeen gebeuren, dan kan het
gas, dat zwaarder is dan lucht,
n a a r die « put » stromen. De
rampzalige gevolgen voor de (elfduizend) inwoners van Rozenburg
zouden niet te overzien zijn.
Uit bovenstaande blijkt
opnieuw de machteloosheid van de
gemeenschap tegenover de zogezegde « wetten van de economie »
en tegenover gemeentelijke overheden die er op uit zijn, zonder
dat het om direkte werkgelegenheid gaat, grote industrieën aan te
trekken. Dat het ook mogelijk is
de bevolking in positieve zin te
betrekken bij de bestrijding van
de milieuhygiëne en dat het er altijd niet om hoeft te gaan een bedrijf te bestrijden, wordt thans
bewezen in Uithoorn. In dit snel
groeiende dorp bij Amsterdam
veroorzaakt het chemisch bedrijf
Cindu al jarenlang overlast door

een scherpe, smerige stank. De
fabriek stond aanvankelijk
op
enige afstand van de woonkern,
m a a r door uitbreiding van Uithoorn is het bedrijf nu vrijwel
vastgegroeid aan de nieuwe wijken. Daar kan men bij sommige
windrichtingen onmogelijk de ram e n open laten omdat de lucht
niet te verdragen is.

gemeenschap betaalt
Een groep burgers van Uithoorn
heeft nu aan de Cindu-fabriek
geld gestuurd om iets tegen de
stank te ondernemen. Het geld
ging vergezeld van een brief
waarin gezegd wordt dat men zeker niet tegen het bedrijf is en
dat men het erover eens is dat ook
de konsument behoort mee te betalen in de strijd tegen de luchtverontreiniging. « Wij begrijpen ».
aldus de brief, « dat de konkurrentiepositie van uw bedrijf zou
worden aangetast wanneer u de
kostprijs v a n uw produkties zou
moeten verhogen wegens voorzieningen tegen de stank ». De
groep burgers stelt nu voor de
kosten van zulke voorzieningen
voorlopig te laten betalen door de
gemeenschap samen met het bedrijf. Als later de kosten in de
bedrijfsekonomische
berekeningen van de fabriek zijn opgenomen, zullen alle gebruikers van
Cindu-produkten mee gaan betalen en daardoor een bijdrage leveren aan de bescherming van het
milieu.
Dit voorbeeld is tevens een bijdrage aan het debat over de vraag
of alléén de vervuiler of in feite
iedereen mee zou moeten betalen
aan de bestrijding van de milieuverontreiniging. iVIisschien is het
niet eens zo gek om iedereen bij
te laten dragen. Zijn we niet alien
in zekere zin vervuilers ? Maar
dan moeten we ook iets meer te
vertellen krijgen dan de bedreigde Rijnmond-bewoners !
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Bovenaan het wereldnieuws blijven de vluchtelingen van Oost-Pakistan de aandacht trekken. Men spreekt van 2.300.000 mensen die
in de grensgebieden van India in kampen of
in de regen een « veilige » plaats zoeken...
Akties om het leed luat lichter te maken en
om levens te'redden komen op dreef.

• In een tv-rede stelt eerste partijsecretaris Brezjnev aan de Verenigde Staten voor,
de wederzijdse vlootaanwezigheid geleidelijk te verminderen. De te Lissabon vergaderde NATO acht het antwoord van de
NATO op de voorstellen van Brezjnev niet
duidelijk « omdat het Sovjet-antwoord op
de te Rijkjavik geformuleerde voorstellen
te vaag was ». De dialoog voor doven tussen Oost en West duurt voort...
• Washington en Nieuw Dehli dringen bij
Pakistan aan op een politieke regeling van
het geschil in Oost-Pakistan. Intussen drijven verscheidene Noord-Indische deelstaten de Oostpakistaanse vluchtelingen terug
naar Pakistan, daar ze zelf niet kunnen instaan voor hun voeding en verzorging. De
cholera-epidemie eiste reeds duizenden
slachtoffers en neemt nog voortdurend
uitbreiding, ook omdat de door het Westen
ter beschikking gestelde geneesmiddelen
te traag verdeeld worden.
• Te Madrid bieden Argentijnse regeringsafgevaardigden ex-president Peron aan,
naar Argentinië terug te keren, onder teruggave van zijn generaalsgraad, zijn militaire en andere onderscheiding'en, privébezittingen en bijzetting van het stoffelijk
overschot van wijlen Evita Peron op een
particuliere begraafplaats (en niet aan de
perou'stische vakverenigingen). Koel onthaal bij Peron en medewerkers die hun
antwoord in beraad houden.
• Belgrado beschuldigt de Sovjet-Unie van
steun aan anti-Tito-groepen in en buiten
Joego-Slavië, verantwoordelijk voor de onrust en de meningsverschillen in en tussen
de deelstaten. Het gaat zowel om extreemrechtse als om neo-stalinistische groeperingen, die tijdelijk een bondgenootschap tegen Tito hebben gesloten.

(Argos) 11 juni jl. heeft partijvoorzitter Leonid Brezjnev in het kongressenpaleis van het Kremlin herhaald dat zijn land bereid is met het
Westen te onderhandelen over de vermindering van zowel de Sovjetrussische als de Warschaupakttroepen in Europa. Twee dagen vroeger
had premier Kosygin gesteld dat de SU geneigd is haar troepen « voor
een deel » uit Europa terug te trekken op voorwaarde dat het Westen
terzake « een oprechte houding aannam ». Zelfs president Podgorny
maande de westerse leiders aan met bekwame spoed achter de groene
tafel te komen aanzitten om over wederziidse en paralelle troepenvermindering te praten. Maar dit hebben alle Russische pleidooien met
elkaar gemeen : ze gaan terug op het « sein » uit Tiflis waar Brezjnev
14 mei jl. opriep tot onderhandelingen over het NATO-voorstel (1969)
tot troepenvermindering in Europa.

onlwopenlngsdoolhof
zoete georgische wijn...
Het geruchtmakend « sein » uit
Tiflis heeft de Oost-West verhoudingen niet vereenvoudigd. Er
waren vóór 14 mei al Oost-West
problemen genoeg : Berlijn, SALT,
een Europese veiligheidskonferentie en een konfliktsituatie in het
Nabije Oosten. Daarom rijst als
vanzelf de vraag waarom Brezjnev
daar te Tiflis het aantal OostWest tegenstellingen nog met een
eenheid heeft vermeerderd. Is het
hem ernst met zijn verwijzing
naar de zoete georgische wijn die
het Westen morgen al opgediend
krijgt bijaldien het bereid is over
troepenvermindering in Europa te
praten ? Vast staat alleen dat het
Kremlin werkelijk een verlichting van zijn militaire verplichtingen m Centraal- en Oost-Europa nastreeft... maar dan om redenen die meer met zelfverdediging
dan met pacifistische bekommernis van doen hebben. Met de dag
gaat de SU zich met meer argwaan
tegen Peking opstellen. Daarom
zoekt Moskou via wegen van geleidelijkheid naar duurzamer houvast in het Westen. Vóór de stabilisering van de toestand in Polen en Tsjechoslovakije kon Brezjnev de Nato-voorstellen van 1969
met eens overwegen. Dat hij vandaag een andere toon aanslaat bevestigt alleen zijn overtuiging
dat de toestand in bovengenoemde landen nu definitief is gekonsolideerd Hierbij komt dan dat alle
Oosteuropese staten, met uitzondering allicht van de DDR, op
troepenvermindering aandringen
met meer energie zelfs dan officiële kommentaren laten vermoeden

lega's uit een liberaal parlementair sisteem. Van die optiek uit
zal Nixon voorzeker meer verzet
ontmoeten vanwege zijn grillige
en verdeelde senatoren dan Brezjnev ooit vanwege zijn 214 jaknikkers uit het centraal komitee
kan ondervinden. Bovendien zitten aan het « sein » uit Tiflis wel
andere implicaties vast : via zijn
voorstel wil de Russische partijleider een nieuw element kreëren
rond de te Moskou gewenste maar
te Washington geduchte Europese
veiligheidskonferentie... van de
toekomst. Ook het knelpunt Berlijn blijft een onontwarbaar kluwen. Wat is dan meer aangewezen dan dat Brezjnev op zijn
beurt een duit in het reeds beroerde zakje van de verwarring
doet "^ De Russische partijleider
weet toch dat de Nato — sinds het
beruchte voorstel van Mansfield
in de Amerikaanse Senaat — wel
erg veel belangstelling voor zijn
(tegen)voorstel moet aan de dag
leggen : met de bedreiging van
een Mansfield in de rug (vandaag
is Mike verslagen maar morgen is
hij weer kanshebber) kan de Nato zich niet eens de weelde van
een onverschillige houding veroorloven. Brezjnev heeft zijn ogenblik wel oordeelkundig gekozen.
Later kan hij dan allicht het
vraagstuk van de troepenvermindering koppelen aan een eventuele Europese veiligheidskonferentie. De Nato heeft al een begin gemaakt met schoorvoetende toegevingen : de vice-ministers van
Buitenlandse Zaken zullen preliminair gaan praten over Brezjnevs voorstel.

voordelige russische positie

moeilijk te leggen
verband

Bij dit (tegen)-voorstel van
Brezjnev doet zich de bedenking
voor dat een totalitair regiem, als
het Russische, terzake wel erg bevoordeeld IS. M.a.w. Moskou kan
een dergelijke maatregel, mocht
die ooit uit de bus komen, gemakkelijker vlot krijgen dan zijn kol-

Er zijn nog andere klippen te
omzeilen : mocht het werkelijk
tot een MBRF-akkoord komen
(Mutual Balanced Force Reduction) dan zouden de reeds zo moeizaam voortschrijnende SALT-besprekingen wel ongezellig in 't
gedrang komen. Toch rijst hier

ergens een lichtpunt : het voorlopig nog duister « verband » tussen
het voorstel tot troepenvermindenng (wederzijds en gelijk opgaand !) en een Europese veiligheidskonferentie kan het Westen
alleen aanvaarden als het Kremlin op zijn beurt het « verband »
slikt tussen een oplossing voor
Berlijn en een Europese veiligheidskonferentie. Berlijn
blijft
dus de spil waarrond de hele Europese
veiligheidsproblematiek
voorlopig centrifugaal, blijft draaien. In het slotcommuniqué te Lissabon (recente Nato-konferentie)
heeft men de grillige situatie die
uit Brezjnevs voorstel ontstaat
voortreffelijk gepeild : ook daar
heeft men het « sein » uit Tiflis
(voorstel tot troepenvermindering) vastgehaakt aan het vraagstuk Berlijn. Een oplossing voor
Berlijn is morgen dus niet te
verwachten. Maar met dit doordrukken op troepenvermindering
heeft de SU tegelijk ook niet-militaire motieven aangegeven : nog
zeer onlangs verklaarde Podgorny
himself dat zijn land ekonomisch
heel wat vlugger zou evolueren
indien niet zo'n enorme bedragen
aan defensie werden gespendeerd.
gissen naar kremlinbedoelingen
Het lijkt uiterst gewaagd vandaag reeds de bedoelingen van het
Kremlin te willen duiden. In zijn
toespraak van 11 juni heeft Brezjnev geen antwoord gegeven op de
westerse vraag of hij ook de nationale troepenmacht wil zien verminderen. Verder heeft men ook
het raden naar de aanwezigheid
van propagandistische motieven.
Voorlopig kan men dus alleen
maar vaststellen dat de SU haar
diplomatiek
offensief
kranig
voortzet : in de richting van een
opening op het Westen. Maar dit
Westen vraagt zich af of de Sovjets niet veel meer het op gang
brengen van een dialoog beogen...
dan het bereiken van een ultiem
akkoord. Moskou heeft altijd veel
van pacifistische proefballonnetjes
verwacht.
Al die Russische drukte rond
het verminderen van troepen in
Europa zou wel eens de bedoeling kunnen dekken een wig te
drijven tussen de VSA en Europa.
Nu de Amerikaanse periode in het
avondland voorbij is (of bijna)
zou Europa niet gediend zijn met
een Russische hegemonie. Europa
zal dus nodig iets moeten doen
aan zijn bondgenootschappelijke
verdediging • m de Nato of binnen
een organisatie die haar vervangt.
Tertium non datur : er is geen alternatief. Er is wel een ietwat ongezellige vaststelling : veel Amerikanen willen de Nato in de
steek laten (wat betekent die
eventuele
troepenvermindering
immers ?) nog vóór Europa zijn
eigen gemeenschappelijke verdediging heeft uitgebouwd.

• Generaal Ryszar Matejewski, onderstaatssecretaris bij Binnenlandse Zaken, in
« het kader van de reorganisatie der veiligheidsdiensten » afgezet. Matejewski
werd beschouwd als een vriend van generaal Moczar, sterke man onder Gomoelka
en rivaal van de nieuwe partijsecretaris
Gierek, die echter geleidelijk vrienden van
Moczar van de macht verwijdert.

deze week
in de wereld
• Congres der diverse socialistische fracties kiezen Deferre en Mitterand als leiders, ten nadele van Guy Mollet, die te
centrum-gezind wordt geacht en wiens bedoelingen, om samen te gaan met de kommunisten, door de meerderheid van het
congres niet gedeeld worden.
• Een Liberiaans tankschip, op weg najst
de Israëlische haven van Eilath, door een
onbekend burgervaartuig beschoten in de
zeeëngte van Bab el Mandeb. Het Palestijns Volksfront eist de verantwoordelijkheid van deze aanval op.
• Terwijl het grootste gedeelte van de
Lovanium-studenten in het Kongolese leger wordt ingelijfd, veroordeelt een krijgsraad tien studenten tot zware gevangenisstraffen. De uitgewezen Lovanium-pastoor
Thysmans, te Brussel teruggekeerd, betwist de hem ten laste gelegde drijverijen.
• De naar aanleiding van het proces van
Burgos opgeschorte burgerrechten sinds
maandag in Spanje weer van kracht.
• Tien leden van de hoofdredactie en de
voorzitter van de beheerraad van « L'Express » nemen ontslag uit protest tegen het
voornemen van J.J Servan-Schreiber, opnieuw de leiding van het blad op zich te
aemen. Deze laatste installeert een nieuwe leiding.
• Hoofdverdachte Rivera-Calderon van de
moord op Perez-Zujovic, Chileens minister
van Binnenlandse Zaken, tijdens treffen
met de politie te Santiago neergeschoten.
• Negenling geboren in Australië waarvan
zeven in leven. De geboorte gebeurde twee
maanden vóór de normale tijd. De 29-jarige moeder heeft reeds twee kinderen. Gevecht om boorlingen in leven te houden.
• Zware concurrentie tussen de westerse
luchtvaartmaatschappijen na het Sabenabesluit, de prijs voor studenten drastisch
te verminderen. Nochtans verwacht men
binnen afzienbare tijd een prijsverhoging
van 5 %.
• De Libische regering regering erkent
de Chinese Volksrepubliek.
• Bloedige rellen eisen verscheidene doden bij studenten-betoging te Mexico-City.
De studenten eisen een hervorming van
de vakbondsleiding. De betoging ontaardde
in een gevecht in regel tussen linksen en
rechtsen, bij een opvallend passieve houding van de politie.
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(Argos) P r e m i e r Chaban-Delmas van Frankrijk Is zesenvijftig (gebor e n te Parijs op 7 m a a r t 1915). Lang aan de veertig voorbij waarop « de
mens verantwoordelijk is voor zijn eigen gezicht » (Da Vinei). Zoals
Havelaar is hij « slank en vlug in zijn bewegingen ». Maar hier houdt
de vergelijking met de m a n van Lebak ook op. Delmas is nl geen kontrastenkompleks, geen vat vol tegenstrijdigheden. Karakterologisch is
hij vrijmoedig en spontaan, meegaand en gedienstig, maar nooit wordt
hij het tegendeel van zijn eigenschappen. Twee Franse journalisten
Jean-Claude Guillebaud en Pierre Vielletet hebben « Frankrijks populairste premier » geportretteerd (« Chaban-Delmas ou Tart d'etre heur e u x en politique » ed. Grasset). Zij werden in het biezonder getroffen
door de « gentillesse » van Delmas. De term is onvertaalbaar : ergens
r a a k t hij ons « vriendelijk », « lieftallig », « aanminnig » maar Littre
ziet er ook een schakering van soepelheid, beweeglijkheid en handigheid in. Delmas zelf herleidt alles tot een middel om op een aangename
manier zijn doel te bereiken. « Je n'aime pas la bagarre pour la bagarr e » zegt hij « J e trouve qu'il faut se battre qu'en d e m i e r e analyse ».

Toch heeft Jacques Delmas ooit
zelf moeten vechten. Dat gebeurde in juni 1940 als verbindingsofficier op het Frans-Italiaanse
front. Veel Italianen heeft de eerste-minister daar niet te grazen
genomen. Maar op de dagorder
van het leger w e r d hij geprezen
om zijn « toewijding, durf en
moed ». Precies de eigenschappen
die m e n in zijn politieke carrière
terugvindt, en die een doorhollende publiciteit m e t de dag sterker
b e n a d r u k t heeft. P r e m i e r Delmas
zelf heeft het op al die d r u k t e
rond zijn naam niet begrepen.
Zegt hijzelf : « Ik verdraag de zon
niet. Zelfs niet fisiek. Ik hou van
de schaduw ! ». Hartstochtelijk
stortte hij zich dan ook in de ondergrondse verzetsbeweging v a n
zijn land. Maar ook daar, in de
schaduw van de massieve Alpen,
verwerft hij roem en aanzien. Altijd al heeft het succes h e m achternagezeten : in 1933 wordt hij
licentiaat in de rechten, in 1938
promoveert hij in Saint Cyr. J u rist en militair tegelijk : een
vreemdsoortige kombinatie
die
hem ahw voorbestemt tot een leidende functie in de jaren van
F r a n k r i j k s zonsondergang.
Eigenlijk wordt F r a n k r i j k s prem i e r pas in 1943 als Chaban boven
de doopvont gehouden. Het is de
n a a m van een oud kasteel in Dordogne barstend van sentimentele
jeugdherinneringen.
Onder
die
naam sluit hij vriendschap met
Bourges-Maunaury,
met
Felix
Gaillard, met Michel Debré, m e t
Bloch-Lainé. Veel vrienden werden n a de oorlog opgeslorpt door
de anonimiteit, door de strijd om
het n a a k t e bestaan, door kommunistische activiteit. Ook die rode
vrienden is hij t r o u w gebleven.

Schrijft Guillebaud : « Vrouwen
zou hij (Delmas) kunnen bedriegen, vrienden nooit ! ». Die trouw
geldt trouwens niet alleen de
vrienden uit het verzet. Ook m e t
de sport heeft de eerste-minister
onverbreekbare bindingen ; tennis,
rugby vooral, de harde sport. In
« Les Politiciens » van Bloch Morhange heeft hij gelezen dat een
politicus zonder tegenstanders gewoon niet leefbaar is. Maar fairplay blijft het eerste dwingende
gebod. Denk aan de affaire J J .
Servan Schreiber na de verkiezingen te Nancy... m a a r voor die van
Bordeaux ! Verder moet ChabanDelmas bij nacht en ontij kunnen
lopen, springen, tegen een bal
trappen. Tot vandaag toe heeft hij
behoefte aan beweging, zoals zijn
advizeurs aan meditatie. Ik ben
een gezond dier zegt hij, een voortreffelijk geoliede machine, eet
weinig, drink en rook nooit. Maar
zijn ascetisme bedoelt hij waarborg voor politieke d u u r z a a m h e i d :
ik wil alvast nog vijfentwintig
j a a r actief in de politiek blijven.
Al met al is Chaban-Delmas niet
eens een echt politicus. Zijn leven
is gewoon een aaneenschakeling
van geslaagde gebeurtenissen. Men
had al honend gelachen toen De
Gaulle hem, pas negenentwintig
j a a r oud, tot generaal bombardeerde (1944). Maar met de te
Parijs verworven situatie heeft
Delmas ten slotte in 1964 Bordeaux veroverd, waar hij na 1955
nooit bedreigd werd. Zelfs niet
toen J J S S arriveerde, voorafgegaan door zijn triomf van Nancy.
Te Bordeaux wonen ontgoochelde
handelaars genoeg, er zijn d a a r
opstandige arbeiders en intellektuele bourgeois, en vele op gemoedsrust
gestelde
renteniers.

gevolgen van brits eeg-lidmaatschap
De waarschijnlijke toetreding van Groot-Brittanié tot de E E G bezorgt niet alleen Londen doch
ook verscheidene gemenebestlanden kopbrekens.
Tiissen het moederland en heel w a t Gemenebestl a n d e n bestaan immers op handelsgebied zgn. preferentiële relaties, dit betekent dat qua invoer Londen een voorkeurregime voorbehoudt aan ledenlanden van het Gemenebest boven niet-Gemenebestlanden.
In dit regime zal onvermijdelijk een wijziging
intreden, hoewel Londen bvb. reeds voor bepaalde
Australische en Nieuw-Zeelandse produkten te
Brussel uitzonderingen bedong en ook verkreeg. Intussen is het wel relevant dat ook Zuid-Afrika momienteel met EEG-zorgen geplaagd zit, hoewel Londen zgn. zijn handel met Zuid-Afrika had verminderd uit protest tegen de apartheidspolitiek. Dit
tt protest » heeft niet belet dat niet minder dan
een derde van de Zuidafrikaanse uitvoer naar
Engeland gaat, waar Zuid-Afrika ondanks het verbreken der Gemenebestbanden bovendien een preferentieel regime geniet. Deze voordelen zouden
t h a n s voor Zuid-Afrika kunnen verloren gaan hoewel de Republiek er geleidelijk n a a r streeft h a a r
uitvoer naar niet-Gemebestlanden op te voeren,
veel meer dan zulks vroeger het geval was.
Over de gevolgen voor de Zuidairikaaiise uitvoer
v a n de Britse toetreding tot de Europese Gemeenschap w e r d dezer dagen te Londen onder voorzitterschap van de Zuidafrikaanse minister van Ekonomische Zaken een conferentie gehouden, waaraan ook de Zuidafrikaanse ambassadeur bij de EEG
deelnam. Het is niet uitgesloten dat ook Zuid-Afrika zal pogen druk uit oefenen op de regering Heath
om de nadelige gevolgen van het Britse EEG-lidmaatschap voor Zuid-Afrika zoveel mogelijk af te
zwakken.

Toen J J S S dreigend kwam opzetten kwamen allen in het verweer:
centristen van Lecanuet, socialisten en ,. radikalen. Die mensen
waren wel tegen het regiem te Parijs, maar niet tegen Chaban-Delmas. Met de dag groeide het besef
dat Chaban een waardig opvolger
van Edouard Herriot geworden
was
Handig is de burgemeester van
Bordeaux altijd geweest. Dat was
hij al te Parijs als voorzitter van
de assemblee. In die hoedanigheid
wint hij vertrouwen en simpatie
van alle partijen .. zonder ooit de
meerderheid te verraden die hem
verkozen heeft. De man van Colombey kijkt uit eenzame hoogte
toe en duldt dat Chaban het partijpolitieke spel speelt : als minister van Openbare Werken onder Mendès-France, als staatssekretaris onder Guy Mollet, als minister van Defensie onder Felix
Gaillard Niet alleen verdraagt de
CJaulle die participatie m a a r in
zijn mémoires d"Espoir looft hij
bovendien het open k a r a k t e r en
de eklektische belangstelling van
Chaban. Chaban zelf heeft enorm
veel bewondering voor de « tragische » generaal, ofschoon hij
hierbij nooit afdaalde tot slaafse
dienstbaarheid. Het verdwijnen
van de GauUe heeft trouwens
nieuwe horizonten geopend voor
de burgemeester van Bordeaux.
Als Pompidou hem tot het premierschap roept vult Chaban onmiddellijk de leemte op die de
m a n van Colombey heeft nagelaten. Hij acteert hierbij als een
soort ontmijner. Depassioneert het
land, liberaliseert het ORTF, dialogeert m e t de sacrosante administratie. Die administratie heeft hij
als niet een gekend ...toen hij tij-

miljoen 501.000, Syrië : 5 miljoen 866.000 en Libië :
1 miljoen 869.000. Indien men daarbij Soedan voegt
— dat zijn aansluiting heeft verdaagd — dan komen daar ca 10 miljoen mensen bij.
De voornaamste produktie is petroleum, met voor
Egypte evenwel katoen (510.000 ton) en cement
(3 miljoen 612.000 ton). De federatie heeft een oppervlakte van 2 miljoen 946.000 vierkante km., Soedan met 965.000 km2 niet meegerekend.
Dit is niet de eerste poging tot het federeren
van Arabische staten : in 1958 k w a m de VAR (Verenigde Arabische Republiek) met Egypte en Syrië
tot stand, die in 1961 door Syrië wegens « Egyptisch
paternalisme » werd opgezegd. In 1958 eveneens
richtten Jordanië en Irak een federatie op, die ech-

dens WO II deel uitmaakte van het
selekte Corps des Inspecteurs de
Finances. Ook dat bracht ChabanDelmas voor elkaar : terwijl hij
in de Alpen het verzet organiseerde was hij te Vichy, als een paard
van Troje, het elitekorps van de
Franse administratie binnengedrongen.
Maar ook een handig man als
de Franse premier kan vandaag
niet ontkomen aan de macht der
omstandigheden. Die omstandigheden zijn op het ogenblik ongunstig : er zijn linkse en rechtse
gaullisten, er is beroering in het
secondair onderwijs, de vakbonden w e r k e n aan nieuwe enorme
eisenpaketten. Pas is de staking
in de Renaultfabrieken bijgelegd
of de bouw van de slachthuizen
/an La Villette, waarbij meer dan
een half miljard verknoeid werd,
komt het ietwat goedkoop optimisme van de eerste-minister aanvreten. In eigen gaullistische rangen rijst verzet tegen zijn prijzenbeleid. Chaban-Delmas zegt dat
het F r a n s maatschappelijk bestel
« geblokkeerd » is, m a a r hij steunt
niet op een beweging die de hervormingsplannen assimileert en
doorgeeft aan de assemblee. Tegen
het heersende onbehagen stelt hij
geen persoonlijke visie op, zoals
Roosevelt bv. met zijn krachtige
New Deal. Chaban Delmas hoopt
alleen op het vertrouwen van
meerderheid en minderheid. Op
zijn « vriendelijkheid » en « handigheid ». Het is nu afwachten of
deze. ongetwijfeld
belangrijke
eigenschappen, op de duur bestand zullen zijn tegen de moeilijkheden die, voor het eerst na
de Meirevolte, onheilspellend samenpakken boven de nalatenschap
van de Gaulle.

ter stuksprong na de staatsgreep in Irak van generaal Kassem, die de val van de Iraakse monarchie
tot gevolg had (met de dood van de Iraakse vorst
Feisal). In 1958 werd tussen de VAR en J e m e n een
konfedeatie gevormd, die echter louter akademisch
bleef en door de burgeroorlog in J e m e n ook later
geen schijn van kans meer kreeg.
Ten slotte dient het akkoord van 1963 vermeld
tussen Egypte, Syrië en Irak, om door middel van
een volksraadpleging tot een federatie te komen.
De anti-Nasserpolitiek van Irak en tijdelijk ook
van Syrië maakte dit akkoord tot een dode letter.
Sindsdien draaide Syrié weer bij, doch staan Iralc
en Egypte nog steeds als kat en hond tegenover
elkaar.

arabische federatie
De onlangs opgerichte Arabische statenfederatie
tussen Egypte, Libië en Syrië omvat 40 miljoen
236.000 inwoners verdeeld als volgt : Egypte : 32

Te Haarlem loaar hij gevangen gehouden wordt wegens
anti-Nixon-betoging
tot stand ten voordele van deserteur

desertie uit het
Ralph
Waver.

Amerikaanse

leger kwam

een
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probleem
Het wonen in een woonwagen werd voor
het eerst gesignaliseerd rond 1833 in Engeland, maar het trekkersleven zal wel
altijd — zij het dan onder de meest diverse vormen — bestaan hebben. Rond
de eeuwwisseling kenden wij hier nog
de kruiwagen, de stoot- of hondenkar, later de huifkar en de woonwagen. Voor
het ogenblik zoekt de moderne mens zijn
ontspaiming met auto en caravan en het
begrip « beweegbare woning » is aktueel
aan het worden. In zijn vrije tijd zoekt
de mens zijn ontspanning in het trekken ; hij ontvlucht de stadsdrukte en
poogt wat gezonde lucht en vooral rust
in de natuur te vinden. Het wonen in
een wagen of caravan komt dus niemand meer eigenaardig voor. De kolossale uitgroei van de caravan-dorpen
in landen als Noord-Amerika wijzen er
op dat de mens het reizen en trekken
— zelfs met zijn woning — moeilijk
kan laten. Naast de echte eeuwige zwervers, de zigeuners, waarvan niemand
precies weet vanwaar zij oorspronkelijk
afkomstig zijn, kwamen er rond de
eeuwwisseling in onze streken ook
rondtrekkenden voor. Zij reisden uit
hoofde van hun beroep. Trekkend van
streek tot streek, waren zij handig in
het opknappen van allerlei karweitjes :
het slijpen van messen en scharen, het
lappen van ketels, het vertinnen, het
vlechten van manden en stoelen, maar
vooral het venten met kleine voorwerpen als knopen, garen, huishoudelijk gerief en — sinds enkele jaren — tapijten en handwerk. Wanneer een streek
ekonomisch minder rendabel geworden
was voor hun beroep, trokken zij eenvoudig naar een beter oord. Om deze
reden was de woonwagen voor hen de
ideale woonst. Maar vele rondtrekkenden waren niet overal welkom. Door hun
trekkend bestaan had de overheid immers weinig of geen kontrole op hen en
bovendien vermengden de trekkers zich
zeer dikwijls met de echte zigeuners,
die zelf al niet gaarne gezien waren bij
de bevolking. De overheid nam maatregelen tegen de rond-trekkers. en met
behulp van deze overheid bleef de burgerbevolking — propvol vooroordelen
— deze personen angstvallig mijden.

trekkenden. Op deze wijze is de rondtrekkende echter overgeleverd aan de
menselijkheid of — meestal — de willekeur van de burgemeester. De ministeriele omzendbrieven van 7 februari
1952 ( minister Brasseur ) en deze van
17 januari 1953 { minister Moyersoen )
temperen wel de wetgeving en pleiten
ook voor een welwillende houding vanweg de gemeentelijke overheid, maar
deze adviezen gelden alleen voor foorreizigers. Voor deze groep woonwagenbewoners is de toestand dan ook veel
beter.

Het is nu meteen begrijpelijk, dat zulke
tijdelijke verblijfplaatsen er vlug wanordelijk gaan uitzien. Het gebeurt nu
echter maar al te dikwijls dat de politie
zonder enig onderzoek de gehele groep
woonwagens van de gemeente verjaagt,
zogezegd omdat het terrein slordig is.
Op deze wijze wordt elk kon takt tussen
overheid, openbare diensten of maatschappelijk werk enezijds en rondtrekkenden anderzijds verbroken.

vaste standplaatsen
gevolgen
Het is nu juist door het ontbreken van
een wetgeving dat de rondtrekkende
niet rustig ergens kan verblijven. Hij
mist immers alle zekerheid. Ook heeft
hij geen recht op de grond waar hij
voor een ogenblik staat. Tal van gemeenten verbieden de woonwagen-bewoners op hun grondgebied te blijven
staan. In de kleine gemeenten is men
soms heel wat toegeeflijker. Meestal
echter zijn deze gemeenten ekonomisch
niet interessant voor de woonwagen-bewoner. In enkele grotere, vooral randgemeenten duit de overheid ( en ook
de bevolking ) de woonwagen-bewoner
reeds van oudsher. Zulke randgemeente is bievoorbeeld Wondelgem bij Gent.
Op deze plaatsen hebben nu Concentraties van woonwagens plaats, die zeer
veel moeilijkheden met zich brengen,
aangezien deze paatsen niet berekend
zijn om sociaal, ekonomisch en ruimtelijk aan deze mensen plaats te bieden.
Dit alles brengt tevens met zich, dat de
woonwagen-bewoner zijn kinderen niet
naar school kan sturen en dat hij zelf
onbereikbaar blijft voor officiële diensten. Aldus blijft de rondtrekkende ook
verwaarloosd, zijn papieren bereiken
hem immers niet of veel te laat. Wenst
hij te veranderen van beroep, dan moet
hij eerst een stuk grond huren op de
plaats waar hij eventueel het beroep
van loontrekkende zal uitoefenen. Inmiddels zijn er tamelijk veel trekkers
die zulk stukje grond huurden : ook zij
die van daaruit met auto uit leuren
gaan. Anderen blijven trekken, hier en
daar plaats zoekend om te verblijven.
Op deze plaatsen ontberen zij echter
meestal water en sanitair en zijn zij
enkel aangewezen op de goede wil van
de geburen. Deze bereidwilligheid van
de plaatselijke overheid en geburen is
vlug gekend onder andere rondtrekkenden, zodat weldra deze gemeente overstroomd wordt door woonwagens. Zo
hebben in de winter van 1969 grote koncentraties plaatsgehad in Anderlecht.

Uit verschillende kontakten met burgemeesters, COO's en andere plaatselijke
overheden blijkt dat de reakties op de
huidige koncentracies van woonwagens
zeer negatief zijn. « De gemeente zou
dit moeten verbieden », wordt er geantwoord. Anderen zeggen : « Ze zouden
moeten weggejaagd worden » of « zij
kunnen toch huizen vinden » of iets dergelijks. Bij al deze uitspraken en beoordelingen wordt ten hoogste een alternatief gegeven. Nooit wordt echter
rekening gehouden met de verlangens
en het oordeel van de woonwagen-bewoner zelf. In een tijd van « inspraak »
beslist de medemens voor hem. Hoe
goed de bedoeling van de medemens
ook moge zijn, zij is flagrant strijdig
met de beginselen van direkte demokratie. De Nederlandse socioloog Sietaram heeft in « Onderontwikkeld gebied
in eigen land », een studie over het
woonwagenprobleem in Nederland, vorig jaar aangetoond dat de integratie
van de woonwagen-bewoners niet zo
vlot verloopt, en dit spiits de daar zo
prachtig uitgeruste woonwagencentra.
Zijn onderzoek toont aan, dat de Nederlandse woonwagen-bewoner erdoor gegriefd wordt, dat hij ver van de bewoonde stad in prachtig uitgeruste
« getto's » wordt ondergebracht, zonder
ooit enige vorm van medezeggenschap
in het oprichten hiervan te hebben gekregen. Vooraleer dus zou overgegaan
worren tot het ter beschikking stellen
van terreinen zou zoveel mogelijk kontakt moeten opgenomen worden met de
woonwagen-bewoner. Uit één van de
verwezenlijkingen in dit verband vermelden wij graag de sociale enquête die
gehouden werd in het kader van « Zwac
luwnest », dat het werk voor rondtrekkenden in het Vlaamse land is. Van de
70 door maatschappelijk werker Paulus
Beckers ondervraagde gezinnen, zo
bleek het, was 95 % ontevreden over
het woonwagenbewoner-zijn omdat zij
zich verlaten voelen door de gehele
maatschappij. 90 % hoopte nochtans op
verbetering. De rondtrekkenden die de
Nederlandse centra kenden waren reeds

Aldus werd, gesteund door verordeningen, dit deel der bevolking geïsoleerd.
En nu nog wordt er van officiële zijde
dikwijls gedaan alsof deze groep niet
bestaat. Het wonen in een woonwagen
vormt op zich nochtans niet zo'n
groot probleem, maar wel de sociale
achterstand die er dikwijls uit voortkomt. Door de ruimtelijke isolatie kan
er eerst geen sprake meer zijn van een
behoorlijke hygiëne, is er geen onderwijs en bestaat ook de kans voor materiële voorspoed niet. Het ergste is
echter het gemis aan vriendschap van
de medemens, de sociale isolatie die
ontstaat door de ruimtelijke isolatie.

wetgeving
Gaat men nu na waar de problemen
hun diepste oorsprong vinden, dan komt
men uiteindelijk bij de wetgeving terecht, die voor de woonwagen-bewoner
steeds hard is geweest. De laatste tijd
verschijnen er in de pers allerlei voorstellen om deze wetgeving te veranderen ; wat wel ironisch klinkt als men
bedenkt dat er gewoon geen wet op
het trekken in woonwagens bestaat. In
vele gemeenten bestaat echter wèl volgende verordening : « Het is verboden
aan woonwagens langer dan 24 uur op
het grondgebied van de gemeente te
verblijven, tenzij met bijzondere toelating van de burgemeester. ( Uit de gemeentewet van 1836, art. 78 ). Daarenboven bestaat het dekreet van 14 dec.
1789, dat betrekking heeft op de gemeentelijke konstitutie ; de wet van 16
tot 24 augustus 1790, die spreekt over
de gerechtelijke organisatie ; de wet
van 28 mei 1888 die de kinderen van de
rondtrekkenden tracht te beschermen
door hen te registreren ; het koninklijk
besluit van 21 december 1965 dat betrekking heeft op de verblijfsvergunning en op de vestiging van vreemdelingen in België en dat de zigeunerkaart
verplichtend blijft stellen. Een wetgeving echter als zodanig ontbreekt in
verband met het « reizen ». Uit het geheel van een wetgeving die orde en
veiligheid voor de gemeente opeist — en
die ons normaal voorkomt — worden
de richtlijnen gehaald voor de rond-
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... in neder land kan een verband gelegd worden tussen
de nog heersende woning"
nood en het groeiend aantal
woonwagen-bewoners...
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genoemde mening toegedaan. « Zo grote
en mooie centra zijn niet nodig, » werd
gezegd. « Wij hebben liever kleine
standplaatsen tussen of dichtbij de huizen, dichtbij winkels, school, kerk en
openbare instanties. » Een voorbeeld
van standplaats is het terrein « Simkensheuvel» in Maaseik. Dit is ontstaan
door het privé-initatief. Het is het enige
in België dat specifiek voor rondtrekkenden werd opgericht en het werkt de
integratie in de hand. Het is echter
jammer dat er geen plaats is voor de
echte rondtrekkende, want thans zijn
alle plaatsen ingenomen door vaststaande wagens met domicilie te Maaseik. Waarom zijn wij nu fervente
voorstanders van het oprichten van vaste standplaatsen ? Omdat thans voor de
woonwagen-bewoner een gemis aan beroepsmogelijkheden bestaat. Bestaanszekerheid blijft hem ontzegd, want een
woonwagen-bewoner die wil overschakelen van zijn zelfstandig beroep naar
loondienst moet er zeker van kunnen
zijn ergens ongestoord te verblijven. En
het kind van de « trekker » is er al niet
beter aan toe : het ontbreken van degelijk onderwijs en bijhorende opleiding is opnieuw een gevolg van het gebrek aan vaste standplaatsen. En verder loopt de zwervende woonwagen-bewoner nog veel gevaar in aanraking te
komen met politie of rijkswacht. De politie krijgt nu eenmaal vrij dikwijls de
opdracht toegewezen, de rondtrekkende
door te sturen omdat de gemeentelijke
overheid bang is, dat woonwagen-bewoners ten laste zullen vallen van inwoners, overheid en COO. Ook dat zou met
het invoeren van vaste standplaatsen
kunnen veranderen.

besluit
Wij zijn van oordeel, het recht te hebben ons uit te spreken over de vraag
of de woonwagen-bewoner zich in een
woning moet gaan vestigen of niet. Er
zou wel moeten bereikt worden, dat het
gezin van de rondtrekkende door het
wonen in een woonwagen niet in een
sociaal isolement raakt. En inderdaad,
er kan in mindere of meerdere mate
sprake zijn van een sociaal isolement,
dat veroorzaakt is geworden door het
trekken zelf en tegelijkertijd docff het

nergens geduld worden. Door dit sociaal isolement werd de groeps-verbondenheid verstevigd en ging meteen
weer een rol gaan spelen bij de keuze
van het wonen. Een wisselwerking van
faktoren, een vicieuze cirkel ontstond.
Momenteel wil het overgrote deel van
de rondtrekkenden in zijn wagen blijven wonen — om het even of dit nu
trekkend of vaststaand gebeurt. In deze
tijd waarin de rechten van de minderheden erkend ( moeten ) worden, zou
men uit sociale bewogenheid dit recht
eveneens voor de rondtrekkende moeten opeisen. Niemand kan dulden dat
een deel van de samenleving uitgesloten
blijft van de welvaart waarin onze gemeenschap mag leven. Het princiep van
woonwagencentra blijft gelden, dachten
wij. In Nederland is het optrekken van
een regionaal centrum of kamp te overdreven gebeurd. Vooral onderwijs, ontspanning en zielzorg zouden via het ge-

wone buurtleven kunnen geschieden.
Via de ( welbepaalde ) standplaatsen
kan er universeel gehandeld worden en
kan het woonwagenwerk in koördinatie
met allerlei andere instanties optreden.
Daarvoor is een effektief werkend nationaal woonwagenwerk nodig, waaraan
de overheid subsidies verleent, waarvoor wetten door haar worden uitgevaardigd en waarop zij kontrole uitoefent. Betaald door de v.z.w. « Zwaluwnest », is in ons land voor ongeveer
2.000 rondtrekkende gezinnen één maatschappelijk werker full-time doende.
Negen vrijwilligers, in de provincies
verspreid, staan hem voor dit werk bij.
In Nederland daarentegen zijn 70 maatschappelijke assistenten samen met 150
kaderleden aan het werk voor ongeveer
4.000 gezinnen. Van subsidies is in ons
land nog bijna geen sprake. Wel zou
het ministerie van Kuituur binnenkort
een « Centrum voor Woonwagenwerk »

iHiW*i^:::

erkennen. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is men intussen bezig
met het verzamelen van dokumentatie
voor de rondtrekkenden, opdat een kaderwet voor hen zou kunnen gemaakt
worden. Enkele Bestendige Deputaties
van provincies subsidiëren nog wat, en
verder blijft de Nationale Loterij helpen zover het in het kader van haar
voorschriften mogelijk is. Veel meer
ankers waaraan de toekomst van de
rondtrekkenden kan vastgehaakt worden zijn er helaas niet. Want zo zal o.m.
een zo noodzakelijk nieuw home en
centrum voor maatschappelijk werk
( prijs ongeveer 5 miljoen fr. ) gebouwd worden in het centrum van
Oostkamp, maar vruchteloos bleef men
voor tussenkomst in de bouwkosten
aankloppen bij het ministerie van Justitie.
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k\ een vorige uitgave hadden wij een lovende bespreking

gewijd

aan

het

Je wordt wakker zonder dat nare weten dat je nu haastig
moet werken : het is immers zaterdag !
Je holt naar de brievenbus om je korrespondeutie op te
halen en « Wij » te bekijken : wat staat er in de bewegingswijzer ?
Je kijkt met hoofdpijn de vrije dag tegemoet : vrijdagfavond moet je hoogst nodig met een reeks biertjes doorspoelen.
De visser kijkt zijn lijnen na : zouden de zilvertjes zich
laten verschalken ? Hij moet vroeger uit de veren .. je
vindt geen baars meer dicht bij huis.
Je denkt aan zaterdag-van-vroeger : toen was het poetsen blinktijd. Met dweilen en emmers, stofdoek en ragebol, borstels en sponsen vloog de tijd in een mum voorbij.
Er was geen tijd om te koken en de kinderen bleven op
school eten, want die kregen nog les op zaterdagnamiddag.
Nu trekken ouders en kinderen 's morgens heel vroeg
hun vakantieplunje aan en per auto rijdt de ganse familie naar zee. Iedereen beschikt over meer vrije tijd, bijgevolg zijn wij uithuiziger geworden.
Enkel de leerkrachten moeten op zaterdagmorgen naar
school .. maar van leerlingen tot schoolpoort, alles
schreeuwt er dan nog meer van verveling.
Op zaterdagmiddag haal je uit de ijskast een kant-enklaarmaaltijd ; als de meeste huisvrouwen denk je er
niet meer aan het weekeinde voor het fornuis door te
brengen, en de zondagse kip wordt lekker tijdens de
week gegeten. De statistieken schijnen dat te bewijzen.
Dan lig je gelukzalig een paar uurtjes tussen de bloemen
en onder de jasmijnboom van je achtertuin te soezen. Ergens ver weg klinken de toptien der Nederlanden uit de
transistor van je tiener. Studeert die niet op zaterdagmiddag ? Maar je bent te gelukkig in de zon om je er
boos om te maken...

laatste boek van Jet Jorssen, nl. : « Een tijd voor
Wolven ». Inmiddels hebben

wij

haar

persoonlijk

leren kennen. Een blonde,
levendige vrouw met klare,
heldere kijkers. Je voelt je
dadelijk thuis bij haar. Het
is niet nodig vele vragen te
stellen.

Het

vertellen

zit

haar in het bloed. Ze doet
het spontaan en hartelijk.

Toen de oorlog uitbrak was
J e t Jorssen nog niet lang afgestudeerd
als
onderwijzeres.
Overtuigd Vlaamsgezind koos
zij de weg die ook voor haar
veel pijn, ellende, veel mizerie
zou medebrengen. Zij had maar
één broer en was zeer aan hem
gehecht. In 1944 trouwde zij
met Karel De Cat. Omstandigheden verplichtten hen naar
Duitsland uit te wijken. Het
was het begin van haar levensdrama !

gegeven in eigen beheer, wat
uiter.-ri'-.d een dwe -'aak is. Gelukkig waren er de toelagen
van de Koninklijke Vlaamse
Akademie en het ministerie om
een en ander op te vangen. Van
meetaf aan waren de kritieken
zeer gunstig. Niet minder dan
Willem Elsschot .sprak zich zeer
lovend uit. Eveneens Hubert
Lampo en Filip De Pillecijn.
Dit betekende voor een beginnend auteur een hart onder de
riem.

zware tijd
Haar idealistische broer —•
een jong student — meldde
zich als Vlaams soldaat. Vlak
voor het einde van de oorlog
werd hij vermist. Jet Jorssen
was inmiddels zwanger geworden. Aanvankelijk verblijvende
te Hannover — waar vele nachten in de bunker werden doorgebracht — vond zij onderkomen in een tehuis voor aanstaande moeders. Dit was gelegen in een zeer rustige streek
van het Harzgebergte waar
men even de oorlog vergeten
kon. Jet Jorssen was de laatste
om te vermoeden dat al haar
belevenissen uit die tijd eens
een rijke inspiratiebron zouden
betekenen voor haar latere romans.
Naar Vlaanderen teruggekeerd wist zij aan de vangarm
van de repressie te ontsnappen.
Dank zij haar baby bleef het
bij. talloze
ondervragingen.
Haar man had heel wat minder
geluk. Het was ook voor haar
een zware tijd om het hoofd
boven water te houden.

schrijfdrang
lil 1949 ontstond voor de eerste maal de onweerstaanbare
behoefte naar de pen te grijpen
en eruit te gooien wat reeds
lang te wroeten lag. Het werd
een repressieroman die geen
uitgever vond, o.m. wegens de
aard van het onderwerp. Zelf
was zij ook niet helemaal tevretien over haar eersteling. Inmiddels had zij contact genomen met « Rode Kruis » voor
het opzoeken van haar broer.
Verscheidene malen reisde zij
naar Duitsland en ontdekte
tenslotte zelf, wat zij reeds
lang vermoeden kon. Haar enige, jonge en l^nappe broer was
gesneuveld niet lang voor de
kapitulatie. Deze schok is zij
nooit geheel te boven gekomen.
Z a onstond in 1950 de roman
« Vermist » waarin zij haar
groot verdriet poogde weg te
schrijven. Dit werk werd uit-

wanhoop
Niet lang daarna sloeg het
leven opnieuw keihard toe. J e t
Jorssen verloor namelijk haar
enig dochtertje. De hoop op andere kinderen werd nooit vervuld. Haar pen zweeg enkele
jaren lang. Alleen haar groot
vertrouwen in God en de liefde
tot haar man hielpen haar door
de
donkere
wanhoopsjaren
heen. Toen kreeg de schrijfvirus haar weer te pakken en
verscheen « Hotel voor Vrouwen ». Het boek verhaalt haar
ervaringen in de kraaminrichting in het Harzgebergte. Het
is een boeiende confrontatie
van verschillende vrouwenkarakters. Het werk kreeg tal van
gunstige kritieken, maar het
was een onooglijke editie op
krantenpapier. Dit jaar werd
deze roman heruitgegeven door
de « Boekenclub » van de uitgeverij Beyers. Het is een
prachtige, zeer verzorgde uitgave geworden. In 1960 verscheen «Wat baat het, Agnes»?
dat prompt door het Davidsfonds uitgegeven werd. Hel
werd haar meest poëtisch boek.
Vlak daarop schreef zij op aanvraag van de Standaard, een
jeugdroman « Figuranten gevraagd ». Het werd zo goed
ontvangen dat er een vervolg
verscheen : « Figuranten in het
zadel ». In 1968 schreef zij een
priesterroman
« De smalle
weg ». Het is de geschiedenis
van een moderne Maria-Magdalena, die hartstochtelijk verliefd geraakt op een priester.
Door zijn groot geloof houdt
deze .stand. Ook vrijzinnigen
waren vol lof voor dit werk.

doorbraak
Met « Gevecht om een dode
vrouw » ging Jet Jorssen ten

heel ander en moeilijk genre
behandelen : nl. het magisch
realisme. Deze roman betekende haar doorbraak op literair
gebied. Ook in haar ogen is dit
haar beste werk.
Gedurende een vijftal jaren
heeft zij in het magazine «Zie»
de rubriek « Moderne Problemen » behandeld. Om de week
moest zij een door de lezers opgegeven probleem
uitdiepen
over een hele pagina. De uitwerking van die problemen
was psychologisch zo goed verantwoord, dat verschillende leraars deze artikels in de klas
gebruikten als tema voor sommige lessen. De uitgeverij Lanno werd dadelijk bereid gevonden om een selektie van die
opstellen te bundelen onder de
titel « Speel niet met het Geluk ». Haar laatste werk « Een
tijd voor wolven « verscheen
in 1970. Het is een anto-oorlogsroman die hoofdzakelijk op ware gegevens berust en een aangrijpende aanklacht inhoudt.
Volgend jaar zal er in « Boekenclub » een omnibus verschijnen, d.w.z. een samenbundeling van haar drie oorlogsromans, wat wij een zeer- gelukkig initiatief noemen. Trouwens deze romans zijn werkelijk tijdsdokumenten. Op een
objektieve wijze worden de gevoelens weergegeven waardoor
zovele mensen bezield werden.
Als tegenhanger van de « officiële » geschiedenis zijn dergelijke
oorlogsromans
meer
dan noodzakelijk.
Gelijk welk werk van J e t
Jorssen de lezer in handen
krijgt, is hij geneigd het in één
adem uit te lezen. En dat betekent al heel wat. Haar verhaaltrant is vlot, boeiend en
direkt, wars van alle gezochtheden.
Toen wij haar vroegen of zij
door haar vrouw-zijn meer
moeilijkheden meent gehad te
hebben om door te breken, kregen wij een bevestigend antwoord. Zij is overtuigd dat een
vrouwelijke auteur aanvankelijk minder « au sérieux » genomen wordt dan een man. Alvorens een vrouw in de literaire wereld aanvaardt wordt,
moet zij al heel wat bewijzen
geleverd hebben van haar talent. Wat Jet Jorssen betreft
zijn die bewijzen al lang geleverd. Zij is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een vaste
literaire waarde.
Jet Jorssen heeft nog vele
plannen. Zij mag overtuigd
zijn dat wij haar verdere evolutie met grote belangstelling
volgen.

hilda u.

Natuurlijk kan je in de namiddag naar de stad om de
warenhuizen te doorworstelen op zoek naar een nieuwe
jas voor Hansje. Je bent opgelucht als aan de vestimentaire noodzakelijkheid weerom is voldaan Je loopt terug,
opgeslorpt door een luie massa die in dikke rijen langs
de etalages kleeft : het lijkt wel op een invasie van processierupsen...
Je ziet 's avonds de vromen naar de mis trekken : je
weet dat er veel volk is en dat de pastoor te moe is om
nog lang te preken. Je zou ook wel de gewijde ruimte
in-willen, maar je zit nog alleen op het terrasje en het
bier smaakt...
Natuurlijk blijf je dan 's avonds thuis : dansen is op
vrijdagavond leuker en nu het zomer is blijven de dansfeesten van de VU-afdelingen achterwege. Je kijkt naar
Mannix, alhoewel je hem een sadist vindt, maar Peggy
heeft een prettige snoet. En je hebt nog altijd « Echo »,
zodat je er warempel de werkonderbrekingen van het
radio- en teeveepersoneel bij vergeet.
Dan moet je tenslotte naar bed en je hebt zo het vreemde
gevoel dat met de zaterdag ook een stuk van de zondag
voorbij is.

huguette d.b.
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• Van kunstschilder
Gaston
Theunyck
(Diksmuide)
verschijnt dezer dagen een monografie, die gisteren te Diksmuide werd voorgesteld door de
heren Godfried Lanno, Hedwig
Speliers en Antoon
Vander
Plaetse.
• Van heden 19 juni tot 5 juli
stelt Roger Serras schilderijen
ten toon in « Onder de halken
An-Hyp », Zuidzandstraat 41 te
Brugge.
• In het « musée Marmottan »
te Parijs werden 120 schilderijen van Claude Monnet
(wiens werk « Impression Soleil Levant » aanleiding gaf tot
de benaming «impressionisme»
van deze strekking in de schilderkunst) jeugdtekeningen en
korrespondentie ondergebracht,
waar ze permanent zullen tentoongesteld worden in een
soort « musée Monnet ». De
w^erken stammen uit de nalatenschap van Michel Monnet,
zoon van de schilder. Er bevinden zich ook enkele schilderijen o.a. van Renoir, Sisley,
Berthe Morisot en Jongkind.
• De « Stichting Marcus Gerards » die zich zeer aktief en
met succes inspant voor de monumentenzorg, het stedeschoon
en de stadskernvernieuwing
te
Brugge, heeft een beroep gedaan op de medewerking en de
steun van andere socio-kulturele verenigingen, ten einde gezamenlijk studies te ondernemen, akties te starten en gemeenschapvelijke
doelstellingen na te streven. Deze oproep
werd bijzonder gunstig onthaald en talrijke verenigingen
(w.o. de VTB) traden toe. Deze
samenbundeling van krachten
zal ongetwijfeld een ruimere
en intensere gemeenschappelijke werking bevorderen. Kontaktadres : Stichting MarciLS
Gerards, Stijn
Streuvelsstraat,
58 te Brugge.
• Een zeer interessante studie
over Michel de Ghelderode —
volgens de burgerlijke stand
Adolphe Martens, een oerVlaamse naam — is verschenen
van de hand van Roland Beyen:
« Michel de Ghelderode ou la
hantise du masque », Paleis der
Akademieën, 538 blz, naar het
heet een zeer vlot lezende kritische biografie, die een verhelderend licht werpt op de gekomplekseerde persoonlijkheid
van deze Frans schrijvende
(doch zeer goed Nederlands
kennende) Vlaming.
• Op initiatief van de heer Jozef van Overstraeten, voorzitter van de Vlaamse Toeristenhond, heeft deze vereniging een
jaarlijkse dr. Oskar de Gruyterprijs gesticht, ter aanmoediging van de Vlaamse Beroepstoneelkunst.
Dit jaar, tergelegenheid van
het 50-jarig bestaan van de
VTB zal de prijs verdubbeld
worden. Hij zal worden toegekend én aan een dame en aan
een heer om een opmerkelijke
prestatie tijdens het afgelopen
toneelseizoen te onderstrepen.
De prijzen bestaan uit twee gedenkpenningen en 2 X 15.000 fr.
De jury samengesteld uit de
toneelrecensenten
van
de
Vlaamse dagbladpers komt samen op woensdag 23 juni, om,
de aktrice en de akteur aan te
duiden.
In de maand september worden beide prijzen dan gedurende een korte plechtigheid aan
de bekroonden overhandigd.

Het jongste nummer van het « Vlaams Muziektijdschrift » bevatte enkele bijdragen van insiders uit het Festival van Vlaanderen, dat zowat stormenderhand de belangstelling in binnen- en
buitenland veroverde.
Jan Briers leidt dit « festivalnummer » in met « Basisprincipes
voor een feestelijk Festival van Vlaanderen ». Hij pleit o.m. voor
een beperking der regionale programma's, zodat automatisch de
minst interessante wegvallen. Aldus pleit hij impliciet ook voor
het toekennen van subsidies aan echt-belangrijke festivalprogramma's, voor de avonden met het grootste aantal aanwezigen en de
hoogste kwaliteit. Hij bepleit ook een soepele beoordelingsformule, want een bepaald ensemble presteert nu eens minder dan
weer beter. In dit verband verwijst hij naar het BRT-kamerorkest, dat in het Gentse stadhuis een slecht onthaald koncert speelde en een paar jaar later in de opera voor een topprestatie instond.
Na ook de nadruk te hebben gelegd op het opsporen van eigen
Vlaamse organismen, om ze in het festival in te schakelen, besluit
hij als volgt : « Wanneer het Festival van Vlaanderen eens dat
scherp gewetensonderzoek zal doorvoeren (en dat lijkt mij onvermijdelijk, zelfs in een zeer nabije toekomst) zullen de organisatoren en programmators de hoogste eisen moeten stellen, nog
meer op hun tellen letten, geen steun meer ontvangen voor nutteloze inspanningen, in verstandig overleg samen plannen en realiseren. Na bijna vijftien jaar wordt het tijd ».
acht vaststellingen
Ignace De Keyser maakt acht
vaststellingen in verband met
het FvV : het is een typisch
verschijnsel van het na-oorlogs
muziekleven in Europa dat de
koncertfunktie van de muziek
werd hersteld. Er zijn zelfs
festivals die niet alleen een
kwijnend muziekleven hebben
gerestaureerd maar voor een
alternatief van het klassieke
koncert instaan, zoals de festivals van avant-garde muziek,
de jazz- en popfestivals of zelfs
verscheidene funkties in één
festival verzoenen.
Tweede vaststelling : het
FvV maakt een keuze uit de
koncertstijl met een voorkeur
die gaat naar die stijlen, die in
de geschiedenis teruggrijpen,
die het konservatiever karakter
verklaren vergeleken met ande-

re festivals. « Het FvV verklaart zich een resoluut tegenstander van een labo voor experimenten ».
Derde vaststelling : de keuze
der uitvoerders wordt vaak
door gezaghebbende recensenten bepaald en domineren
soms meer door hun naam dan
door hun kwaliteiten. Voor het
FvV dragen de belangstelling
voor de uitvoerders en de daaruit voortvloeiende opties op
het programma bij tot zijn
zelfaffirmatie in het koncert
van de internationale muziekfestivals.
De vraag wordt gesteld of
de overheidssubsidiëring niet
voor elite-doeleinden afvloeit.
De overheidssteun stamt trouwens niet alleen uit nationale
bron, ook buitenlandse openbare instellingen steunen, terwijl bovendien het particulier
mecenaat instaat voor bijkomende steun.

omwerpen
Dit fotoalbum van A De Belder is een prachtig relatiegeschenk
waarin sfeer en stijl van de barokstad Antwerpen zeer goed tot
hun recht komen. Het is geen gemakkelijke opgave, monumenten en grote gebouwen op een eigen manier te fotograferen en
vooral om dat op een levendige wijze te doen. Daarom ook poogt
A. De Belder zo vaak als mogelijk de mens in zijn fotografie te
betrekken, aan welk streven we een reeks foto's over Antwerpen
en het Antwerpse volk danken, tot en met het uitgangsleven, dat
zoals iedere Vlaming weet nog steeds bloeit in de Sinjorenstad.
De Antwerpenaar aan het werk ie een ander tema dat tot zijn
recht komt, naast de folklore ,het toerisme, de nijverheid, de
kunst, enz .

De publiciteit is het onderwerp van de vijfde vaststelling die Ignace De Keyser
maakt i.v.m. het Festival van
Vlaanderen. De publiciteit is
gericht op komponist en uitvoerders, als een geheel, waarbij alle massamedia gebruikt
worden. De weerklank van het
festival in de pers is enorm te
noemen, waarbij de aangewende metodes in het persbedrijf
wel eens aanleiding tot onbehagen gaven. Ook de biezondere verhouding tot tv en radio
gaf reeds aanleiding tot kri-

tiek, des te meer daar de «special relations » tot tv en radio
beide instellingen toelaat eigen
initiatieven te nemen, meer
bepaald dan om commerciële
reclame de eter in te zenden,
waar dit strikt genomen niet
toegelaten is.
Men is het vrijwel eens over
de samenstelling van het oudere publiek : vrije beroepen, ge-

A. De Belder kan men een
klassieke fotograaf noemen, die
behalve enkele « uitschieters »
vooral verliefd blijft te zijn op
het oude, waardevolle Antwerpse stadsbeeld, zoals het
nog
bestaat,
ondanks
de
« beeldstormerij » die sinds
jaar en dag lelijk huis houdt in
de Scheldestad. Dit vljftalige
boek (Nederlands, Frans, Duits,
Engels en Spaans) wordt ingeleid door kunstsohilder-etser
Juliaan Severin, burgemeester
Craeybeckx, schepen Delwaide,
stadsarchivaris dr. J. Van Roey,
konservator dr. F. Boudouin en
stadsbeiaardiers J. Gebruers en
J. Haazen.
Het is al goed en wel, mooie
inleidingen te schrijven — en
dat geldt dan voor dit boek de
Dolitieke figuren onder de inleiders —, het is jammer dat
zoveel architekturaal schoon te
ontwerpen is ten offer gevallen
aan de betonnen hoogbouw,
soms waar daartoe helemaal
geen aanleiding was. Men kan
terecht het Antwerpse stadsbestuur verwijten, dat het geen
bouwpolitiek heeft, waarin reKening wordt gehouden met het
oude stedeschoon, dat de Antwerpse stadsvaderen niet aan
stadskernvernieuwing doen zoals dit in het oude stadsgedeelte zou passen doch heel eenvoudig de plaats ruimen voor de
bulldozer en voor de betonmolen.
Met al die grote gebouwen
echter wordt de stad er niet
schoner op. En groeit de stadskernbevolking niet aan. A. De
Belder schrijft ons ter zake :
« We hebben Antwerpen — niet
zoals Brussel — niet laten verfransen maar we laten onze
stad afbreken ». Alleen de kerken blijken te Antwerpen aan
de slopershamer te ontsnappen,
voor het overige worden hele
straten met de grond gelijk gemaakt zonder dat men eerst
onderzoekt of er geen andere
oplossing is. Bij voorbeeld oude

goede zelfstandigen en hogere
ambtenaren. Heel weinig lagere bedienden, kleine middenstanders en arbeiders. Nochtans beschikt men niet over
wetenschappelijke gegevens. In
hoever niet-traditionele koncertgangers door het Festival
aangetrokken worden via de
jeugd kon blijkbaar niet nagegaan worden. Aldus valt niet
na te gaan of het Festival hier
vernieuwend werkt, of er dus
van een expansie kan gesproken
worden.
Het Festival beantwoordt inmiddels aan een dubbele behoefte : het slaat een brug tussen de traditionele koncertseizoenen, wat sommige koncertdirekties toelaat, eventueel deficiet aan te zuiveren. Deze
omstandigheid komt echter
niet ten goede aan onze eigen
uitvoerders. De Belgische musici worden slechts sporadisch —
meestal als invallers — aangeworven en moeten in bijna geimproviseerde omstandigheden
werken met een betrekkelijk
geringe vergoeding.
Qua geografische spreiding
ten slotte verwijt steller de inrichters dat de overconcentratie van de festivalactiviteiten
m de steden niet altijd logisch
s daar bvb de belangrijkste
listorische orgels in onze streken vaak in heel bescheiden
plaatsen te vinden zijn.
Tot slot citeren we graag het
besluit van het artikel van Albert De Sutter « Festival van
Vlaanderen in Europees perspectief » : « Steeds in het zelfde perspectief menen we dat
het Festival van Vlaanderen
het enige is dat ontgroeide aan
de steeds toenemende bewustwording van een volk in casu
het Vlaamse volk. Op dit impuls steunen de grootheid en
de toekomst van een festival
dat velen ons thans kunnen benijden ».
Sw.
« Vlaams Muziektijdschrift »,
mei 1971, ANZ. Oudaan 22-24,
2000 Antwerpen.

gebouwen restaureren door de
oude gevel te bewaren of te rekonstrueren en het inwendige
tot moderne woning met alle
modern komfort ombouwen.
We verwijzen hier naar het vb,
van Brugge (ook al is het niet
100 % ideaal verwezenlijkbaar)]
waar men wel streeft naar
stadskernvemieuwing onder behoud (relatief dan) van het
oude, waardevolle straatsbeeld.
In dit verband mag de Brugse
Marcus Geraertstichting eervc^
vermeld worden : deze stichting heeft reeds ettelijke 14e,
15e en 16e eeuwse huizen niet
alleen van ondergang gered
dooh door grondige restauratie
onder eerbiediging van de oorspronkelijke stijl opnieuw ten
volle bewoonbaar gemaakt.
Het wordt tijd dat men te
Antwerpen zich bezint op deze
opdracht, die een historische en
kunstvolle stad als Antwerpen
niet mag ontlopen. Er zijn voorbeelden genoeg, behalve in
eigen land, kijken we ook
maar eens naar Duitsland
en naar Nederland
(waar
ondanks bepaalde inspannin»
gen
zoals in
Amsterdam
de publieke opinie aandringt
op een nog sluitender en vooruitstrevender
politiek
van
stadskernvernieuwing en stads<
kernrestauratie — Amsterdam
telt eventjes 5000 geklasseerde
gevels ).
Dit zijn een paar bedenkingen bij de derde uitgae van het
De Belder-album over onze
Vlaamse hoofdstad. Blijkens deze uitgave is Antwerpen nog
lang niet lelijk, en is het nog
steeds een kunststad in tegenstelling met Brussel, dat stilaan maar zeker een lelijk centrum wordt. Maar het is hoog
tijd dat het Antwerpse stadsbestuur het roer wende ! R.C
Uitgave A. De Belder, Den
Leeuwenbergstr. 41, ElsdonkEdegem (Antwerpen) — 306
Wz., 400 fr. — Verkrijgbaar in
de boekhandel .
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• In centrum « Ruimte », Ottde Kasteellaan 9 te Bonheiden
stellen Maria Caverneels, Marcel Andries, Gaston De Keyser, Eduard Gauthier, Oswald
Goovaerts en Frans Hellemans
op uitnodiging van KKK Muizen ten toon op 19, 20, 26 en 27
juni.

In een vraaggesprek met het weekblad « Knack » over kultüurbeleid zei minister Van Mechelen dat een van zijn studenten, een VU-schepen van kuituur, hem om inlichtingen kwam
vragen voor het kultuurbeleid in zijn gemeente. Dit is in de
eerste plaats een bewijs voor de ernst waarmee onze VU-schepen
zijn taak opvat en het getuigt daarenboven voor de noodzaak
van een degelijke informatie op dat gebied, en voor richtlijnen
en dokumentatie omtrent de moeilijkheden waarvoor onze mensen die met kultuurbeleid te maken hebben, kunnen geplaatst
worden. Een bijdrage tot deze noodzakelijke informatie is het
bock van Renaat Roels : « Gemeente en Kuituurwerk » dat
verscheen bij de Nederlandsche Boekhandel Kapellen. Bij dezelfde uitgever verscheen vroeger reeds een werk getiteld «Jeugd
en gemeentebeleid » dat eveneens gedeeltelijk het kulturele aspekt, zij het dan specifiek voor jongeren, aanraakt.

gemeente en
sociale funktie
-Na de omschrijving van het
begrip kuituur onderzoekt de
auteur de sociale funktie van
het plaatsflijk kultureel werk.
Verlichtin ' en Romantiek beklemtonen kennis en traditi« : de Vlaamse beweging
als kmd der Romantiek richt
zich naar de volksontwikkeling als middel tot nationale
bewustwording De auteur gaat
de 3 aspekten der kuituur na :
bewaring, schepping, spreiding,
waarna hij handelt over kultuurbemiddeling en beleving.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van het kuituurwerk in
de gemiddelde Vlaamse gemeente, waana het plaatselijk
kultureel werk in Vlaanderen
kritisch bekeken wordt. Speciale hoofdstukken worden gewijd
aan kultuurbeleid en gemeente en aan de gemeentelijke
kulturele raad, evenals aan de
kulturele centra als werkruimten voor kultureel werk. Het
laatste hoofdstuk neemt een belangrijk aspekt onder de loep :
de gemeente en de financiering
van het kultureel beleid.
Het boek van Renaat Roels
biedt naast informatie over begrippen en mogelijkheden ook
heel wat stof tot nadenken en
tot diskussie. Daarom is vooral
wie, zij het omwille van zijn
funktie of mandaat, zij het uit
belangstelling voor kultuurspreidüig, in het onderwerp be-

lang stelt, dit boek een noodzakelijke lektuur. Ter kennisneming en ter meditatie.
Renaat Roels, onderzoeksleider bij het Centrum voor
andragogisch onderzoek, is verbonden geweest aan de Stichting Lodewijk de Raet te Brussel, waarvan hij m 1968 voorzitter werd. Onder zijn impuls
werd het Kadercentrum voor
Kultureel Werk opgericht, dat
kursussen inrichtte voor medewerkers in vormingswerk voor
volwassenen en studieweekemden om de gemeentelijke kulturele raden, en een meer sistematisch gemeentelijk kultuurbeleid te stimuleren.
Hij
schreef ook talrijke wetenschappelijke studies. Zijn boek
over « Gemeente en Kultureel
Werk » bevat behalve een negental hoofdstukken over het
in de titel aangegeven onderwerp ook een viertal bijlagen:
richtlijnen van het ministerie
en een omzendbrief ; de procedure voor erkenning van een
gemeentelijke kulturele raad
en het koninklijk besluit betreffende toelage voor een gemeentelijk kultureel centrum.

ongunstige positie
In zijn woord vooraf stelt de
auteur reeds onze ongunstige
positie vast in het vergelijken

• Tot 30 juni stellen Michel
Bracke en Denijs Goossens
resp. houtgravures en beeldhouwwerken
tentoon in de
kunstgalerij Ledeganck, Boelo/re 15 Eeklo, dagelijks uitgenomen 's maandags.
• Latemse Galerij, Dorp SintMartens-Latem, tentoonstelling
Robert Aerens (retrospektieve)
van 10 tot 27 juni 1971.

kuituurwerk
met Nederland en de Bondsrepubliek, wat de administratieve uitrusting der gemeenten
voor een eigen kultuurbeleid
betreft.
Revelerend is het
hoofdstuk dat antwoordt op
de vraag : « wat is kuituur '' »
Hier treedt een zeer breed en
nieuw kuituur begrip naar voren. De auteur stelt een moderne opvatting van kuituur
naast het traditioneel elitair
begrip. Dit moderne begrip
omvat naast de wetenschap als
verklarende, de moraal als zedelijke, de kunst als expressieve kuituur, ook nog een « sociale » en een «technologische»
kuituur, waaronder men de
maatschappelijke orde en de
produktie van materiele goederen verstaat.
De auteur stelt deze « dinamische » tegenover de vroegere
« statische » opvatting. Dergelijke verruiming van het begrip zelf is natuurlijk voor
kritiek vatbaar.

demokratisering
en expansie
De tendens naar een dinamisch kultuurbegrip en naar
een demokratisering beantwoordt weliswaar aan de tijdsgeest, en de billijkheid van
een principiële gelijkheid der
kansen kan niet betwist worden. De Franse socioloog Ray-

mond Aron heeft in een boek
over de vooruitgang o.m. gezegd : « De gelijkheid der kansen kan alleen op bepaalde gebieden kunstmatig gemaakt
worden, bv. in het kansspel
waar de verhouding tussen de
beweging van de kogel en het
punt waar hij ophoudt met rollen eenvoudigweg niet kan berekend worden omdat alle
vlakken even groot zijn. De
Dntplooiing van de mogelijkheden van eenieder willen bereiKen is een onbereikbaar ideaal en zal het blijven... », Aron
ivijst er trouwens op hoe niemand het percentage der individuen die genetisch of psichologisch voor hoge studies geschikt zijn, kent. Daarom zullen zowel de demokratisering
van het onderwijs als de kultuurspreiding in hun uitwerking steeds beperkt
blijven
door deze imponderabilia, hoezeer ook hun doelstellingen
breed dienen genomen te worden. Deze breedte mag echter
nooit aan de kwaliteit schaden.
Wat de uitbreiding van het
begrip kuituur naar het terreia
der maatschappelijke strukturen en technologische realisaies betreft, moeten wij eraan
toevoegen, dat een groot aantal
sociologen, sedert Tönnies, het
onderscheid tussen kuituur en
civilisatie zeer duidelijk trekken en dat zowel de strukturen
als de techniek tot het laatste
behoren.

Na heel wat moeilijkheden
(slijtage ?) is er dan toch
weer schot gekomen
in het humorfestival van Heist-Dumbergen gepland eind
juli. Huib Gobert,
de simpatieke inrichter, kan weer
met een « plezant »
programma uitpakken. De drie Nederlandse « equipes »
die er in de arena
zullen komen tegen
V l a a m s e ploegen
werden onlangs aan
de pers voorgesteld.
Wij h e r k e n n e n
naast Gobert, uiterst rechts, nog :
Jules Decorte, Doctorandus P., Dimitri
Van Toren, André
Van den Heuvel
enz. Veel sukses met
de geestigheid...

• St. Martens Latem is een hegrip in de
kunstgeschiedenis.
Het ministerie van Nederlandse Kuituur, de Latemse Kunstkring en het koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen zullen een volledige inventaris opmaken over alles wat verband houdt met leven en werk van kunstenaars
die te Latem gewerkt hebben :
opsporen van oude en nieuwe
documenten,
interviews
met
levende tijdgenoten,
kortom
sistematische
wetenschappelijke vorsing. Inlichtingen worden graag ingewacht bij L.M.A.
Schoonbaert,
Kon.
Museum
voor Schone Kunsten, Plaatsnijders straat 2 te 200 Antwerpen of bij Raf Van den Abeele,
burgemeester St. Martens Latem.
• Om Vlaanderen beter in
het buitenland te doen kennen
stelt de Vlaamse Toeristenbond
een jaarlijkse prijs ter beschikking van de landgenoot of de
buitenlander die zich het verdienstelijkst tegenover Vlaanderen heeft gemaakt in de buitenlandse pers, op eender welk
terrein, staatkundig, ekonomisch, sociaal of kultureel. Hij
verzoekt dus allen die op dat
gebied wensen in aanmerking
te komen, hem op het einde
van 1971 de artikels in kranten
en tijdschriften, de boeken of
andere dokumenten voor te
leggen. Een bevoegde jury zal
jaarlijks een keuze doen.
De meest
verdienstelijke
landgenoot wordt een prachtige
vakantie van een maand aangeboden in het land waar hij
Vlaanderen met de pen diende.
De meest verdienstelijke buitenlander wordt een even lant e en mooie vakantie aangeboen in Vlaanderen en wel met
een programma naar eigen keuze.
Alle briefwisseling naar de
voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond, St.-Jakobsmarkt 45,
Antwerpen.
De prijs werd reeds tweemaal toegekend : in 1969 aan
mevrouw dr. Gyulanné Vilmon,
Boedapest, Hongarije en in 1970
aan de heer Leo Poppe, Buenos-Aires, Argentinië.
• Bernard Henry, onze Vlaarrvse stuntman in pikante grootreportage, is terug van zijn reis
naar centraal en zuidelijk Afrika. Hij bracht, samen met zijn
kameraman Alain Massin, een
film mee van de nog primitief
gebleven uithoeken van tropisch « Eurafrica ». Zij filmden
er de diepste resten van eeuwenoude
tribale riten,
fetisj cursor aktijken enz. De documentatie die beiden meebrachten zal in ons land vertoond worden in de volgende
reeks van « Ontdek de Wereld », Paleis voor Schone Kunsten, te Brrissel.
• Tot 4 juli vindt in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten een tentoonstelling
plaats gewijd aan de Zuidafrikaanse grafische kunst.

W I J • 19-6-71

teevee
gevaarlijk medium

Snelheid in de berichtgeving kan een
groot voordeel zijn van televisie, maar
wanneer diezelfde mededeling achteraf
gekorrigeerd dient te worden, zijn de
gevolgen soms niet te overzien. Niet
dat het zondagavond zo rampzalig was,
maar leuk was het eigenlijk wel.
De nieuwsdienst kondigde namelijk
de overwinning aan van de PVV bij de
Uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen
in het gefusioneerde Diest. De zegeroes
bij de volgelingen van Vanaudenhove
was groot. Het Diesters vloeide welig
en de lokale supporters lachten liberaal
en gelukkig. Toen de journalist van
dienst de volstrekte meerderheid voor
Vanaudenhove aankondigde heerste
de vreugde alom in het blauwe hoofdkwartier.
Helaas voor de P W - e r s bleek het
bericht vals. Bij de definitieve stemming kwam Vanaudenhove tien stemmen tekort en dezelfde dag nog werd
een bestuursakkoord afgesloten tussen
CVP en BSP. De blauwen werden dra
groen. Moraal van de historie laat zich
raden.

—
een hele lading geheim materiaal in
handen.
Elf maanden later werd de bemanning vrijgelaten. Tijdens de kaping zelf
had de bemanning nog vruchteloos geprobeerd om de boordapparatuur en de
geheime dokumenten te vernietigen.
Kommandant Bucher en de bemanningsleden hebben pas na elf zware
maanden bekend dat zij inderdaad de
territoriale wateren geschonden hadden.
Over de spanningen en verwikkelingen
van toen heeft Michael Murphy een
dokumentaire gedraaid.

spe!

staking

Afgezien van de grond van de zaak
kan bij de BRT-staking toch de volgende bedenking worden gemaakt : is het
normaal dat een ambtenaar bij de BRT
voor hetzelfde werk meer zou verdienen
dan zijn koUega in een andere openbare
dienst ? Waarom zou een sekretaresse
op het Flageyplein meer dukaten in
ontvangst moeten nemen dan een juffrouw die dezelfde funktie op een ministerie uitoefent ?
Sommige BRT-betrekkingen zijn zo
specifiek van aard dat zij onmogelijk
met andere funkties kunnen vergeleken
worden, antwoordt men. Dit zou met
name gelden voor de artistieke prestaties. Waarbij wij wel even willen aanstippen dat wij van echt artistieke prestaties bij de BRT helaas weinig merken.
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zonder grenzen

(mvdb) De hervatting van het jaarlijkse internationale tv-spel-zonder-grenzen noopt tot enkele bedenkingen.
Wie in de waan was dat België zich ook dit jaar onder de zeven deelnemers
zou bevinden, is bedrogen uitgekomen : er waren ditmaal groepen uit GrootBnttannié, Frankrijk, Nederland, Italië, West-Duitsland, Zwitserland en uit...
Wallonië. Waar vóór de aanvang, bij de voorstelling van de groepen, deze laatste opgesteld stonden achter hun respectieve nationale vlaggen, zwaaide de
groep uit Ougrée-bij-Luik met een grote vlag met een haast even grote Waalse
haan. Daarna wilden deze Walen kennelijk ten aanschouwe van miljoenen TVkijkers in alle landen bewijzen dat zij hun eigen vlag verkiezen boven het Belgisch dundoek.
Toen voor een paar jaar een groep Vlaamse jongeren in het zuiden van
Frankrijk bij gelegenheid van hun deelneming aan een zangfestival, een leeuwenvlag en geen Belgische duekleur meevoerde, werd in « Le Soir » de onvaderlandse houding van die onverlaten streng gegispt. Tot op heden heeft het
vlaamshatende Brusselse boulevardblad, dat schuimbekt van razernij wanneer
Vlaamse padvinders het aandurven een leeuwevlag te hijsen boven hun vakantiekamp in Wallonië, de « chers amis Wallons » nog niet ter verantwoording
geroepen, laat staan de huid volgescholden.
De volgende week komt St. Niklaas-Waas aan de beurt. Zullen de Waaslanders ook de fierheid kunnen opbrengen hun deelneming te plaatsen in het teken
van de Leeuw ? En laten we bovendien hopen dat zij een beter figuur zullen
slaan dan het Waalse « vreemdelingenlegioen ».

pueblo
Als er tegen die dag van de staking
niets meer overblijft zendt de Vlaamse
tv op vrijdag 25 juni een gedramatiseerde dokumentaire uit « The Pueblo
Affaire ». Men zal zich herinneren dat
enkele Noord-Koreanen in januari '68
het Amerikaanse spionageschip USS
Pueblo kaapten. Samen met de bemanning kregen de Noord-Koreanen toen

Het bezoek dat LP Boon van de Florquin-ploeg
kreeg duurde van 10 uur 's morgens tot 11 uur
's avonds. Naast het reeds uitgezonden Ten huize
van... krijgen we nu nog een tweede konfrontatie met de schrijver van Abel Ghoolaerts en
noem maar op. We kijken met belangstelling
uit. Vrijdag 25 juni om 22 uur 10.

Het was maandag en tegen achten. Er werd aangebeld. Ik neem pas om achtuurtwintig de trein
naar Brussel en ik geloof helemaal niets van het
goud in de mond van de morgenstond, dus zat ik
nog in bed. Mijn vrouw die een nogal ontwikkeld
naderingsgevoel bezit, was al pro forma aangekleed en opende de deur, het was de nieuwe briefdrager van Hemelbredegem die in hei gat van de
deur stond. Waarschijnlijk met een stapeltje omslagen die te groot zijn voor elke reglementaire
bus, raadde ik vanuit mijn bed. Maar hij kwam
geld vragen, de nieuwe.
Je portefeuille eens gooien, riep mijn vrouw
naar boven.
Ik werd toch wat ongerust. Als het maar geen
deurwaarder is, dacht ik eerst. Maar dat kon eigenlijk niet want op dit uur zijn alleen mensen op
stap die moeten werken om geld te verdienen.
Mijn vrouw : « of wij al die revues van jou, die
dag- en weekbladen moeten blijven betalen ?» Dat
blijven had niets toevalligs, ik had gisteren nog gezegd : « blijven « Libelle-Rosita » en zo werkelijk
nog het lezen waard ? ».
Ik riep betaal alles wat kuituur is, ik slofte naar
de badkamer en legde de philip-shave aan tegen

GROENSTRAAT 84 - ANTWERPEN
(nabij Carnotstraat en Turnhoutsebaan)

KEIZERSTRAAT 2 - TERNAT
(nabij Marlet)

zei ik, maar vanavond lees ik stukjes uit het
« Staatsblad », je zult zien, Boudewijn I is een
echte humorist.

belgisch
staatsblad
mijn klein stukje baaideloos gebleven aangezicht.
Beneden klapte de deur dicht, mijn vrouw kwam
verslag uitbrengen over haar financiële verrichtingen. Het « Belgisch Staatsblad » had zij niet
meer betaald. Maar ik had de mond vol met een
tandenborstel en ik kon niet protesteren. Ik voelde dat iets me was ontstolen, ik had het natuurlijk uitgelokt toen ik nog alleen van kuituur wilde
horen, maar een echt humoristisch blad is zo
broodnodig in onze wereld die aan ernst ten onder gaat.
Nu moet ik hoogdringend naar de trein hollen.

Siaapi<amer 2 personen in
lichte eik of acajou + gratis
matras

8.900 F

Keukenkast
1,50 meter
PANOLUX + gratis tafel
4 stoelen in chroom

En des avonds las ik dus voor. Over het Koninklijk Besluit van 16 december betreffende de toelating tot het gebruiken van een speciale postzegel
van 10 november af. En over het besluit tot onderdrukking van de misdadige handel, gekend onder
de naam van handel in blanke slavinnen en protokollen. Ook nog over een besluit tot regeling van
de inhouding op pensioenen van bepaalde leden
van de geestelijkheid, de leden van de kloostergemeenschappen en hun weduwen. Over het besluit tot toewijzing aan de schatkist van een gezamenlijke som van 25 fr. aan naamloze giften geschonken aan de minister van Financiën.
Wat werkt onze koning hard, zei mijn vrouw.
Hij neemt ook zijn werk mee op reis, net als jij.
Kijk, hij heeft drie maanden lang zijn besluiten
ondertekend in Montril, nadien een maand in Zaratiz en drie weken in Kinshasa ook nog. En thuis
tekent hij alles twee keer : eens in Laken en eens
in Laeken.
frans-ios v e r d o o d t

in
+

Wandkast (teak of palissander) + gratis kader (reproduktie in kraaklak)

Zeer mooi en sterk salon,
driezit + 2 zetels + gratis
tapijt in zuiver w o l .

5.950 F

8.600 F

3.950 F

GRATIS SALON VOOR ONZE TROUWERS B l | AANKOOP VAN EET- OF SLAAPKAMER

BREKE

OPEN ALLE DAGEN, OOK ZATERDAG VAN 10 TOT 20 U., ZONDAG VAN 10 TOT 17 U.. DE WOENSDAG GESLOTEN.
*S MIDDAGS GESLOTEN VAN 12.30 UUR TOT 14 UUR.

WU - 19-6-71

18

piooooo
nog maar voor
de schoolmeester
De hervorming van het
onderwijs hier in België levert schier onuitputtelijke
gespreksstof en mèt de hervorming de oude kwestie
van de sport op school. Een
tijdje geleden publiceerde J.
Rijpens daarover in het blad
« Knack » een artikel, dat
naar onze bescheiden mening
de zaak positief benadert,
maar o.i. een beetje te vaag
blijft.
De auteur stelt vast dat
geen verzoening mogelijk is
tussen de sport op hoog niveau en de studies vanaf,
laten wij zeggen, hoger middelbaar onderwijs. Daarvan
uitgaande pleit hij voor hervormingen, in die zin dat
in de school de sport zodanig
zou beoefend worden dat de
sport buiten de school en na
de school er een logisch verlengstuk zou van zijn. In dat
verband wordt een Frans
eksperiment vermeld, waarbij tien jonge tennissers in
een school werden samensebracht. Zij kunnen er drie
uur per dag plus een halve
dag per week trainen, zonder hun lessen te verzuimen. Zowel wat de sport betreft als wat de studies betreft, lijken de resultaten
voorlopig schitterend.
Bij dit alles dienen toch
een paar bedenkingen gemaakt, denken wij. Een eerste is dat men duidelijk
moet stellen wat men verstaat onder sport op hoog niveau. Als daarmee bedoeld
wordt, edukatieve, rekreatieve sport, dan pleiten wij
mee voor « meer sport op
school », voor meer zorg
voor
de
lichaamscultuur,
voor een sportopvoeding die
een voorbereiding is op goedopgevatte
sportbeoefening
buiten en na de school.
Nochtans denken wij dat nu
reeds iets dergelijks mogelijk is en de vele jongens en
meisjes die tegelijk hun studies behartigen, en tegelijk
betrekkelijk
hoge
toppen
scheren in sporten als zwemmen, atletiek en t u r n e n (laten wij het voor de gelegenheid maar eens zuivere sporten noemen), bewijzen dat.
En men mag toch ook niet
uit het oog verliezen dat
sport op hoog niveau niet
noodzakelijk betekent dat
men honderd meter moet
lopen in tien sekonden rond.
Wie in deze tijd dagelijks
zijn tien minuutjes turnt, zo
maar tot heil der ribbenkas,
bedriift o.i. sport op hoog niveau. Doorgaans
verstaat
men onder sport op hoog niveau echter het vedettendom in de door en door ge-

kommercialiseerde
sporten
als voetbal, basket of wielrennen.
Deze is inderdaad moeilijk
te verzoenen m e t studies op
ietwat hoger niveau. Maar
is dat nodig ? Waarom zou
iemand die beroepsrenner
wil worden, Grieks-Latijnse
humaniora gaan volgen ?
Wie schrijnwerker wil worden, doet dat toch ook niet,
en wie boer wil worden,
evenmin. En als men dan
toch wil dat de school toekomstige vedetten de nodige basisopleiding zou geven,
dat men dan een zoveelste
gespecialiseerde afdeling oprichte. Tussen haakjes, wij
denken dat dit niet opportuun zou zijn, gezien de vedetten eigenlijk profiteren
van een soort uitzonderingspositie, en geen baat kunnen
vinden bij een grote hoeveelheid kwekelingen. Tegenover
de
kweekschool
voor vedetjes, tegenover de
aanpassing van het onderwijs aan de noodwendigheden van kommerciële, professionele sport staan wij
eerder afwijzend.
Dat fameuze Franse eksperiment kan ons ook niet
overtuigen. Vermits onderwijseksperimenten
doorgaans (en zelfs op voorhand)
slagen, zijn de bemoedigende
resultaten nog geen waarborg voor het sportieve en
intellektuele slagen van de
proefdieren. Drie uren en
meer per dag dezelfde sport
beoefenen, is in onze ogen
geen « sport », maar dressuur, en van aard om die arme jongens op minder dan
geen tijd de tennissport naar
de maan te doen wensen.
Verder vinden wij
zo'n
kliekje uitverkorenen een
pest op school. Wij zien ze
daar al lopen, de begenadigden. Als zij zelf niet beginnen te fokken aan een nek
van reusachtige afmetingen,
dan zullen anderen het wel
voor hen doen. En vermits
wij denken dat de school
eerder een kritische houding
tegenover personenkultus en
idolenaanbidderij zou moeten prediken, liever dan deze modeverschijnselen aan
te moedigen, hopen wij dat
men dit merkwaardig eksperiment ten onzent niet zal
invoeren.
En zeg, alles samen genomen, als het kommerciële
sportje vedetjes nodig heeft,
kan het dan zelf niet voor
de vorming van die heren
zorgen ? Het zogenaamde
gebrek aan tijd is nu toch
géén argument. Zou het niet
zijn omdat de opleiding tot
vedette kost, in plaats van
te renderen, dat men dat
onderdeel van de sportbedrilvioheid in de handen
wil duwen van de schoolmeesters ? Zoals men die
bra-"e man al zoveel in de
handen heeft geduwd. Behalve — voorlopig — een
aangepast loon.

onze knie
Er is zo een soort spreekwoord
dat zegt dat de geschiedenis er
helemaal, anders zou uitgezien
hebben, als de neus van Cleopatra, de Egyptische koningin
die destijds een vrijerijtje versierde met Antonius, er ook
anders had uitgezien. JSTu m e n
in ons onderwijs toch de geschiedenis aan het herzien is,
kan men misschien die fameuze neus beter vervangen door
een edeler lichaamsdeel van
een edeler mens : door de knie
van Eddy Merckx namelijk.
Wat wij de laatste week over
die knie te slikken hebben gekregen, het heeft geen naam.
Alarmerende berichten, wetenschappeliike
uiteenzettingen,
geruststellende
mededelingen,
paniekzaaiende geruchten, foto's waarop m e n moest zien
hoe de doorluchtige
lijder
m a n k liep. Wat was er dan m e t
die knie ? Die knie deed piin.
Maar, duurbare landgenoten,
een koers verleden zondag heeft
uitgewezen dat alles alweer in
orde komt, en tegen dat u deze
schamele woorden leest, straalt
alweer de zon boven Belgenland. Onze knie is genezen.

geen gevaar
Werkelijk, zo schrijft Mon
Arets als besluit v a n een artikel over de 24 uren van Le
Mans, het is onbegrijpelijk. Wat
is onbegrijpelijk ? Dat de
Franse r e n n e r Beltoise die autowedstrijd, w a a r a a n hij nochtans deelneemt, waanzin vindt.
Omdat de duur v a n de wedstrijd — een etmaal — het onmogelijk m a a k t dat de r e n n e r s
heel de tijd met hun volle aandacht bij hun werk zouden
zijn. Omdat het rechte stuk te
lang is, zodanig dat veel wagens tegelijk èn met te hoge
snelheid, de bochten ingaan.
Omdat het minder te m a k e n
heeft met werkelijke autosport,
dan wel met stom uithoudingsvermogen. Van in zijn gemakkeliike en veel veiliger zetel
vindt de Mon dat natuurlijk
allemaal onzin. Noch de koers,
noch de rechte lijn zijn te lang.
Hij zou subiet nog gaan zeggen
dat er geen schijntje van gevaar mee gemoeid is. En dan
draagt die wedstrijd nog zoveel bij tot de ontwikkeling
van de auto, nietwaar. Werkelijk, dat verstaan wij nu niet
van de Mon, zie. Ge kunt nu
voor het spektakelsportje zijn,
maar dan moet ge toch nog een
beetje redelijk blijven.
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Twee kloeke Vlaamse jongens Verheeck en Dierickx
merkenploeg met de groene- en de overwinningstrui
van
Luksemhurg...

van
dezelfde
uit de Ronde

politiek voetballers
Te Luik is er wat herrie geweest omdat de spelers van S t a n d a r d
ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen één der kandidaten, PSC-er Grafé, hadden gesteund bij zijn kampagne. Zij hadden namelijk h u n h a n d t e k e n i n g geplaatst op een foldertje, onder
de mededeling « dat zij voor Grafé w a r e n ». Naar wij horen, zoB
het niet onmogelijk zijn dat het zinnetje nog niet op het b l a d
papier stond, toen de spelers e r h u n h a n d t e k e n i n g op plaatsten.
Zo beweert altans Beerschotspeler Bare, die eveneens zijn «steun»
verleende. Het heeft volgens ons allemaal geen belang, m a a r de
dirigenten van Standard bleken toch niet in h u n nopjes m e t die
inmenging van hun spelers in de gemeentepolitiek en dat k u n n e n
wij best begrijpen. Stel dat de klub vroeg of laat eens iets wil
bekomen van het stadsbestuur, en dat zij daarvoor moet te biechten gaan bij de politieke tegenstrevers van degene m e t wie do
spelers zogezegd simpatizeren. 't Zou een « foef » k u n n e n worden.

sukses verzekerd
De lijst van de PSC, aangevoerd door de heer Grafé, heeft bij die
verkiezingen drie zetels bij gewonnen. Voor « Les Sports » was
het dus uitgemaakte zaak dat dit t e d a n k e n was aan die — vrijwillige ot onvrijwillige — steun van de Standardshotters. Voor
de volgende verkiezingen, aldus de krant, zullen de partijen ruzie
m a k e n voor de simpatiebetuigingen van de sportvedetten. Ge
zult er dus niks moeten van verschieten als de Volkunie in 1973
uitpakt met affiches waarop een levengrote Eddy Merckx de mensen de raad geeft « Faites comme moi — Doe gelijk Wij — V o t e ï
Union Populaire — S t e m t Volksunie », of m e t een slogan van J .
Ickx « Boven VU gaat er niks. Jacky Ickx ». Misschien doet Claudine ook nog h a a r duit in het zakje, m e t een brok levenswijsheid
onder de vorm van « Schiltz wast witter ». En dan zouden wij w e l
eens willen zien wie de Volksunie zou kloppen.

komt goed uit

Herhrandt op de sintel van de
Heizel. Wordt dit
week-einde
« zi]n » week-einde ?

H e r m a n Van Springel heeft dus, zoals wij en heel Europa h e t
voorzien hadden, de ronde van Italië niet gewonnen. In de beslissende ritten was hij, aldus de specialisten, niet bij de zaak, e n
toen hij achteraf zijn achterstand aan het goedmaken was, schoot
hij iets te kort. Het was de Zweed Gosta Petterson die het uiteindelijk haalde, nadat wij bijna een m a a n d lang zouden gezworen
hebben dat de Giro deze k e e r voor een Italiaan was.
Nu, veel verschil m a a k t het niet, want Petterson rijdt voor een
Italiaanse firma. En over firma's gesproken, wij denken dat d e
Italiaanse het prima doen. F e r r e t t i m e t Petterson de ronde van
Italië, Moltini m e t M e r c k x de ronde van F r a n k r i j k . Het k a n d a n
zo zijn dat « wij » de koereurs hebben, en de gloriol, m a a r de publicitaire voordelen en de centen, die blijven in Italië. E n voor de
rest blijven wij geloven dat alles in de grote koersen echtig e n
techtig waar en serieus is.

waarom ?

De V.T.B, is OOK voor
ZAKENLUI !

u

—

E K O N O M I S C H • a a n t r e k k e l i j k e reizen tegen voordelige
prijzen.
— M O D E R N E SERVICE : de V . T . B , is er volledig op i n g e r i c h t o m
de stroom van reislustigen een moderne
service te geven.
— E N O R M E KEUZE : speciale brosjures voor
— charterreizen
— m e t eigen auto, l i j n v l i e g t u i g o f
per t r e i n
— huwelijksreizen
— vakantiewoningen
— studievakanties
Voor alle i n l i c h t i n g e n : het v e r t r o u w d e adres

V L A A M S E T O E R I S T E N B O N D v.z.w.
St-Jakobsmarkt 45 - 2 0 0 0 Antwerpen
Vergunning Kat A - nr 1 185

LIDMAATSCHAP VEREIST
Telefoon ( 0 3 ) 3 1 . 0 9 . 9 5

Sport-nog-altijd-70 wijdde verleden week een hele bladzijde
(hoofdzakelijk foto's) aan de
vrouwelijke voetbalscheidsrecht e r s hier te lande. Op de gewon e diepzinnige wijze w e r d i n
't kleine bijgaande stukje t e k s t
de v r a a g gesteld w a a r o m een
vrouw wil arbiter spelen. Al3
mogelijke
motieven
werden
weerhouden : de aanstekelijke
voetbalinteresse van h u n m a n ,
een drang om de m a n n e n te tan e n dat de v r o u w e n het even
goed k u n n e n (een soort sportdolle-mina's zo m e n wil), enige
frustratie die op h e t voetbalveld kan afgereageerd worden.
Allemaal mogelijk. Of ligt h e e l
de kwestie besloten in de laatste zin van het « Sport 70 »artikel : « De v e n t die u i t r i e p
dat vrouwelijke scheidsrechtersbenen schandalig zijn, dat
het broekje van de scheidsrechter volgens het boekje immers
tien centimeter boven de knie
mag komen, die vinden we echt
een kwezel ». Wij van « W I J •
vinden dergelijke redenering in
deze tijd van hot-pants m a a r
aan de flauwe kant.

« n j • 19-S-71
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Aanbevolen

Huizen

E.S. Z W E M B A D E N

TUINEN DEMEYERE
V i j f wegenstraat 13 - Izegem
Tel. 0 5 1 / 3 1 6 . 2 3
Kost m i n d e r d a n U d e n k t I
4.000 t e v r e d e n k l a n t e n I n
West-Europa.
Referenties in het ganse l a n d .

PAPYRUS
Boek- e n Papierhandel
Zaakvoerder > Fons Labeatt
d e Ribaucourtstraat 7
( n a b i j tiet Sint-Jansplein)
SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon t (02)28.87.09
(ll-Xll-71)
Bezoek

CASTHOF LINDENHOVE
Koud en w a r m b u f f e l

Lauwereys - De Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer.
w e k e l i j k s e rustdag : w o e n s d a g
Bellestraat 4 9 • H e k e l g e m
Tel. 0 5 3 / 6 8 7 . 4 0
(ll-Vl-71)

H. PELEMAN.MARCKX
V a n d e n Nestiel 16, A n t w e r p e n
Tel. 39.19.27
TV . RADIO . ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN - HERSTEL' I N G E N A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
13.500 f r . I.p.v. 18.950 f r .
A n d e r e m e r k e n grootste k o r t i n g
lan. 7 1

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonch
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
M a t i g e prifs
Voor W e s t - V l a a n d e r e n '
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Z w e v e z e l *
t e l . 051/612.84
(l-XII-71)

« PIET POT »
A n t w e r p e n ' * gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraaf 4
(bij Suikerrui)
O p e n v a n a f 8 u u r 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten
(l-XII-71)

Bezoek a Casthot
DE VEERMAN »
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde
Tel. 0 5 2 / 3 3 2 . 7 5
Mosselen - Paling
Uitbater • Jan Brugmant
Iaa71
Te Steenokkerzeel
bezoekt elke V l a m i n g
h e l HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

DE APPEL
Fuérlsonpl. 6 - rechtover kerk
op e e n paar 100 m. v a n
< Vlaams K o n f e r e n t i e - o o r d
de Ham »
Uitbater Walter DOCKX
Tel. 59.75.86
Voor een zwembad, voor een
goede grasmaaier. Firma

N.V. LODE DE COCK
Machelse s t e e n w e g 1-5 - Hove
Tel. 55.47.64 - O p e n zaterd. 6 u .

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

CORTHALS
Kattesiraat 20 - Aalst
Tel. 053/244.80
Bekendste k o f f i e h u i s
uit DENDERSTREEK

LIERSE VLOERHANDEL
Lisperstraat 49 • Lier
Tel. 70.14.71
VLOEREN - OPEN H A A R D E N
TAPIJT

WILLEBROEKSE
METAALBOUW

Groepen
en

P.V.B.A.
Egmont e n Hoornestraat 15

Willebroek
Industriële
warmeluchtgeneratoren
rechtstreekse l e v e r i n g , alsook
levering door bemiddelling van
u w Installateur.
Residentiële
warmeluchtgeneratoren
u i t s l u i t e n d l e v e r i n g langs
installateur o m .

N.V. LEPLAE R.
Industriepark - 9990 M a l d e g e m
Tel. 050/715.29

MAZOUTTANKS
METAALWERKEN
PUPVERWERKING
Tel. 03/78.82.34

allerhande

IN 'T BOERKE

Speciaal

maatschappijen

Hoogstraat 41 - A n t w e r p e n
V a k k l e d i n g naar maat
Sinds 1912
Tel. 03/32.08.12
Bij een bezoek aan
O v e r m e r e - D o n k , vergeet

I I I

voor U
bedacht

niet

« DE CARLTON »

BoycofFranskiljons
gestart !
V l a m i n g e n V I . firma's b o u w t
mee organisatie o p . Steunt ons
i n massa. K o f f i e m e r k niet h o o f d zaak, w e l V I . v o l k . Brussel moet
buigen !
1 k g . nettoprijs 164 f r . t h . best.
of 2 k g . — 1 0 % 295 f r . s p o o r w .
of 5 k g . — 2 0 % 656 f r . t e r u g b .
Topkoffie - topvoordelig
Ook goedkopere min %

KOFFIE H A W A I I
Gr.-Bijgaarden

b i j Rik De Meester
een aangename Vlaamse
ontspanning 1
HOTEL - RESTAURANT
Rotisserie - W i j n b a r - Taveerne

DE KALVAAR p.v.b.a.
Steenweg op Oudenaarde 45
9499 VOORDE ( N i n o v e )
gesloten v a n 16 tot 31 a u g . 1971

HUIZE BREUGHEL
Rusthuis v o o r bejaarde dames
Direktie : M e v r o u w De Graef
Generaal V a n Merlenstraat 31
Berchem
Waterlostraat 1 - Berchem
Tel. 30.09.89

- T. 02/52.60.55

JAN BROUNS
Hotel - Restaurant

CAFE BREUGHEL
V o l p e n s . 210-230 F - 31 k a m .
de Smet de Naeyerlaan 141
T. 050/416.37 - 8370 Blankenb.
Uitbater : Tersi J u l i e n
MODERNE

WOONKULTUUR

BEGRAFENISSEN
Lakborslei 139 - 2100 Deurne

Tel. 24.23.72

LUSTRERIE D'HAENENS
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge
Tel. 050/30.707 (3 l i j n e n )

EURO-DOMI

STANDING

g o r d i j n s t o f f e n Ploeg, Gardisette
t a p i j t e n Desso • geschenken.
K r u i d t u i n l a a n 6 • Brussel
tussen A . M a x e n E. J a c q m a i n l .
Tel. 18.17.17

2 X k o p e n 1 x betalen
(5.000 in stock)
V o o r b e e l d : Kostuum k o p e n ,
EEN GRATIS
Dendermondse s t e e n w e g 276
AALST

GROEP BLANCKAERT
Internationaal A d v i e s b u r e a u
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE
Verlichtingsgroothandel

MARC DE VRIESE
( h e t betere g e n r e )
ASSEBROEK - BRUGGE
200 m. b u i t e n d e K a t h e l i j n e p .
Grote baan B r u g g e - K o r t r i j k
40 m. toonvensters - meer d a n
1.000 verschillende v e r l i c h t i n g s elementen - O p e n v a n 8u30
tot 20 uur.
Bedden-

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
B T W !
V o o r doorschrijfsistemen,
b o e k h o u d - e n faktureermachines
één Vlaams o r g a n i z a t i e b e d r i j f :

Etn MERCURE
K. A l b e r t p l e i n 12 (Station)
9160 Hamme - T e l . 052/481.00
V o o r U w v e r b l i j f aan ZEE
de Ideale OPLOSSING b i j

WEST LITTORAL
Leopold ll-laan 212
8458 OOSTDUINKERKE
(100 m. v o o r b i j de z o m e r k a p e l )
Tel. 0 5 8 / 5 2 6 . 2 9
— Prospektus o p aanvraag —
Verhuren, verkopen appartementen, huizen, zomerverblijven...

Voordelige maatkleding,
onberispelijke snit

ROB VAN DYCK
MEESTER-KLEERMAKER
v o o r dames en heren
Jules Moretuslei 348
WILRIJK
- T e l . 27.12.44
O p verzoek komt Rob met stalen
aan huis
OPTIEK - HORLOGERIE

H. MORAEL
Statiestraat 122
Berchem
T e l . 39.32.57

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rita
NEUKERMANS-BLOM
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene
Fijn gebak - Suikerwaren
IJstaarten
W e k e l i j k s e rustdag : d i n s d a g .
Tel. (053)682.15

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van het 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
M i d d a g - e n avondmaal In g r o e p : g e z e l l i g , f i j n , g o e d e n g o e d k o o p .
De g r o t e specialiteiten z i j n : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse g o e lasj - Eisbein m i t Sauerkraut - Kip aan h e t spit - Krachtvleesschotel
beter d a n i n Duitsland.
LEUVEN ! Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 - 1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal v a n d e stad.
LEUVEN (Bierkelder) t O u d e M a r k t 1 1 . T e l . 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 - mooiste
kelder v a n Europa.
BRUSSEL ! N i e u w b r u g s t r a a t 28. T e l . 02/18.74.89 - mooiste v a n Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE ( K o r t r i j k ) : Brugsesteenw. 1 . T e l . 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH ! Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - T e l . 03/53.09.32
TORHOUT : S t w g Torhout-Lichterveldo - 2.000 p i . - T e l . 051/72.822
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - T e l . 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN t Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30

s

WALTER ROLAND
Gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN
(Let op het huisnummer 1)
Telefoon 35.86.62

ALLE GLAZEN

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad : 10% korting

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE !
1 0 0 % PURE M A I D
Sinaasappelsap

Scheldedomein

SCALDIANA

Pompelmoessap

RUPELMONDE
Tel. (03)75.14.66

Citroensap
Mandarijntjessap

Vlamingen,
vraag GRATIS ADVIES
voor u w hypotheekl e n i n g e n ( I e e n 2e r.)

Ananassap
Tomatensap
1 0 0 % ZUIVER e n NATUURLIJK

en u w b o u w g r o n d k r e d i e t e n
aan d e
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

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.a.

UNITAS n.v.

Verzoeningstraat 16
2200 BORGERHOUT . A n t w e r p e n
Tel. (03)36.20.41

Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
v a n 9 t o l 18 o. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n e n makelaars
n e e m kontakt met o n s l

HOUTWORM ?

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Ziekteverzekering voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN
Vraag n o g heden i n l i c h t i n g e n b i j u w plaatselijke a f g e v a a r d i g d » .
Geen m o e i l i j k h e d e n b i j overschakeling v a n e e n ander ziekenfonds.

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.)
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57
V.Z.

=

SYMBOOL v a n VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

oplage

304.354
jaarlijkse
kontrole
ofadi
2.100.000
lezers
hef weekblad
van het gezin is een
zekere waarde in hef

vlaamse land in
volle ekspansie
froonsfraat 127
1050 brussel
tel. 13 91 70

Behandeling van d a k w e r k e n
tegen alle houtinsekten,
TWINTIG JAAR WAARBORG
Dokumentatie op aanvraag.
Gratis en v r i j b l i j v e n d bestek
in gans Benelux.
P.V.B.A. INDUSTRADE
Vanderzijpestraat 12
W e m m e i 1810 - T. 02/79.20.00

Brouwerij

MOORTCAT
BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
Bijhuizen : Cogels Osylel 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. (03)36.10.11
Gent

|
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PERS
spiegel
Zomert het nog niet
in
Vlaanderen,
kongressen
zal
het : Kongres Vlaamse Volkbeweging,
Volksuniekongres,
Algemeen Vlaams Kongres en
over enkel weken Ijzerbedevaart. We zullen het allemaal
gehad hebben binnen de twee
maanden. Daar het hemdje nog
altijd nader is dan de rok zullen we dan ook aan de weekbladkommentaren op ons kongres de meeste plaats inruimen.
Na hun afkeer te hebben
overwonnen beslisten de BSPers dan toch nog maar voor de
vakantie de brok van agglomeratiekolleges en kultuurautonomie te gaan binnenzwelgen. Daar zullen we de weken
die komen dan wel voldoende
perskluiven aan hebben.

de nieu>ve
In de lachtertjesstijl hem eigen heeft de Nieuwe - korres^
pondent Laevaert er ons kongres doorgemalen. Hij wipt
voortdurend van een ernstige
hak naar een gekke tak. Uit
die kapriolen een stukje geknipt.
8 Het is de navrante
konsekwentie
van geopolitiek
denken met Herderiaanse
volksbeQrippen dat het
wetenschapslui drijft tot het afluizen
van
statistieken
om te zien of er
een geldstroom
is van
het
rtoordzeestrand
naar het land
der Ardennen.
En jaicel hoor.
de heschikhare gegevens
doen
uitschijnen dat de jaarlijkse afvloei der sociale bijdragen
in
het minste erge geval tien miljard bedraagt.
« Een federalisering van het sociaal beleid
zou er dus op neerkomen
dat
de Vlamingen
meer geld ter
beschikking zouden krijgen om
de eigen sociale noden te lenigen » (Wij, 29.5.71 ) . Wordt
rijk, was lang geleden de leuze
in nationalistische
kringen. Heden voegt men daaraan toe dat
de door federalisering
vrijgekomen
gelden
in de
eerste
plaats aan de laagste
inkomensgroepen moeten ten goede ko» Niet dat er zoveel
zaken
eeuwig moeten blijven
bestaan,
rnaar federalisering van het sociaal beleid komt
natuurlijk
ook neer op het einde van België. Passons.
» Anno 1968 groette de Volksunie middels een 1 mei-boodschap « hier en over de hele
wereld allen wier strijd gericht
is op nationale
zelfstandigheid,
erkenning
van de
menselijke
waardigheid,
wereldvrede
en
de vestiging van een rechtvaardiger, socialer maatschappij
».
» Noch de inleiding van Eugeen De Facq, noch de aanvaarde resoluties omtrent
ont-

Mik
RIJWIELEN
KINDERWAGENS
ROLLEND SPEELGOED
St-|akobsmarkt 97
ANTWERPEN
Uitbater :
HILLECEER ROGER

wikkelingssamenwerking
zijn
reaktionair te noemen.
» De bevolking in de ontivikkelingslanden
moet de eigen
vooruitgang zelf ter hand nemen.
De Belgische
regering
moet druk uitoefenen
opdat
geen sociale en etnische
verdrukking zou
voorkomen.
» En toch laat de VU zich
niet in de kaart kijken.
Hoewel de partijkongres
niet zonder fierheid de
ontwikkelingssamenwerking
uitdrukkelijk
aan de orde stelde, raakte niet
bekend of het hierboven
geciteerde adres ook nog gericht is
aan andere volken dan de Bretoenen,
Katalanen.
Elzassers,
Zuid-T ir olers, Welshmen,
Basken. Vlamingen
uit de
Voer,
het Voor, Moeskroen,
en de
Dietse broeders in Afrika. »

de zeewacht
Dit
weekblad door
onze
Westvlaamse
vrienden
wel
eens de Pierswacht genoemd
( men kan niet altijd de Standaard
vol Piersen zetten )
plaatst nog een
vraagteken
achter zijn titel « breder perspektief ? » boven het stukje
over ons kongres.
« De Volksunie
schijnt
het
toch begrepen te hebben : indien zij zich in de
toekomst
wenst te handhaven als politieke partij dan moet zij kost wat
kost over het taaimuurtje
gaan
kijken in breder
perspektief.
» Tijdens het jongste
weekeind werd dan ook een uitgesproken poging gedaan om het
taaietiket
kwijt
te
geraken.
Tijdetis een kongres loerd immers de meeste tijd
besteed
aan het opstellen van een sociaal programma
waarachter
deze partij zich zou
kunnen
stellen.
Hierbij
werd
vooral
aandacht besteed aan de hervorming van de
maatschappelijke zekerheid. De Vol/csimie
ziet een oplossing in een hervorming van de
maatschappelijke zekerheid
op
federalistische basis waar bij de Vlaamse
en Waalse gemeenschap
elk
naar goeddunken
over
eigen
financiële
middelen
zouden
kunnen beschikken en er hun
sociaal beleid naar richten. En
dadelijk zit die vartij
alweer
in de taahoep waar zij als argument aanhaalt dat
jaarlijks
W miljard van de Vlaamse bijdragen naar Wallonië gaan ! »

de standaard
Ondanks alle gepraat bij vieringen van Van Acker wordt
het parlement een ongeloofwaardige boel zegt Many Ruys.
Bewijs : het lamentable cinisme waarmee de meerderheid
( ook de Vlaamse CVP-bloemzakken ) zonder een vorm van
protest de bewijzen over de
ekonomische scheeftrekking en
het platwalsen van de Vlamingen in Komen-Moeskroen, door
onze parlementairen Claes en
Van Steenkiste naar voor gebracht, naast zich neerlegde.
« Claes had overschot van gelijk. Maar de regering
zegt
neen. En de senatoren
slikken
het affront.
» Morgen zullen zij in hun
arrondissement
opkomen
voor
een propere, doorzichtige
demokratie.
Maar
waar
blijft
hier de geloofwaardigheid
?
» Zo ook in de Kamer. Luk
Vansteenkiste,
Volksunie-benjamin van Kortrijk,
interpelleert over de niet-naleving
van
de taalwetgeving
in de streek
van Komen en Moeskroen.
Hij
haalt feiten aan. Zakelijk
en
snedig, want Luk heeft de laatste maanden
fel
bijgeleerd.
Iedereen die maar een
klein
beetje de situatie in het grensgebied kent, weet dat de taalwetten er niet worden
toegepast. De Vlaamse bevolking in
dat
Waalse
arrondissement
wordt snel verfranst. Van faciliteiten is er geen sprake. Toch
zegt de Waalse minister
Harmegnies met een grijns : « Er
is geen probleem, want er zijn
geen klachten ».
» Natuurlijk
zijn
er
geen
klachten.
Welke
kleine
Vlaming durft in Wallonië in het
Nederlands leven ? Maar dat
betekent nog niet dat de taalwet lüordt toegepast ».

LEEUWENVLAGGEN
in alle maten - BTW inbegr.
150 X 150 nylon
525 fr.
200 X 200 wol
975 fr.
alles voor vlaggen, wimpels,
kentekens, bljhorigheden.
PAUL

SUYS

Herentals

-

Molenvest

- Tel.

50

volksbelang

« Dat opbomuend en progressief programma,
wie zal die
eigenschappen
loochenen, werd
tijdens de slotzitting
gloedvol
verdedigd door
volksvertegenwoordiger
Maurits
Coppieiers.
Fundamenteel
kunnen de progressisten uit de andere partijen weinig inbrengen tegen dit
programma. Men zal het wellicht vooral hebben tegen het
theoretisch karakter van de resoluties en de onmacht van de
Volksunie
om hic et nine te
realiseren. Maar dat is een verwijt uit eigen onmacht.
Alle
congressen
van alle
partijen
zijn theoretisch. En ook de andere partijen, die nochtans aan
de macht zijn of waren, hebben
niet gerealiseerd wat zij nochtans in geweten zouden
moeten onderschrijven.
De bestaande maatschappelijke
zekerheid
is voor velen een
aanfluiting
van maatschappelijk
en van zekerheid. Verwonderlijk
is dat
niet. De kritiek van Coppieters
op de sociale « holdings » met
hun ondemocratische
structuren, hun monopolie, hun gebrek aan strijdbaarheid
en hun
inmenging in de politieke
aangelegenheden,
de kritiek
van
Coppieters loog er niet om.
» Het sociale programma
dat
de
Volksunie
uitwerkte
is
waardevol en zinrijk, ook zonder federalisme.
Deze partij is
zeker nog niet op de terugweg
zoals beweerd wordt door sommigen die hun wensen
voor
werkelijkheid
nemen. Met de
verkiezingen
voor de deur zou
het vanwege de andere
partijen onverstandig zijn de electorale kansen van de
Volksunie
te onderschatten.
»

la libre

belgique

Deze oude Brusselse d a m e
had verwacht dat de heren
Willems, David en Vermeylen
w a a r v a n sommigen al ouder
zijn in het Belgische wereldje
dan de douarière zelf, op h u n
Algemeen Vlaams Kongres v a n
de wijsheid van de ouderdom
gingen blijkgeven. Van uit h a a r
standpunt doen zij dat niet.
« Erger nog is het
voorstel
dat alle Belgen die in Brussel
verblijven zouden moeten ingedeeld volgens
onderscheiden
taalregisters. Met andere woorden elke Belg die een van de
negentien gemeenten
bewoont
zou
een Nederlandstalige
of
frankofone
subnationaliteit
krijgen. Dit zou simpelweg
het
separatisme
brengen
in
het
hart zelf van het land. Men
moet hier duidelijk zeggen dat
dei-gelijke
gekheden
op geen
enkele
manier
kunnen
aanvaard worden als
gesprekbasis
in
welke
onderhandelingen
ook.
» Wij hechten geen
buitengewoon belang aan de opgewonden doktrinairen
van Davidsfonds,
Vermeylenfonds
en
Willemsfonds.
Maar 'n verwittiging, menen wij, was noodzakelijk.
Het
communautair
iJergelijk. welja, maar
alleen
het vergelijk. Zo niet is het de
breuk. Is dat duidelijk ? ».
gazet van antwerpen

(014)21.207

knack
Dit nieuwe algemeen weekblad stond vorige week wel in
Volksunieperspektief.
Naast
een uitgebreid
vraaggesprek
met senator Claes over diens
tweegevecht
met
vluchter
Cools, waren er ook volgende
stevige beschouwingen
over
ons Kongres.

tendens vinden we weer bij de
zgn. twee grote partijen,
dit
echter om andere redenen. Hier
zullen we even bij
stilstaan.
De CVP en misschien vooral de
BSP. beide nauw met hun grote vakbonden
verbonden,
zijn
steeds
« massapartijen
» geweest en loensen dit uiteraard
te blijven. Hun grootste electorale aanhang vinden ze bij de
loerknemers,
tot wie ze zich
dan ook vooral richten.
Maar
in plaats van deze
werknemers
en dan in bijzonder de arbeiders echt sociaal betere
kansen
te geven, worden
dezen
gepaaid met schijnmedebeheer
en
loonsverhogingen,
die zeer vlug
door razendsnelle
stijging
van
de levensduurte
worden
teniet
gedaan. »

Dit is het blad van de liberalen in Vlaanderen. Nederig buigen wij het hoofd als deze sociale
wereldhervormers
ons
verwijten
dat de Volksunie
« uitermate behoudsgezind » is.
« Zo valt het op dat sommige
politieke
partijen
opzettelijk
de nadruk leggen op het communautair probleem en er alzo
in lukken een veel
belangrijker
vraagstuk, nl. het sociale, wat
de mensen veel
rechtstreekser
aanbelangt, op de
achtergrond
te drukken. Als het dan toch
ter sprake komt, dan
blijken
ze in tegenstelling
met hun nationalistische
aspiraties
uitermate behoudsgezind
te zijn en
zouden de huidige sociale verworden.
« Eenzelfde
behoudsgezinde
houdingen beter niet gewijzigd

"DE KWADE JAREN"
Enige artikelreeksen van E. de
V., uit het dossier van 't Pallieterke, w e r d e n door A r t h u r de
Bruyne b e w e r k t voor publikatie
in b o e k v o r m .
In j u l i 1971 verschijnt aldus het
eerste deel van « De k w a d e
jaren », dat bevat : Oostfronters - Vindevogel - Robert Poulet en Leopold III - José Streel
- Spaak.
Het t w e e d e deel van « De k w a de jaren », dat in het najaar
verschijnt, bevat : Geweld tegen Leopold III - Romsee - Kolonel Van Coppenolle - Delwaide
Maarschalk
Pétain
Schuind.
Elk deel telt 320 biz. en is enkel
ingebonden te bekomen. De
prijs bedraagt 275 fr. per deel.
Wie intekent door middel van
deze aankondiging
betaalt
slechts 250 F per deel. Bij uw
boekhandel geniet U dezelfde
voorwaarde.
Te zenden naar :
Uitgeverij DE ROERDOMP
Vandereydtl. 46 - Brecht 2160

De jongste BSP-beslissing samenhangend met de haast van
Leburton- Van Eynde om vanaf één september Simonet en co
hun Vlaamse kinderprooi toe
te werpen wordt volgens Karel
De Witte ook door andere motieven bepaald. Elektorale namelijk.
« Het standpunt van de CVP
is steeds geweest : geen
vrijheid zonder gelijkheid.
En dit
is dan nog een afzioakking
van
het algemeen-Vlaamse
standpunt, dat nog zondag door het
Vlaams Kongres werd
beklemtoond, nl. dat die vrije schoolkeuze maar kan ingaan, als het
Brusselse
agglomeratiebestuur
door
rechtstreekse
verkiezingen zal zijn
samengesteld,
ivat maar in 1972 het geval kan
zijn...
» De beslissing van de BSP
om de kultuurautonomie
en
het statuut voor Brussel
toch
vóór de zomervakantie
door
het parlement te doen goedkeuren is in elk geval een merkwaardige ommekeer
in de tot
nu toe gevolgde taktiek van deze partij.
» Blijkbaar
luenst de BSP
geen herrie met de CVP-PSCpartner. zeker geen
regeringskrisis. Tot deze ommekeer
hebben de uitslagen van de sociale
verkiezingen
en de
tussentijdse
gemeenteraadsverkiezingen
heel waarschijnlijk
veel bijgedragen, omdat daaruit is gebleken dat de BSP er
eigenlijk
toch niet zo schitterend
voorstaat. Dan maar liever nog wat
verder regeren. »
w . l-uyten

medegedeeld
BRUSSEL EN OMGEVING
NAAR DE IJZERBEDEVAART
Het
« Koördinatiekomite»
voor Socio-Kulturele en Sportieve Manifestaties Nele 8t
Tijl » vzw, koördineert oi>
nieuw verschillende busdiensten m e t bediening in de Brusselse agglomeratie en omgeving op zondag 4 juli 1971.
V e r t r e k : tussen 7 en 7u30,
volgens uw bushalte (wordt
tijdig meegedeeld), 's N a m i c t
dags : n a a r keuze : Uitstap n a a r
de Vlaamse kust of vrijaf t e
Diksmuide.
Prijs : 155 fr. (Kinderen v a n
4 tot 10 j a a r : 80 fr.).
Inlichtingen en inschrijvin.gen : Vóór 30 juni a.s. bij u w
m e d e w e r k e n d e vereniging. Desgevallend op het koördinerend
sekretariaat : Koekelberglaan
6. 1080 Brussel (tel. 02/66.24.44):
van 9 tot 22 u u r ) .

GULDENSPORENVIEBING
TE DEERLUK
Zaterdag 3 juli door het Kult u u r v e r b o n d van Deerlijk.
P r o g r a m m a : 17u30 : Eigentijdse Eucharistieviering
(St
Columbakerk) ; 20 u in de H.
Hartzaal : feestzitting m e t als
11 juli-redenaar volksvertegeivwoordiger Hugo Schiltz. Vlaan*se ontspanning en kleinkunst.

DAVIDSFONDS LEDEBERG
Een dia-avond over de IJzerbedevaarten 1968-69-70 en Brugge, wordt ingericht door he*
Davidsfonds in de feestzaal v a n
het gemeentehuis te Ledeberg
op 25 juni te 20 u.

VOOR EEN RIJKERE
VAKANTIE
De Stichting Lodewijk de
Raet heeft zopas een omvangrijke
brochure
gepubliceerd
van h a a r zomerprogramma '71.
Daarin worden 33 algemeenvormende kursussen voorgesteld op het gebied van : verkenningstochten
in
FransVlaanderen en Brussel, zich
leren u i t d r u k k e n door middel
van dans, mime, muziek, fotografie, bandopnemer, vorm e n
kleur. e.d.
Trainingen worden voorzien
in groepswerk, diskussielechniek, muziek beluisteren, verenigingsmethodiek. Studieweken
over deokratisering. kunst e n
leven, gemeentelijk k u l t u u r b e leid, maatschappelijke v o r m i n g
in het middelbaar onderwijs,
kosmopolitiek denken en doen,
tegenkultuur. vormgeving, e.d.
Verder reizen n a a r Turkije,
Schotland,
Finland,
Berlijn,
Zweden, Denemarken.
De brochure is gratis te verkrijgen bij de Stichting Lodewijk de Raet, Maria Theresiastraat 55 te 1040 Brussel of telefonisch op het n r 02/19.29.33.
VORMING TOT KOSMOPOLITIEK DENKEN EN DOEN
De kursus « Vorming tot kosmopolitiek denken en doen »
die door het K a d e r c e n t r u m voor
Kultureel Werk van 19 tot 24
juli e.k. te Oostende georganiseerd wordt, is bedoeld voor
mensen in 't vormingswerk die
weten dat zij aan deze problematiek wat moeten doen m a a r
niet precies weten hoe het aan
te pakken.
Inlichtingen : K a d e r c e n t r u m
voor Kultureel Werk, Stichting
Lodewijk de Raet, Maria Theresiastraat 55, 1040 Brussel, tel.
02/19.29.33.

ONZE SCHOOL ?

ERASMUS

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

,,

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

(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
( 0 5 0 ) 3 7 2 75
(011)237.12
(056)159.18

W U - 19-6-71
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bewegi
antwerpen
A N T W E R P E N (arr.)
DUIMEN
Morgen 20 juni « duimen »
wij voor een suksesvolle overwinning onzer VU-kandidaten
bij de hernieuwde gemeenteraadverkiezingen te Brasschaat!
Arrondis. A N T W E R P E N
Familiale Loterij
« PLAN-71 »
T r e k k i n g : 15.7.'71.
Bestel nog onmiddellijk uw
loten met de U toegezonden
briefomslag.

werking van de dansgroep
Shaiida. Feestredenaar Dr. jr.
Szondi. Optreden van de plaatselijke turngroep.
IJZERBEDEVAART
Onder impuls v a n de Vlaamse K r i n g wordt getracht dit
j a a r m e t 5 autobussen n a a r
Diksmuide te gaan. Prijs (alles
inbegrepen) 150 fr. w a n n e e r
m e n na de Bedevaart n a a r
Brugge wil ; 160 fr (alles inbegrepen) voor diegenen die n a a r
de Bedevaart een bezoek willen brengen aan het n a t u u r r e servaat De Blankaart te Woumen. V e r t r e k om 6u aan de St.
Martinuskerk.
OFFSETMACHINE
De afdeling heeft opnieuw
een goede tweedehands offsetm a t i n e in voorraad, dè oplossing voor u w streekpers. Telefoneer n a a r 015/317.18.

A N T W E R P E N (Stad)
11 J U L I
H a n g de beest uit ! Leeuwevlaggen op u w sekretariaat verkrijgbaar 1.50 X 1.50 m. bedrukt.
330 fr.
IJZERBEDEVAART
Door de afdeling wordt een
mooie k r a n s neergelegd.
Wie de verplaatsing per autobus wil m a k e n n a a r de bedev a a r t op zondag 4 juli k a n een
plaats bespreken bij lokaal «Op
Signoorke» Kipdorp 9 (de zetel
van het VI. Verbond voor Gepensioneerden). Tel. 32.20.29 op
woensdag en zondag vanaf 15 u.
Ook zaterdagavond n a 19 u.
Prijs 130 fr.
VACANTIE SECRETARIAAT
Het secretariaat v a n u w afdeling Wetstr. 12 zal wegens vacantie
gesloten zijn
vanaf
m a a n d a g 5 juli tot en m e t
m a a n d a g 26 juli. De geplande
vergaderingen op h e t sekretariaat in die periode lopen echter door. Voor dringende mededelingen bel n a a r Bergers G. op
33.91.65.
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretar i a a t tijdens de uren van opening. Voor speciale gevallen
v a n pensioenen, liefst donderdags van 18 tot 19 u.

EDEGEM
GEVRAAGD...
Ons
gemeenschapscentrum
Drie Eikenstraat krijgt vaste
vorm.
Dringend gevraagd : metsers,
stukadoors, schrijnwerkers, timmerlieden, meubelmakers, loodgieters, elektriciens, vloerders,
schilders... en vooral veel handlangers !
Zich aanmelden : R. Dekeyser. Graaf de Fienneslaan 47 of
K. Van Reeth, Drie Eikenstraat
70.
VUJO
Wij t r e k k e n op zaterdag 3
juli n a a r
Frans-Vlaanderen,
w a a r wij overnachten in een
jeugdherberg, 's Zondags wonen wij in Diksmuide de IJzerbedevaart bij.
Inlichtingen bij H. Van Bueren, Sorbrechtshofstraat 22 en
bij A .Mees, Zwaluwenlei 24.
Eind juni verschijnt « Zie
Zelf ». Mogen wij vragen dat
diegenen die de examens acht e r de rug hebben zouden meehelpen om dit n u m m e r vlug te
verspreiden voor de grote vakantie ?

BOOISCHOOT
GULDENSPORENDANSFEEST
Met orkest Bobby Prins, een
gloednieuw p r o g r a m m a
van
H e t Manneke (Jef Cassiers),
Franske, Rita en Mark : dit op
3 juli e.k. om 20 u u r in de nieuwe zaal « Kievit », Broeckmansstraat, Booischot. Toegang 40 fr.
KINDERFEEST
Zondag 11 juli om 20 u u r in
feestzaal Kievit. Toegang gratis. Optreden van klown Pipo,
klown Kroko, P e d r o m e t zijn
wonderfiets, Brondo, de goochelaar en Mohammed Ben Achim
de tovermuzikant.
Muzikale
omlijsting, akkordeonband « De
Kievit ».

HERENTHOUT
11 J U L I
VLAGINHULDIGING
Dit jaar krijgt 11 juli voor de
VU Herenthout een bijzondere
betekenis : op die dag huldigt
zij h a a r nieuw vaandel in.
Om 11 u 30 herdenken wij
tijdens de eucharistieviering
onze afgestorven leden.
« De Nieuwe Kroon » volksvertegenw. Belmans overhandigt 't
nieuwe vaandel. Daarna optocht m e t de VU Fanfare Kempenland. Tot slot een gezellig
samenzijn.
IJZERBEDEVAART
Inschrijven in ons lokaal of
bij een der bestuursleden voor
24 j u n i e.k.

BOOM
IJZERBEDEVAART
Zondag 4 juli per autocar
n a a r Diksmuide. Inschrijvingen
(130 fr.) bij Ludo V a n den
Nieuwenhof,
Antwerpsestraat
442 en F r a n s Laurens, Van
Dyckstraat 12 (tel. 782090).

Arrondis. ANTWERPEN
Familiale Loterij
« PLAN-71 »
T r e k k i n g : 15.7.'71.
Bestel nog onmiddellijk uw
loten m e t de U toegezonden
briefomslag.

BRASSCHAAT
VERKIEZINGSFONDS
Met « grote d a n k » aanvaarden wij elke steunbijdrage, t e
storten aan de Klredietbank Brasschaat voor r e k e n i n g - nr.
1946 - Volksunie - Brasschaat.
IJZERBEDEVAART
Vujo-Brasschaat
organiseert
de verplaatsing n a a r Diksmuide. Deelnemingsprijs 100 fr.
Plaatsbespreking voor 20 j u n i
a.s. Inlichtingen bij secretaris
Hugo Meeus,
Heislagsebaan
30a ; S t a n Van Looveren, de
Burletheide 36, tel. 63.15.48 ;
Wim Vereecken, Miksebaan 11,
tel. 51.66.43 ; J a n Fret, Hoge
A k k e r 45, tel. 51.77.34 en J o s
Vroemans, Jacobuslei 56, tel.
64.49.29.
BROECHEM
IJZERBEDEVAART
De Volksunie roept alle leden
en sympatisanten op om talrijk
deel te n e m e n aan de eerstvolgende bedevaart. Tijdig inschrijven (125 fr.)
DUFFEL
GULDENSPORENVIERING
Zondag 27 juni in het domein
De Locht om 19 u u r m e t mede-

HOBOKEN
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen (140 fr.) bij
J o s Van den Nieuwenhof, St.
Bernardse steenweg 793, tel.
27.28.48 of bij alle bestuursleden. V e r t r e k om 7 u u r aan het
politiebureau.
WERFTOCHT
Morgen zondag werftocht in
de wijk « I j s k e l d e r ». Verzameling lokaal « Oude Spiegel » te
10 u. Iedereen op post.
HOVE
BEVLAGGING
Indien u nog « vlaggeloos »
bent, k l a m p dan vlug een bestuurslid aan. Hij bezorgt u
een leeuw n a a r m a a t en keuze.
IJZERBEDEVAART
Inschrijving bij Miei Beeckman, tel. 55.39.21. V e r t r e k m e t
autocar om 5.45 u u r aan de
« Reinaert », Mortselsesteenweg, 21. Reissom : 160 fr. (90 fr.
voor avondmaal).
DE SPOOR ERIN
Guldensporenviering op zaterdag 26 juni t e 20 uur. Prinsenhof, Kapelstraat 19, Hove.
Troebadoer : J a n De Wilde.
S p r e k e r : F r a n s Verleyen. Nadien dansfeest.

LET OP UW ZAAK
Vele jaren was een gemeenteraadszitting een geplogenheid
waarbij de burgemeester sprak
en de leden van de meerderheid schaapachtig « ja » knikten.
Nu er een stevige oppositie
uit de verkiezingsbus kwam,
keerde het getij. Dat bleek eens
te meer toen tijdens de jongste
gemeenteraadszitting VU-mandataris J a n Lernout enkele onnauwkeurigheden op p u n t wenste gesteld te zien betreffende
de gemeentelijke rekeningen.
Vele vragen bleven onbeantwoord. .. en verhelderingen werden beloofd. Niet afhouden J a n .
Klare wijn eisen !
WENSEN _
Een nijdig « viruske » speelde
ons dynamisch gemeenteraadslid Michiel Steel lelijke parten.
Gelukkig is het ergste reeds geleden en verwachten we vriend
Michiel weer gauw in ons midden.
KONTICH
VU KONTICH 10 JAAR
Er wordt druk gewerkt aan
ons feestprogramma in september a.s.
Graag u w steun op onze rekening bij de Kredietbank
Kontich N° 1155/00715 voor
Volksunie afd. Kontich.
BEVLAGGINGSAKTIE
Leeuwevlaggen in voorraad
op het bevlaggingssekretariaat
Kosterijstraat 6 of in lokaal
Alcazar.
IJZERBEDEVAART
P e r autocar n a a r de Ijzerbedevaart. Inschrijving 100 frs :
lokaal Alcazar,
Uyttendaele
( VOS ) Mechelse Steenweg
106 en Embrechts ( Vlaamse
Kring ) Konijnenveld 41.
MERKSEM
SPORTHERDINKING
O P 24 JUNI
K a a r t e n voor deze ICleinkunstavond
te bekomen
in
Tijl, of bij Karel Van Bockel,
St.
Lutgardisstraat
56, tel
45.57.77.
IJZERBEDEVAART
Tijdig inschrijven voor de
autocar.
Per
deelnemer
onder de 18 jaar : 100 fr ;
volwassenen 145 fr. Inschrijven in Tijl of bij K. Van Bockel.
LAATSTE O P R O E P !
Donderdag a.s. 24 juni, 20 uur,
moeten aUe leden op post zijn
in Merksem Palace-Bredabaan,
Gemeentelijke Herdenking van
de Slag der Guldensporen.
Spreker : Paul Daels, en medewerking van bekende Vlaamse kabaretartisten.
VAKANTIEPERIODE
Tijdens de vakantieperiode,
telefonere m e n voor dringende
zaken op n r 45.57.77.
MORTSEL
IJZERBEDEVAART
Zoals steeds ondernemen wij
een « volle dagsreis » o.l.v. het
« Gewestelijk
IjzerbedevaartKomitee-Mortsel » m e t stipt
v e r t r e k der auto-cars te 6 u u r
aan het oud-gemeentehuis t e
Mortsel. Deelname 160 fr voor
Wulveringem.
Inschrijvingen
tot en m e t 30 juni bij dhr. J.
Van Weverbergh, Tommeltlaan
te Mortsel ( tel : 49.69.37 ) of
bij Wim Claessens Liersesteenweg, 197 Mortsel (tel : 55.39.09)
GEMEENTERAAD
Na acht m a a n d e n w e r d e n de
gemeenteraadsverkiezingen (11
oktober 1970) door de Raad van
State goedgekeurd. Wij wensen
o n z e
mandatarissen, Wim
Claessens, J o s Debackere, Mw.
De Ceuster en J a n Vandewalle
een vruchtbare werking.
NIEL-SCHELLE
IJZERBEDEVAART 4 J U L I
De drie VU-afdelingen uit de
Rupelstreek leggen samen een
bus in n a a r Diksmuide : 130 fr
kinderen jonger dan 14 jaar 65
fr. Inschrijvingen bij de bestuursleden (zie ons vorig nr.).
WESTMALLE
NAAR DIKSMUIDE
De Volksunie Westmalle organiseert een busreis n a a r de
IJzerbedevaart.
Na de middag v e r t r e k vanuit
Diksmuide, langs Nieuwpoort,
zeekust tot Knokke (Zwin),
daar bezoek aan het vogelreservaat.
Verder over Sluis - Oostburg
- IJzendijk - T e m e u z e n - Hulst.
Thuiskomst rond 21 a 22 uur.

Prijs : 125 fr.
Inschrijven bij J a n Wilmssen,
Antwerpsesteenweg, of bij de
bestuursleden.
WIJNEGEM
WENSEN
Het bestuur van Volksunie
Wijnegem wenst de heer Tielemans al het beste bij zijn 65e
verjaardag.
Als ex-gemeenteraadskandidaat en aktief strijder in Wijnegem hopen wij dat hij zich
zal blijven inzetten voor onze
afdeling.
VLAAMSE
VRIENDENKRING
Op 26 juni e.k. in Thier Bau
Kontich : Vlaamse ontspanningsavond met Preud'homme.
LEEUWENVLAGGEN
Te verkijgen aan 270 fr op
het sekretariaat.
VLAAMSE ZIEKENKAS
Inlichtingen T u m h o u t s e baan
336-338 .
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen voor de bus
met dooreis naar de P a n n e 95
fr op sekretariaat.
GEMEENTERAAD
Volgende zitting vrijdag
juni.
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Arrondis. ANTWERPEN
Familiale Loterij
« PLAN-71 »
Trekking : 15.7.'71.
Bestel nog onmiddellijk uw
loten met de U toegezonden
briefomslag.
WILRIJK
IJZERBEDEVAART '71
VUJO-Wilrijk neemt de organisatie van een autokravaan
voor zijn rekening. Kontakt
m e t Jozef Eggermont, koördinator, Hulststraat 18.

brabant
GESLAAGDE VERGADERING
VAN MANDATARISSEN
BRUSSEL-HALLEVILVOORDE
Op 12 dezer had in het Waltra theater Brussel de algemen e vergadering plaats van het
« Vlaams Nationaal Studiecent r u m voor provincie- en gemeenteraadsleden » Brussel Halle - Vilvoorde.
Uit alle hoeken van het arrondissement waren mandatarissen toegestroomd op deze
eerste vergadering voorgezeten
door de hh. Van Mieghem, gemeenteraadslid Wemmei en De
Eerlanger, gemeenteraadslid uit
Jette.
De s t r u k t u u r en statuten der
W M werden goedgekeurd ; tevens werd besloten tot de oprichting van een arr. sekretariaat en een centrum voor sociaal dienstbetoon. Het gemeentelijk beleid werd nader toegelicht, e r werd aangedrongen op
het oprichten van kulturele raden in de gemeenten.
Tot slot kwamen de aangekondigde agglomeratie- en federatievormingen ter sprake.
De Vlaams-nationale mandatarissen stellen vast dat de op
te richten federaties zoals nu
voorgesteld geen garantie betekenen voor de toekomst, zijn
dan ook voorstander van een
grote federatie Halle-Vilvoorde
en w a t de agglomeratie betreft,
eentalige
bevolkingsregisters,
fusie, en behoud van toezicht
Vice-Gouverneur.
BRUSSEL (Arr.)
TEL. ARR. SEKRETARIS
Onze arr. sekr. Frans Adang
beschikt thans over een eigen
telefoon : nr. 02/77.31.83.
FEDERATIE HALLE
In verband met de door de
regering vooropgestelde Federatie Halle, wordt er op donderdag 24 juni e.k in het lokaal
De Sleutel. Markt te Halle een
kontaktvergadering belegd tussen de verschillende afdelingen, die bij deze federatie betrokken zijn.
BRUSSEL (Stad)
IJZERBEDEVAART
Inschrijven in «Uilenspiegel».
Pletinckxstraat 38 te 1000 Brussel, tel. 12.13.74. Prijs : 150 fr.,
kinderen : 100 fr.
KOLPORTAGE
De slotkolportage voor dit
seizoen heeft plaats op zater-

dag 26 juni in het centrum v a n
Brussel. Vanaf 15 u. verzamelen de verkopers in het lokaal
« Uilenspiegel », Pletinckxstr.
38 te Brussel om van daaruit
het biizonder « Wij » n u m m e r
te verkopen.
AARSCHOT
IJZERBEDEVAART
VU-Aarschot gaat naar de
IJzerbedevaart met daarna een
verkenning van Frans-Vlaanderen. Prijs : 150 fr., kinderen
gratis. Vertrek 6u. Ramselkerk;
6ul5, Kristus Koning K e r k
Aarschot ; 6u30, O.L. Vrouw
kerk. Inschrijvingen : G. Discart. Steysstraat 135 of telefoneed 016/57604 of 016/58437.
VLAAMSE ZIEKENKAS
De Vlaamse Ziekenkas heeft
sinds kort een afgevaardigde te
Aarschot : Vic Meulenbergs,
Oude Mechelse baan 126, Aarschot, tel. 016/58610.
GEMEENTERAAD
Ons gemeenteraadslid Toon
Macken laat niets onverlet om
de ondemokratische praktijken
van het PVV-CVP-bestuur aan
de kaak te stellen : werken in
uitvoering worden pas achteraf
gestemd, enz. Het immobilisme
en kunst en vliegwerk van het
gemeentebestuur houdt Aarschot binnen zijn middeleeuwse
muren. Desondanks kon Toon
een Soens-motie doen stemmen.
SPAARPOTAKTIE
Onze spaarpotaktie verloopt
zeer vlot, dank zij het moedige
werk van onze dames. Doe mee.
HOFSTADE
NAAR DIKSMUIDE
Hofstade-Muizen legt een bus
in naar de IJzerbedevaart op 4
juli. Inschrijvingen bij bestuursleden.

zoekertjes
Te koop 1 elektr. motor CEB, 1 PK,
asychroon, 1.500 toeren. 1 C o p l matic Helioprint, 221 V., 370 .W. 4 schilderijen (stadsgezichten)
Z. w . M O m a , Van M e e n e n p l . 15,
Brussel-St-Gillis.
R 90
Gratis dienstbetoon aan alle echte
V l a m i n g e n , die zich w i l l e n of m o e ten vestigen in of r o n d Brussel b v .
voor h u n w e r k g e l e g e n h e i d : hetzij
voor h u r e n of kopen v a n een h u i s ,
appartement, v i l l a , f e r m e t t e , f l a t o f
b o u w g r o n d . Inl. t e l . 22.95.15 R 97
Licentiaat politieke en sociale zoekt
passende b e t r e k k i n g liefst in Brabant.
Contact via senator M. van Haegend o r e n , G u i d o Gezellelaan 63 —
3030 HEVERLEE ( t e l . : 0 1 6 / 2 4 5 . 4 5 )
R 99
Techn. ingenieur sterkstroom - v o l daan aan dienstplicht - zoekt passende b e t r e k k i n g . Schrijven of t e l e foneren
: senator W : Jorissen,
Louisastr. 31 Mechelen. Tel. ( 0 1 5 )
43596
R 100
A p p a r t e m e n t te h u u r in villa te
Duinbergen, juli / aug . en sept.
max. 5 personen. - T e l . (050)517.05

R 98
Industriële laborante A l (20 j . ) z k t
d r i n g e n d w e r k - o m g e v i n g Gent.
Inl. : O s w a l d V a n O o t e g h e m , Rode
Kruisstraat, 7, G e n t b r u g g e . - Tel.
(09)52.72.87
R 101

Kernredal-tie
T. van Overstraeten
(elndr e d . ) , P Martens ( h o o f d r e d . ) ,
R. Corty ( r e d . sekr.), M. van
Liedekerke.
Redaktie en publiciteit :
Sylvain Dupulslaan 110
1070 Brussel
Tel. 02/23.11.98
Administratie en beheer :
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000
Tel. 02/12.51.60
A l l e klachten voor niet ontvangen van b l a d o p d i t adres.
Jaarabonnement :
300 fr.
Halfjaarlijks
170fr.
Driemaandelijks
95 f r .
Steunabonnem. ( m i n . ) 500 fr.
Losse nummers :
8 fr.
A l l e stortingen voor het b l a d
o p prk. 1711.39 van « W I J » ,
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel.
Veranfw. uitgever M r F. Vander Eist, Beizegemstraat 20
Brussel 1120
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BRUSSEG£M
MEETING VOOR BOEREN EN
ZELFSTANDIGEN
De afdelingen Wemmel-Hamme-Relegem,
Mollem-Kobbegem-Brussegem, Asse, Merchtem, Meise-Wolvertem, richten
op 2 juli 1971 een grote meeting
in voor landbouwers, tuinbouwers, vee- en pluimveekwekers,
handelaars en uitoefenaars van
zelfstandige beroepen. Deze bijeenkomst gaat door om 20 u u r
in de -zaal « BreugheUiof », Bollestraat 8 te Brussegem. Sprekers zijn o.m. : Volksvertegenwoordiger Ludo Sels en provinciaal raadslid Pol Peeters.
DIEST
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
O m e r heeft het ondanks zijn
barnum-reklame niet gehaald.
Renaat Rijnders, VU-kandidaat,
werd met glans gekozen : 441
voorkeurstemmen. Dank aan
alle propagandisten en kiezers
voor dit puike resultaat.
HALLE
ZUID VLAAMS BRABANT
De geplande vergadering voor
alle besturen van de vooropgestelde federatie Halle heeft
plaats in « De Sleutel », Markt
te Halle op donderdag 24 juni
e.k. (en niet op maandag 28 juni zoals eerst gepland).
JETTE - GANSHOREN LAKEN
OVER VAKBONDEN
EN MILITANTEN
Vrijdag 25 juni a.s. om 20 u.
in het cafee « Breughel ». Kard.
Mercierplein te J e t t e , tweede
volksvergadering m e t als sprekers : Gerard Siegers en Mr.
De Pauw.
LEUVEN (arr.)
IJZERBEDEVAART
Inschrijven : A n d r é Vanhoof,
Overwinningsstraat 24, KesselLo, tel. 016/27014
LEUVEN (aggl.)
KONTAKTVERGADERING
Morgen zondag 20 juni om 10
uur, tweede kontaktvergadering
van de afdelingsvoorzitters der
Leuvense agglomeratie in café
« Opera ».
LEUVEN-NOORD (kanton)
KANTONNALE VERGADERING
Vrijdag 25 juni om 20 u. in
« De Zwarte Fles », hoek Mechelse steenweg en Eikestraat
te Winksele-Delle, kantonnale
vergadering. Agenda : oprichten van nieuwe afdelingen en
bespreking autoweg E5.
LIEDEKERKE
NAAR DIKSMUIDE
OP 4 J U L I
De afdeling Liedekerke legt
een bus in n a a r de IJzervlakte.
Buskaarten aan 100 fr. te verkrijgen bij de bestuursleden.
MOLENSTEDE
GELUKWENSEN VOOR
SOENS
Op de gemeenteraad van 7
juni legde Raymond Van Gompel, VU-gemeenteraadslid, een
tekst voor waarin burgemeester
Soens van
Strombeek-Bever
wordt gelukgewenst en moreel
wordt gesteund in zijn strijd.
Hoewel opmerkingen w e r d e n
gemaakt door twee leden van
de P W - o p p o s i t i e , werd de tekst
eenparig goedgekeurd, en naar
de heer Soens gezonden.
OUD-HEVERLEE
VERGADERING
Zaterdag, 19 juni, om 20 u.
organiseert de afd. Oud-Heverlee, Elanden, Vaalbeek een
voorlichtingsvergadering
met
dia-projektie « Vlaams-Brabant
bedreigd » in de parochiezaal,
Dorpstraat, Oud-Heverlee.
Spreker : Willy Kuijpers
ST. LAMBRECHTS en ST. PIETERS WOLUWE
SOCIAAL DIENSTBETOON
Provincieraadslid Theo Pauwels houdt zitdag op donderdag
17 juni van 20 tot 21 u u r in
K L'Européen », G. Henrilaan 1,
St. Lambrechts Woluwe.
STROMBEEK-VILVOORDE
NAAR DIKSMUIDE
De afdeling Vilvoorde legt, in
samenwerking met de afdeling
Strombeek een bus in voor de
IJzerbedevaart op 4 juli, voor
de prijs van 140 fr Inschrijvingen bij het bestuur en in het
lokaal « De Gouden Voorn ».

WEMMEL-HAMME-RELBGEM-BRUSSEGEM-MOLLEMKOBBEGEM
SOCIAAL DIENSTBETOON
Walter Van Mieghem heeft
een kantoor voor sociaal dienstbetoon opgericht te Wemmei,
K a a s m a r k t 157 (rechtover h e t
gemeentehuis). Samen m e t de
provinciale en nationale m a n datarissen staat hij ten u w e n
dienste. U kan er steeds terecht
m e t alle problemen hetzij per
telefoon op n r 78.83.18, hetzij
persoonlijk iedere maandag van
15 tot 19 uur en iedere zaterdag
van 18 tot 20 uur.

oost-vlaanderen
AALST (arr.)
SUKSES
De kolportage te Zottegem
werd een groot sukses : er werden 476 speciale « Wij »-nummers verkocht.
NIEUWE A F D E L I N G
Zaterdag 13 juni w e r d te
Moerbeke een nieuwe VU-afdeling opgericht in aanwezigheid van afgevaardigden v a n
het arr. bestuur en de moederafdeling Geraardsbergen.
Het bestuur : Voorzitter :
Paul Bossuyt ; sekretaresse :
Monique Van der Stockt ; penningmeester : Rabacy Gabriel ;
organisatie : Alfons De Vuyst
en propaganda : Theo Coignez.
Wij wensen deze afdeling een
goede v a a r t !
BALEGEM
KOLPORTAGE
Zondag 27 juni te 9.15 uur
verzamelen in café Centraal,
Ger. stwg. 62 Oosterzele, voor
werftocht te Merelbeke.
PETEKIND
Het bestuur besloot het « peterschap » te nemen over de
VU-afdeling Wemmei, en onze
Brusselse kameraden een handje toe te steken met financiële
steun, een gezamenlijke kolportage, volksvergaderingen enz.
Wij hopen op deze manier een
beetje van het volksverraad
goed te m a k e n gepleegd door
een bepaalde Geurts, fransdol
burgemeester van Wemmei...
afkomstig uit Balegem !
WEERGALM
Wij verspreiden ons maandblad deze keer in alle bussen
van Moortsele, Scheldewindeke,
Oosterzele en Balegem, met
een open brief aan de gemeentebesturen.
FINANCIES
Bezorgt ook gij ons u w steun
voor deze grootse propaganda,
op postrekening nr. D/12/115,
Bank van Brussel, v a n penningmeester
Daniël
Helderweirdt, Balegem !
BURST
VLAGGEFEEST
Het vlaggefeest gaat definitief door op zondag 5 september 1971
J O E L DANSFEEST
Dit zal doorgaan op 20 november e.k. in de zaal Perfa.
GAVERE
BESTUUR
Vergadering donderdag 24 juni, 20 uur, te Asper, in café
Garage.
KOLPORTAGE
Zondag 27 juni verzamelen
in Zangershof te 9.15 uur voor
werftocht te Merelbeke.
KLEINKUNST
Voor ca. 175 aanwezigen in
zaal Belle-Vue te
Melsen,
brachten « Miek en Roel » en
« Lieve » een kanjer van een
avond, tot slot van ons werkjaar !
WEERGALM
Het j u n i n u m m e r komt in alle
bussen. Steunt dus op postrekening van onze penningmeester Willy De Rijcke, Scheldestraat 9 Gavere, nr. 857368.
PETEKIND
Onze afdeling zal de VU-afdeling Jette-Ganshoren aktief
steunen.
GENT
IJZERBEDEVAART
Wij trekken te voet naar de
IJzerbedevaart.
Inschrijvingslijst in «Vlaams Huis Roeland»,
Gent. Verdere inlichtingen bij
Ludwig Wauters, Schaverdijnstraat 44, Gent
Wij rijden per bus naar de
IJzerbedevaart.
Het
vehikel
vertrekt om 7 uur vanuit St.Amandsberg (café Driekoningen). Inschrijvingslijst in het
Vlaams Huis Roeland. Nadere
inlichtingen bij de plaatselijke
VUJO-besturen.
11 JULI
Wij vieren 11 juli reeds op

10 juli. Om onze « plannen » t e
doen slagen hebben wij snijbloemen en afgedankte kinderwagens nodig. S.O.S. : wie helpt
ons aan materiaal ? Telefoneer
n a a r Huguette De Bleecker,
Tolhuislaan 15, Gent : 25.64.87.
HEUSDEN
KANDIDAAT-LEDEN
Wie helpt mee het 100e lid
inschrijven ? Geef zo vlug mogelijk de naam van het kandidaat-VU-lid door aan ons bestuur.
VUJO-BUS
De bus van de Vujootjes uit
het Gentse, n a a r de IJzerbedevaart, komt ook te Heusden
voorbij. Inschrijvingen bij Joris Delporte,( Blauwe Steenstraat, 63), Werner Hoogewijs
(Laarnebaan, 44) en Koen Van
Meenen (tel : 52.73.88). Vertrek
te Heusden aan de Tramstatie
te 17 u 20.
J E F GOOSSENAERTSKRING
Inschrijven voor de IJzerbedevaart bij Daniël Crepain,
Reugenwegel, 1 B te Heusden
(tel : 52.93.79, sekretariaat) of
bij M. J. Lataer-Delnoy, Hooistraat, 1, Heusden.
Vertrek te Heusden-Tramstatie : zondag 4 juli 1971 te 7u30.
Prijs : 135 fr., kenteken en fooi
inbegrepen). Na de Uzerbedev a a r t uitstap n a a r Roesbrugge.
KRUIBEKE
GELUKWENSEN VOOR
BURGEMEESTER SOENS
Op 7 juni stemde de r a a d
eenparig, op voorstel v a n onze
afgevaardigde
dokter
Verschraegen, een motie w a a r i n
burgemeester Soens gelukgewenst wordt voor zijn kranige
houding door de franstalige eedaflegging niet te aanvaarden in
de ééntalig-Nederlandse
gemeente Strombeek-Bever.
LANDEGEM
NAAR DIKSMUIDE
Op 4 juli met de Renaat De
Rudderkaravaan n a a r de IJzerbedevaart. Kaarten bij de bestuursleden.
MERELBEKE
DE WEERGALM
Ons kantonnaal blad bewijst
werkelijk aan de gestelde eisen
te voldoen, het is in gans het
kanton een begrip van degelijke voorlichting geworden. De
jongste twee m a a n d verscheen
het tweemaal huis aan huis in
de gemeente Merelbeke. Voor
de derde maal w e r d het opnieuw huis aan huis besteld.
TREKTOCHT
Morgen zondag 20 juni gaat
« De Griffoen » op trektocht
doorheen het mooie Payottenland. En dit voor een hele dag.
Wij komen samen op het dorp
te Merelbeke-Centrum te 9 u.
zéér stipt, tegenover nr. 648.
IJZERBEDEVAART
VOS en
Davidsfonds-Flora
leggen gemeenschappelijk een
autocar in n a a r Diksmuide op
de dag van de IJzerbedevaart.
Vijftig plaatsen beschikbaar.
Kostprijs 100 fr. Nu reeds zijn
bijna de helft van de plaatsen
besproken. Stel dus niet uit, en
schrijf dadelijk in bij een der
bestuursleden, of bij dhr. Van
Hulle, Leopold Ill-laan 13, of
per telefoon op n r 52.75.06
(VOS).
NINOVE (Kanton)
11 JULI-FEEST TE ASPELARE-NEDERHASSELT
Zaterdag 10 juli e.k komen
alle Vlamingen uit de Denderstreek samen in zaal « MadeIon » te Nederhasselt. Wie een
auto heeft komt om k w a r t vóór
acht n a a r het Dorpsplein te Aspelare (leeuwevlaggen niet vergeten). Van daaruit rijden we
in karavaan naar zaal « Madelo n» w a a r om 20u een gezellig
samenzijn (met gratis Breugelmaal) begint.

WAARSCHOOT
GEMEENTERAAD
VAN 4 JUNI 71
Daniël De Poorter verdedigde het plaatsen van een openbare telefooncel in de nieuwe
wijk van het Hoekje. De zaak
wordt onderzocht. Julien Van
de Veire vroeg een gedetailleerd overzicht van de uitgaven
van de zogezegde « gemeentelijke feestkommissie » .Men zal
er eens over nadenken... Fons
Van Holderbeke drong aan op
de stichting van een komitee
voor aankoop van artistiek
werk van
Waarschotenaren.
Verworpen. Hij handelde vooral over « een nieuw impuls
voor een jeugdbeleid naar aanleiding van « J i m p d a g ». De

meerderheid
verwierp
zijn
voorstel, om m e t de r a a d een
bezoekje t e brengen aan alle
jeugdgroepen-in-aktie, om zó
heet van de naald de werkelijk e behoeften a a n r u i m t e en
materiaal te k u n e n n vaststellen.
Ze besturen voort...

wesf-vlaanderen
BRUGGE (Stad)
LEEUWENVLAGGEN
Men kan steeds terecht bij
het Bevlaggingskomitee, arr.
Brugge, sekr. R. Vande Voorde,
Wollestraat 45, Brugge. Telefoon 331.95.
IJZERBEDEVAART
Er wordt gezamenlijk vertrokken om 8u30 aan het «Breydelhof » J. Suveéstr. 2, Brugge.
Na de bedevaart gezamenlijk
noenmaal (soep te verkrijgen)
en in de n a m i d d a g een tocht
n a a r de Westvlaamse bergen.
Inschrijvingen bij de leden
van de VOK en in het lokaal
« Breydelhof ». Deelname in de
kosten : 20 fr.
HOUTHULST
LEEUWEVLAG
Op de gemeenteraadsvergadering van 11 juni deed ons
raadslid Martin Van Cleven
het voorstel om voortaan op de
bevlaggingsdagen
ook
de
Vlaamse Leeuw uit te hangen.
Begrijpelijkerwijze
viel
dit
niet in de smaak van kd. De
Groote, socialist, kasteelheer
en burgemeester. Een vinnig
debat, voor talrijk publiek, bewees dat Martin tegen zijn
burgervader
opgewassen
is.
Diskussiepunt werd uiteindelijk of de bewuste leeuwevlag
rode klauwen en tong zou hebben dan niet. Martin deed
stemmen over onze zwarte
leeuw op gouden veld, zonder
rood, w a t verworpen w e r d m e t
3 voor, 2 onthoudingen en 10
tegen. De burgemeester voelde
wel dat hij zich belachelijk
zou m a k e n m e t v e r d e r élke
leeuw aan zijn gemeentehuis
te w e r e n : hij moest dan toch
toegeven een leeuw m e t rode
klauwen uit te hangen. Dit
voorstel haalde h e t dan tegen
onze stemmen in. Alvast een
éérste stap in Houhulst !

l E P E R (Arr.)
OVERLIJDEN
Op 30 mei ontviel ons een
Vlaamse vriend, tevens oudoorlogsburgemeester van Woesten, Maurice Clicteur. Onze innige deelneming.
lEPER
DEBATAVOND
Door de VU-Jongeren, afd.
l e p e r w o r d t op zaterdag 26 juni
e.k. om 17 u. een debatavond
ingericht. Gastspreker : volksvertegenwoordiger L u c Vansteenkiste over « Kritische beschouwingen omtrent de huidige v a k b o n d s s t r u k t u r e n ». Gasthof « 't Zweerd », Grote M a r k t
2, leper.
KORTRIJK
11 JULI-VIERING
Zaterdag 10 juli in « 1302 »
te 20 u. m e t een gezellige dansavond.
K O R T R I J K (Stad)
IJZERBEDEVAART
Vertrek om 8 u u r en terug
om 18 uur. Lokaal « 1302 »,
Burg. R e y n a e r t s t r a a t 9. Bij terugkomst gratis Breughelkost
voor deelnemers. Autobus : 80
fr. Toegangskaarten te bekomen in « 1302 ».
KORTEMARK-HANDZAME
KONTAKTBLAD
Het bestuur heeft beslist een
driemaandelijks kontaktblad te
verspreiden tussen de leden v a n
K o r t e m a r k en Handzame.
K N O K K E - HEIST
NAAR DE
IJZERBEDEVAART
Op 4 juli wordt door de afdeling in samenwerking m e t de
VTB en VOS een bus ingelegd
n a a r de IJzerbedevaart. Inschrijven tegen 60 fr. bij :
Maenhoudt Bertrand, Lippens,laan 201, Knokke ; Rotsaert
Werner, Heiststraat 370 Westkapelle ; Mevr. Van Reeth « Piroska » Zeedijk 254, Heist ;
Vandepitte Firmin, Boekhandel
« Uilenspiegel » Pannestraat,
Heist en Pollet Gilbert, Bondgenotenlaan 51 Heist.

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE
ARR. RAAD
De leden van de arr. r a a d
worden voor het laatst voor de
vakantie
samengeroepen
op
zondag 27 juni a.s. t e Diksmuide.
OOSTENDE (Stad)
WIJKRADEN
De a m e n d e m e n t e n door onze
fraktie t e r tafel gelegd o m
daardoor tot « vrije » verkiezingen te komen om de wijkr a d e n s a m e n te stellen, h e b b e n
blijkbaar de a n d e r e p a r t i j e n
erg op de zenuwen gewerkt.
Afgezien van de « hoogstaande »
literatuur
die Jef
Vanlangehove (CVP) verspreidt, e n
w a a r i n talloze
onwaarheden
voorkomen, organiseert
men
een k a m p a g n e w a a r u i t de argeloze b u r g e r zou m o e t e n besluiten dat de VU h a a r woord
gebroken had.
Op een s a m e n k o m s t v a n de
verenigde bestuursleden v a n
Oostende en Stene, heeft de
fraktie duidelijk
uiteengezet
dat de VU nooit enige belofte
gedaan had, tenzij kort te zijn
in het openbaar debat. Met leugenachtige gezegden t r a c h t m e n
ons in diskrediet te b r e n g e n .
Het is natuurlijk zo, dat de traditionele partijen, inkl. de PVV,
liever alles « en petit comité »
geregeld zien dan in o p e n b a r e
zitting.
TORHOUT-AARTRUKE
OVERLIJDEN
Met droefenis m e l d e n wij u
het overlijden van de h e e r Ceename, vader van ons bestuurslid Mark Ceename, die w e ons
innig medeleven aanbieden.
WAREGEMST ELOOIS-VIJVE
IJZERBEDEVAART
Op 4 juli n a a r de IJzerbedevaart. Inschrijven bij dr. E.
Deroose, Churchillaan 18, teL
623.50 ; R. Verhaege, Noorderlaan 18, tel. 621.91 en J. Verbauwhede. Nachtegaallaan 20,
tel. 627.12.

medegedeeld
ZEEZANGFEEST
TE OOSTENDE
Na het succesvolle Zeezangfeest v a n vorig j a a r heeft het
ANZ-West-Vlaan deren zich dit
j a a r opnieuw aan het w e r k gezet om het Vlaamse publiek
te vergasten op het tweede Zeezangfeest in het CasinoK u r s a a l op zaterdag 10 juli a.s.
om 21 uur.
Organisatie : Vlaamse K l u b
Kust. Medewerking van VTBVAB, v a n het 11 juli-komitee
v a n Oostende, v a n de k u l t u r e l e
dienst van de provincie WestVlaanderen en van de stad
Oostende.
Muzikale omlijsting : Theo
Mertens m e t zijn wereldberoemd i n s t r u m e n t a a l ensemble.
Dans en vlaggespel door de internationaal v e r m a a r d e Incargroep. Verder : de jonge L u k
Saffloer, Magda Vandewalle,
t e r u g uit India, m e t h a a r choreographische groep en de Vaganten.
Massa-zang : J u l i a a n Wilmots
en F e r n a n d Van D u r m e .
Het geheel w o r d t aaneengebonden door de onvolprezen
goochelaar m e t h e t woord, Gerard Vermeersch. Algemene r e gie : Joris Sustronck.
Toegangsprijs : 70 fr.
Plaatsbespreking : Secretariaat van de Vlaamse K l u b Kust,
Van Iseghemlaan 4. Oostende,
tel. 059/73987, elke voormiddag
van 9 tot 12 uur. Postrekening
nr. 143949 van vzw Vlaamse
K l u b Kust, Oostende.
WIJ ZILVERMEEUWTJES
Ouders uit het Brusselse, wist
u dat er in u w stad een typisch
Vlaamse Brusselse jeugdbeweging bestond, die als doel heeft
uw kinderen volksbewust t e
m a k e n via een gezonde ontspanning te genieten in een
vrije en ongedwongen sfeer.
Nadere inlichtingen : H a n s
Van Vlierberghe, Papenhoutlaan 3 - 1020 Brussel of Dirk
Stroobants, P l e t i n c k x s t r a a t 38 1000 Brussel, tel. 12.13.74.
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wenst u precies te weten w a t bouwen kost ?
Dat is juist liet prettige bij KUNNEN, dat U als toekomstige bouwer precies weet waar U aan toe bent.
lüNNEN geeft U alle prijzen vooraf zwart op wit, met handtekening erbij. Geen addertjes in het g r a s ! !

v e r g e l i j k : k w a l i t e i t , prijs en estetiek

ZONDER ONDERHOUD: prachtige aluminium schuiframen, kroonlijsten in beton of PVC, sierlijke opdekdeuren met metalen omlijstingen.

_ÊAi.

ep

GELIJKVLOERS.

Een afwerking die enig I s : wanden In siergeveisteen, deuren in securitglas, houten piafondbekleding, prachtige ingebouwde open haard, zonnige eethoek
uitgevend op tuin, glanzende rustieke tegels, (iegelijk vast tapijt enz..

voor nog geen 1.100.000 f. bouwprijs
600 arbeiders - 1001 mogelijkheden

!!!

BON

ALGEMEEN BOUWBEDRI|F KUNNEN nv

NAAM:
ADRES
beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een
aanbieding te doen voor ' t bouwen van rijwoning, villabouw of half open bebouwing in volgende gemeenten :

ANTWERPEN
Tel.

Meir 18
03/31.78.20

GENK

GENT

LEUVEN

Winterslagstraat 22
Tel. 0 1 1 / 5 4 4 . 4 2

Onderbergen 43
Tel. 0 9 / 2 5 . 1 9 . 2 3

Brusselsestraaf 33
Tel. 0 1 6 / 3 3 7 . 3 5

houdt U mi] ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecent r u m te
op
te
u.
Handtekening

KINDERSHORTEN
4 - 16 laar

Uw betaald verlof, en het Zomerfestival bij SUCCES-KLEDINC !

45 F

MEYERS

LAAT ALLE PRIJZEN VALLEN ! I

REKKEN UiT TE KIEZEN
HERENKOSTUUMS
w a a r d e tot 3.995 F • N U aan

f

1.750 F

Duizenden koopjes aan alle afdelingen en SPECIAAL VOOR U en ENKEL op vertoon van deze advertentie van heden tot 15 AUGUSTUS

30%

damesmantels — dames- e n herenregenmantels — damestailleurs —
jongenskostumen — meisjesmantels — b r o e k p a k k e n (Pantailieurs d a mes) — dameskleedjes boven de 1.000 F — damesensembles b o v e n
de 1.000 F.

KORTING op alle

REK DAMESMANTELS
w a a r d e tot 2.995 F - N U aan

1.250 F en 1.500 F
TERLENKA/WOL
HERENBROEKEN

450 F
HEREN-, DAMES- en
KINDERPOLO'S en TUNIEKEN

vanaf 99 F
HANDTASSEN

JHier hebt U enkele voorbeelden van de MEYERS « ESKAM-CADEAUPRIJZEN », dat loont de moeite,
de rit naar Niel te doen. NU IS ER VEEL GELD TE SPAREN !

vanaf

299 F
HERENVESTEN

aan 1/2 van DE PRIJS
DAMESKLEEDJES

vanaf 169 F

AARTSELAAR

RESTAURANT
.LINDENBOS

BOOM,

5AAN 1 bis
SPOORV'EG
^

^

^

^

DAMESROKKEN
TERLENKA/WOL

N U 650 F

N U 295 F

HERENBROEKEN
TERLENKA KATOEN

HONDERDEN
KINDERKLEEDJES

250 F

aan CADEAUPRIJZEN

BON VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN
GRATIS LIDKAART V A N DE V.Z.W. MEYERS CLUB,
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE A A N K O P E N A A N
FABRIEKSPRIJZEN.

^

St NIKLAAS
*TEMSE

STATIESTRAA^

HEREN BLAZERS
A l l e maten
1.195 F

20%
10%

KORTING boven de 1.000 F
KORTING beneden de 1.000 F

Naam :
Straat :
Plaats :
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

SUCCESKLEDIN(

SUCCES KLEDING MEYERS

NIEL

MEYERS

A. DE LANGLESTRAAT 4
—
Tel. ( 0 3 ) 7 8 . 1 1 . 4 4 en ( 0 3 ) 7 8 . 3 5 . 3 9
O p e n alle w e r k d a g e n v a n 9 tot 20 u.
—
Zon- en feestdagen steeds gesloten.

RUIME PARKING

N a h e i overweldigend sukses van het Duitse Radio- en T . V . Oberbayernorkest T O N I W I T T die tijdens de maand september terugk o m t brengen w i j te Leuven, H u l s t e , Aalst de aangekondigde «Toppers» en te K O N T I C H

DORTMUHOBt IMER BRAUHOF

10 NIEL
Zaterdags tot 1 8 u .

I

K O N I N G I N ASTRIDLAAN 85
op ZATERDAG 26 JUNI te 19u30

VLAAMSE
ONTSPAN NINGSA VOND
MUZIEK

-

ZANG

-

DANS

-

SHOW

ingericht door het « Aktiecomité voor het
Vlaamse Lied » met de medewerking van :
A. PREUD'HOMME...
aan het orgel
ERIC L U N D . . .
Kunstzanger
IVO T E U N E N . . . Kleinkunst - Laureaat W i l l Ferdyprijs
DE « HEREN V A N Z I C H E M » :
DE W I T T E , met z'n moeder
en de schoolmeester.

Alle zater- en zondagen de beste orkesten — Steeds eetgelegenheid voor ieders
beurs — Verschillende zaleJi voor groeps- en fabrieksfeesten, gouwdagen,
tentoonstellingen, modesshows, enz.

E. Heer BERT HALDERMANS.

De grote formatie « E M I Z » met zijn rijke
keuze van Vlaamse liederen.

INKOMPRIIS : 30 Fr.

A. PREUD'HOMME

Samenzang

