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Vlaamse middenstand
tegen
te dure elektriciteit
Deze week leken na 17 u. de steden Brugge, Roeselare, Oostenae, bt. Niklaas en Dendermonde dode steden : in alle winkels
en herbergen ging de elektrische verlichting uit en werden de
kaarsen ontstoken. Deze lichtstaking wordt door de verenigde
middenstanders op touw gezet uit protest tegen de te hoge elektriciteitstarieyen. Ze duurde drie dagen. Deze driedaagse lichtstaking
werd besloten met een betoging te Brugge, waarover volgende
De aktie is bedoeld als een verwittiging aan het adres van de
elektriciteitsmaatschappijen, en als eis, om als zelfstandig
handelaar niet méér te betalen voor de elektrische verlichting
dan de partikuliere verbruiker (die zelf reeds te veel betaalt, cfr
de recente persconferentie van de Bond van Grote en Jonge Gez i n n e n ) . Deze discriminatie gebeurt ook ten nadele van de landbouwers. Wordt deze verwittiging in de wind geslagen dan zullen
de middenstandsverenigingen tot een hardere aktie overgaan met
o.m. een massale betoging te Brussel. Terecht verwijzen de promotoren n a a r de winsten van de elektriciteitsmaatschappijen, die bv
vorig j a a r m e t m i n d e r dan 2 miljard bedroegen. Het is bekend
hti, % '^at cumulards uit de kleurpartijen vetbetaalde postjes
bekleden in de « intercommunales », die o.m. voor de elektricii ^ r d 3 t « ' ^ " ' " # ''\ l»ft.»?ven werden geroepen. Deze doen uïtergoed mo e H ^
elektriciteitstarieven te doen dalen, al is dit zeer
De jongste middenstandsaktie mocht zich verheugen in een toi o i m - f ? " ' ' * - ^^ ^^"*^ algemene middenstandsstaking van vorig
J w h ? i ' l ^ - / * ' T - / ^ " . ' ^ ^ P ^ " ^ / *^ ^^^"- ^^ sewone v e r b r u i k e r kan
f i ^ f i . i f solidariteit m e t de middenstand-landbouw betuigen
m afwachting dat ook hij aktief aan het verzet tegen de elektrici^
teitsmonopoha kan deelnemen.
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De regering van Eyskens
II begint haar beleidsperiode met lood in de benen. De
B S P heeft bitter wemig
waardering voor de CVPp a r t n e r en in de CVP-rangen heerst zwaar wantrouwen tegenover de ruige
BSP-unitaristen De profiterende PSC zit erbij als lachende derde.
Op
de
CVP-partijraad,
waar niets anders te zien
was dan sombere gezichten,
werd het voor iedereen duidelijk dat het de BSP was
die haar stempel drukte op
het moeizaam bereikte akkoord. Eyskens moest het
zelf toegeven. Hij trachtte
alleen maar de misnoegde
CVP-ers wat op te peppen
met de povere troost dat de
CVP-onderhandelaars
van
de socialisten « verbintenissen losgekregen hebben die
van de grootste betekenis
zijn bij de herziening van 't
schoolpact. omdat ze de discriminaties uitschakelen en
anderzijds de financiering
voor het bouwen van nieuwe scholen zullen mogelijk
maken ».
Als losprijs voor een regering die de federalisering
van het land wil afremmen,
en die verder met wat klassieke knepen en zonder visie
alleen m a a r wat wil sleutelen aan de vele kwellende
sociale, ekonomische en algemeen - maatschappelijke
problemen, is het een biezonder magere troost voor
wie de kiezer moet overtuigen.
« Het is een operatie als
die met het paard van Troje » j a m m e r d e Verroken, die
kennelijk vreest voor het
oordeel van de Vlamingen
over de partij «die het doet».
En inderdaad, welke argumenten men er ook moge
voor aanhalen, het blijft een
feit dat de CVP eens te meer
heeft gekapituleerd. Zij is
onder het juk van de BSPunitaristen doorgegaan, hoewel zij weet dat brede lagen
van de Vlaamse bevolking
juist aansturen op een versnelde en loyale federalisering. Dat een dergelijk ondemocratische handelswijze
haar elektoraal zwaar zal
aangerekend worden kan 'n
kind voorspellen.
Wij schreven het al eerder:
de B S P is dé Belgische partij

CVP-voorzitter Vandekerckhove kijkt de toekomst somber
in : zijn partij wil kennelijk zelfmoord plegen...
bij uitstek is geworden. Haar
werkelijke
voorzitter,
de
Waal Leburton, is er niet alleen in geslaagd de federalisten in zijn eigen partij de
mond te snoeren met financiële argumenten, hij heeft
nu ook de CVP meegekregen op een weg die zij in
feite niet wil gaan. Ondanks
haar tegenpruttelen zal het
regeringsbeleid de komende
maanden in het teken staan
van de unitaristische contrareformatie. De uitbouw van
de regionale autonomie zal
stelselmatig begraven worden in allerlei commissies en
raden, terwijl Brusselse unitaristen van de ergste soort
zeer belangrijke sleutelposities in handen krijgen.
En met het Vlaams rechtsherstel te Brussel wordt het
helemaal niets. Eyskens belooft we] dat de bestuurswetgeving van 1963 daar
(eindelijk !) drastisch zal
worden toegepast, maar dat
gelooft zelfs niemand in zijn
eigen partij !
De regering van Eyskens
II dreigt een r a m p te worden voor het land. Door haar
ergerlijk conservatisme zal

zij het meest vitale deel van
onze bevolking scherp tegen
zich in het harnas jagen, zo
hopen wij althans. Ofwel,
en dat vrezen wij, zal de
reeds sterk verbreide apathie voor het politieke bedrijf ongekende vormen aannemen, en dat kan de genadeslag toebrengen aan ons
reeds sterk aangevreten demokratisch bestel.
Wij zullen er alvast het
onze toe bijdragen opdat de
heren van gisteren, die menen de klok van de geschiedenis te kunnen terugdraaien, hun slag niet zouden
thuishalen. Vlaanderen wil
zelfstandig worden en niet
langer
betutteld
worden
door Brusselse voogden die
andere belangen dan de onze dienen. Het wordt een
belangrijke legislatuur : als
een bepaald België in de komende jaren zijn laatste
kans verspeelt, dan komt er
een dag dat ook de hoogste
kringen in dit land naar het
federalisme zullen grijpen
als naar een laatste redplank.
Paul

Martens.

de abonnementenslag
loopt weer als een trein !
Het optimisme dat wij hier
vorige week aan de dag legden is niet ijdel gebleken : in
vijf dagen tijds kwamen er
deze week weer 238 nieuwe
abonnees bij. Dit is de hoogste
weekscore tot nog toe bereikt
tijdens de huidige werf kampanje. Het is nu zonder meer
duidelijk dat het VU-kader er
behoorlijk zijn werk van maakt
tijdens huisbezoeken, op afdelingsbals en bijeenkomsten allerhande. Die solidariteit met
ons weekblad « Wij » verheugt
ons in hoge mate.
In het klassement van de 17
arrondissementen is er een
vinnige strijd ontbrand tussen
de « drie groten » : Brussel,
dat nog nipt de leiding heeft
voor het vinnige Leuven dat
op zijn beurt op de hielen gezeten wordt door Antwerpen.
Tussen deze drie is er telkens
slechts
één
nieuwgeworven
abonnee verschil ! Het moet
w a t frustrerend werken op de
mensen
van
het
grootste
Vlaamse arrondissement (Antwerpen) te moeten vaststellen
dat men op de derde plaats
vastgespijkerd zit. Nochtans,
aan de m a n n e n van Antwer-

pen-stad ligt het niet : die
maakten al 68 nieuwe abonnees. Waar blijven de andere
sterke afdelingen ? Straks zullen de Brusselaars nog de lef
hebben te zeggen dat « Brussel
Antwerpen niet loslaat » ! Een
heel dikke pluim verdient het
kleine dappere Leuven voor
zijn unieke prestatie, die voor
een goed deel te danken is aan
gele trui Joris Depré, aan volhardende Jef Vinex en aan de
aktieve Leuvense dame Marleen Schouteden. Maar wij zouden ontactvol zijn wanneer wij
ook de andere wervers in dit
arrondissement niet feliciteerden voor de inspanning, die
van de kleine afdeling Lubbeek bijvoorbeeld die al 11
nieuwe abonnees op hun aktief
hebben.
Er bereikten ons deze week
een paar berichtjes die tekenend zijn voor de geest van solidariteit met ons weekblad. Te
Waarschoot legden de VU-gemeenteraadsleden h u n zitpenningen bijeen om 10 mensen
uit de gemeente een proefabonUMnent van drie maanden op
« Wij » te bezorgen.
En een ander VU-gemeenteraadslid, Robert Gijselinck van

Merelbeke, in heel Vlaanderen
gekend als groot kampioenduivenmelker, beloofde aan de
afdeling die het best presteert
in deze abonnementenslag een
speenbare jonge duif, vrij uit
te kiezen op zijn kampioenenhok. Dank voor het mooie gebaar, vrienden.
Inmiddels
plaatsten reeds
verscheidene arrondissementsraden het punt « Wij en de
abonnementenslag » op
de
agenda van hun eerstvolgende
bijeenkomst (o.m. TongerenMaaseik, Brussel, Leuven). Met
de hoofdredakteur kan d a a r
vrij van gedachte gewisseld
worden over de wijze w a a r o p
wij allen samen ons weekblad
sterker kunnen uitbouwen. De
andere arrondissementen zullen in de « Wij »-kampanje
1972 zeker niet willen achter
blijven.
Als wij in de komende weken samen, mandatarissen en
gewone leden, er eens echt ons
werk van maken dan bereiken
we dit jaar vast het hoogste
aantal abonnees uit de geschiedenis van ons blad. Vandaag
nog een wensdroom, morgen
met uw hulp blije werkelijkheid !
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en gij
satie-politiek,
dan nog iyi een
gewest dat nog steeds op pendel is aangewezen
voor volledige
tewerkstelling.
Onlangs pleitte de h. Van
Eynde voor « verbeelding
bij
de regeringsvorming
» en hebben sommige CVP-ers de mond
vol over « verjonging
». Bij
het vercshijnen
van deze brief
zullen we weten of daar ook
rekening mee wordt
gehouden
in twee partijen die
uitblinken
noch door het ene noch door
't andere doch door welke gebreken een aanzienlijk
gedeelte
van de aktieve bevolking
bijkomende
lasten en
uitgaven
moet dragen. Geef ons een federalisme met twee en de decentralisatie
met alle sociaalekonomische
voordelen
van
dien komt er vanzelf.

decentralisatie...
Er is steeds sprake van decentralisatie
maar er
gebeurt
niets. Neem nu eens de spoorI wegen, exclusief
(?)
jachtdo, fnein van minister
Bertrand.
j De man werkt niet alleen de
' aanpassing
van het
vliegveld
Van Deurne tegen, doch doet
niets om de spoorwegen te saneren, aan te passen en te decentraliseren. De direkte spoorverbinding
Antwerpen-Kust
is
nog steeds « niet mogelijk
»
(omdat de Waalse
topambtenaren het niet willen en Bertrand
alles doet wat die heren wensen) en tot een herindeling
van
het exploitatienet
komt het ook
niet.
Destijds werd de Groep Brugge afgeschaft en bij Gent gevoegd
niettegenstaande
juist
die twee provincies de snelste
ekonomische groei vertonen en
samen een vijfde van gans het
Belgisch
spoorwegnet
omvat(2201 km. op 10.966 km., 99 stations op 410).
Deze samenvoeging
had tot
gevolg niet alleen een « devaluatie » van de
voormalige
Groep Brugge (men kan er bv.
zeer weinig extra-treinen in geval van nood vormen en moet
dan een beroep doen op omslachtige
noodbus-verbindingen
met Gent) maar
veroorzaakte
ook een aanzienlijke
pendel
van
technici
tussen
WestVlaanderen
en Gent. Deze fusie viel volledig ten nadele van
tal van NMBS-bedienden
en
technici uit en beroofde somvfiigen van een hogere graad (en
diensovereenkomstiqe
wedde).
Dat is een der gevolgen van
de nefaste Belgische
centrali-

CR.

te

Brugge.

zo bedriegen de sindikaten
de mijnwerkers
In het decembernummers
van
« De Vrije Mijnwerker
» uitgegeven door de Centrale der
Vrije mijnwerkers
bloklettert
dit tijdschrift « nieuwe sociale
programmatic
zal
jaarinkomen
van bovengronders
met 14.000
fr en van de ondergronders
met
17.000 fr verhogen
». Op de
middenbladzijde
van dit blad
tracht men met gemiddelde cijfers te bewijzen dat in het Limburgs mijnbekken
de
lonen
zelfs hoger liggen dan in het
Luikse ! Als de Centrale
der
Vrije Mijnwerkers
werkelijk
gelooft dat onze
m,ijnwerkers
zo goedgelovig zijn om dit wansmakelijk proza goedschiks van

a tot z te aanvaarden,
hebben
zij het mis voor !
1. Allereerst
kunnen wij niet
genoeg de nadruk leggen op
het feit dat zowel ACV als
ABVV politiek sterke
bindingen hebben : d.w.z. zij kunnen
en mogen geen beslissingen nemen zonder de zegen van de
CVP- en BSP-bonzen,
die op
hun beurt weer eens
verstrengeld zitten in het duistere kluwen van de
grootkapitalisten,
de zgn. 200 Franskiljonse
families die Vlaanderen reeds 142
jaar belogen, bedrogen en bestolen hebben. Kan men dan
van zulke gele en rode marionetten eerlijke informatie
verwachten of een degelijke
sindikale aktie ? (waarbij de belangen van die 200 families absoluut niet mogen geschaad worden).

2. Over die verhoging
van
14.000 en 17.000 fr. die resp. boven- en ondergronders
in '72
méér gaan verdienen, hoort ook
wat
toelichting.
Deze verhoging
is zogezegd
berekend op 6,08 %
(waarvan
2 % ingevolge de index).
Nemen we nu het voorbeeld
van
een ondergrondse
handlanger
die voor 1 januari '72 665 fr.
per dag verdiende.
Gerekend
aan 243 wettelijke
arbeidsdagen in '72 ontvangt
deze per
jaar 9.695,70 fr. méér in zijn
loonzakje en geen 17.000 fr. zoals men de mijnwerkers
voorliegt ! Hebben de heren van
« De Vrije Mijnwerker
» de
verhoging berekend op de lonen van de ingenieurs en geloven zij er steevast in dat wij
zulke nonsens zomaar slikken ?
3. De grofste leugen die in de
« Vrije Mijnwerker
» staat te
lezen is dat de Limburgse
mijnwerker evenveel verdient en in
sommige mijnen nog méér dan
zijn Waalse kollega. Met allerlei kronkels en gemiddelde
cijfers in tabelletjes
te
brengen
komt dit blad tot het
besluit
dat onze Limburgse
mijnwerkers er zelfs beter
voorstaan.
Werkelijk konkrete cijfers durven zijn niet geven omdat het
tegenovergestelde
de waarheid
is. De Limburgse
mijnwerker

wordt nog altijd ge
diskrimineerd t.a.v. zijn Waalse
kollega. En indien daar de laatste
tijd enige verandering is in gekomen, is dat te danken
aan
onze mijnwerkers
zelf, die geleid door Gerard Siegers
het
verraad van de sindikaten
hebben aangetoond. Alleen die keiharde staking die gepaard ging
met een uithang erin gstaktiek
van ACV en ABVV heeft geleid tot de jongste
verbeteringen. (Uiteindelijk
raakten
de
belangen van de 200 families in
gevaar !)
Vrienden
mijnwerkers,
het
Permanent Komitee
beschouwt
het als een plicht U te waarschuwen tegen de
verfoeilijke
ronddraaiers
van
ACV
en
ABVV die dank zij enorme financiële bedragen zulke
nonsens via blaadjes als « De Vrije
Mijnwerker
» kunnen
publiceren. Wij doen dan ook een dringende oproep om
eendrachtig
achter het Permanent
Komitee
te staan. Aarzel niet en steun
ons door lid te worden. Alle inlichtingen bij Jean Ooms, Verbinding sstraat 5, 3630 Maasmechelen.
R.0 B. te

Maasmechelen.

wat men de « vlaamse »
cvp en bsp ?
Nu ze als kruiperige
verraders van hun Vlaamse volk bekend staan, en zeker bij de
jeugd,
hopen
we dat
vele
Vlaamse echte idealisten en leiders de ogen zullen opengaan !
Na de grote knoeiboel te Brussel en 't potsierlijk
gekwansel
van de Voerstreek,
voor 95 %
Vlaams, nu door Eyskens
e.a.
in 't tweetalig statuut
terecht
gekomen, durven ze met grote
schrik in 't hart de zaak Edingen. Komen,
Moeskroen
niet
aanhalen. Is 't niet
schandalig
om de Voerstreek 'n tweetalig
statuut te geven, en dat door
die grote heren, die zich Vlaming durven noemen !

't Is absoluut
noodzakelijk
dat er in Brussel,
Antwerpen
en aan de kust een
Vlaamse
boycot losbarst, om de frankofone Walen a la Pompidou
een
flinke blijvende
les te
geven
en inkopen aldaar, en seizoenverblijven
te weigeren. We •rekenen vooral op onze
nieuwe
gekozen
volksuniemandatarissen dat ze met mr. Schiltz
en
mr. Jorissen
een
indrukwekkende aktie inzetten,
om de
wetsovertreders
te Brussel aan
te klagen en 't
noodzakelijke
federalisme
te
verspreiden.
« Brussel
laat
Vlaanderen
los » lazen we in een
krant.
We hopen dit werkelijk,
daar
we zelf over een eigen program
beschikken
zelfs op alle punten, zodat de eigenlijke
ontvoogding, vooral op
financieel
gebied
kan
plaats
hebben.
Steeds met de Volksunie
vooruit voor de uiteindelijke
eerbiediging der grondwet.
Vlaanderen eerst !
J.S. tet Mol

gepluimde
gepensioneerden
De CVP zorgt voor de geperir
sioneerden,
gepensioneerden
. steunen geldelijk de CVP. Alle
gepensioneerden
van de CVP
betalen maandelijks
ong. 15 fr,
waarvan 5 fr afmoet voor het
hoofdbestuur
der
gepensioneerden van Brussel, die geen uitstaans hebben met lokale bonden.
Het geld komt dus
gemakkelijk binnen bij de CVP, maar
de gepensioneerden
zijn de gepluimden.
F.V. te
Machelen.
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

Omdat wij absoluut niets willen overhouden geven w i j nu onze winterkleding bijna gratis weg ! ! !

Veel beter dan solden ! ! !

HIER MOET U, BESTE WIJLEZER, VLUG BIJ ZIJN !

TIENTALLEN REKKEN PRACHTIGE WINTERKLEDING voor dames en heren, jongens en Meisjes
NU UIT TE KIEZEN A A N

HALVE PRIJS
H E R E N

D A M E S
Mantels
Regenmantels
Tailleurs
Pan-tailleurs
Kleedjes - Rokken
Tunieken
AADTQFI AAP

AARTSELAAR

RESTAURAMT
^LINDENBOS

HOE VLUGGER U KOMT,
HOE BETERE ZAAK
U KUNT DOEN !

BRUSSEL-

SPOORV^EG
^

^

^

^

NU KIEZEN AAN

»
St NIKLAAS
*TEMSE

HALi c

J O N G E N S
Pardessus
Regenmantels
Kostumen
Anorakken

EN NOG ZOVEEL MEER

BOOM,

-ANTWERPEN

BAAN 1 bis

MEISJES
Mantels
Regenmantels
Kleedjes
Broekpakken
Overgooiers
Anorakken

Pardessus
Regenmantels
Kostumen
Sportvesten
Broeken

HALVE PRIJS
Succeskleding

MEYERS

A. DE LANGLESTRAAT 4-10

NIEL
'

%

!

^

Open alle werkdagen van 9 tot 2 0 uur. - Zaterdags tot 18 uur.

^

SUCCESKLEDIN(

MEYERS
RUIME PARKING

Kerk Nir

Breng deze advertentie mee, geef ze aan U w
Verkoper en U ontvangt onmiddellijk onze SUPER S. K A A R T , die U toelaat het ganse jaar
door al uw kwaliteitskieding aan fabrieksprijzen te kopen en duizenden frs te besparen.
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een open brief van
flor grammens
De Hr. Prof. Eysl^ens,
Eerste-Minister, Brussel.
Mijnheer

de

Mechelen, i8 januari igy2.
Stationstraat,
Eerste-Minister,

Als goeie patriot heb i\ — na jarenlange taalwetsabotage — de taalwet van '21 eerst in ' j z zelj toegepast langs de taalgrens.
Na weer jarenlange taalwetsabotage, werd i\ moreel verplicht de nieuwe taalwet van ' j 2 weer zelf toe
te passen in 's?-'39> langs de taalgrens, alsmede te
Brussel en massaal in Vlaanderen.
Van '^o tot '^^ werd zowel de taalwet inzake
onderwijs als deze inza\e besturen door de wettelijke
Vlaams-Waalse taaikommissie normaal toegepast. En
was dit prachtig « zuiver Belgisch » wer\ nadien normaal voortgezet, dan bestond er nu geen dramatisch
twistprobleem
Brussel.
In '^S moest i\ weer zelf optreden om de
directieven betr. het taalgebruik^ in 7 vreemde expopaviljoenen t^ doen uitvoeren.
Sedert de oi7gelu\kjge taalgrensregeling van '62
en de faciliteiten voor Brussels-Vlaamse
randgemeenten, woedt de sabotage tegen de nieuwe taalwet van '63
langs de taalgrens en te Brussel weer volop. En de
parlementaire vaders van die taalwet laten begaan...
Omwille der grondwetsherziening
zag i\ geduldig
toe. Doch bij de vorming uwer zoveelste regering —
met of zonder ijdele beloften voor toepassing der taalwetten — treed i\ als er\end « simbool » van de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd weer pubUe\ in het Vlaamse strijdperk^.
Dit heroptreden na mijn belofte bij de uitreiking
van de André Demedts-prijs en in de
TV-uitzending
« Ten Huize van... » na ruim ^o jaar taalwetsabotage
— in welke rotstaat leven we toch ? ! —is voor mij
als goeie patriot morele plicht : zelf de toepassing der
taalwet verzekeren, en meteen recht en brood voor
onze mensen waarborgen.
l\ begin met een « sinjaal » te Brussel en langs
de taalgrens. Als echter binnen en\ele we\en geen afdoende bewijzen geleverd zijn van ernstige toepassing
der vigerende taalwetgeving,
ont\eten i\ weer een
grootse aktie met alle gevolgen van dien.
Het zou mij nu oo\ niet verwonderen mocht die
nieuwe grootse a\tie overslaan op het uitdagend privégedoe, franstalig in eentalig Vlaanderen. Bewuste Vlamingen zijn het tergen immers moe.
Daarmee zijt U vriendelijk^ verwittigd.

Brusselse « krokodillen » in de regering van Eyskens II.

hoge beiastinginkomsten in 1971
deficit alleen aan wanbeheer te wijten
(ACU). — De fiskale opbrengsten zijn in het jaar 1971 zeer aanzienlijk geweest : 316,7 miljard fr. in totaal. Dat is 33,3 miljard fr.
meer dan in 1970, en 5,8 miljard fr. meer dan geraamd in de begroting. Dit zijn officiële cijfers die dinsdag jl. door het ministerie van Financiën bekendgemaakt zijn.
Niettemin is de financiële toestand van het Rijk zeer bedenkelijk, en eindigde het jaar met een aanzienlijk deficit. Maar dat
is dan niet te wijten aan de fiskale inkomsten die te gering zouden geweest zijn. De oorzaak is van een hele andere aard : De uitgaven zijn de minister van Financiën uit de hand gelopen.
Dit dient met nadruk herhaald, nu uittredende en toekomstige ministers de indruk
geven dat de slechte toestand
te wijten is aan de fiskale ontduilcing, en meer bepaald aan
de BTW waarvan de inningen
beneden de ramingen zouden
gebleven zijn.
Er wordt in dit land inderdaad zwaar gezondigd tegen de
fiskale moraal — en lang niet
alleen door zekere middenstanders op wie traditioneel (en
vaak ten onrechte) globaal het
odium van de fiskale fraude
weegt. Maar men mag zich
door deze schijn-argumenten
niet van de wijs laten brengen : Mét of zonder fraude,
werden fiskale inkomsten zoals
ze voor 1971 begroot waren,
ruimschoots overtroffen.

Met hoogachtig, in « hou ende trou ».
Flor.

Grammens.

motie van de
YU-federaiieverkozenen
gewest brussel
De 23 Volksunie-verkozenen van de vijf federaties rond Brussel
stellen na een gemeenschappelijk overleg vast dat de verkiezingsuitslagen van 22 november jl. nog steeds niet door de bestendige
deputatie van Brabant werden goedgekeurd.
Ze stellen eveneens vast dat de uitvoeringsbesluiten ter zake
ten gevolge van het onverantwoord getalm bij de regeringsvorming, evenmin verschenen zijn, terwijl de regeringspartijen de door hen zelf goedgekeurde grondwetswijziging niet blijken te kunnen toepassen.
In de motie wordt verder vastgesteld dat de CVP en de BSP
in het vooroverleg voor de vorming van een regering in het vage
blijven over de begrenzing van het gewest Brussel, terwijl de
aanwezigheid van bepaalde Brusselse unitaristische politieke figuren bij de onderhandelingen voor de regeringsvorming en eventueel in de nieuwe regering een reëel gevaar inhoudt voor de
Vlaamse randfederaties die met inlijving bij Brussel bedreigd
worden.
Bewust van dit grote gevaar wijzen de Volksunie-verkozenen
meer dan ooit op het belang van een sterke Vlaamse bestuursmeerderheid in de federaties waaraan ze als volwaardige partners
willen deelnemen, om mee te werken aan een vooruitstrevend
Vlaams en sociaal beleid.

misrekeningen wegens
konjunktuurverzwakking
Dezelfde waarschuwing is
toepasselijk op de minder-ontvangsten die zich in bepaalde
takken van het belastingwezen
hebben voorgedaan.
Wegens de verzwakking van
de konjunktuur, of wegens
verkeerde ramingen zijn inderdaad een aantal inningen beneden het geraamde peil gebleven. De invoerrechten bij
voorbeeld brachten niet 6.750
miljoen, maar slechts 6.330
miljoen fr. op Een nadelig
verschil van 420 miljoen. Het
is mogelijk dat de officiële verklaring van dit verschil juist
is — er werden langere krediettermijnen toegestaan aan
de importeurs. Maar er dient
ook op gewezen dat reeds sedert jaren de ramingen van dit
kapittel van de ontvangsten
verkeerd zijn. Verder zal de
dalende konjunktuur en de
daaruit voortvloeiende daling
van zekere importen er ook
wel voor veel tussen zitten.
Dat de door de Registratie
geïnde rechten met 232 miljoen onder het geraamde jaartotaal voor 1971 gebleven zijn,

is een gevolg van de slechte
gang van zaken in de onroerende sektor. Dat geldt ook voor
de minder-ontvangst bij de
« aksijnzen en allerlei »
(1.154), al nemen we aan dat
een voorziene verhoging van
de aksijnzen (op 1 januari
1971) die niet doorging, eveneens bijgedragen heeft tot deze
misrekening.
5,8 miljard fr.
meer dan verwacht
Wat de BTW betreft, blijven
we bij ons vroeger op deze
plaats uiteengezette standpunt:
vermits de regering Eyskens
nooit met duidelijke ramingen
voor de dag dierf komen, is het
moeilijk zich een oordeel te
vormen, maar globaal gezien,
en vergeleken met het oude
stelsel van de omzetbelasting,
heeft de BTW zeer aanzienlijke inkomsten aan de staat opgeleverd. Indien we het offi-

ciële dokument van het departement van Financiën juist interpreteren — het is in dit verband zeer klaar — kan hoogstens van een misrekening van
900 miljoen fr. spraak zijn.
En m elk geval vertonen de
fiskale opbrengsten in hun geheel, in het voorbije jaar, een
ruim surplus van 5,8 miljard
tegenover de ramingen.
Hoeveel had deze regering
eigenlijk nóg meer moeten
ontvangen om haar financiën
11-1 orde te krijgea 3>u t^Jo nu
Politieke
avonturiers
De werkelijke oorzaken van
de financiële ramp, die 'als éêï»"
Damokles-zwaard
boven
de
rijksfinanciën hangt, liggen bij
het wanbeheer van de Eyskens-ploeg, en hij haar onbekwaamheid om haar uitgaven
at te nemen en te b'eperken tot
wat de begrotingen voorzien
hadden.
Maar kom... vermits deze
begrotingen gedeeltelijk nooit
tot bij Kamer en Senaat geraakt waren en voorlopige
twaalfden soms al sedert twee
jaar als noodmiddel gebruikt
worden, is een ernstig debat
hierover niet mogelijk. Dit
land wordt aan de top gel'eid
door financiële en politieke
avonturiers.

de vu zal een scherpe oppositie voeren
De Partijraad van de Volksunie besprak de regeringsvorming en de akkoorden daaromtrent tussen de meerderheidspartijen gesloten. Hij stelt vast :
1) De steeds verdergaande miskenning van het beslissingsrecht van het parlement met inbegrip van de meerderhei dsfrakties.
2) De onstentenis van elke oplossing van het vraagstuk
Brussel nu de agglomeratieraadsverkiezingen het faljiet
van de grondwetsherziening op dit stuk voor iedereen
duidelijk hebben aangetoond.
3) Dat men thans gekonfronteerd wordt met een minimale kultuurautonomie waarbij hij herinnert aan de
amendementen van de VU-frakties ten tijde van de
grondwetsherziening waarin gesteld werd dat het onderwijs ondubbelzinnig tot de bevoegdheid van de kultuurraad zou behoren, amendementen die voor alle traditionele partijen verworpen werden.
Stelt in dit verband aan de kaak dat de CVP eens te
meer over de hele lijn heeft toegegeven terwijl de Vlaamse socialisten zoals steeds slaafs de bevelen van hun
franstalige partijgenoten volgen.
4) Dat de Voerstreek een Brussels tweetalig statuut opgedrongen wordt.
De partijraad van de Volksunie waarschuwt voor de duidelijlce heropleving van het imitarisme en van fransBrussels imperialisme o.m. in verband met de omschrijving van het Brusselse gewest, waarbij op de heer Eyskens wordt gerekend om de Vlaamse openbare mening
te misleiden ; geeft opdracht aan de frakties een scherpe
parlementaire oppositie te voeren.
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perssplegel
Het programma is weinig
durvend, de kandidaat-ministers geven een trek-en-duw^elletje van weinig verheffend allooi ten beste, het wantrouwen tussen BSP en CVP
en tussen CVP en PSC was
nooit zo groot als thans. Dat
2ajn ongeveer de grote lijnen
van de kommentaren op het
« binnengebeuren » in onze poËtieke menagerie. Kommentaren die dan nog samengevat
zijn uit kranten zogenaamd
van BSP en CVP-richting. Het
gesternte waaronder Eyskens
scheep gaat voorspelt dus al
storm voor dat de sloep van
wal steekt.
de standaard
Nadat in deze krant De Saeger (zichzelf gelegenheidsjoernalist noemend) de messen
had gekruist met de regeringssdioonmoeder Jos Van Eynde,
ging Manu Ruys wat dieper in
»p het huwelijkskontrakt. Een
unitaristisch dokument is dit
geworden. De Vlaming zal de
rekening betalen van het huidige touwtrekken.
« Men staat inderdaad voor
een optie. Is het beter de instellingen centraal te houden
en slechts te decentralizeren,
UQanneer het niet anders kan ?
Of moet men bij voorkeur de
gewesten ruime machten toekennen, en slechts nationaal
(of supranationaal)
houden
wat ni^t regionaal kan worden
beslecht ?
» Tot voor kort waren de
Waalse socialisten voorstanders van een federale staatshervorming, maar sedert zij
begrepen hebben dat de regionale autonomie ekonomisch en
budgettair nadelig zou uitvallen voor de Waalse provincies,
is hun federalisme (ook dat
van André Cools en Frangois
'
Perin) fel getaand. De waar-^T -.' Bflsöfou^(;it^g^ van Leburton op het
kongres van V'erviers in 1967
heeft eindelijk instemming gekregen...
» De Vlaamse CVP staat ook
hier alleen en dus zwak.
» De vraag Js dubbel •' Wie
»'
^heeft het bij het rechte eind ?
Wie zal het halen ? Na de
grondwetsherziening, die een
regionale staatshervorming inluidde, slaat de slinger van de
klok nu in de andere richting.
Het nieuwe kabinet zal, onder
invloed van de socialisten en
van de Brusselaars, minder regionaal denken dan het vorige ».
Ie peuple
De heren-socialisten bondgenoten van de kasteelheren van
de Voer zijn kwaad omdat in
een ruim aantal Vlaamse gemeenteraden deze Voerkwestie
niet verteerd wordt zoals Eyskens en zijn BSP-handlangers
het wel zouden willen. « De
kleine chefs » van de CVP
weten wel dat men alles niet
zal blijven slikken.
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derhandelaars van de CVPPSC en de BSP die zoeken
naar een regeringsprogramma,
brengt elke dag ook een nieuwe moeilijkhid. Het regionaal
'en communautair België, geboren uit een moeilijke grondwetsherziening, maakt nu een
moeilijke kindertijd door.
» Dat is niet zo abnormaal.
Na 140 jaar unitair regime kan
men zo maar niet radikaal de
methodes en de
mentaliteit
veranderen. Maar het zou abnormaal zijn moest de tijd van
aarzelen te lang duren of moesten de slecht-bekeerde unitaristlen ervan profiteren en een
terugkeer naar de praktijken
uit het verleden proberen.
» Wordt in het conflict tussen de socialistische en christen-democratische onderhandelaars deze regionale, decentraliserende en
communautaire
optiek wel genoeg gerespecteerd ? ».
voor allen
In de Gentse « Voor Allen »,
weekblad van de BSP, heeft
een zekere PDB de koude
moed, zij het dan op een bedekte manier, te waarschuwen
voor het naar boven laten klimmen van figuren als een Simonet, die het begrip socialisme
tot een aanfluiting maken.
« In « Het Volk » van 2 januari nam Emiel Van CauWelaert het socialistisch progressisme van Edmond Leburton
en Henri Simonet op de korrel. Volgens deze auteur zou
het larie zijn te geloven dat de
kapitalistische ekonomie onder
staatsbeheer zou geraken en
zouden het veeleer de grote kapitalistische groepen zijn die
de hand Veggen op de Staat.
Steller stipte hierbij aan dat
Leburton en Simonet de steun
genieten van « Pourquoi Pas »,
een spreekbuis van het grootkapitaal.
» We zijn het natuurlijk gewoon dat men op een dergelijke manier niet alleen deze
personen, maar gans de socialistische partij wil diskrediteren.
- • • ,
» In de BSP moet men echfer begrijpen dat zulke lasterlijke aantijgingen maar mogelijk zijn ingevolge de lankmoedigheid die men
tegenover
sommige leiders blijft aannemen.
» Konfidenties aan rechtse
bladen, financiële
bindingen
met private
ondernemingen,
neiging om steeds de konservatieve PVV bij 's lands beleid te betrekkien, dit alles leidt
tot verwarring en misverstand
waaraan eenmaal een einde
moet worden gesteld.
De BSP is ons te dierbaar
opdat we ze zouden laten bedreigen door politiekers die zo
pragmatisch zijn geworden dat
ze hun specifieke socialistische
opdracht vergeten ».

het belang van iimburg
Maar de liefde tussen de kristelijke broeders is schijnbaar
toch niet veel groter. Daar
wordt op een weinig kristelijke manier aan « vulgair truitjetrek » gedaan zegt zelfs deze
door-en-door CVP-krant. Of
speelt reeds de wrok om de
wel niet meer te vermijden
degradatie van bokkenschieter
Bertrand ?
« Het kan anderzijds niet ontkend worden dat ook de CVP
een aandeel heeft in het aanslepen van de politieke crisis.
Deze partij is niet alleen het
slachtoffer van communautaire scheidingslijnen, maar is sedert enige tijd ook intern verdefeld ingevolge het vulgaire
truitjetrek van sommige grijze
excellenties die zich in hun
exclusief gezag bedreigd voelen.
» Een en ander heeft meegebracht dat de CVP aan de onderhandelingstafel plaats nam
in kleine clubjes waarvan sommige meer bekommerd waren
om de persoonliike carrière
dan om het bereiken van een
vergelijk. Voor de onbaatzuchtige verzoener die Robert Houben is moet dit een pijnlijke
ervaring geweest zijn.
» Kortom, de huidige politieke crisis is ook de crisis van de
partijen die aan het coalitieproces deelnemen ».

gazet van antv^erpen
Bij al het miserabel politiek
gedoe waar wij in de Zuidelijke Nederlanden moeten zitten
op kijken, is er af en toe toch
een lichtpunt. De ElO wordt
een bindsnoer tussen Antwerpen en Breda en verder. Een
vernieuwde felle kontaktmogelijkheid die het lidteken moet
doen weggroeien dat de zestiende eeuw en het rampjaar
1830 dwars door het oude Brabant hadden geslagen.
« Koningin Juliana zal in de
Scheldestad biezonder luelkom
zijn. Driehonderd jaar geleden
trok haar voorzaat. Willem van
Oranje, goeverneur van Antwerpen, naar Breda. Dit was
het voorspel van de strijd tegen Alva, de geboorte van een
nieuwe natie en de scheuring
der N^ederlanden.
» Thans groeien onze beide
staten in Benelux- en Europees
verband steeds meer naar elkaar toe, in een verstandhouding die nauwelijks
rimpels
vertoont. Geen zinvoller illustratie daarvan dan de geza-

menlijke rit van de twee vorsten en de ontvangst van koning Boudewijn in het Turf.^chip,
» De E 10 wordt eten bindfeIcen en meer dan dat. Hij is
als een chirurgisch verbrede
slagader die de bloedstroom in
wat eens het hele Brabant was
gaat versnellen. Hij zal een
grote rol spelen, zo hopen wij,
in een steeds inniger samengroeien van het nederlandstalig gebied ».
la libre belgique
Is heel kwaad op onze senatoren Jorissen, Bouwens, Van
Haegendoren en De Bruyne
omdat die in een wetsvoorstel
Mark en Edingen terug naar
Vlaanderen willen overhevelen
omdat zelfs nog in 1948 de
Waalse taalkundige
Legros
had vastgesteld dat de volkstaal hier een Vlaams dialekt
was.
En nu ontmaskert de
« Libre » ons. Voetnota : was
de Voerstreek niet in dat Libre-» kompromis » opgenomen?
« Het is voor niemand een
geheim dat de voorstellen van
de Volksunie op taal- en gemeenschapsvlak altijd slechts
tot resultaat hebben, een toestand te vergiftigen die reeds
zeer moeilijk is omwille van
zijn geladen karakter. De parlementairen van de federalistische partij zullen nooit een
gelegenheid laten voorbijgaanr
om zich in vedette (?) te stellen door zonder ophouden kompromissen op losse schroeven
te zetten, die bekomen werden
door wederzijdse
toegevingen
van de gemeenschappen in ons
land.
» D'eze vier komiekjes stellen inderdaad voor de gemeenten Mark en Edingen te onttrekken aan het Waalse gebied
om ze in Vlaanderen onder te
brengen.
» Deze heren weigeren natuurlijk te erkennen dat de
wetten van 1962 over de afbakening van de taalgrens voortkwa.m)en uit moeilijke en langdurige besprekingen die uitliepen op een vergelijk tussen
Vlamingen en Walen. Vergelijk
ivaar nooit iemand alle'! krijgt
loat hij verlangt »
Ie monde
Een triestige figuur die wel
lof krijgt van de Libre is de
oud-goeverneur van Antwerpen, Richard De Clerck, oudaktivist, bourgeois, socialist, die
door het meeheulen met franskiljons en kapitalisten van Richard tot « Rijkaard » geworden is. In deze Parijse krant

geeft hij zijn visie op het probleem Brussel.
« Zelfs maar de strijd aangaan voor gelijke kansen van
de twee talen te Brussel zou
een waanbeeld zijn. Het zou
dit nog meer zijn als de Vlamingen het meesterschap van
het Nederlands beoogden. Er is
de verworven snelheid van het
Frans dat zal voortgaan zich te
ontwikkelen langs de krachtlijnen die, doorheen de voorbije
decennia niet hebben opgehou- •
den hun invloed te doen voelen. Het Frans heeft niet alleen
geprofiteerd van de Waalse inwijking maar ook in een niet
te verwaarlozen mate van een
aantal Vlamingen, die zich hebben laten verfransen ».
pailieterke
Gaf gedurende twee weken
een vraaggesprek met dr. Valkeniers die vooral door de federatieverkiezingen fel in het
nieuws kwam. Deze burgemeester uit West-Brabant beschrijft de mentaliteit die in
Vlaams-Brabant gunstig groeit
als reaktie op het fransdolle
Brussel.
« iVaar het schijnt betekent
voor West-Brabant de verfransing niet zulk dreigend gevaar.
» De toestand is hier inderdaad gunstiger dan ten Oosten
van Brussel. De gewone man
hier wordt niet meer zo sterk
aangetrokken door de verfransing maar veeleer afgestoten.
Het was dan ook te voorzien
dat de federatieraadsverkiezingen een sukses zouden geworden zijn voor de Vlaams-nationalisten. De mensen uit deze
streek, die naar Brussel gaan
werken, worden werkelijk harder. Ze zijn niet langer meer
bereid om zich te Brussel als
tweederangsburgers te laten behandelen en zich overal in de
hoek te laten zetten. Zij óók
zeggen : « Het moet gedaan
zijn met die Franse pretentie
te Brussel ! Wij willen ten volle erkend worden ». Ik geloof
ook dat de verkiezingsuitslagen
hier in het arrondissement duidelijk die reaktie van de bevolking tot uiting gebracht hebben, en dat laat veel goeds verwachten voor de toekomst ».
» Het is voor die mensen dan
ook zeer belangrijk, thuis een
vlaamsgezinde
burgemeester
achter zich te weten.
» Dat is het juist ! Dan durven die mensen méér, ja 1 In
de Voer is het juist het tegenovergestelde. Daar zijn de burgemeesters franskiljonse
kasteelheren, en de mensen volgen
hen, kijken ernaar op omdat zij
ervan afhangen ».
w. luyten.

het volk
En via deze CVP-krant vernemen we iets over de omstandigheden waarin dat « mariage
de raison » tussen CVP en
BSP dan uiteindelijk toch gesloten werd. Onder invloed
van drank werd de inboedel
door de heren Van Eynde en
Cools al bijna aan diggelen geslagen nog voor dat het jawoord was gegeven.

« Is het
zich-schrap-zetten
van de CVP het teken van een
blinde ov^rheersingsmacht ofwel meer prozaïscher, het gevolg van de reële ontreddering
die in deze formatie heerst?...
» De gegeven uitleg resul« Zij zijn gedoemd om sateert uit de angst van de « fclei- men
te regeren, om tot een rene chefs » voor het gros van de geringsakkoord
te komen, ook
troepen over de Voerkwestie ! al dragen ze iedere
elkaar
Wel ja, het kleine stekelvarken een grote afkeer toe.dag
Dat geldt
schijnt weer op te duiken in vooral voor de socialisten
en^-de
alle hoeken van Vlaanderen,
waar overtuigde propagandis- CVP...
» De ongewone duur van de
ten van de « Vlaamse Beweging » de gemeenteraden ertoe crisis en van de discussies (gisaanzetten oproerige moties te teren tot 5 u. 30 in de morgen!)
stemmen tegen deze veronacht- zal aan deze beslist onvriendelijke sfefer wel niet vreemd
zaming.
zijn. Er wordt de heren onder» En onmiddellijk zijn er <en- handelaars in het holle van de
keleri — gevolgd door anderen nacht natuurlijk een whisky— die denken dat het middel soda geserveerd om wakker te
om « se refaire une virginité » blijven. Deze verfrissing heeft
erin bestaat de culturele auto- soms echter een averechts efnomie uit zijn evenwicht te fect. Zo b.v. gingen de heren
brengen ».
Leburton en Cools onlangs
plots aan het tieren en aan het
briesen op een wijze die de
la Wallonië
laatste ambtenaars die nog op
hun post waren, deed schrikEen Waalse echo op de Standaardopmerking is te vinden in ken. In allerijl werden enkele
deze Luikse
federalistische openstaande vensters gesloten,
krant. Het tegenoffensief van zodat de late Brusselse wandede unitaristen is begonnen zeg- laars het hele lawaai niet zouden horen. Wat zouden de
gen ook deze Luikenaars.
mensen Wel denken van dege« Elke dag brengt zijn eigen nen die over hun politiek lot
zorgen mee maar voor de on- beslissen .'... ».

Dit IS de Zenne te Anderlecht, een sprekend beeld van de vervuiling van al onze waterlopen. Jammer genoeg kan je niet alle as.pecten van de milieuvervuiling op de pellicule vastleggen. Trouwens de strijd tegen de vervuiling moet nu dringend uit het aanklaag- en praatstadium
komen.
De politici moeten nu handelen, zoals het Leuvense studentenblad « Ons Leven » deze week betoogt in zijn themanummer over natuurbescherming
en milieuverontreiniging. Voor wie de problematiek volgt, een interessant nummer te bestellen : KVHV. Zeelstraat 10, 3000 Leuven, tel
016/29098.
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wij zoeken voor « WIJ »
In de provincies Brabant, Limburg, Oost- en WestVlaanderen : een aktief mannetje of vrouwtje dat in zijn
(haar) provincie wil werken als vertegenwoordiger van
de publiciteitsdienst van ons weekblad.
Ernstige personen van minimum 30 jaar, die voldoende « mobiel » zijn, en die goed thuis zijn in de Vlaamsgezinde middens van hun provincie, genieten onze voorkeur. Er worden hen ook adressen bezorgd. Wie van aanpakken weet kan met het kommissieloon op de gesloten
kontrakten een belangrijke bijverdienste opbouwen.
Uitsluitend schriftelijk solliciteren : Antwerp Public
Relations pvba. Hof ter Schriecklaan 33, 2600 BerchemAntwerpen.

voor de cvp zijn
de boeren alleen maar kiesvee
De CVP-krant « Het Volk » schreef naar aanleiding van de recente boerenprocessen te Brussel o.m. : « Het boerenproces maakt
twee zaken duidelijk : de Rijkswacht en de BOB zijn in het
Vlaamse land bijzonder bedrijvig geweest, men zou bijna kunnen
spreken van een boerenjacht ».
Een vaststelling die de boeren in West-Vlaanderen bijvoorbeeld
volmondig zullen beamen. Het gevolg van die « jacht » is geweest
dat tal van Vlaamse en een klein aantal Waalse boeren voor een
Brusselse rechtbank moesten verschijnen, waar sommigen een
strenge straf opliepen voor hun aandeel in de rellen te Brussel
naar aanleiding van de grootse boerenbetoging in het voorjaar
1971.

Vanzelfsprekend kan gewelddadigheid niet worden goedgepraat, maar hier pasten zeker
en vast zeer ruime verzachtende omstandigheden. Ging het
immers meestal met om mensen die voorheen nog nooit met
een rechter m aanraking kwamen ' Mensen die stuk voor
stuk behoren tot de steeds kleiner wordende groep van harde
zwoegers in onze samenleving.
Mensen bovendien die jarenlang met illusies zoetgehouden
werden om uiteindelijk het gevoel te hebben dat zij werden
gefopt. Wat zich te Brussel
voordeed was niets anders dan
een uitbarsting van opgekropte ontgoocheling. Wij kunnen
ons niet van de indruk ontdoen
dat men door het organiseren
van een dergelijke « boerenjacht » deze brave bevolkingsgroep eens terdege heeft willen
afschrikken
Boeren mogen
blijkbaar alleen maar hard
werken en om de vier jaar voor
de CVP stemmen. Voor het
overige moeten zij een blind
vertrouwen hebben in « hun »
vertegenwoordigers.
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Ook een vorm van gemeentelijke oppositietaktiek. Te Liedekerke, in de Muilemstraat, knapte een
VU-ploeg een aantal karweitjes op in de plaats van het al te nalatige gemeentebestuur. De inwoners vonden het een toffe stunt. Waarschijnlijk wacht de koene zwoegers thuis nu een heel
waslijstje van karweien die moeder-de-vrouw eindelijk ook eens opgeknapt wil zien ..

Steenhouwers
vrezen voor hun beroep
Vanwege een « Aktiekomitiee
Steenhouwersambacht » ontvingen wij een uitgebreide nota waarin de onrust van de
steenhouwers verwoord staat
over bepaalde gevolgen van de
Jongste wet op de begraafplaatsen. Artikel 35 van die wet
geeft aan de gemeenteraad de
bevoegdheid om afmetingen en
aard van de materialen voor
graftekens te bepalen. Uit wat
sommige gemeentebesturen met
die bepaling aanvangen menen
de steenhouwers dat hun beroep zelf in het gedrang dreigt
te komen. Zo bepaalde St. Lambrechts-Woluwe dat de maximum toegelaten hoogte voor
grafmonumenten voortaan nog
slechts 30 cm mag zijn, in Gierle zullen nog enkel houten

kruisen worden geduld, in Belsele-Waas en Neerpelt willen
de gemeentebesturen op hun
begraafplaats nog slechts zerken van een uniform model nl.
witmarmeren kruisjes met een
nummer. «Soldatenkerkhoven»
zeggen de verontwaardigde
steenhouwers, die zich door
dergelijke beperkende reglementen in hun beroepsmogelijkheden benadeeld voelen.
Zij voeren allerlei argumenten aan om tegen deze gang
van zaken te protesteren. Zo
o.m. dat op die manier de levering van grafmonumenten in
handen gespeeld wordt van industriële steenbedrijven, Belgische of Italiaanse, die grote
standaardseries leveren. Zij vra-

jong zijn in brussel
De agglomeratieraad van de Nederlandstalige
Brusselse Jeugd organiseert op 6 februari ek.
in het Congressenpaleis een colloquium voor alle Vlaamse jongeren van de hoofdstad. De
ABNJ wenst hun advies m te winnen over een
te voeren jeugd- en jongerenbeleid dat vertrekt
van hun werkelijke behoeften
Het colloquium start om 8 u. 30 met een inleiding over de voorbije werking en de realisaties
van de ANBJ.
Tussen 10 u. 30 en 12 u. 30 wordt er in zeven
werkgroepen gewerkt, die elk één aspekt van
het Brusselse jeugdleven voor hun rekening
nemen. Het betreft de groepen jeugdinformatie.
Jeugdbewegingen, jeugdhuizen en jeugdklubs,
studerende jeugd, werkende jongeren, politiek,
animatie-Brussel
Elk van deze groepen bereidde sinds verscheidene weken deze samenkomst voor.

gen zich af waarom de handel
van de kleine zelfstandige
steenhouwer het moet bezuren,
hij moet leven van de vrije
keuze der burgers. « Soms »
zo schrijft ons het Aktiekomitee « is de gemeenteraad wel
zo breeddenkend om naast het
ff soldatenkruis » ook andere
grafzerken te dulden. Men
moet dan wel een peperdure
gi'ondconcessie betalen. Grafmonumenten worden op die
manier weer het voorrecht van
de gegoede klasse ».
De gramschap van de steenhouwers om deze zoveelste poging tot « wurging van de
plaatselijke middenstand » ten
gerieve van
grootbedrijven
dreigt zich te ontladen te Neerpelt op 31 januari a.s. Daar
heeft op het gemeentehuis een
eerste aanbesteding van 250
uniforme kruisen plaats. Wij
zullen er aanwezig zijn, zo
schrijven ons de steenhouwers,
om het gemeentebestuur duidelijk te maken wat wij van zijn
handelswijze denken.

In de plenumvergadering van de namiddag
wordt verslag uitgebracht door de zeven werkgroepen Een paneel van deskundigen op het
terrein van het Brusselse jeugdleven zal de
wensen en eisen van de jongeren bekrachtigen,
waarna de minister van Nederlandse Kuituur
een toespraak houdt.
Tenslotte wordt een synthese gemaakt van het
hele colloquium.
Om de organisatie van het geheel vlot te doen
verlopen wordt gevraagd zoveel mogelijk vooraf
m te schrijven. Aan de ingeschrevenen wordt
tijdig een inleiding voor iedere werkgroep gestuurd
De deelnemers aan de werkgroepen betalen
ter plaatse een bijdrage van 30 fr. waarvoor zij
een eetbon ontvangen voor een warm middagmaal.
Voor inschrijving of voor meer inlichtingen
kan men zich wenden tot de Agglomeratieraad
van de Nederlandstalige Brusselse Jeugd,
St. Michielsstraat 37,1000 Brussel, tel. 02/18.72.37.

En wat doen die vertegenwoordigers voor hen ? Het
ogenblik is nu gekomen om
eens te meer vast te stellen op
welke lamentabele wijze de
CVP 8 haar » boeren verdedigt.
En in welke mate er m dit land
met twee maten en twee' gewichten gemeten wordt.
Toen de BSP in 1961, na de
grote staking en de talloze rumoerige optochten onder het

motto « Eyskens buiten », aan
de nieuwe regering zou deelnemen stelde zij als voorafgaande
eis : amnestie voor alle veroordeelde stakers Er waren nochtans heel wat baldadigheden
gebeurd zoals dynamietaanslagen en het vernielen van het
nagelnieuwe
Guülemms-station te Luik De BSP-eis werd
ingewilligd en de gestrafte stakers kregen hun amnestie.
Waarom heeft de CVP bij
monde van haar boerenvertegenwoordigers nu niet eenzelfde eis gesteld bij de vorming
van de huidige regering ? Zij
hebben er anders ruimschoots
de tijd toe gekregen ! De Volksunie deed dit wel en diende
een wetsvoorstel in om amnestie te verlenen aan boeren die
gestraft werden om wat te
Brussel in het voorjaar gebeurde. Zullen de CVP-ers dit voorstel steunen in het parlement ?
En zo zij dit niet wensen te
doen omdat het uitgaat van de
Volksunie, wat verhindert hen
dan er zelf zonder verder uitstel een in te dienen ?
Wij zijn trouwens nog voor
wat anders benieuwd. Het ziet
ernaar uit dat de nieuwe CVPBSP-regeringsploeg één dezer
dagen voor de fotografen zal
verschijnen. Zal er ditmaal
eens een Vlaamse minister van
Landbouw bij zijn, of blijft dit
een Waals monopolie ? Op 27
december jl. liet de Boerenbond, die de CVP altijd steunt
in verkiezingsperioden, horen
dat er eindelijk eens een volwaardig minister van Landbouw en Milieubeheer moest
komen die behoorlijk de taal
van de Vlamingen spreekt. Die
binding Landbouw en Milieubeheer latea wij voar, haar rekening, maar voor het overige
onderschrijven wij die eis. Wij
zijn echter benieuwd of Eyskens met die wens ook maar in
enige mate zal rekening houden De boeren zullen ook daaruit kunnen opmaken öf zij, al
of niet via de Boerenbond, in
dit land iets te vertellen hebben of dat zij alleen maar kiesvee zijn voor de CVP.

gents vader-onze
Een attente lezer stuurde ons dezer dagen bijgaand
« Gents Vader-Onze » van een onbekende dichter
uit de tijd van de Nederlandse Beroerten. De a helsche duvel » waarover het hier gaat is de beruchte
hertog van Alva, de Spaanse bloedhond van weleer.
Alva is gelukkig al lang dood en de Spaanse bezetting volkomen verleden tijd, maar voor een bepaald
« Bruyssel » geldt dit onze-vader nog altijd...

Helsche duvel, die tot Bruyssel sijt,
Uwen naam ende faem sy vermaledijt,
U rijck vergae sonder respijt,
Want heeft geduyrt te langen djt.
Uwen wille sal niet gewerden.
Noch in hemel noch op erden ;
Ghy beneempt ons huyden ons dagelicx broot
Wijff ende kynderen hebben tgroote noot ;
Ghy en vergeeft niemant sijn schuit,
Want ghy met haet ende nijt sijt vervult ;
Gy en laet niemant ongetempteert.
Alle die landen ghy perturbeert.
O Hemelschen vader, die in den hemel sijt,
Maeckt ons desen helschen duvel quijt,
Men synen bloedigen, valschen raet,
Daer hy meede handelt alle quaet,
Ende sijn spaens crijchsvolk allegaer,
't Welck leeft of sy des duvels waer.

Amen.
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men is gemakkelijk
een fascist
in de ogen van een marxist
Sinds enige tijd verschijnt « Vrijdag » een links weekblad, dat
zich « het blad van de lezer » noemt. Het blad publiceerde een
interview met de praatgrage senator Calewaert, die alzijdig als
hij is, orakelde over onderwijs, progressieve frontvorming, politieke tactiek, depolitisering, pers en nog andere dingen. Ook over
de Vlaamse strijd, die hij een klassestrijd noemde. Reimond Mattheyssens stuurde hierop prompt een antwoord in, dat door « Vrijdag » werd opgenomen en ook in « Wij » verscheen.
Calewaert moest bedekt toegeven, in een repliek, dat hij ernaast gekletst had, maar schreef dat Mattheyssens' standpunt
dicht bij het fascistische stond. Daarop stuurde onze verkozene
een nieuw antwoord in, zich beroepend op de sportiviteit hem ook
twee beurten toe te kennen net als Calewaert, daarbij herinnerend
dat het weekblad zich als het blad van de lezer aandient. Het stuk
verscheen echter niet, en de linkse jongens gebaarden link van
krommenaas, zelfs na twee brieven. Dus wel het blad van de lezer
maar alleen als hij links is ? En de jongens noemen zich dan nog
democratisch ook. Maar dan een democratie waar niet iedereen
gelijk is voor de... redactie. Wij van onze kant, hebben gemeend,
onze lezers het tweede stuk niet te moeten onthouden. Hieronder
volgt het :

In een interview aan Vrijdag
sprak senator Calewaert de mening uit, dat Vlaanfïse strijd
klassestrijd is. In een antwoord
hierop heb ik met tal van feiten aangetoond dat de Vlaamse
strijd een nationale strijd is.
I n zijn repliek kon mijn opponent hiertegen niets inbrengen. Hij voerde echter aan dat
zijn gewraakte uitspraak moet
gezien worden in de visie Van •
een gefedereerd België. Dat
verandert echter geen klap
aan de zaak. De essentie van
de Vlaamse strijd blijft dezelfde, zowel in een federale ais
in een unitèiré' stka*t':" nl'. dé
strijd voor de rechtmatige belangen van de Vlaamse gemeenschap. De h. Calewaert
v e r w a r d e Vlaamse strijd, met
sóciaal-ekonomische strijd in

Vlaanderen, zoals hij bedekt
moet toegeven. Deze politiek
was geen Byzantijnse vitterij
maar een diskussie over de essentie van de Vlaamse strijd,
met vérstrekkende
gevolgen
voor de herkenning van de tegenstanders, voor de strategie
van deze strijd en uiteindelijk
voor zijn uitslag.
Ik had het standpunt van
mijn opponent marxistisch genoemd, een typering die juist
bleek te zijn, want hij zegt dat
hij zich daarvoor helemaal niet
schaamt. Wat een negatieve
manier om in te stemmen. Hij
schrijft echter verder : « Zo
mijn standpunt « m a r x i s t i s c h »
wordt geheten... dan ligt ongetwijfeld zijn standpunt (van
Mattheyssens) dicht bij het fascistische, omdat ik een natio-

de Vlaamse
bosbouwvereniging
en de
regeringsvorming
Reeds op 16 november stuurde de VBV onderstaand communique naar de formateur. Nu de regeringsvorming in haar laatste
stadmm komt is het goed nog even te herinneren aan haar gerechtvaardigde eis.
« De Vlaamse Bosbouwvereniging is van oordeel, dat onverwijld
moet besloten worden tot de oprichting van een afzonderlijk ministerieel departement, dat alle vraagstukken betreffende beschermmg van leefmilieu, natuurbeheer, administratie van bossen
en groene zones, ruimtelijke ordening en planning van het bodemgebruik binnen zijn bevoegdheid krijgt.
Aldus zou de samenvoeging en samenwerking verwezenlijkt
worden van openbare diensten, die nu over verschillende depart e m e n t e n zijn verspreid, wat leidt tot versnippering van de inspanningen en minder efficient gebruik van de beschikbare kredieten.
Meer in het bijzonder dringt de Vlaamse Bosbouwvereniging
aan op de onmiddellijke overheveling van het Bestuur van Waters
en Bossen van het ministerie van Landbouw naar dit nieuw op te
richten departement. Daarenboven is het noodzakelijk onverwijld
de splitsing en decentralisatie van de administratie in het Bestuur
van Waters en Bossen door te voeren. De problemen zijn inderdaad
van een totaal andere aard in de onderscheiden landsgedeelten
en de achteruitstelling van het bos in Vlaanderen is ongetwijfeld
toe te schrijven aan de afwezigheid van een specifieke bospolitiek? gedragslijn, die rekening houdt met de sociale en ekonomische
noden van het Vlaamse land.
i - ^ u " ] ^ ^ ^ Bestuur van Waters en Bossen moet tevens de mogelijJcheid worden gegeven zijn sociale funktie n a a r behoren te vervullen door het oprichten van nieuwe diensten voor het beheer
van reservaten, organisatie van de bosrekreatie, technische hulp
aan partikuliere boseigenaars en voorlichting van het publiek j)

naal, een volks standpunt verdedig ? Geeft de (juiste) kwalificering van het standpunt
van de opponent, deze het recht
het standpunt van zijn tegenstander verkeerd te kwalificeren ?
Hier past een verwijzing naar
een uitspraak van een linkse
socialist, een arbeider, later een
leider die een macht had op
de arbeiders zoals niemand in
zijn tijd : André Renard. Hij
was geen bleekneuzige, marxistische kamer-revolutionair, die
met de pen oorlog voerde tegen
het kapitalisme. Maar een man
die het onverschrokken opnam
tegen het kapitalisme, in zijn
eigen fabrieken zelf, in een gewelddadige staking waarop een
regering kapsijsde. In het heetste van de koningsstrijd riep
hij uit dat hij eerst Waal was,
en dan socialist. Bij deze volksman primeerde het volkse, het
nationale op de ideologie en de
klasse. Stond dit standpunt ook
bij het fascistische ?

socialisten begaan, in naam van
de broederschap onder de werkers. Solidariteit met al de anderen, maar niet met de eigen
gemeenschap. Het is een bespottelijk en rampzalig dupespel.
Is er geen synthese mogelijk
tussen de rechtmatige nationale belangen en de rechten der
andere volkeren ? Kan m e n
ons één punt aanwijzen w a a r
wij de rechten van de Walen
hebben geschaad ? Wij van on-

Het ergerlijke bij de Vlaamse socialisten is dat zij allergisch zijn voor het eigene het
nationale — hierop is mijn opponent nog een gelukkige uitzondering, want hij is een federalist — en een wereldwijd
internationalisme
aanhangen.
Terwijl de buitenlandse socialisten de eigen nationale belangen verdedigen, of de nationale
vooroordelen achterna lopen
zoals de Britse socialisten, of
om territoriale belangen onder
mekaar een grensoorlog voeren
zoals de klassenloze marxistische staten als de Sovj et-Unie
en China. In eigen land handelen de Waalse socialisten als
linkse nationalisten, die imperialistische territoriale eisen
stellen, en regionale expansiekredieten opvorderen voor het
scheppen van werkplaatsen, ten
koste van de werkverschaffing
in Vlaanderen, waar de behoefte aan nieuwe werkplaatsen
dubbel zo groot is. En als onnozele halzen laten de Vlaamse

Onder het motto « Wil jij het ook veranderen ? » richt
het Dosfelinstituut te Mechelen op 17 en 24 februari en
op 9 en 16 maart a.s. haar politieke vormingscyclus voor
vrouwen in. De bijeenkomst is telkens te 20 u. voorzien
in de VTB-lokalen, O.-L.-Vrouwstraat 34 te Mechelen. Als
bijdrage wordt 25 fr. per avond gevraagd of 80 fr. voor
de vier samen, map en koffie inbegrepen. Inschrijvingen
door storting op prk 224.43 van Kredietbank, 1000 Brussel,
voor rek. nr. 3300/13/83.555 van het Dosfelinstituut.

programma (probleemstelling per avond)
Donderdag 17 februari : de gemeente : bestuur, verkiezingen, functie, hoe daarop inwerken ?
Donderdag 24 februari : het gewest : bestuur, verkiezingen, functie, hoe daarop inwerken ?
Donderdag 9 maart : nationaal en supranationaal : bestuur, verkiezingen, functie, hoe daarop inwerken ?
Donderdag 16 maart : urgente doelstellingen in functie
van de vrouw. Het standpunt van de partijen (paneel).
Hoe daarop inwerken ?

Voor 1972 start het DOSFELINSTITUUT met
een breed opgezette lessencyclus verspreid over
5 zondagen. Twee uitstappen in rechtstreekse
correlatie met de gehouden referaten zullen het
geheel afronden.

praktische inlichtingen
Plaats - data :
VTB-zaal, 1ste verdieping,
Kalandenberg,
Gent (ingang Paddenhoek)
om 9 u. 30 stipt op volgende data :
zondagen 23 januari, 6 februari, 20 februari,
12 maart, 19 april, telkens van 9 u. 30 tot 18 u.
Deelname :
— Uitsluitend door betaling ter plaatse of
storting op P.R. n" 37.91.48 van de A.S.L.K.
te Ledeberg, voor rekening n° 165.773.4057
van
het
DOSFELINSTITUUT
OOSTVLAANDEREN. Ledeberg.
— Moffen wij de deelnemers echter
vriendelijk verzoeken zoveel mogelijk
voorafgaandelijk te storten. Onze dank
hiervoor.
Middagmalen kunnen genomen worden in het
dicht bijgelegen Vlaams huis « ROELAND ».

programma
Onderstand

(COO).
Inleider ; dhr. J. Sleurs, hoofd
COO Gent.
— Zondag 6 februari :
Huisvuilverwerking.

volksvertegenwoordiger.

lentecyclus

GENT :
opleiding gemeentemandatarissen,
provincieraadsleden en geïnteresseerden

Openbare

r. mattheyssens,

politieke bewustmaking
van de vrouw

politieke
vorming

— Zondag 23 januari :
De Commissie van

ze k a n t probleren de synthese
te vinden van het nationale en
het internationale. Deze begrip»zijn niet tegengesteld, zij zijn
complementair ; de natie is de
voorwaarde tot het internationalisme. De gehechtheid aan de
eigen gemeenschap sluit de
menselijke solidariteit niet uit!

supervisie

Inleider : dhr. Vandewattyne, provincieraadslid.
— Zondag 20 februari :
Sociale huisvesting.
Inleider : dhr. G. Golsteyn, sekretaris Nationaal Instituut van de Huisvesting.
— Zondag 12 maart :
Agglomeraties en federaties van gemeenten.
Inleider : prof. Van Rompaey, rijksuniversiteit Gent.
— Zondag 5 april :
Milieuverontreiniging.
Inleider : dhr Vereecken.

TURNHOUT :
de voerstreek
en het taalgrensvraagstuk
Het Dosfelinstituut, in samenwerking met de
Vlaamse Kring Turnhout, nodigt U uit.
Op het programma 3 korte uiteenzettingen :
— De taalgrens en de Voer (met dia's)
W. Kuijpers, lid van de Kamer (Herent).
— Voerstreek en a-sociale
taaldwang
F. Martens, journalist (Merelbeke).
— Een getuigenis uit de
Voerstreek
R. Boffe, schoolhoofd (Moelingen).
WANNEER :
op vrijdag 18 februari 1972 om 20 uur stipt.
WAAR :
in de bovenzaal
van Café Amicitia,
Grote
Markt 33 te
Turnhout.
INSCHRIJVINGEN :
door storting van de bijdrage van 20 fr. op
postrekening nr. 46.47.08 van de Heer L. Van
Huffelen, provinciaal directeur Dosfelinstituut Antwerpen, Baron de Celleslaan 32, 2520
Edegem of op rekening nr. 17.30.17/4073 van
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas voor rekening van de Vlaamse Kring, Neerhofstraat
14, Turnhout.
Telefoon L. Van Huffelen : 03/49.43.11.
Telefoon Vlaamse Kring : 014/448.93.
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tee-vee
M

ten huize van flor grammens

Wat diepzinnige studies en gefundeerde referaten niet vermogen, kan soms ontstaan door één enkele tefeveeuitzending. Kijkers
van het eerste uur herinneren zich zeker nog wel welke storm
van protest over Vlaanderen rees toen nu al jaren terug op het
einde van een grandioze showaktie waarbij spektakulair werd
aangekondigd hoe mild de Vlaamse bevolking wel gegeven had
voor 'een goed doel baron Moens de Fernig in het Frans de Vlamingen kwam bedanken. De man werd gewoon ten aanschouwe
van kijkend Vlaanderen de zaal uitgejouwd en meteen werd
grote kuis gehouden in een flink aantal nationale karitatieve
instellingen. Dat in een tijd dat teevee toch nog het voorrecht
was van de meer kapitaalkrachtigen.
Ons zou het in geen geval
verwonderen dat deze « Ten
Huize van Flor Grammens »
in een analoog resultaat zou
uitmonden.
De direkte, volkse en doodeerlijke manier waarop Flor
over de wantoestanden van de
jaren dertig sprak en zeker de
grandioze wijze waarop hij
taktische raadgevingen voor de
toekomst gaf, stemmen tot nadenken.
Als één man een levend bewijs van de bijbelse uitspraak
is dat geloof bergen verzet, dan
zeker Grammens. Wat die kerel aanvankelijk alleen, op
grond van zijn overtuiging, en
later met keiharde volgelingen
heeft verwezenlijkt, verdient
inderdaad een teevee-uitzending.
En het lijstje welgedane excellenties wier foto op het
scherm verscheen, mannen die

vroeger met minder doorzettingsvermogen dan Grammens
effe meededen, en nu via de
CVP ministers van zijne majesteit, was het zoveelste sprekend bewijs van dat andere
bijbelse gezegde over aanbidden wat men verbrand heeft
en verbranden wat men heeft
aanbeden.
Grammens kan hard zijn in
zijn uitspraken maar post factum moet je die man altijd gelijk geven. Zijn onomwonden
uitspraak dat diegenen die in
'63 weer een stukje Vlaanderen
prijsgaven naïeve kloten zijn,
mag dan al een weinig akademisch gezegde zijn, het strookt
in alle geval met de waarheid.
Deze uitzendmg had nog een
bijkomend pluspunt gescoord :
al te vaak, ondermeer bij de
Ten huize van Luc Philips,
moesten wij Florquin verwij-

ten dat hij zich teveel met bijkomstigheden inliet en de geinterviewde — om wie het tenslotte toch allemaal gaat — te
zelden aan het woord laat. Hier
was dat niet het §eval.
Deze Ten Huize van Flor
Grammens was een boeiend

w i j in nederfand

ernstige breuk
In de vakbeweging
(jeeveedee) Amper 'n week geleden werd met de nodige mooie woorden
in Woerden (provincie Zuid-Holland) de eerste paal in de veengrond geslagen waarop het nieuwe gebouw van de bouwvakarbeidersbonden van
de katholieke en de « algemene » vakcentrales zal worden opgetrokken.
Eén zinnetje van voorzitter Jan Mertens van het Nederlands Katholiek
Vakverbond (NKV) : « We zijn tot de overtuiging gekomen dat de opgave,
waarvoor we als vakbeweging staan, te zwaar en te kostbaar is voor elk
van de afzonderlijke vakcentrales ».
Deze samenwerkingsbelijdenis ten spijt hebben deze week de leiders
van de « algemene » metaalarbeidersbond stad en land afgereisd om hun
tienduizenden leden aan te sporen tot akties tegen de patroons, terwijl
de katholieke bond weigerde mee te doen. Want ondanks alle mooie voornemens is er een fel konflikt uitgebroken tussen de grootste Nederlandse
vakbonden.
De zaak waar het om gaat is
de afsluiting van een nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomst in
de metaalindustrie (tegen het hall
miljoen arbeiders omvattend)
Zware onderhandelingen hebben
zich daarover sinds november
voortgesleept, waarbij de moeilijke ekonomische positie van het
land met de inflatie en het steeds
maar stijgend werklozencijfer, het
niet gemakkelijk maakten tot een
overeenkomst te geraken. Aanvankelijk trokken de drie landelijke
vakcentrales — de katholieke, de
protestantse en de algemene, bij
welke laatste veel socialisten en
ook een aantal kommunisten zijn
aangesloten één lijn. Maar toen
puntje bij paaltje kwam, aanvaardden de twee konfessionele
bonden de overeenkomst en wei-

gerde de derde partner, toevallig
ook de grootste van de drie, het
kontrakt te tekenen. Het was een
veel te bescheiden akkoord, aldus
de weigeraars, er valt méér uit de
pot te halen. En dus koos men de
weg van de akties en waarschijnlijk stakingen.
Vanaf maandag 24 januari zal
het dus erg onrustig worden in de
Nederlandse metaalindustrie, de
machinefabrieken dus, de scheepswerven, enz. Maar de katholieke
en protestantse arbeiders zullen
braaf doorwerken...
onzekere toekomst
Hoe kon het toch tot deze breuk
m het « arbeidersfront » raken ?
De voornaamste oorzaak heeft inderdaad rechtstreeks te maken

ft

manupulatie ?
Het is gebruikelijk dat de
persdienst van de BRT aan
kranten en weekbladen een
mededeling stuurt over programma's die weldra op de
beeldbuis zullen komen. Dit is
o.m. steeds het geva] geweest
met alle voorafgaande uitzendingen van « ten huize van .. »
door de ploeg Florquin. Over
de uitzending « ten huize van
Flor Grammens» ontvingen wij
echter helemaal niets vanwege
de BRT-persdienst.
Een kleine vergetelheid ?
Hoegenaamd niet, want op de
persdienst van de BRT werd
wel degelijk een persmededeling opgesteld en doorgegeven
aan de dienstdoende chef, de h.
Rik Hoedemaekers. Daar bleef
het stuk blijkbaar liggen. Wij
vragen ons af waarom ?
Zou het kunnen dat de h.
Hoedemaekers bepaalde slechte
gewoonten van zijn vroegere
baas heeft overgenomen ? Tot
december 1970 was hij perschef
op het kabinet van minister
Major, u weet wel : de excellentie die naar aanleiding van
de berichtgeving over de staking van de Limburgse mijnwerkers sommige BRT-journalisten voor fascisten uitschold.
Iedereen weet trouwens dat
een aantal « socialisten » er
eigenaardige opvattingen over
de berichtgeving op nahouden.
Ook de h. Hoedemaekers is een
socialist, maar dit hoeft nog
niet te betekenen dat hij in zijn
dienst met BSP-maatstaven
moet meten. Daarom zouden
wij van hem graag vernemen
waarom hij bedoelde persmededeling niet heeft doorgegeven.
stuk teevee en als Flor zoals Wij durven niet veronderstellen dat dit was omdat het onhij aankondigde opnieuw op de derwerp heqi.niet.aanatonii, of.
straat zal komen, zou het ons vras het omdat de tekst van de
niet verwonderen mocht hij, opgestelde nota hem niet bemede dank zij deze uitzending, viel en waarom dan niet ? De
h. Hoedemaekers zou er in elk
veel volgelingen krijgen.
geval goed aan doen daarover
Het wordt .trouwens, de tofigr. eftn woordje uitleg, te. j'^rs^^ek-,,
ken.
ste tijd.

met de huidige ekonomische situatie. In het kristelijke kamp wordt
gevreesd dat die situatie in de
loop van het jaar nog moeilijker
zal worden. Daarom vindt men
dat werkgevers en werknemers
samen met de overheid zich moeten inspannen de problemen op
te lossen. De onlangs uitgesproken
woorden van president Zijlstra
van de Nederlandse Bank, dat er
sombere tijden dreigen aan te breken, heeft aan de kristelijke kant
nogal indruk gemaakt, hoewel de
katholieke vakbondsleiders zelf
wat minder pessimistisch waren.
Bij de socialisten echter is men
niet zo overtuigd van de zekerheid ener nakende krisis. Men
voorspelt er zelfs dat het over enige tijd veel beter zal gaan. Vandaar dat voorzitter Groenevelt
van de « Industriebond van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen » (dat is dus de « algemene » organisatie met veel socialistische leden) vast bleef houden aan eisen tot hoger loon. En
vandaar ook dat zijn bond weigert de k.a.o. te ondertekenen, terwijl de kristelijke vakbondsleiders het wél met de patroons eens
werden.
Het is vermakelijk de reakties
in de Nederlandse pers op deze
breuk in de vakbeweging te lezen. Protestantse kranten die in
doorsnee aan de kant van de arbeiders stonden, komen met verwijten aan het adres van de socialistische werknemers. Ze schrijven over het « sluiten van de gelederen » en over solidariteit. Liberale persorganen wijzen op de
waarschuwingen van Zijlstra en
vrezen dat de « opstandige » arbeiders de inflatie nog zullen opporren. En een veelgelezen krant
als de Volkskrant heeft het al heel
moeilijk, want ze moet nu kiezen
tussen haar progressieve gedragslijn en het feit dat ze nog altijd
eigendom is van het Nederlands
Katholiek Vakverbond. Een lastige opgave, die duidelijk tot uiting

komt in de kommentaren waarin
gepoogd wordt de kool en de geit
te sparen. Wat soms wel eens
doorzichtig wordt...
radikale aanpak
Het is natuurlijk ook moeilijk
om bij het tekenen van een kao
voor een heel jaar rekening te
houden met mogelijke ontwikkelingen in de nabije of iets verdere
toekomst. Daarom valt ook niet
te zeggen of de socialisten hoog
spel spelen door het aangeboden
akkoord te weigeren en liever op
de aktie-toer te gaan. En evenmin
mag men beweren dat de konfessionele bonden uit angst voor de
toekomst onder het juk van de
werkgevers zijn doorgegaan. Wel
lijkt het duidelijk dat de « algemene » bond de zaak radikaler
aanpakt en daarbij niet uitsluitend mikt op direkte geldelijke
voordelen voor zijn leden. Er is
in dit kamp namelijk ook een streven merkbaar om niet alleen de
kaderleden, maar alle arbeiders
bij het « verzet » tegen de werkgevers te betrekken. Kwesties als
de ondernemingsraden (die in Nederland op papier een bloeiend bestaan leiden, maar in werkelijkheid weinig voorstellen) zouden
dan ook onderwerp van de akties
uitmaken. Een loffelijk streven,
alhoewel het de vraag is of het
de doorsnee-arbeider wel erg aanspreekt. De inhoudt van het loonzakje, de hoogte van het vakantiegeld, e.d. zijn nu eenmaal dingen waarvoor de meeste werknemers gevoeliger zijn. Aan kristelijke kant is men dan ook wat
sceptisch over de uitwerking van
de plannen van Groenevelt.
De komende weken zullen uitwijzen of de akties en mogelijke
stakingen iets uithalen. Zeker is
dat de sociale strijd in Nederland
een stuk ingewikkelder is geworden. En dat de ijveraars voor de
ene nationale vakbeweging voor
lange tijd van hun plannen kunnen afzien.
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"ons schoolschip dreigt te pletter
te lopen op de klippen van het
gebouwenvraagstuk"

De onderhandelingen tussen CVP- en
BSP-prominenten (in de zuiverste geheime cenakel-stijl overigens) om tot
een regeringsakkoord te komen, werden
ernstig bemoeilijkt door het Schoolvraagstuk. Het « Schoolpact », meer in
het bijzonder, blijkt een zwaarwichtig
onderdeel van het topoverleg.
Dat het « Schoolpact », na twaalf jaar
niet steeds fraaie praktijk, moet herzien
worden is een vanzelfsprekende dooddoener.
Wij moeten onderzoeken wat een
schoolpact anno 1972 moet inhouden ;
door wie het moet worden geïnspireerd
en geconcipieerd ; welke instanties het
moeten afsluiten.

evenzeer dat een nieuw onderwijspact
de pluralistische gemeenschapsschool
zou mogelijk maken, zonder hierbij
vastomlijnde vormen aan wie dan ook
op te dringen.
De Volksunie wenst ondubbelzinnig
dat het Schoolpact zou herzien worden,
maar waarschuwt hierbij tegen overdreven haast. Bepaalde dringende financiële en sociale regelingen, die iedere discriminatie tussen scholen of personeelsleden opheffen, kunnen dringend
als wijziging van het huidig Schoolpact
worden getroffen op initiatief van de
verdragsluitende partijen. Maar een
nieuw onderwijspact kan niet uit de
mouw worden geschud, als onderdeel
van besprekingen en onderhandelingen
over de regeringsvorming. De vraag
voor alle partijen en belanghebbenden
luidt, of wij, ja dan neen, bereid zijn
een onderwijspact op te stellen en af te
sluiten, dat een blauwdruk moet zijn
van een waarachtige pluralistische samenwerking.

Wi5 Stellen vanmeetafaan duidelijk :
1. dat het Schoolpact moet vervangen
worden door een veel ruimer onderwijspact ;
2. dat het kind en het onderwijs hierin
centraal moet staan en niet de gebouwen ;
3. dat de drie traditionele partijen
(CVP,
BSP en PVV) niet meer de
enige aangewezen verdragsluitende
partijen kunnen zijn, en dit om meerdere redenen.

eerst de stenen, dan het kind

In het nog steeds geldend maar steeds
meer onbruikbaar « Schoolpact » staat
niet het kind centraal, maar veeleer de
school, en dan nog de school als materiele inrichting, een huis van steen, min
of meer volgepropt met leermiddelen.
Ons negentiendeeuws schoolnetten-systeem wordt — in de schoot van de
machtige en onkontroleerbare Schoolpactcommissie — bewaakt als een reservaat achter hoge muren, waar geen
vreemd oog mag binnenkijken... zelfs
niet het parlement ! En de ministers
van Nationale Opvoeding zijn machteloze « betaalmeesers » die er zich toe
beperken de beslissingen van de Schoolpactcommissie te « acteren », zoals zij,
op stuk van universitaire ekspansie,
eenvoudigweg de eisen van de Vrije
Universiteiten hebben ingewilligd.
Ons schoolnettensysteem, zoals beschermd en vastgelegd door het Schoolpact maakt een eerlijk en zinnig onderwijsbeleid onmogelijk Een eenvoudig
onderzoek naar de gevolgen van het
Schoolpact voor het Gemeentelijk en
Rijkslager onderwijs maakt dit voor
iedereen duidelijk. De meervoudige en
overlappende inplanting van secundaire
scholen in dezelfde, soms bescheiden gemeenten, is een ander bekend voorbeeld.
Scholenconcurrentie, onverantwoorde
oprichting van scholen en afdelingen,
schoolbussenoorlog, verkwisting door
overtollige accommodaties, en noem
maar op : dat zijn slechte vruchten van
het Schoolpact, dat in zijn resohitie 4
zelfs samenwerking en overleg tussen
de schoolnetten uitsluit.
In dit systeem wordt waarachtige onderwijsvernieuwing (zonder concurrentiële saus !) zeer moeilijk en een « natio-

Senator M Coppieters.
naai » onderwijsbeleid totaal onmogelijk. De ministers van Nationale Opvoeding staan tenandere in een volkomen
valse situatie. Zij zijn eigenlijk alleen
maar ministers van één net.

fundamentele oplossingen

De Volksunie laat zich dan ook niet
afleiden door afleidmgsmaneuvers en
zoethouders ! Twee fundamentele problemen dienen opgelost om tot een
waarachtig nationaal onderwijsbeleid
te komen : de inrichtende machten van
het officieel onderwijs moeten een autonome structuur krijgen en het Rijk
moet alle schoolgebouwen ter beschikking stellen van de inrichtende machten.
De culturele infrastructuur is de zaak
van de hele gemeenschap ! Een geleidelijke patrimoniale overdracht kan worden gepland om de nieuwe situatie rond
1980 te verwerken.
In haar houding t.o.v. het Schoolpact
laat de Volksunie zich leiden door haar
federalistische visie. Aan de Vlaamse

gemeenschap moet de ruimste zeggenschap worden gegeven inzake onderwijs.
Maar teven moeten, ook binnen de
Vlaamse gemeenschap, een zo groot mogelijk aantal mensen daadwerkelijk in
de besluitvorming betrokken worden.
Federalisme betekent verfijnde demokratie door structuren die de conflictsituaties verwoorden en opvangen.
Ook op onderwijsgebied werkte het
Belgisch centralisme verarmend en verstikkend.

vu en schoolpact

In een memorandum « De Volksunie
en het Schoolpact » — dat vorige week
aan de pers werd voorgesteld — tracht
de VU deze beginselen te concretiseren
en tevens wordt uitvoerig ingegaan op
overgangsmaatregelen die een nieuw
klimaat moeten mogelijk maken.
Terwijl wij staan op de onbelemmerde ontplooiingskansen van de huidige
schoolnetten — met voorbehoud wat de
rationele planning betreft — willen wij

De schoolpactzuilen verhinderen daarenboven iedere collectieve besluitvorming en versterken integendeel de defensieve reacties van de schoolnetten.
Deze onmacht brengt mee dat de hoogste onderwijsverantwoordelijken, elk
op zijn afgesloten terrein, de inhoudelijke vernieuwing afzwakken tot schoolorganisatorische en detaildidactische
hervormingen. Hiermede is de staf gebroken over allen, die zich dan al dan
niet beroepend op hoogdringendheid, er
op aan sturen het bestaande « Schoolpact » van 1958 opnieuw, mits zekere
materiële wijzigingen af te sluiten met
als voornaamste, zoniet enige inzet : het
tot stand komen van twee autonome
fondsen voor de schoolgebouwen. Hebben zij vergeten dat « de mens niet alleen van brood leeft ? ».
En de deskundigen blijven er vanzelfsprekend weer eens buiten ! Geheime
besprekingen en afspraken tussen prominenten van drie politieke partijen,
sluiten niet alleen de deskundigen eïi
de belanghebbenden buiten maar zelfs
het parlement, dat de clowneske rol toebedeeld krijgt, ieder jaar (en dan nog
veel te laat), een slordige begroting van
om en bij de 50 miljard frank goed te
stemmen, waarin al de onzinnige consequenties van het Schoolpact verpakt
en verborgen zitten. Een onderzoek
naar de « onzichtbare gebreken » is niet
geoorloofd. Aldus is het Schoolpact geen
waarborg van menselijke vrijheid-invrij-zijn, maar de bezegeling van een
historisch gegroeide chaos die ware onderwijsvrijheid in de weg staat. Het
Belgisch onderwijsbeleid beperkt er
zich toe de bestaande verzuilde situaties
wettelijk en leefbaar te houden, waar
het deze zou moeten pogen te doorbreken.
De wetelijke situatie waarin wij leven
is niet anders dan deze die in 1958 poUtiek haalbaar was en waarvoor wij begrip en zelfs repect kunnen opbrengen.
Maar hiertegenover staat de feitelijke
situatie in 1970 die in genen dele nog
beantwoordt aan de wettelijke situatie.
In onze nationale gemeenschappen
zijn volkomen nieuwe inzichten gegroeid die in 1958 niet eens bestonden.
Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden
wij in een recente verklaring van de
Belgische bisschoppen van 26 mei 1970.
In deze opgemerkte verklaring vragen
do bischoppen waardering voor alle onderwijsnetten en wijzen zij op de nood-
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Het nederlandstalig onderwijs te
Brussel ressorteert volledig en uitsluitend onder het Vlaams cultureel gezag.
Het onderwijs te Brussel moet aan de
bevoegdheid van de gemeenten worden
onttrokken
De gemeenschapsscliool onder paritair
beheer is de meest rationele oplossing
voor het nederlandstalig onderwijs in
de hoofdstad Jaarlijks zal een speciaal
fonds van de nieuwe onderwijsbegroting ter beschikking gesteld worden
voor de verdere uitbouw en modernisering van een volledig en volwaardig net
van nederlandtalig onderwiis te Brussel
en dit vanaf de kmderknbben tot het
hoger onderwijs

kloof vullen tussen onderwijs
en maatschappij

Scholenbouw

is helangrijk, de kwaliteit

vervolg van blz. 8
zaak van samenwerking. Het volstaat
resolutie nr 4 van het Schoolpact van
20 november 1958 naast deze verklaring
te leggen om de afstand te meten tussen toen en nu.
Bq de opbouw van een onderwijspact
moeten wij hoger hoger mikken dan
naar een billijker materiële regeling
en moeten wij beslist alle eigenaarscomplexen overstijgen.
Maar door het Schoolpact is het onderwijsvraagstuk tot een schoolpactvraagstuk, en het schoolvraagstuk tot
een eigendomsvraagstuk verworden.
Hieraan ontsnappen betekent de
poort wijd open zetten op vernieuwing
door inspraak en samenwerking. Om dere reden dienen wij te speuren naar het
fundamenteel onderscheid tussen, enerzijds, het oprichten van instellingen en,
anderzijds, de inrichting van studiën.
Onderscheid zonder hetwelk vruchtbare
wetgevende arbeid onmogelijk zal blijken en zonder hetwelk een nieuw
schoolpact geenszins zal beantwoorden
aan de verwachtingen van de jongeren.
Wij moeten allen op zoek naar de algemeen aanvaardbare grondslagen van
een onderwijspact, een pact zonder hetwelk het kind niet centraal kan komen
te staan en zonder hetwelk evenmin de
culturele autonomie levensvatbaar kan
worden. Slechts op breed aanvaardbare
grondslagen kan langs de weg van collectieve besluitvorming een echt vernieuwd onderwijsbeleid en -bestel geboren worden.

van het onderwijs echtei nog meer

via plaatselijke en gewestelijke onderwijsraden, uitlopend in de Vlaamse onderwijsraad.
Een kwaliteitsonderwijs waarborgen
kan niet zonder de geestelijke en materiele herwaardering van het leeraarsambt. Recyclage der leerkrachten en
wetenschappelijke begeleiding zijn hier
hoogste gebod.

culturele eisen

Ook het cultureel beleid was een
struikelblok voor de voeten van de CVP
en BSP-onderhandelaars. De Volksunie
staat op een volwaardige culturele autonomie.
Het Vlaamse en het Waalse volk moeten volstrekt zelfstandig hun onderwijspolitiek kunnen bepalen in het kader
van een algemene cultuurpolitiek. Zij
moeten het zelf financieren en zelf beheren.
Uitzondering hierop vormen de waarborgen voor de gelijke rechten van levens- en wereldbeschouwingen, de gelijkwaardigheid van de studiën en de
diploma's en sommige aspecten van het
onderwijs in de hoofdstad-Brussel. Dit
alles kan als centrale aangelegenheden
worden beschouwd.
Ook ten aanzien van de hele gemeenschap moet de school anders gesitueerd
worden. De schoolgemeenschap moet
een open gemeenschap worden. Uitrusting en voorzieningen voor sport, spel

en cultureel werk binnen de scholen
moet ter beschikking kunnen staan van
de lokale gemeenschap. Omwille van de
rationalisering en in het raam van de
durende vorming moet een hechte samenwerking tot stand komen tussen de
school en het sociaal-cultureel werk.
Naast het scheppen van gelijke kansen voor alle jongens en meisjes, moet
het onderwijs ook de verheffing van het
cultureel peil van de hele volksgemeenschap op het oog hebben. De volledige
ontplooiingskansen van de meest begaafde jongeren moeten gewaarborgd
blijven ; de nodige initiatieven moeten
genomen worden om nivellering van het
onderwijspeil naar beneden toe tegen
te gaan

en brussel ?

Een onderwijsplan voor de Vlaamse
gemeenschap kan — zeker na de zwarte
21ste november — niet zonder Brussels
luik.
Waarom ?
Teneinde de achterstand van het nederlandstalig onderwijs te Brussel in te
lopen, om de verfransing in te dijken en
de onderlinge samenwerking tussen de
verschillende netten in de hoofdstad te
bevorderen, eist de Volksunie een Brussels luik in het onderwijspact.
De Volksunie verwerpt de zogenaamde « liberté du père de familie » en zal
deze regeling nooit aanvaarden.

Wij zi]n, op de drempel van die nieuwe jaar, niet zo bijster optimistisch op
het stuk van de onderwijsontwikkeling.
Precies daarom durven wij wensen formuleren voor 1972.
Ons schoolschip dreigt regelrecht te
pletter te lopen op de klippen van het
gebouwenvraagstuk.
Slechts bevrijd van 't gebouwencomplex kunnen alle betrokkenen en belanghebbenden aan éénzelfde tafel
plaats nemen om de ivoren onderwijstorea ujt de vorige eeuw af te breken.
Alleen bevrijde politici, deskundigen
en onderwijsbetrokkenen kunnen de
anti-autoritaire opvoeding aan, en zich
richten op volledige samenwerking en
solidariteit. Alleen dan zal de radicale
vernieuwingsbeweging de verdeel- en
heerspolitiek van de Schoolpactcommissie kunnen doorbreken.
Voor allen ligt deze hoogstdringende,
bijna onoverzichtelijke taak te wachten:
de kloof vullen tussen het onderwijs en
de maatschappij. De kinderen confronteren met de wereld, zodat zij én kritisch en tevens geëngageerd leren denken en leven.
Wij weigeren alleszins de problematiek van de onderwijsvernieuwing te
benaderen vanuit de spanning tussen de
schoolnetten. Wij willen de grendel in
de resolutie 4 van het Schoolpact doen
springen. Wij willen vandaag luid verkondigen, boven iedere partijpolitieke
of ideologische binding, dat het tijdperk voor een onbevangen samenwerking voor onderwijsvernieuwing is aangebroken.
Vandaag moeten wij naar nieuwe
structuren streven waarin overleg mogelijk wordt gemakt tussen overheid
en onderwijsmensen, tussen directies en
leerkrachten, tussen scholen en ouders,
tussen scholieren en opvoeders
Vandaag moeten wij allerlei vormen
bedenken, bespreken en experimenteren waarin de scholieren zelf hun
schoolgemeenschap kunnen organiseren
en beleven in plaats van een leervak
« staatsburgelijke opvoeding » op te dissen.
Vandaag eisen wij dat de onderwijsmensen zouden betrokken worden bij
iedere hervorming of vernieuwing
Een^ nieuwe en betere regeling van
sommige materiele onderwijsaspecten
kan misschien de vrucht zijn van een
beperkt driepartijenakkoord, maar een
onderwijspact kan slechts geboren worden uit een massale bewustmaking en
bewustwording.

voornaamste vu-voorstellen

De hoofdpunten van het Volksuniememorandum over Schoolpact en onderwijsbeleid kunnen aldus worden samengevat.
Bij de herziening en verruiming van
het Schoolpact moeten alle betrokkenen
inspraak krijgen.
Dit overleg moet tenslotte uitmonden
in adviezen van een Nationaal Adviesraad. Eerst na een brede adviesronde
mogen de politieke partijen het ontwerp van pact als waardevol en bindend
beschouwen.
Naast een afbouw van de externe democratisering (verlengde leerplicht,
volstrekte kosteloosheid, e.d.) moet
thans de tweede faze worden aangezet,
deze van de interne democratisering :
de school moet een gemeenschap zijn
met nieuwe werkvormen en organisatiemodellen. En tevens moet de school aan
actieve kultuuroverdracht doen : de
leerlingen moeten bewust en zich kritisch opstellen én engageren.
Samenwerking tussen de onderwijsnetten op alle niveaus en planning moeten in de plaats komen van apartheid
en verkwisting .
De inrichtende machten moeten geherstructureerd worden, zodat ook het
officieel onderwijs (dat van Rijk, provincies en gemeenten) in een onafhankelijke positie komt te staan t.o.. de minister van Nationale Opvoeding. Alleen
op deze wijze verkrijgt de minister een
coördinerende taak, die, boven alle netten uit, in volle objectiviteit kan worden
uitgevoerd.
Tenslotte moet het onderwijsberaad
op pennanente wijze worden ingesteld

Denkt men bij alle onderhandelingen

over een nieuw schoolpakt ook aan hen ?
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de wereld
Japans - amerikaanse
vertrouwenskrisis
(ARGOS) - De Amerikaanse
' president Nixon en premier
Eisaku Sato van Japan hebben
aan het begin van vorige week
te San Clemente de zware vertrouwenskrisis tussen hun beide landen niet kunnen bijleggen. Na de « beruchte » financiële maatregelen van Washington en de geplande reis
van Nixon naar Pekmg is daar
geen nieuwe basis voor verbeterde betrekkingen uit de bus
gekomen. Voor Richard Nixon
IS het ditmaal geen happy end
geworden zoals na zijn recente
ontmoetingen met Pompidou,
Heath en Brandt. Vooral m.b.t.
het Chinees probleem lagen de
standpunten ver uit elkaar. Bovendien bleef een akkoord uit
over te nemen ekonomische
maatregelen terwijl ook andere
belangrijke items uit de Japans-Amerikaanse
belangensfeer onbesproken bleven. Toch
werd overeenstemming bereikt
op twee punten die dan meer

met prestige dan met diplomatie van doen hebben.
positief en...
De Amerikanen zullen op 15
mei het eiland Okinawa aan
Japan teruggeven en niet op
1 juli zoals de VSA oorspronkelijk
hadden
voorgesteld.
Voorafgaandelijk zullen alle
kernwapens naar andere oorden overgeheveld worden. Dit
punt is belangrijk voor premier
Sato en enkele van zijn antiAmerikaanse regeringspartners.
Okinawa is een doekje voor het
Japanse bloeden, een soort
jachttrofee.
Tussen Tokio en Washington
zal een rechtstreekse telefoonverbinding tot stand komen
die een snelle informatie moet
mogelijk maken. Ook dit is een
winstpunt voor Sato. Voortaan
zal Japan gespaard blijven van
onaangename verrassingen op
het diplomatieke front. De « ro-

nixon in zijn hemd

de draad » tussen Washington
en Tokio moet vooral voorkomen dat Sato weer eens door
abrupte Amerikaanse maatregelen — zoals de doUarkrisls
en de China-reis van Nixon —
voor schut staat.
...negatief
Naast deze positieve rezultaten zijn er leemtes genoeg.
Vooral op het vlak van de handelspolitiek. Blijkbaar heeft de
Amerikaanse afvaardiging niet
eens bereikt dat de Japanners
hun protektionistische tendensen tegen elektronische artikels
en landbouwprodukten laten
varen... Maar vooral in hun
benadering van het knelpunt
China zaten de « onderhandelaars » op onontgonnen gebied.
Na de samenkomst heeft Sato
nog eens duidelijk gezegd waar
het schoentje nijpt : de VSA
hebben tegenover Taiwan in
het verleden een reeks verplichtingen en verbintenissen
aangegaan die ze nu nodig
moeten waar maken... of naast
zich neerleggen. Japan zelf is
niet door beloften gebonden en
blijft bijgevolg vrijer in zijn
benadering van de nieuwe Chinese werkelijkheid.

Een hos van metalen torens en huizen : een —- gedeeltelijk —
beeZd van een nieuw petrochemisch bedrijf te Peking. China
streeft ernaar, ook op het vlak van de petrochemie een integrale
autonomie te verwerven
amerikaanse « geheimen »
Ten slotte werden de gesprekken te San Clemente ongezellig gestoord door de publikatie van geheime Amerikaanse dokumenten in de « Washington Post ». Uit die gepubliceerde dokumentatie moet blijken dat het Witte Huis huivert
en klappertandt bij de overweging dat Japan wel eens op eigen houtje aan het uitwerken
van atoomprojekten kon beginnen. Nog vóór het bezoek van
Nxon aan Peking zou Tokio
met de Chinezen kunnen gaan

praten over de implikaties die
alvast voor Japan verstrengeld
zijn met Nixon's « geïmproviseerde » reis naar de hoofdstad
van de volksrepubliek. Bij die
gedachte slaat Nixon's hart met
onheilspellende
frekwenties.
Armin Meyer, Nixon's ambassadeur te Tokio heeft zijn president al een top secret telegram toegestuurd waarin wordt
gesuggereerd dat Japan Mao's
Volksrepubliek de jure zou erkennen en Taiwan als integrerend deel van het grote China
zou beschouwen. Dat dit « geheim » telegram zou verschijnen kon niemand voorzien...
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(Argos) In het Pentagon moest de officiële waterfitter weer
eens paar alarmerende lekken afstoppen. Oorzaak van de jongste
narigheid is Jack Northman Anderson, een van Amerika's meest
kontroversiële journalisten, een roekeloos, vaak onverantwoordelijk schandaaljager. Maar zijn kollega's beamen dat hij over de
grootste en best gestoffeerde informatiebronnen van de hele States
kan beschikken. Anderson's onthullingen over Nixon's houding
tegenover India en Pakistan zijn te Washington biezonder hard
aangekomen.

dubbelzinnig
Summier komen Anderson's onthullingen hierop neer : terzake
India-Pakistan heeft Nixon een ambivalente politiek gevoerd.
Voor het forum van de Amerikaanse pers liet de president zijn
adviseur Kissinger een « neutrale koers » uitbazuinen, maar stiekem stond hij achter de Pakistani van Jahja Khan. Met die dubbelzinnige houding gingen lang niet alle leden van de WSAG akkoord. (Die Washington Special Action Group is een ad hoc kommissie van hoge regereringsfunktionarissen voor buitenlandse
krisissen). In die drie dokumenten heeft Anderson dan onthuld
hoe Kissinger (Nixon's adviseur nr 1), Richard Helms (directeurgeneraal van de CIA), Joseph J. Sisko (vice van BZ), admiraal
Thomas Moorer (chef van de legerstaf) en andere prominenten
op hun bijeenkomst van 3 december jl. — onmiddellijk na het
uitbreken van de « oorlog » op het subkontinent —• de nieuwe
situatie « beoordelen ». Naar traditioneel gebruik weigerde Anderson (49) zijn bronnen bekend te maken maar liet doorschemc
ren dat het openbaar maken van zijn tipgevers heel wat lieden uit
de topadministratie in verlegenheid zou brengen.

geheimhouding en informatie
Verrassend zijn die onthullingen niet voor lezers die de jongste
ups en downs van Washington (in het subkontinent) hebben gevolgd. Maar met zijn « Papers » heeft gekookte Anderson een oud
en inherent konflikt blootgelegd : de regering kan niet zonder
geheimhouding, maar het soevereine volk heeft recht op informatie. Belangrijker nog is de nu wel duidelijk geworden indikatie
dat zelfs een Nixon niet onfeilbaar is. Toen Anderson's « Papers »
twee weken geleden deining veroorzaakten in de publieke opinie
vroegen velen zich geërgerd af waarom de Amerikaanse politiek
het «diktoriaal » regiem van Jahja Khan had gesteund, en zich
opgesteld had tegen de Indiase demokratie. Maar een definitief
antwoord op die fundamentele vraag hebben ook de « Anderson
Papers » met gebracht. Het zwaartepunt van de onthullingen ligt
in de (nu bcAvezen) onmstandigheid dat Nixon niet alleen een
eenzijdige politiek heeft gevoerd, maar het publiek ook bewust
heeft voorgelogen. Hieruit valt gemakkelijk te konkluderen dat
Washington meer verwacht van een eventuele toenadering tot
China dan van goede betrekkingen met India. Nixon heeft op
Jahja Khan gegokt omdat de man van Islamabad het bezoek van
de Amerikaanse President aan Peking « atmosferisch » heeft
voorbereid.
handig wel, maar groot ?
De Anderson « Papers » hebben voorzeker Nixon's image niet
vergroot. In de dokumenten treedt hij naar voren als een ietwat
wrokkig en gefrustreerd personage, niet als de grote staatsman
voor wie hij zo graag wil doorgaan. Al met al lijkt Nixon meer
een handig politicus die de « officiële » erkenning van Rood-China
probeert te gebruiken voor eigen elektorale oogmerken.

deze week in de wereld
• Ernstige rellen in Rhodesië
tussen blank en zwart wegens
meningverschillen over het akkoord Londen-Salisbury over
de Rhodesische onafhankelijk,
heid.
• Bij twee tussentijdse verkiezingen in Chili lijden de kandidaten van president Allende's
partij de nederlaag tegen de
oppositie-kandidaten, wat op 'n
verzwakking van het Allenderegime neerkomt.
• President Buttho van Pakistan is bereid zijn ambt aan
Moedjiboer Rahman af te staan
als president op voorwaarde
dat deze de Pakistaanse eenheid zou herstellen. In een toespraak zegt de sjeik dat hij zijn
leven dankt aan Buttho, die expresident Khan ervan weerhield, de Bangla-Desjleider te
laten terecht stellen.
• Ernstige botsingen tussen
studenten van de medische fakulteit van de universiteit van
Madrid en de Spaanse oproerpolitie.
• Premier Mintoff van Malta
trekt zijn ultimatum, tegen de
Britten in, die op 15 januari
hun basis op het eiland hadden
moeten ontruimen, wat ze weigerden. Het geschil ontstond
toen Malta de gevraagde huurprijs plots bijna verdubbelde,
wat Londen weigerde. Na overleg te Rome (waar Mintoff ook
door Paulus V werd ontvangen)
tussen Mintoff, Nato-sekretarisgeneraal Luns en de Britse minister van Defensie Lord Carrington besloot de Maltese premier in te binden. Waarschijnlijk zal de Nato bij de door de
Britten aanvaarde huurprijs 'n
bepaald bedrag bijpassen, ten
einde het eiland als Nato-basis
te kunnen behouden en niet in
kommunistische of Arabische
handen te zien overgaan.
• Koning Frederik IX van Denemarken (73) na een korte
ziekte te Kopenhagen overleden. Zijn oudste dochter wordt

tot koningin van Denemarken
uitgeroepen en zal de naam
Margaretha II van Denemarken
dragen.
• Na harde onderhandelingen,
met als resultaat uitzonderlijke
waarborgen voor de zeevisserij,
komt het tot een akkoord tussen Noorwegen en de EEG :
ook Noorwegen zal op 22 januari 1972 samen met Engeland,
Ierland en Denemarken tot de
Europese Ekonomische Gemeenschap toetreden. De plechtige ondertekening van de toetredingsakte zal te Brussel geschieden in het zopas gerestaureerde Egmontpaleis. Intussen
werd de 42 boekdelen tellende
Engelse vertaling van de EEGreglementen aan de Britse parlementsleden rondgedeeld.
• De regering Colombo van
Italië neemt ontslag nadat de
kleine republikeinse partij, die
reeds vroeger haar ministers terugtrok doch Colombo bleef
steunen, thans deze steun introk wegens meningsverschillen over ekonomische en financiële vraagstukken met de regeringspartijen (kristen-demokraten, sociaal-demokraten en
socialisten). President Leone
zal de partijen polsen voor de
vorming van een nieuwe regering.
• Op hun beurt komen de gevangenen van de gevangenis te
Nancy in opstand en eisen ze
beter eten, betere verwarming,
afschaffing van sommige straffen en van de censuur op de lezing van de dag- en weekbladen. Na de bestorming door
eenheden van de oproerpolitie
wordt de opstand gedempt.
Niettemin is nu het vraagstuk
der gevangenissen in volle
scherpte gesteld in Frankrijk.
• Egypte's president Sadat ontslaat eerste minister Fawzi (71)
en belast de 20-jaar jongere
Aziz Sidky met de vorming van
een nieuwe (jongere) regering.

• Huiszoekingsgolf in de Sovjet-Unie in de kringen van kontestanten en nieuwe aanhoudingsgolf in Tsjecho-Slovakije,
waar men zich ondanks de beloften van Hoesak aan een
reeks politieke processen tegen
prominenten van de zgn Praagse lente verwacht.
• De (Kroatische) sekretarisgeneraal van het federale presidium van Joego-Slavië Ljudevic Dezmar neemt ontslag. Hij
zou het Kroatische parlement
« om de tuin hebben geleid door
het bagatelliseren van de nationalistische stroming in het
land ».
• Rechter William Sweigert
wijst het vervoek van de zwarte militante Angela Davis af
tot vrijlating op borgtocht.
Haar advokaat verzoekt de
staat Californië om financiële
tussenkomst in de verdediging,
daar het daartoe opgerichte
fonds uitgeput is. Angela Davis bevindt zich reeds een jaar
en drie maanden in voorarrest.
• De regering van Rhodesië
weigert een Labour-afvaardiging uit Engeland de toelating,
om het land rond te reizen. Ze
gaat wel in op het verzoek tot
besprekingen met Afrikaanse
leden van het parlement over
de campagne tot voorlichting
inzake het akkoord tussen Londen en Salisbury over de onafhankelijkheid van Rhodesië.
• Te Beiroet (Libanon) mag de
Libanese kommunistische partij vrij vergaderen : Libanon is
het enige Arabische land dat
zulks toelaat.
• Top-ekonomisten uit de Verenigde Staten, Japan en de
EEG bepleiten op een colloquium te Washington het samengaan van deze landen in het belang van de wereldtoekomst.
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fascinerende ralph nader
(Argos) Het is niet juist te stellen dat pollutie in h a a r veelvul^ g e vormen (luchtverontreiniging, waterbezoedeling, enz.) een
fenomeen is van onze 30ste eeuw alleen. Al in 1852 schreef Dickens
b'ver « loden luchten vol roet die als zwarte sneeuwvlokken treur e n over de dood van de zon ». Zestig jaar later zou T.S. Eliot de
Londense erwtensoepmlst omschrijven als « The yellow fog that
r u b s its back upon the windowpanes ». Dit was het Engeland van
om en bij 1920. Veel meer is er in die jaren, wat milieuvervuiling
betreft, niet uit de literaire bus gekomen. De schrijvers brandi n e r k t e n de « fog » als mededader van Jack The Ripper en m r
Hyde. Sherlock Holmes stak zijn pijp op, huiverig in rechtstaande
k r a a g vond hij tastend zijn weg door Bakerstreet : op zoek n a a r
slachtoffers van het erwtensouper. Maar vandaag is de pollutie
m e e r dan een krimogene faktor. Zij is zowat een waarschuwingst e k e n geworden aan de wand van onze 20-eeuwse beschaving. Als
^ie wereld de verbrandings- en dieselmotoren niet overwint, als
ze niet een probaat middel vindt tegen het uitmonden van rioolstelsels in rivieren, kanalen en zeeën gaat ze katastrofes tegemoet
waar zelfs een hond geen brood van lust. Omdat de Amerikaan
Ralph Nader (39) het gevaar heeft onderkend is hij waarschuwend op de barrikade gaan staan van de bedreigde Amerikaanse
konsumptiem-'
' ''ppij.

tegen konsumptiebedrog
Die Nader is een fascinerende man. Wie hem bezig
heeft gezien achter de groene
tafel van de American Consum e r s ' Union kan een gevoel
van bewondering niet onderdrukken. Hier tornt een individu op tegen de samengebalde
krachten van de milieuvervuiling : een lekke brandspuit tegen de hyperdimensionele vuren van Hué en Hirosjima !
Kader lijkt wel een Don Quichotte in zijn daverende aktie
tegen de gevaren die konsumer e n d Amerika bedreigen. Maar
ftr gaat een veroverende energie van hem uit. Hij is het
vleesgeworden verzet van de
konsument tegen alle toonaarden
van
konsumptiebedrog.
Men zou wel meer willen wet e n van de financiële achtergronden w a a r m e e hij zijn overrompelende aktie voert. Maar
Nader gunt ons die blik in zijn
kassa niet. De kloof tussen zijn
idealen en de... werkelijkheid
vertoont astronomische afmeafmetingen en is alleen door
Computers te berekenen. Tegenover die, haast onoverbrugbare, polen stelt hij zich op
toet zijn onverwoestbaar geloof. David tegen Gtoliat. Neem
ttw slinger Nader, en ga !

dode vlieg in de sla
Nader's aktie barstte voor het
eerst los in de vroege lente van
1962. In een N e w Yorks restaur a n t zat hij sla en een mootje
tonijn te eten, relakserend n a
u r e n schrijfwerk in een jachtig advokatenburo. Toen ontdekte hij een vlieg, een dode
vlieg, verscholen in de kronkelingen van zijn veldsla. En dit
was net iets te veel voor Nader's zelfrespekt en de vlotte
w e r k i n g van zijn speekselklieren. Met een verontrechte vinger tikte hij het insekt weg,
betaalde zijn konsumptie en
verliet armenzwaaiend en luidkeels protesterend het nefaste
spijshuis. Zijn strijd tegen de
pollutie zou onverwijld beginnen. Via een dode vlieg k w a m
een gekwelde kruistocht op
gang tegen de vervuiling in
5aar diverse gedaanten : een
trauma van historische betekenis. Sinds die dag staat Nader
hoog op de lijst van Amerika's
angry young men. Over zijn
konsumerende
landgenoten
strooit hij verrassende openbaringen uit. Nader is een apostel, een vizionair op versleten
schoenzolen, ietwat schutterig
gehuld in een schamel glimm e n d jasje. In het besef van
zijn providentiële zending toog
hij aan het grote werk : de gigantische schoonmaak was gestart, schokeffekten en emotionele deiningen veroorzakend in
het wriemelend wereldje v a n
gevestigde grootheden. Hierbij
laat Nader een paar ekologische tijdbommetjes ontploffen
waartegen de stoutmoedigste
prognozes van R a t t r a y Toylor
(« de biologische tijdbom »)
geen verhaal hebben. Uit zo'n
ontploffing is het geloof geboren dat vandaag over het meest
pragmatische land ter wereld
vaardig is geworden : het geloof dat alles nog niet verloren
is, dat nog ergens een redmiddel voorhanden is tegen de apokaliptische milieuvervuiling.
Blijkbaar heeft het « consumerisme » (zo heet Nader zijn
« beweging ») ook irrationele

onderstromingen
losgewoeld.
De gevolgen van zijn ekologisch evangelie zijn immers erg
gevarieerd en onberekenbaar :
zuigelingen weigeren gepasteuriseerde melk te slikken, groenteboeren leiden een kommerbestaan achter onverkochte stapels m e t
DDT
besproeide
bloemkolen, forse slagers grijnzen machteloos naar de met
selderij en peterselie opgesmukte achterkwartieren, naar
van glutomen en cyclamaten
verzadigde biefstuktartaar in
hun proppensvolle etalages...
Toch waren er ook al rationele
reakties te noteren. Een positief gevolg van Nader's kampagne voor een « clean » Amerika was dat automobielkoning
Henry Ford II iets moets gaan
doen aan zijn verbrandingsmotoren, dat General Motors in
1968 Crovair uit handelskoers
moest nemen. Die belangrijke
ontwikkeling volgde op Nader's
« Unsafe at any speed » (1965).
In dit boek had de auteur de
GM-wagens
omschreven
als
zelfmoordtuigen... designed for
death.

raiders en wetten
Vandaag heeft Nader al een
reeks door het Kongres aangenomen wetten op zijn lijst
staan : de detailhandel in vleeswaren, de gasleidingen, zuivelp r o d u c t e n en hoenderbroederijen. Alle sektoren worden
door zijn « raiders » doorgelicht op hun hygiënische kredietwaardigheid. Als een grootinkwisiteur buigt Nader zich
over gluttomaten, cyclematen,
over Frankfurters en Hamburgers. De Hot Dog ziet zich in
zijn
overlevingskansen
bedreigd. Ook de röntgenstralen
gaan volgens Nader niet vrij
uit. Onder het aanmoedigend
trappelen van zijn raiders roept
Nader dat duizenden Amerikanen per jaar (1200 tot 12000,
zegt hij) door bestraling omkomen. Tot de kleuren-tv toe
is het voorwerp van Nader's
banbliksems. Radiatie beloert
de cellen en weefsels van de
kijker die te dicht bij het toestel zou aanschuiven. Nader
spaart zelfs de advokatenburo's
niet w a a r Amerika's instrumenten voor Law en Order gekneed worden. Ook zij worden
door zijn raiders op bedoelingen en inzichten getest. Die

raiders (een 150-tal studenten
samengeraapt uit de meest uiteenlopende universitaire faculteiten) zwermen alle richtingen
uit, onverdroten op zoek naar
bakterië- en ziekteverwekkers.

steun van zwijgende
meerderheid
Met zijn kampagne tegen
vervuiling heeft Nader vooral
de simpatie van de noeste neringdoenders gewonnen. Die
kant uit regent het immers
klachten : tegen slechte verpakking,
tegen
het
opgeschroefd adverteren voor tweedehandsartikels, tegen de Shylocks van het kredietsparen die
hun brandstof « dopen ». De
neringsdoener - middenstander,
die ook daar de taaie ruggegraat van de « zwijgende meerderheid » is, ziet in Nader een
soort Messias die eerbiedwaardige verworvenheden door elkaar schudt, die opzweept en
kalmeert met het op en neergaan van de pollutie-bedreiging. Nader is zowat hun blijde
boodschap, hun bergrede, hun
zwoegende voortrekker. Nader
is ook een behoefte. Met zou
hem moeten uitvinden indien
hij niet bestond, zoals de god
van Voltaire.

J^^

eenzaam voor net
amerika
Nader wil de rampspoedige
gevolgen van de industriële
eksplosie in de hele gezondheidssektor afremmen en indijken. In dit opzet wordt hij niet
universeel geprezen en gesteund. De revolutionairen van
Nieuw Links wijzen hem omdat hij het socio-ekonomische
bestel wil verbeteren, in plaats
van het grondig te revolutioneren. Met zijn pro-people-lezen,
zijn zakelijke maar bezielde
aanpak van konkreet-haalbare
oogmerken doorkruist hij de
scherp-revolutionaire opties op
akkumulatie, koncentratie en
pauperisme, die volgens Marx
uit de industriële omwenteling
zouden volgen. Inmiddels heeft
Nader alvast bewezen wat een
enkeling vermag. Tegelijk probeert hij aan te tonen dat het
instituut nog rezerves heeft
voor zelfvernieuwing en hervorming. Toch bhjft het problematisch of Nader op die manier de sociale verhoudingen
zal weten om te buigen naar
een billijker verdeling van het
sociaal produkt. Maar dit voorbehoud tast geenszins de direkte nuttigheidswaarde van zijn
bemoeiingen en bestrevingen
aan. Met zijn diploma's van
Princeton en Harvard (summa
cum laude, in de rechten) had
Ralph Nader kunnen doorstoten naar de gletsjertoppen van
financieel en ekonomisch Amerika. Maar hij is bij de massa
gebleven, bij de beproefde
spaarder, waar iedere dollar
m e t samengeperste l i p p e n
wordt neergeteld. Slungelachtig, meer dan 1,80 m groot, ongehuwd en wars van financiële
bedoelingen staat Ralph Nader
op eenzame hoogte in zijn
strijd voor een « clean » Amerika.

Wijlen koning Frederik IX van Denemarken : wars van protokol
(ondanks het feit dat het Deense vorstenhuis
het oudste
van
Europa is), zeeman (g'etatoueerd) en muziekliefhehber.
En een
koning, die wist waar zijn plaats was in de Deense
demokratie»

bevolkingsaangroei in zuid-afrika
De blanke bevolking van Zuid-Afrika is tussen 1965 en 1970
met 430.000 eenheden aangegroeid. Tussen 1960 en 1965 bedroeg
deze aangroei 350.000.
Volgens de cijfers verstrekt door het departement van Statistiek was de aangroei van de jongste vijf jaren grotendeel t e
danken aan de blanke geboorten, d.w.z 262 865, terwijl men ook
167.000 immigranten noteerde.
In 1970 ontving Zuid-Afrika 41,523 immigranten terwijl 9.154
het land verlieten. In 1970 werden er 56.226 geboorten van blanke
kinderen geregistreerd.
Uit Europa kwamen er 33.000 immigranten, waarvan 21.000 uit
Groot-Brittanié en 3000 uit Duitsland. 6.300 immigranten w a r e n
afkomstig uit Afrikaanse landen, waarvan bijna 3000 uit Rhodesië
en 1600 uit Zambia. Nog 1000 personen kwamen uit Australië e n
Nieuw Zeeland en 864 uit Amerika.

geen kompromis ?
Na de toetreding van China tot de UNO, gepaard met de uitwijzing van Formosa (Taiwan) tot zeer onaangename verrassing
van Washington (waar men dacht een meerderheid voor een
eigen, minder drastische resolutie te doen aanvaarden) is er op
gezinspeeld, dat Peking met de autoriteiten van Formosa besprekingen zou voeren, om deze « provincie » bij de Chinese Republiek in te lijven. Er werd aan toegevoegd dat men desnoods
bereid was, Tsjang Kai Sjek tot eerste goeverneur van de « provincie Taiwan » te benoemen. Als men weet dat in kommunistisch
China de partij de werkelijke machthebber is weet men ook dat
dit goeverneurschap weinig om het lijf zou hebben, gesteld dat
Tsjang er zou mee instemmen, wat een absurde veronderstelling is.
Daarover laat de oude maarschalk geen twijfel bestaan. In zijn
nieuwjaarsboodschap zei hij o.m. « De enige kontakten die w e
met de vijand (Peking) kunnen hebben zijn er van staal en
bloed ». Ten overvloede verklaarde de minister van Buitenlandse
Zaken Chow Shu-Kai dat er in geen geval besprekingen met « de
Maoïsten » zouden gevoerd worden, ook niet met het doel, handelsbesprekingen te voeren. Formosa is overigens bereid met alle
landen, ook de kommunistische, handelsbetrekkingen aan te knopen, de enige uitzondering blijft uiteraard China.

gedevalueerde yen
Samen met de Amerikaanse dollar devalueerde ook de m u n t
van Formosa. Formosa zal daardoor wel bepaalde nadelen bij d e
invoer van grondstoffen ondervinden, doch verhoopt deze te kompenseren door een grotere uitvoer, o.m. naar Japan, zelfs m e t
produkten die tot nog toe wegens te hoge prijzen niet op de
Japanse m a r k t konden verkocht worden, vooral textiel en schoenen. Van de devaluatie van de dollar en de Yen verhopen de
ekonomische kringen op Formosa in ieder geval een verhoging
van de Formaanse uitvoer, die vorig jaar reeds het respektabel
cijfer van 4 miljard dollar beliep, voor een bevolking van 15
miljoen zielen.

\

WU . 22-1-72

12
piimn V

I 'iirii r

ir

i ÜL

«I

Ii

u

' i nii .<

van heir

tot

autosneh
Dagelijks gebruiken wij als voetganger, als automobilist, als tram-, busof treinreiziger, een of ander soort weg. Voetpaadje of autosnelweg,
tram- of treinspoor hebben een gemeenschappelijke geschiedenis zoals
zij ook eenzelfde oorsprong hebben : de uitbreiding van de levenssfeer
van de mens. Zodra de mens een gebied in bezit genomen heeft, het bewoont en erin werkt, begint het onberoerde natuurlijke landschap zich
- te wijzigen in een kultuurlandschap. Er zijn wel landen waarin de natuur
zo overheerst dat wij niet de indruk van een kultuurlandschap
krijgen,
omdat wij de maatstaven aanleggen van eigen omgeving waar iedere
hektare de inwerking van de mens vertoont. Toch schuilen in de meeste,
"'''vA«lS^"i3frfcemeni schijnende landschappen de kiemen van een kuituur,
zowel in Vuurland als in Lapland en de Aziatische hooggebergte. Wij
vinden er stookplaatsen, hutten, huizen, afsluitingen, paden. Dat zijn de
eerste cellen waaruit een kultuurlandschap langzaam ontstaat. De eeni.b^o^dig$te.,en beste aanduiding van het begin der verandering van het
r landschap is het menselijk spoor, dat aldra een doorkapping, een pad,
een randweg en tenslotte een weg werd met primitieve bruggen, een ver, harde weg en tenslotte spoorweg en autosnelweg.
Vooraleer de mens zich nederzette, een stookplaats en een hut oprichtte en een val stelde voor het wild, had hij in het onberoerde landschap een weg afgelegd en als hij op weerstand stootte, zich een weg
gebaand.
De weg is het oorspronkelijkste
teken van een opkomende
kuituur,
het duidelijkste bewijs van menselijke aanwezigheid. De dieren hebben
sporen, de menselijke geest plant en heeft een doel, en hij schept in de
natuur de weg erheen als neerslag van zijn streven. Daarom is de geschiedenis van de weg tevens een stuk kuituur geschiedenis.

barnsteen, zijde en wierook
Een aanvankelijk belangrijke stimulans voor de aanleg van wegen op grote
afstand was de handel. Wat de mens
produceerde, kon hij niet omwisselen
in de nabijgelegen nederzettingen :
nieuwe en andere dingen waren pas op
grotere afstand daar vandaan te bekomen. Zo kwam het dat de Etrusken
reeds de weg vonden naar Noord-Europa en er barnsteen van meebrachten,
dat ze verkregen door hun mooi-gesmede sieraden. De Iberische handelaars
trokken met hun handelswaar — fraaie
bekers en allerhande vaatwerk en
smeedwerk — over de Pyreneeën : men
vond hun produkten terug over heel
Europa tot in Polen toe.
Tussen de eerste Iberische handelslui en de laatste Etruskische kooplieden verliepen er ca. 1500 jaar. Uit die
periode stammen die beroemde « barnsteenwegen» die vanuit Noordduitsland
langs de grote stromen liepen tot de
Middellandse Zee, tussen Marseille en
Aquilea. Schlieman, de « ontdekker »
van Troje, vond er een graf met vierhonderd barnsteen-kralen. Anderzijds
vond een boer in Pommeren bij het
ploegen een aantal oudgriekse munten

van ca. 450 vóór Christus. De handel in
barnsteen bleek dus over de trans-europese wegen naar de havensteden aan de
Middellandse Zee en vandaar naar
Griekse steden en naar Klein-Azië gegaan te zijn.
Niet ouder dan deze ongeveer 5000
km lange barnsteenwegen is de grote
keizerlijke weg der Perzen, die van Sardes in Anatolië leidde naar Persepolis.
Het enige verschil was, dat Darius deze
weg gebruikmakend van overblijfsels
van bestaande wegen, liet aanleggen,
terwijl de barnsteenwegen verbeterde
natuurwegen waren, die mettertijd gebaand werden. Toch bleef er van deze
geplaveide wegen evenmin veel over.
De opvatting van de Perzische keizerlijke weg stemt echter met die moderne autosnelwegen overeen : de weg
bleef vaak om verkeers-technische (en
ook wel militaire) redenen meestal op
afstand van de steden, die er door zijwegen mee verbonden waren.
De grote politieke centra en handelssteden in de staten in Voor-Azië werden verbonden door karavaanwegen.
Samarkand werd een trefpunt van
Oostaziatische en Vooraziatische handelaars. In Indië werd in 256 v. Chr.
door Asoka een uitgebreid wegen- en

kanaalweg aangelegd en verbeterd.
Alexander had Griekse en Macedonische wegenbouwers in zijn leger en bij
het beleg van de Fenicische eilandstad Tyrus liet hij een dam bouwen
vanaf het vasteland. De wegen doorheen Centraal-Azië waren belangrijk
voor het vervoer van de zijde waarin
de rijken in Klein-Azië en in het Romeise rijk zich kleedden, al werden de
wegen oorspronkelijk niet voor het
vervoer van zijde, maar voor dat van
jade (hoomblende) aangelegd : uit deze steensoort werden de sieraden en
kunstvoorwerpen vervaardigd. De zijde
volgde niet alleen de zuidelijke weg
maar ging ook over Turkmenië, en
langs het Aral-meer naar het Westen :
over Kaspische Zee en Wolga, over Don
en Zwarte Zee.
China zelf kende 2300 v. Chr. reeds
een, zij het primitef, wegennet en Djengis Khan bouwde een uitgebreid net
van wegen waarlangs zijn boden te
paard vrij vlug grote afstanden konden
afleggen. Nadien raakte dit sisteem in
verval.
Egypte kende — voorlopig althans —
slechts de Nijl als enige grote verbindingsweg. Het kende ook kameel noch
paard : het eerste dier werd geïmporteerd uit Arabië. het tweede kwam mee
met de invallers van uit Azië. Toch werden al zeer vroeg verbindingswegen
aangelegd tussen de Nijl en de Rode

Zee. Bekend was de zg. Horusweg. Ten
Westen van de Nijl liepen er weinig
wegen (ook nu nog zijn ze weinig tal»
rijk). Karavaanwegen voerden er naar
de reeks oasen, die paralleel met de
Nijl naar het Zuiden lopen, en die reeds
5000 jaar v. Chr. bewoond waren. Men
ontdekte in 1917 een waterdepot met
honderden kruiken : langs deze depots
voerde de weg der farao's die op mensenrooftocht gingen naar Nubië om
slaven.
De Arabische wierookweg was van
een grote ekonomische betekenis voor
heel het schiereiland. Hij begon in Hadramaut en ging over Mukalla en Aden
naar het Noorden, meestal langs de
kust, over oasen en wadi's : naar Egypte enerzijds, naar Syrië en Mesopotamië anderzijds. Reeds de Bijbel vermeldt het rijke Zuid-Arabië, leverancier van wierook en specerijen. Het is
langs deze weg dat een man uit de stad
Jathrib (nu Medina) de handel met de
stad Mekka trachtte te belemmeren
door een aantal roofovervallen op kooplieden uit te voeren en nadien Mekka
zelf, het heiligdom met de zwarte steen
te veroveren. Die man was Mohammed
Abdoel Kassim ibn Abdallah, stichter
van de Islam.. Toen Mohammed in 628
stierf, was de wierookweg de heilige
weg van de nieuwe godsdienst gewoiv
den : langs deze weg trokken nu pelgrims naar de heilige stad Mekka.
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irbaan
Iweg
heirbaan en handelsweg
Het meest-klassieke voorbeeld van
een wegennet aangelegd door een centraal bestuur zien wij in het Romeinse:
de heirbanen doorkruisten Europa en
Klein-Azië vanaf Schotland tot de Kaspische Zee, Rode Zee en Perzische Golf.
Wij stellen ons dit vaak voor als het
resultaat van een uitzonderlijke politieke en militaire energie, als een realisatie van een omvang, die vergeleken
kan worden met de grootste bouwwerken ter wereld. Wij mogen hierbij echniet vergeten, dat Rome voor de aanleg
ervan 500 tot 600 jaar tijd nodig had.
Rome ontmoette daarbij belemmeringen van politieke aard : de staatswegen
moesten eigendom van Rome zijn, konden dus niet aangelegd worden op 't gebied van bondgenoten. Alleen toen Rome zijn macht over Europa, Azië en
Noord-Afrika ook effektief uitoefende,
kon het de wegenaanleg voortzetten.
De Romeinse wegen hadden naast een
militair ook een handelsdoel, en daarenboven waren zij vaak uiting van eerzucht : het gold in Rome als een biezondere verdienste, de wegenbouw te
begunstigen hoewel de provinciebewoners er niet veel van moesten hebben.
De lengte van Rome's heirbanen bedroeg ongeveer 80.000 km. en de langste weg was 7500 km. lang. Zoals gezegd was het doel in de eerste plaats
strategisch geweest, en diende de wegenbouw ook om de werkloze legioenen bezig te houden. Die waren er altijd niet mee opgezet ; tijdens de regering van keizer Augustus verklaarden
vier legioenen geen wegenbouwers
maar soldaten te zijn !

man nam de wegen zoals zij waren,
met hun ongemakken en gevaren. Beroemde handelswegen zoals de Chinese
zij de-weg, de karavaanwegen in Syrië
en Babylonië, de Duitse zoutweg, waren eeuwenlang in slechte toestand. Er
ontbrak een politiek-sociale struktuur
voor grote gebieden, die zonder al te
veel technische en politieke moeilijkheden erin slagen kon een groot aantal
steden met elkaar te verbinden door
een goed wegennet. In het Romeinse
rijk was de situatie anders, en de politieke en ekonomische, maar vooral de
militaire eenheid slaagde erin dit wegennet wél te verkrijgen — al duurde
het ook juist omwille van politieke en
militaire moeilijkheden vele honderden
jaren.
Evenmin is het waar, dat een hoge
kuituur alleen technisch-volmaakte wegen en een goed wegennet voor gevolg
heeft. Engeland heeft tot in de 18e en
Duitsland tot in de 19e eeuw zeer erbarmelijke wegen gehad en China met
zijn zeer hoge kuituur had weliswaar
verbindingswegen, hoofdzakelijk tussen kanalen en rivieren, maar besteedde weinig zorg aan een technische perfektionering. Overal in Azië waren er
belangrijke wegen die « natuurwegen »
gebleven waren : zij waren a.h.w. vanzelf ontstaan door het verkeer, en
slechts bij gelegenheid werd hier en
daar een herstelling uitgevoerd.
Er is dus zeker geen overreenstemming tussen hoge kuituur en technischgoede wegen. Die worden pas gebouwd,
wanneer de beschaving een technisch
impuls krijgt, wanneer de wil tot technische verbetering aanwezig is en de
noodzaak zich doet gevoelen.
Hierbij is een zeer eenvoudig technologisch verschijnsel van groot belang
geweest, nl. het wiel.

oorzaken en tegenstrijdigheden
Aan het voorbeeld van Rome zien
wij vele oorzakelijke en psychologische elementen in verband met de wegenbouw duidelijker. Klassiek is deze
bouw echter ook daarom, omdat een
technische volmaaktheid bereikt werd
in zoverre dit met de toenmalige hulpmiddelen en zonder machines van nu
mogelijk was. De konstruktie van het
wegdek was moeilijk te overtreffen en
de trace's waren uitstekend. Meestal
was het de kortste afstand tussen twee
plaatsen, en in zoverre als mogelijk liep
de weg ook horizontaal. Geweldige
bruggen en steunmuren werden gebouwd en tunnels gehouwen. Bij dit
alles moeten wij de bedenking maken
dat de handel en de ekonomie in vroegere tijden — en dit geldt zowel voor
Perzië en Egypte als voor Rome — niet
in staat waren, een goed wegennet af
te dwingen van de politici. Hiertoe waren alleen de heersers, de veldheren en
de staatslieden, in staat en de koop-

brochure over een autobaan « Hafraba»-Hanzesteden-Frankfurt-Bazel
op
een ogenblik dat men nog aarzelde tussen verbetering der bestaande wegen
of de grote investering van een nieuw
autowegennet. Otzens idee was echter
niet nieuw : voor er ergens in Europa
of Amerika aan dergelijke wegen gedacht werd, plande een « Auomibil-Verkehrs-und Uebungsstrasse », afgekort
« Avus », in 1909 een autosnelweg rond
Berlijn en in 1921 was die reeds in gebruik ! Hij mat ongeveer 10 km.
Bij de opening van de Berlijnse
Automobieltentponstelli'ng op 18 januari 1933 kondigde Hitler een groots-opgezet autosnelwegen-plan aan. Ir. dr.
Todt, die reeds voordien een snelweg
München-Chiemsee ontworpen had,
werd direkteur van het programma,
dat de eerste grote autosnelwegen
dwarsdoor Duitsland bouwde (Italië
was echter het eerste land in Europa
dat autosnelwegen had gebouwd, hoewel met 3 i.p.v. 4 rijstroken).
Het was echter pas na de tweede wereldoorlog dat het aantal auto's op een
wijze zou toenemen, die de bouw van
meer en meer autosnelwegen nodig
maakte. Landen als Duitsland en Italië
bezaten reeds een autowegennet, dat
meer en meer uitgebreid werd. Frankrijk, dat reeds in 1927 een plan voor
autowegenbouw had, begon pas na de
oorlog : de Franse wegenstruktuur was
ook anders dan bv. in Italië en bezat
een veel grotere dichtheid en dus spreidingsmogelijkheden voor het verkeer.
De bouw van de autosnelwegen riep
een aantal problemen op van technische en verkeerstechnische aard : de
samenstelling van het wegdek (asfalt
of beton, glad of korrelig, enz.) de beveiliging en de grondstof waarin beveiligingsapparatuur diende gemaakt te
worden, de aanduidingen, enz.

wiel en weg
de dood op de weg
De verhouding tussen wiel en wegdek heeft zowel in de wegenbouw als in
de ontwikkeling van de voertuigen zijn
invloed doen gelden. De verbetering
van de weg riep het verlangen op sneller vooruit te komen, en riep de gedachte op aan een zelfbewegend —
auto-mobiel — voertuig. De verbinding
tussen wiel en machine is een cruciaal
moment in de geschiedenis van de weg.
Aanvankelijk
is de
aandrijvende
kracht, de stoom en heeft de lokomotief een eigen soort weg nodig Aan de
oude weg worden, wanneer de auto
verschijnt, nieuwe eisen gesteld De belangrijkheid van de grote transkontinentale spoorlijnen vóór 1914 krijgt na
de oorlog een tegenhanger, zo niet een
konkurrent, in de autosnelwegen. Al
heel vroeg worden plannen ontworpen
voor autowegen over lange afstanden.
In 1926 publiceerde prof. Otzen een

Maar een der grootste problemen
bleef de bestrijding der ongevallen.
Want de geschiedenis van de weg is de
laatste 20 jaar niet alleen de geschiedenis van een reeks indrukwekkende
prestaties van technisch kunnen en
menselijke arbeid : het is ook de treurige geschiedenis van vele, vele doden.
In de Verenigde Staten alleen al stierven er tot in 1958 al een en een kwart
miljoen mensen en inmiddels is dit cijfer nog aanzienlijk opgelopen. De schade die door verkeersongevallen op één
jaar ontstond in de VS bedroeg vijf en
een half miljard dollar, meer dan gelijk welke Europese staat aan wegenbouw kan besteden. Alleen in WestEuropa komen er jaarlijks ca. 35 000
mensen om door verkeersongevallen
en blijven er ca. 600.000 door getroffen
m hun gezondheid.

Wanneer men weet, dat het aantal
verkeersdoden in de VS het aantal doden van alle oorlogen die Amerika in
deze eeuw voerde overtreft, dan begint
men zich af te vragen, of de menselijke
prestaties op het gebied van de wegenbouw en van het verkeer ook niet een
bedreiging worden voor de mens zelf ?
Wij laten dan nog het grote aandeel
van de auto in de lucbtvervuping sluiten beschouwing.
Ook hier geldt wat prof. dr. Walter
Traupel in de « Neue Zürcher Zeitung »
schreef oyej:^^f^^^pe^,4^^t,&}hnJck op
onze maatschappij : « Wij moeten niet
alleen bereid zijn van bepaalde technische realisaties af te zien, hoe fascinerènd'Té"feöK*'ntóg'è¥i '^i^'rf,'<(loeh'>wat
proefondervindelijk als zeer belangrijk
ervaren wordt : ook het afzien van ekonomische voordelen kan van ons gevraagd worden . Wij moeten beslissen
of wij ons datgene wat wij bij gelegenheid reeds als ekonomisch totalitarisme werd aangeduid, onderwerpen ofwel of wij hogere waarden erkennen
willen ..».
Besluiten wij met een tekst die Peter Gan over de weg schreef : « Men
heeft de mens in zijn precaire speciale
plaats onder de schepselen vooral als
een « taalhebbend » wezen aangeduid
en onderscheiden. Men kan hem weldra evenzo treffend een « wegenbouwend » wezen noemen. Op zijn banen
marsjeert de geschiedenis en rukt de
vooruitgang aan, namelijk de luidruchtige en in het oog lopende grote massa
der gebeurtenissen. Het eigenlijke echter geschiedt daarnaast, en schijnbaar
op zijwegen, op sluipwegen en in stegen, namelijk op smalle paden die de
ziel bewandelt. De mens heeft de aardbol een net van wegen over het hoofd
geworpen : dte is aarzelend en met veel
tegenstreven in dit net geraakt, dat
oorlog en vrede heeft veroorzaakt en
waarin hij nu gevangen zit. Zo is de
mens meester der aarde, zoals hij meester over de wegen is... ».
De mens heeft de weg weliswaar aan
het landschap en de natuur weten aan
te passen : de weg is een deel van landschap en natuur geworden. Maar hij
heeft de krachten die de weg heeft losgemaakt niet in de hand kunnen houden : daar faalt het meesterschap, waar
Gan van spreekt.
En deze krachten weer te beheersen
en in toom te houden : dat is het grootste probleem vandaag, meer dan de
wegenbouw zelf.
r. bosmans.

Dokumentatie :
Eug. Diesel : « Wegen und S*
^n ».
Herman Schreiber : « Simfonie der
Strasse ».
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maatschappij

jesus Ghrist super star
toch wel erg vreemd
een roek-opera
met Jezus kristus als superster
en wij die dachten
dat al dat gepraat over Jezus
nog juist goed genoeg was
voor kinderen en oude mensen
voor goedgelovige vrome zielen
maar toch zeker niet
voor dynamische moderne jonge mensen
vreemd verschijnsel
vreemde verschijnselen
Jesus christ : super star !
glory alleluja !
jesus revolution !
jesus people !
jesus van jeremy feith :
jesus, jesus won't you come back to
earth
jesus, jesus come back to us !
wondere wereld
waarin hippies genoeg hebben
van sex en drugs
van kunstmatig opwekken
van religieuse belevenissen
van vertoeven in « hogere regionen »
van luie communes
waarin elkeen wat rondscharrelt
^n niets opbouwt
genoeg van zomaar wat kontesteren
taet haar en kledij
en plakaatjes
wondere wereld
ffie na jago en hasjies
een weg heeft gevonde^.^
n a a r jezus
voor wie jezus terug een superstar
is geworden
iesus come back to us !
Jezus wil terug bij ons komen
wil terug bij ons zijn
in ons midden
één van ons
In ons
een nieuwe drug : jezus !
Eeggen sommigen
zeggen misschien velen
maar men kan de jezusrevolutie

die m amerika op gang is gekomen
zomaar niet met een pennetrek
van de kaart vegen
inderdaad
een merkwaardig verschijnsel
is daar vast te stellen
een jeugd die reeds alles geprobeerd
heeft
geld geweld sex drugs komfort love
peace nozem hippie
die jeugd komt terug naar een punt
waarover ze geestdriftig eens worden
« jezus alleen is redding »
midden die « jezus-beweging »
gebeuren wondere dingen
in groot aantal laat men zich dopen
de bekering
de metanoia
die eens Johannes de doper predikte
en op die dag lieten er zich duizenden
dopen !
dat zou je nog
een nieuw modeverschijnsel
kunnen noemen
maar nog merkwaardiger is :
de werkelijke broederlijkheid
die is vast te stellen
bij deze « jesus people »
want zo noemen ze zich
een broederlijkheid
die samenloopt met echte versterving
die zich uitdrukt
in het stopzetten van druggebruik
en een nieuwe liefdebeleving
afgekeerd van elke sexvorm
heel deze juzusrevolutie
is geen beweging
van enkele tientallen jongeren
maar grijpt vele duizenden jongeren aan
die regelmatig samenkomen
in gebeds- en eucharistiebijeenkomsten
mogen we
heel deze beweging
een nieuwe « ster van betlehem »
gaan noemen ?
misschien nog wat vroeg ?
toch denk ik
dat ook deze ster zich zal verplaatsen

naar
naar
naar
naar
naar

europa
Vlaanderen
jonge mensen
jou
mij

jesus come back to us !
jezus kom terug n a a r ons
niet de jezus
van het porceleinen postuurtje
van het prentje « printed in italy »
m a a r de m a n jezus
omdat hij konsekwent was
die een heel land op stelten zette
omdat hij de rijken beschaamde
en de armen gelukkig prees
omdat hij niet op de hoek van de straat
wil bidden
m a a r in het verborgene
de m a n die werkelijk iets deed
voor de anderen
en die
zich ook in stilte terugtrok
om alleen te zijn
om n a te denken, te bidden
om vandaaruit
met nieuwe bezieling
naar de anderen te trekken
en weer iets te doen !

de gemeenteraad en

de orde van de drie margareta's
Alweer heeft « De Zwijgende
Meerderheid
»,
Mechelse puralistische
actiegroepen
voor
gelijke
rechten van man en vrouw, van zich laten horen
met een stunt die zelfs de grootste zuurpruim
heeft
doen
glimlachen.
De actiegroep, die juist één jaar bestaat en waarbij reeds heel wat VU-vrouwen
aansloten,
heeft
vn de loop van 1971 verscheidene stunts
uitgehaald,
die door de pers zeer sympathiek onthaald
werden.
Een van de actiepunten van deze groep geldt het
geregeld bijwonen
van de
gemeenteraadszitting.
Dit om de vrouwen meer politieke
belangstelling
8ij te brengen. Wij verhelen niet dat de meeste
vrouwen erg ontgoocheld waren bij de vaststelling
van het bedenkelijke
peil van de zeer
mannelijke
gemeenteraad.
Deze zittingen — het blijkt zowat een algemeen
verschijnsel te zijn — lijken dikwijls meer op een
vaudeville dan op wat anders.
Daarom heeft de Mechelse PAG besloten een poging te doen om hieraan te verhelpen. Te dien einde werden de Mecheladrs — met
weloverwogen
doeleinden — aan het verleden herinnerd
waarin
verstandige vrouwen een belangrijke rol gespeeld
hebben. Iedereen kent Margareta van
Oostenrijk,
die door de Engelse filosoof John Stewart Mill, een
van de belangrijkste
staatslieden van haar tijd genoemd werd. Vóór haar was de intelligente en resolute Margareta van York een interessante
figuur

in het Mechelse. Na Margareta van Oostenrijk
regeerde Margareta van Parma die, alhoewel zij minder geluk had dan haar voorgangster, evenmin
te
onderschatten viel. Dit wil zeggen, drie
belangrijke
vrouwen, drie Margareta's die de geschiedenis
ingegaan zijn. Om hen te eren heeft de PAG « De
Orde van de Drie Margareta's » gesticht. Deze orde,
bestaande uit een medaillon van wit metaal, zal
op het einde van ieder jaar uitgereikt worden aan
het gemeenteraadslid
van Mechelen dat de onzinnigste interpellatie
of tussenkomst
naar voren gebracht heeft. De ontvanger kan zich dan rustig bezinnen op de drie vermelde intelligente
vrouwen...
De actiegroep is overtuigd dat geen enkel gemeenteraadslid
het op prijs zal stellen deze « orde »
te ontvangen. Ontsnappen is mogelijk door verantwoorde, korte en bondige interpellaties
te houden,
aldus « De Zwijgende Meerderheid ».
Het doel van « De Orde van de Drie Margareta's » is dus tweeërlei. Enerzijds het peil van de
gemeenteraad
te doen stijgen, anderzijds meer politieke bela7igstelling te wekken bij de 'vrouw door
haar uit te nodigen met de PAG de
onzinnigste
interpellatie
uit te zoeken.
Een plaatselijke
krant schreef dat men er heel
wat plezier zou kunnen aan beleven .. En of !

hilda uytterhoeven

dat was de jezus van toen
dat is de jezus van nu
die schijnbaar wordt gevonden
door die amerikaanse jongeren
door ons misschien
ja !
misschien
ook wel door ons
door jou en mij
't 18 moeilijk om zeggen
maar die jezus
zegt me iets !
echtwaar
die « m a n » jezus
die iets deed voor de anderen
die stil kon zijn, alleen
die nadacht
en dan terug n a a r de anderen trok
om iets te doen
voor hen
iets doen !
voor de anderen !
dat zegt me iets ;
h e r m a n ivens.
Deze tekst werd integraal overgenom e n uit « Tele », Dupontstraat 24. 1030
Brussel, het maandblad van de leden
van VVKS, waarvoor wij de redaktie
van dit jongerenblad van h a r t e danken.
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van en over de vrouw
Indien wij aan het aantal ge'dichtentaxindels, die er jaarlijks
verschijnen, het « poëtische »
van de tijd zouden meten, dan
KOU men deze tweede helft der
20e eeuw een zeer hoge kwotatie krijgen. Die zou echter al
heel wat minder worden, indien wij de oplage en de verkoop ervan als referentie zouden nemen, en vergeleken met
de eerste helft dezer eeuw zouden wij er — alle demokratiBering van het onderwijs ten
spijt — waarschijnlijk, indien
het mogelijk was het poëzielezend publiek te kunnen tellen, niet veel beter aan toe zijn.
Ook de grote stromingen, van
romantiek tot expresionisme,
vinden in de moderne experimenten slechts zwakke uitlopers : er is niets meer wat niet
reeds werd geprobeerd, het
werd alleen geïntensiveerd, tot
een verhevigde vorm tot in het
ondraaglijke toe : tot in een
nihilistische anarchie of een
asociaal narcisisme, tot een opsluiten in eigen hermetische
formules en konstruktles. Dat
deze houding tot een modus
werd, een schrijftrant, een retoriek die voor de vroegere in
niets onderdoet, blijkt uit veel
« moderne » lyriek en het eigenaardige is wel dat de beste
lyriek van nu uit dit hermetisme treedt, uit deze hypertrofie
en uit deze praktische eksklustlviteit der aller-lndividueelste
associatie-kapriolen, en dat zij
een socialer en menselijker uitzich krijgt. Waar men de kommunikatie-mogelijkheid,
doel
van elk woorgebruik, en dus
ook van de lyriek, moedwillig
zo bemoeilijkt dat het kommunikatieve er door verhinderd
wordt, en de twijfel aan de inhoud een twijfel aan de liriek
xelf wordt, of waar van hem
die wil weten wat er gezegd
wordt, een te grote inspanning
wordt gevergd, dan spaart de
potentiële poëzie-lezer zich de

moeite en grijpt naar de klassieken
Er ligt veel schuld aan het
onpoëtische van deze tijd, aan
de afkeer van de intellektueel
voor moderne liriek, bij de
dichters zelf. Zij mogen zich
dan de miskenden en onbegrepenen wanen : dit voorbijgaan
en dit niet « au sérieux » nemen van hun ontboezemingen
is gewoonlijk meer onbegrip
voor het gestamel van een kind
dat onbegrip voor de glans van
het genie door de middelmatige
en de bourgeois ! Wie de tekens
van de tijd verstaan heeft, zal
daarom niet van een — vaak
intellektueel — overspannen
potentieel lyriek-liefhebber nog
hopeloze ontwarringspogingen
vergen. Om hem tenslotte wat
te laten ontdekken ? Een dichter mag hoge eisen stellen aan
zijn publiek, maar die eisen
moeten dan gerechtvaardigd en
binnen de perken van het menselijk penetratie-vermogen van
de poëzie-liefhebber liggen.
In de bundels, die wij hierna
voorstellen, houden de tendensen naar het ene en het andere,
houdt de neiging tot het gebruik van traditioneel begripselement en modus van het hermetische elkaar in mindere of
meerdere mate in evenwicht.
Daarenboven hebben zij olie
iets met elkaar gemeens : zij
werden door vrouwen geschreven of hebben het vrouwelijk
element tot (een der) centrale
tema's van de hele bundel genomen. Het kleine Colibrantboekje van Marleen De CreeRoex « Ofeia speelt met de
maan » is een debuut, maar een
dat een waarachtig poëtisch
gevoel verraadt. Een motto van
E. Lasker-Schuler, een « Andenken an R.M. Rilke » : tussen beide, tussen expressionisme en impressionisme, beweegt
zich deze liriek, naar de vorm
zuiver-afgerond, zacht gesproken, naar de inhoud een gefluisterde hymne aan de waan-

zin der liefde. Best getypeerd
wordt deze liriek nog door het
inleidend gedicht : « eenvoudige dingen schrijven/van maan
en violen/innige woorden zingen/stil maar onverholen/zeggen dat niet de grote, alleen de
kleine blijven... »

eenheid en soberheid
Van een' ander vrouwelijk
dichter, Annie Reniers, verscheen eveneens bij Colibrant
De andere heten « Eigentijds »,
zo geheten naar het eerste deel.
de andere heten « Eigentijds »,
« Mythos », « Anderzijn I, II,
III ». Tussen ruimte : dat is de
spanning tussen aarde en hemel het middenrijk even boven
het trotse mensengeluk. « Eigentijds » is de weergave van
de overstijging van dit geluk,
gesimboliseerd in de « mythos »
(« een weten van verre zal ook
in onze hardste gedachten zinderen... ») tot de voltooiing in
het « anderszijn » : « gekomen
van elders, neergestort op weg
naar onbekend » en tot de verlossing, het opgenomen worden
in de kosmische eeuwigheden.
Een gedachtelijke eenheid,
een haast rationeel doortrekken van de lijn van een irrationeel bewustzijn, een initiatief dichterlijk schouwen dat
de dichteres poogt onder woorden te brengen, bewust van
haar grenzen : « tussen zijn en
zeggen/spant zich de afstand/
die dood in leven/leven in vergeten brengt... ». Dit zeggen
gebeurt in deze bundel met een
zuiver, meestal onopgesmukt
woordgebruik, een begrensde,
haast klassieke beeldspraak
wars van het gezochte en epaterende, in de beste verzen op
een ontegensprekelijk-poëtische
wijze.

raadselachtige
diepte
De derde vrouwelijke dichteres is Suzan Coumou-Huisman,
met haar bundel « Zand erover ». Zand erover : niet in
de betekenis van « gedaan ermee, een ander tema ! » maar
als een oproep tot het vullen
van een leegte. « Abyssus abyssum invocat » : de afgrondelijke diepte van deze wereld,
van het menselijk raadsel, kan
slechts gevuld worden door de
afgrondelij ke diepte van het
goddelijke : « In de afgrond/
erken ik God... ». Raadsel,
waarmee men dagelijks gekonfronteerd wordt en waarvoor
men een antwoord zoekt. Vrienden die eten aan één tafel, de
dichter, het kind dat de vrouw
in zich draagt (ik draag jou leven/het onvolmaakte in/verwijt het me nooit... »), het zijn
alles zoveel uitingen van dit
raadselachtige. Wat deze poëzie
haar aantrekkingskracht verleent, haar eigenheid, is de
sterke persoonlijkheid der dichteres, haar beleven van mens
en kosmos in een eeuwigheidsverband, en haar onbeschroomd
getuigenis, wars van het egocentrische esteticisme van veel
moderne liriek. Formeel mogen
deze gedichten dan soms nog
al eens wat mager uitvallen, in
hun gedachtelijke concentratie
zijn zij zeker de moeite waard
om gelezen te worden !

tropische roes
Beëindigen wij dit — helaas
te korte — overzicht van vrouwelijke poëzie met de bundel
van een man : Maurice Trippas' « De verkorven queeste »,
Liriek, niet van een vrouw dus,
maar waarin de vrouw een van
de centrale plaatsen inneemt in

een algemener tematiek ; IAriek van een waarachtig, een
écht dichter, niet van zomaar
een konstrukteur van min of
meer gelukte, min of meer originele of vernuftig-bedachte
verzen. Trippas heeft reeds een
drietal verzenbundels op zijn
naam staan. In zijn jongste
bundel wordt de gewezen koloniaal nog door de tropen geïnspireerd, een inspiratie die
soms tot een roes wordt, een
poëtisch gestuwd-worden op de
stroomversnellingen van het
doorbrekend woordgeweld, van
klank en beeld, uit een voorbije wereld waarin aards en
hemels, lichaam en ziel, geweld
en tederheid tot één triomfaiv
telijk vuur oplaaien.
De vrouw, die de dichter op
zijn tochten zoekt en schept in
zijn droom, wordt met het
woord en de poëzie tot een in
elkaar overvloeiende drie-eenheid. De onvoldaanheid na de
bezeten vrouw, het gesproken
woord, de verklonken poëzie
laat een leegte achter, een vereenzaming. Daar eindigt de
laatste tocht, in dit land van
het openbarende woord, in de
konfrontatie van mens en Grod,
van dichter en mens, dichter en
God. Het wordt een terugkeer
naar de oergeest, naar zijn uitstralende energie in het ik...
« De verkorven queeste » is
niet slechts naar lirische uitdrukkingskracht een der beste
bundels die wij de laatste tijd
lazen : ook naar de inhoud
staat hij hoog boven het doorsnee-niveau van wat er de laatste tijd verscheen en hij getuigt voor de dichterlijke substantie, het taalvermogen en de
poëtische scheppingskracht van
de dichter Maurice Trippas...
De bundels van Suzan Coumou-Huisman en Maurice Trippas verschenen in de reeks
Noorderlicht van de uitgeverij '
Orion (DDB) Brugge.

middagen van de poëzie
Er zijn zwartkijkers, die
beweren dat de poëzie dood
is. Anderen alweer menen,
dat zij een crisistijd doormaakt en er zijn inderdaad
wel enkele tekenen die erop
wijzen, dat een bepaalde
soort poëzie moeilijke tijden
beleeft.
Gelukkig zijn er ook verheugende verschijnselen.
Een ervan is, dat vooral de
parlandistische poëzie erg in
trek is, zodat bepaalde bundels herdrukken beleven.
Wij denken bv. aan Eddy
Van Vliet en aan Cees Buddingh' om er slechts enkele
te noemen.
Ander gunstig teken is het
feit, dat steeds meer troebadoers de Nederlandse poëzie
ontdekken en niet aarzelen
gedichten als liederteksten
te beschouwen. Dat gebeurde vroeger ook wel, maar
meestal was de instrumentale begeleiding ingewikkeld
en kon het lied alleen worden gezongen door uiterst
geschoolde zangers. Luisterliederen waren dat beslist

niet en « meezingers » evenmin.
Tot men plots ontdekte,
dat gedichten van Gezelle en
ook vele andere reeds «klassieke » dichters zich ook lieten vertolken in een eenvoudige melodie, die iedereen
kon meezingen.
De eerste stap was gezet
en het peil van deze liedjes
stak de voorstander van het
Vlaamse luisterlied het hart
onder de riem. Daarenboven
gingen ook jongere en nog
weinig bekende zangers met
gitaar en fluit, met doedelzak en citer op speurtocht in
de Nederlandse poëzie. Zij
vonden er een rijke schat,
die er wel altijd was geweest, maar die ten onrechte
werd beschouwd als het
eigendom van een kleine elite. Het aantal gedichten van
oudere en jongere auteurs,
dat reeds door deze troebadours gezongen wordt, groeit
geregeld. En met succes,
wat aantoont dat ook het
aantal poëziegevoelige personen groter is dan men op

het eerste gezicht zou vermoeden.
Dat werd andermaal bewezen door de jongste middag van de poëzie te Brussel,
waar Miei Cools « poëzie
kwam zingen » als eerste in
een reeks.
Trouwens, ook deze middagen van de poëzie bewijzen dat de poëzie nog niet
op sterven ligt. Wie zo een
middag wil bijwonen doet
er best aan een kwartiertje
vroeger te komen wil men
nog een plaatsje bemachtigen. Wie later komt, moet
vrede nemen met reeds welgevulde trappen achter in de
zaal of kan zich tussen de
anderen op het podium
wringen. Gezelligheid en
sfeer zijn er dus genoeg.
Nu geven wij gaarne toe,
dat vele plaatsen worden bezet door de hoogste klassen
van de nederlandstalige
scholen uit het Brusselse,
maar er zijn ook vele liefhebben uit de provincies,
die niet aarzelen voor deze
gelegenheid de spoorwegen

te verrijken. Om enkele bekenden uit de literaire wereld te ontmoeten zijn de
middagen ook een buitenkansje. Mochten alle nederlandstalige manifestaties in
de Brusselse agglomeratie
een even grote bijval genieten, dan zou de Vlaamse
aanwezigheid te Brusel meer
hoop geven.
Om al deze redenen verdient de tweede reeks middagen van het seizoen 19711972 warm aanbevolen, te
meer omdat met deze reeks
gepoogd wordt aan te tonen,
dat poëzie overal aanwezig
is en op verschillende wijze
kan worden benaderd. Er
schuilt poëzie in de dans, in
de muziek, in het leven van
alledag. Ingewijden zullen
misschien vertellen, dat men
open deuren intrapt, maar
niet iedereen is van deze
waarheid-als-een-koe overtuigd. Het volstaat meestal
deze al te eenvoudige waarheid vast te stellen om meteen een poëzieliefhebber te
worden, voor wie het gedicht

een vertrouwde gesprekspartner is.
Laten wij hopen, dat de
personaliteiten, die tijdens
deze reeks commentaar uitbrengen over hun bevindingen met het gedicht, dat ook
eenvoudig zullen aantonen
en zich niet zullen opwerpen
als paladijnen.
Miei Cools heeft dat uitstekend gekund. Zijn jongste
langspeelplaat bevat uitsluitend liederen, geschreven op
teksten van Ernst van Altena. « Miei Cools zingt Ernst
van Altena », luidt de titel
van deze plaat en de naam
van Altena kan best door
nog vele andere dichters
worden vervangen, evenals
de naam Miei Cools.
Ook dit nog : wist je dat
Miei Cools, hoe bekend hij
ook mag zijn, de eerste keer
in zijn leven door een officiële instantie werd gevraagd om op te treden. Nou
ja, Belgische instanties hebben tijd nodig om een en
ander te beseffen.
hilda uytterhoeven
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twee novellen
ir^

Er wordt in de moderne literatuur — niet alleen door de
kritiek maar ook door de auteurs zelf — vaak te weinig
aandacht besteed aan het korte
verhaal, aan de novelle. Evoluerend, en in vorm en lengte
varieërend van schets over vertelling en short story tot novelle, heeft deze vorm van epische verhaalkunst
nochtans in
de
werelrlUteratuur
enkele
glansrijke hoogtepunten.
Vooral in de Amerikaanse
literatvur werd het korte verhaal als
literaire vorm meesterlijk
beoefend en zelfs tot een soort
« nationale » bijdrage tot de
literaire genres
beschouwd.
Het Europees verhaal daarentegen
bezat
traditioneel-andere kwaliteiten,
legde de nadruk meer op innerlijke
dan
uiterlijke
spanning,
en was
meer estetisch dan de naturalistische, vaak aan de joernalistiek-geschoolde
der
Amerikaanse short-story.
De beste
verhalen hier en elders trachtten de eigenschappen
van beide, op min of meer
gelukkige
wijze, met elkaar te verzoenen.
In onze eigen literatuur is het
korte verhaal, is de
novelle
soms met een meesterschap behandeld, waardoor ze op een
niveau kwam te staan dat met
het beste van elders kon konkurreren.
Ook hier zien wij
echter reeds een evolutie, waartij traditionele novelle en kort
verhaal afgelost worden door
een vrognanter vorm. zoals bv.
hij Böll, of een
zwevender,
minder
omlijnde
uitwerking
van de fabel met een groter
bekommernis
om de sfeer en
de
atmosfeer.
De ïtüee novellen die « De
Clauwaert » ons aanbiedt, staan
tussen de traditionele
en de
moderne vorm. Julien Van Remoortere heeft in « De Zuiveren van hart » een gegeven van
buitengewone
intensiteit
gekoncentreerd
binnen het tijdsbestek van enkele uren, rond
één hoofdpersonage
en enkele
nevenfiguren,
een afgerond geheel ervan makend, en zodoende aan de vereisten
van de

klassieke
novelle
beantwoordend. Daarnaast heeft hij echter datgene gebruikt, wat men
« moderne
stijlmiddelen
»
noemt, hoewel die nu ook zo
nieuw niet meer zijn. Het in
de ik-vorm
vertelde
verhaal
van de jongen die op één enkele namiddag
zich
bewust
wordt van het kwaad in de wereld en in de mensen, laat het
hoofdpersonnage toe zijn innerlijk beleven, zijn parallel met
de uitioendige
gebeurtenissen
lopende inweyidige evolutie uit
te drukken in een hem aangepaste innerlijke
monoloog. Zo
worden uiterlijk
en
innerlijk
gebeuren
geharmoniseerd,
en
vloeien samen in het avondlijk
kulminatiepunt
: de terugkeer
thuis, de avond, het wenen van
ellende « om het kind dat ik
niet meer men en nooit meer
Het verhaal speelt zich af tijdens de oorlog.' Het
jongetje,
dat mee in het « levensonderhoud » moet voorzien, gapt hier
en daar wat op het veld bij de
boeren.
Hij wordt achtervolgd
door
een boerenzoon,
zwerft
opgejaagd door het polderland, ontmoet een wildstroper, een buurmeisje op kikkerjacht,
vogelvangers die hem overhalen een
handje toe te steken...
Tenslotte komt hij bij de schaapherder
Mozes, die hem meelokt
naar
zijn kete en hem
misbruikt...
Eén enkele
namiddag
heeft
hem zijn kind-zijn
ontnomen.
Van Remoortere's novelle sluit
aan bij de vorige : « De Riem »
en « De Vuist » die
eveneens
een aanklacht vormen tegen de
liefdeloosheid
en het onbegrip
van de volwassene
tegenover
het kind.
In « Het Oranjehuis
» van
Jaak Stervelynck,
waarvan onlangs bij « De Clauwaert » nog
de roman « Het Tuinfeest
»
verscheen,
neemt
het
kind
eveneens een voorname rol in.
De kleine Erwin is door bemiddelijg van een oom-arts gedurende enkele jaren in een privé-instelling
opgevoed
geworden. Tussen het jongetje en de
ongehuwde, niet meer zo jonge
maatschappelijke
assistente Le-

K-post
• Tot 3 februari a.s. stelt Geo
Sempels zijn werk tentoon in
de galerij de Zolder,
Kasteelstraat 4 te
Willebroek.
• Yvan Theys stelt ten toon
in het Paleis voor
Schone
Kunsten
te Brussel,
tot 30
januari. Hij werd geboren te
Marke in 1936, studeerde
en
onderwijst
aan het St LucasInstituut
te Doornik. In het
zelfêe gebouw, zelfde duur :
Joseph Willaert,
geboren
te
Leke in 1936,
achtereenvolgens
bediende,
commis,
politieman
bij de marine, kelner en zaalwachter
in het museum
te
Oostende. Kreeg een
vermelding in de Jeune Peinture, een
zilveren medaille in de Europa-prijs Oostende en laureaat
van de Jannes-prijs 1971.
• Te Brugge werd 'een vzw
« Brugse Boekenbeurs
» opgericht, waarvan de eerste manifestatie zal plaats hebben in de
Beurshalle, van 8 tot 17 april.
De Antwerpse
Boekenbeurs
(75.000 bezoekers) en de Brusselse Boekenbeurs
(Centraal
Station met 40.000 bezoekers)
krijgen dus konkurrentie
(of
aanvulling).
In W>est- en OostVlaanderen
gebeurt er inderdaad op dit vlak niets,
tenzij
enkele kleine, zeer
aantrekkelijke doch betrekkelijk
weinig
bezochte
boekenbeurze^i.
De
bedoeling is op een oppervlakte van 4.200 m2 in een modern
gebouw een groots en aantr^ekkelijk
opgevatte
boekenbeurs
te organiseren, gekoppeld
aan
een reeks
nevenaktiviteiten
waarvoor men te
Antwerpen
(2000 m2) de kans niet heeft.
De aktieradius
is de driehoek
Gent-Kortrijk-Zeeuws
Vlaan-

deren. De promotoren
leekenen
op Brugge als kultureel
centrum,
de geplande
periode
(paasvakantie),
het
moderne
gebouw, de medewerking
van
« Moritoen », kultureel
genootschap en op de grote ervaring
van
het
organisatiekomitee.
Het sekretariaat
is
gevestigd
Goezeputstraat
29, Brugge, tel.
050/323.72.
• D'e Koninklijke
Vlaamse
Schouwburg,
Lakense
straat
146 te Brussel
programmeert
in februari « 4 X Anders » van
Barillet-Grédy,
in de regie van
Edward
Deleu, met
Yvonne
Lex, Anton Peters e.a. ; « Hamlet » van Shakespeare
in de
regie van Senne Rouffaer
die
ook de titelrol vertolkt
; als
gastvoorstelling
: « High Infidelity » van Jack
Popplewell
door het N.T. Gent. H>et galaartiestenbal
ten slotte
heeft
plaats op 18 februari.
Lokatie
KVS van 13 tot 19 u. (tot 17 u.
op
niet-speeldagen),
tel.
02/18.39.40.
• De Beursschouwburg
Brussel, August Ortsstraat 22, tel.
02/11.25.25 of 13.70.99 programmeert nog in januari : « Erasmus y>, « Pitje de Duud op
schok » door het Brussels Marionettenteater,
«
Manneke
Maan met de toverlantaarn
»
door het Garageteater
Suskewiet, met Jan Vanden
Broeck.
Voorsfellingen
telkens om 20
of 20.30 u.
• Het ANZ, DF en VVKB richten dit seizoen een
twintigtal
zangfestivals
in telkens
met
een oproepkoor, een zangleider,
het ANZ-instrumentaal
ensemble en De Vaganten. Na Kuurne volgden Hechtel, Mol en St.

na Goedseels
is een
grote
vriendschap ontstaan, en wanneer Lena de jongen moet overbrengen naar een weeshuis van
de Openbare Onderstand,
zegt
Erwin haar dat hij denkt dat
zij zijn moeder is. Omdat zij
van de jongen houdt, wil zij deze illusie ongedaan maken en
de echte moeder vinden.
De
oom-arts wil haar eerst niet op
het spoor brengen. Na het bezoek aan de zwakzinnige
moeder neemt zij het besluit Erwin
te adopteren en zo zijn « moeder » te worden. Maar de oom
heeft intussen het jongetje al
bij hem thuis opgenomen...
zodat zij ook hier faalt... Op zeer
rake, en
uitzonderlijk-doorvoelde en voelbare vnjze heeft de
auteur hier de liefde en de
eenzaamheid
der vrouw,
die
zich evenzeer
aan de jongen
vastklampt
als die aan haar,
weergegeven,
het
moeder-instinkt der eeuwige vrouw die,
nog vóór het begin van de grote eenzaamheid van de alleenstaande
oudere vrouw,
haar
moederliefde
wil wijden
aan
een kind dat zich aan haar gehecht heeft als aan een moeder ..De
desillusie is des te
pijnlijker : zij weet immers nu
dat niet alleen het kind voor
haar verloren is, maar ook dat
de grote eenzaamheid
zal beginnen, hoewel de dokter haar
troost : er zijn nog andere jongetjes, de inrichtingen
zitten
vol...

Z^W

Zonder sentimentaliteit,
maar
met een naar de kern van de
vrouwelijke
psyche
grijpend
invoelen, met een groot begrip
en een ontroerende
schroom
voor de instinktieve
neiging
tot het moederschap die in elke vrouw woont, beschrijft de
auteur het korte verloop
van
de
gebeurtenissen.
Reeds met « Het Tuinfeest »,
een korte roman, bewees de auteur zijn sterkte in de korte
epische vorm, en met « Het
Oranje Huis » heeft hij dit andermaal overtuigend
bewezen.
Het is niet alleen een mooi,
maar tevens een ontroerend én
goed geschreven
verhaal...

Kruis. Komen nog aan de beurt:
Harelbeke (19 febr.), OLV Waver (23 febr.), St.
MichielsBrugge
(24 febr.),
Vilvoorde
(25 febr.), Steenokkerzeel
(26
febr.), Oostende (3 maart), St.
Andries
(10 maart) en Overpelt (2 lapril).
Komen
later
aan de beurt Wilrijk,
Oostduinkerke, St. Niklaas en Brussel.
• Steeds meer
tentoonstellingen worden georganiseerd
om
de plaats te duiden, die de fotografie in de beeldende
kunst
inneemt. Aldus gaat tot 28 februari in de
Schenkingszaal
van de Koninklijke
Biblioteek
te Brussel de
tentoonstelling
« New Photography USA », 110
foto's van elf volgens
organisator John Szarkowski,
direkteur van 't departement
fotografie van het Museum of Mod.ern
Arts te New York,
representatieve fotografen. Een korte syllabus is bij de zaalwachter
te
verkrijgen.
• Grafisch werk van Jan Withofs (Genk 22 december 1943)
is te zien in de Modern
Art
Gallery, Kammenstraat
54 te
Antwerpen
tot en met 27 februari.
• « Hedendaagse
graveerkunst
in Kroatië » tot 28 januari in
het centraal station te Brussel.
Inrichting : Ministeries van Nationale Opvoeding en Ned. Kuituur.
• De one-man-show
Geraro
Vermeersch
« Muis in huis »
in de Brugse Korrekelder
oogst
zoveel sukses, dat hij
wordt
doorgespeeld tot in maart. Toegang : 100 fr. Lokatie tel. 050/
388.50. « Jij met je wolken »
(Toi et les nuages) van Ene
Westphal in de regie van P^oger Dewilde wordt
ingespeeld
van 26 januari af tot einde
maart. Vertolking : Dora Vander Groen, Rita Lomme,
Rudi
Van Vlaanderen, Roger Dewilde. Voor speeldata en plaatshespreking
zelfde tel. nr. als
hierboven.

üe moderne architektuur streeft doorgaans een zuivere,
ongeconnpliceerde lijn na, die ongedwongen in de ruimte
oprijst, hier als een vaste blok kubussen als in een zwartwit-simfonie door het spel van licht en schaduw. Maar
ook de oudheid kende deze eenvoudige ruimtelijke opstelling...
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Nationalisme
en Federalisme
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Politieke bedenkingen

I «•••

75
co
CD

CD
CD
CC

ca

DORPSPOLITIEKERS wensen wi] niet te
zijn, hoewel ook de gemeentelijke pobtiek
onze volle aandacht krijgt Maar wij staan
toch in de eerste plaats aktief in de Volksunie omdat wij deze staat willen hervormen om aan ons volk eindelijk zijn volle
ontplooiingskansen te geven Wij zijn
volksnationalisten en federalisten. Over
de verhouding nationalisme en federalisme
heeft nu een van onze aktiefste senatoren
een lezenswaardig boek geschreven dat
eigenlijk thuishoort in de biblioteek van
elk VU-kaderlid. U heeft het nog niet ?
Dan is het in deze « mile » nieuwjaarsmaand de gelegenheid om het aan te schaffen en vooral : het aandachtig te lezen.
Je kan het in elke boekhandel bestellen

De Nederlandsche Boekhandel
. . j . j i ï * a » n i *t<:.t>H c>

deze machine
kookt ep 100 graden
ontegensprekelük
gezonder
linnen
Babywas, werkkledij of gewoon andere dingen met hardnekkige, vlekken, worden volstrekt zuiver en
hygiënisch gewassen als ze<: koken
op 100 graden, 10 minuten.lang.
Constructa betekent ook de perfektie van duitse techniek; de garantie
en dienst na verkoop Over heel het
land, verzekerd door de invoerder.

DIRK

MARTENS
PVBA

NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel.

(053)240.60

KINDERARTIKELEN : p l o o i - en w a n d e l w a g e n s - bedjes en w i e g e n stoelen en looprekl<en - schommels - kamerversieringen - wastafels
en waskussens - k i n d e r k l e d i n g .
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - ruiterijuitrustingen - p i n g pong tafels - b a d k l e d i n g en alle toebehoorten - r o l - en ijsschaatsen kampingartikelen - t u r n g e r e i .
SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen - elektr
treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - poppen poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - t u i n m e u b e l e n - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

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

VLAGGEN - WIMPELS - KENTEKENS
Lintjes voor Feesten - Koorden 10 m

Constructa is beter. Uw verdeler zal u zeggen vvaarom.

met wimp»ltje(

>

vraagt Prijslijst

P. SUYS - Molenvest 50
2410 Herentals - Tel. (014)2120?

W U . 22-1-78
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bergen lof
Bergen lof voor de sportsektie
van onze onvolprezen Vlaamse
tv, omdat zij in de uitzending « Is sport nog sport ? »
eindelijk eens een poging gedaan heeft om de sport een
beetje kritisch te benaderen. U
hebt wellicht de uitzending gezien, en met ons opgemerkt dat
moderator Rik de Saedeleer
wat al te veel hooi op zijn vork
heeft genomen. Alle punten die
hij aanraakte verdienen inderdaad eens kritisch onderzocht
te worden. Zij werden door de
pers — niet de klassieke aan
handen en voeten aan publiciteit gebonden sportDers, maar
de andere — trouwens reeds
herhaaldelijk te berde gebracht, o.m. in dit zeer bescheiden rubriekje. In de éne tvuitzending was het natuurlijk
onbegonnen werk al die punten zelfs maar te benaderen,
plus de zovele die ook aan bod
hadden moeten komen. Wij
hopen dat men deze eerste uitzending zal beschouwen als
een algemene inleiding tot een
reeks uitzendingen, waarin
men punt na punt eens serieus
onder de loep zal nemen.

ar'oep"
driehoiiingeniivond...
al '*oep" driehooing
En alzo geschiedde op driekoning; ena vond dat de Swa,
en Fons. en Miei, en de andere bestuursleden van de
stimineevoetbalklub « Oep
es' Oep » mistroostig in hun
lokaal vergaderd waren, om
te beslissen wat er nu weer
mbest uitgevonden worden.
Want 't was « op ». De kas
was leeg, bodemloos leeg.
De ene groep kin>!eren na de
andere kwam het kaffee binn^gestapt, om^ tfe zingen
van mijn hoed die is versleten, en van de bakker die
zijn wijf sloeg, en bij dat
vieze woord gingen de kinderogen blinken van de pret,
en de vergaderende bestuursleden vonden er ook
hun plezier in, maar daarmee raakte de kas niet gevuld.
Het was toen dat de Swa de
idee kreeg die hem in Londerzeel en omgeving beroemd zal maken : en als wij
ook ne keer driekoningen
gingen zingen, zou dat niks
opbrengen ?
De ene lachte ne keer, de
andere had het niet gehoord,
maar twee pinten later
vroeg Fons : wat zegde gij
daar ?
't Een woord bracht het andere mee, en « bij ja, ik ken
nog van die liekens », en het
kwam tot een repetitie, en
de kaffeebaas was al een
kurk aan 't verbranden om
één van de koningen zwart
te maken. Drie vier mannen
sprongen rap in hun auto
om thuis gauw wat oude
vodden te gaan halen, en
terwijl zij weg waren zetten
de anderen de baas zijn

houtkot overhoop om een
schone ster te maken. Het
was een prachtstuk, en toen
de zangers terugkwamen
met de nodige k'eren onder
de arm stond Sarei er ter
hunner intentie mee te
draaien aan de toog. Ge
kondt zo zien dat hij eigenlijk goesting had om mee op
ronde te gaan.
In minder dan geen tijd waren de konin-en verkleed,
"zwart gemaakt waar het
moest. Er werd nog eens gerepeteerd, nog eens gedronken, en zij gingen de deur
uit. Zij zouden de Meersstraat doen, tot tegen Breendonk en het niet te laat maken, "t Is morren werkendag
voor alleman.
Aan de eerste deur, waar ze
wilden aanbellen, stond heel
het huishouden al op straat
te wachten. Moeder met onder de arm het kruiksken
genever, in de hand een borrelglas. Zij moesten twee
keer zingen en twee keer
drinken. Twee huizen verder
woont een lid van de klub.
Zij moesten per sé binnenkomen, en staande rond de
kachel dronken zij in de
gauwte een fles wijn leeg.
Van daar tot bij Miei Van
Riet, zowat de steunpilaar
van de ploeg, is maar een
boogscheut. Wie Miei een
beetje kent weet vaneigens
dat daar ook subiet de fles
op tafel stond. En wilde geloven dat de koningin, als ze
terug buitenkwamen, ei-enlijk als een steunpilaar hadden kunnen gebruiken. En
ze waren nog maar tien huizen ver.

Maar zij hebben volgehouden. Aan ieder huis gezongen en de ster gedraaid.
Overal uitgedronken wat
hun voorgezet werd. En het
moet zijn dat zij overal heel
wels'ekomen waren, want
toen ze, niet te laat, gelijk
zij gezegd hadden, terug in
het lokaal belandden, puilde
de saccoche van Swa (zijn
vrouw) werkeliik uit van
het geld.
'
Zie, nu mag dat met die
druppels, en wijn, en aperitiefkens en pelellekens en
pilskens wat uit de hand gelopen zijn, en nu moogt gij
lachen met die grote mensen
die driekoningen gingen zingen, en nu mag het geduurd
hebben tot 's ande"end lags
kwart na vier eer de Swa
ons mïn of meer verstaanbaar kon toefezelen « wilde
geloven dat ik er precies een
beetje begin door te komen»,
wij vinden dat schoon van
die bestuursmannen. Surtout
omdat het eerste geld van
het nieuwe laar moet dienen
om voor de vrouwen van
spelers en bestuursleden een
klein soupeeken te betalen.
Zee, nu zelf : zullen de bestuursleden van Anderlecht,
Beerschot of Standard, zullen Roosens, Vandenstock of
Petit dat doen voor hun
klub ?
Ze zijn nu overal bezig met
prijzen te geven aan al wie
van ver of dichtbij iets met
sport te maken heeft. Hewel,
voor ons part mogen ze ook
eens een prijs geven aan het
bestu • r van « Oep es Oep »,
omdat zij zo hun devoren
doen voor hun klub !

Er is weer iets dat wij niet
snappen. Wij kunnen er tenslotte ook niet aan verhelpen
dat wij niet van de slimsten
zijn. Wij lezen in een Vlaamse
krant : « Waait er toch een
nieuwe, frisse wind doorheen
de wielersport ? ».
Belangstellend verder lezend
vernamen wij dat die nieuwe
wind zou zijn dat de baas van
een nieuwe sportgroep, de
Duitser Kalh, niet zal meedoen
met afspraakjes en akkoordjes
allerhande. Dat dus zijn koereurs zullen rijden voor wat
zij waard zijn, winnen wat zij
kunnen, en dat de besten
maar moeten winnen. Wij lezen al jaren die krant, en die
joernalist, en nu vragen wij
ons het volgende af : wat is er
nieuw aan die wind ? Hebben
wij ooit vernomen dat er vroeger wel akkoordjes zouden gemaakt zijn ? Hebben wij niet
altijd gelezen dat de koereurs
altijd hebben gestreden tot de
laatste druppel zweet, in alle
eerlijkheid ' Wat voor nieuws
zal eraan zijn, als de mannen
van Kahl dat nu gaan doen ?
Kan men ons geen tekeningetje maken ?

tragisch
Het een heeft met het ander
niets te maken. Toch doet het
ontstellende drama in het gezin van Benoni- Beheyt — die,
zoals men weet, in een tragisch
ongeval zijn eigen kindje doodschoot — onwillekeurig terugdenken aan een andere gebeurtenis waarin de ongelukkige man een hoofdrol speelde.
Het wansmakelijk vertoon destijds te Ronse, waarin Beheyt
wereldkampioen werd door tegen alle verwachtingen in van

Met de « Himalaya » van Southampton via Lissabon, Irinidad Grenada - M a r t i n i q u e - Barbados, terug via Madeira naar
Southampton. Vertreic 30 maart - 22 dagen.
Met de « Chusan », 15 dagen, vertrek 30 maart : Southampton Palma - Tanger - Lanzarote - Madeira . Gibraltar - Lissabon Southampton.
Met de «Chusan », vertrek 15 april - 22 dagen : Southampton Lissabon - Barbados - M a r t i n i q u e - Guadeloupe - A n t i g u a Madeira - Southampton

menslievendheid
Bij de sluitingsplechtigheid
— eerder demonstratie — van
de Europese kampioenschappen, die de Vlaamse tv niet
uitzond, in de mening misschien dat de Vlaamse huiskamer op dat late uur al lang
naar bed moest omdat het morgen werkendag is, hebben de
kijkers
andermaal
kunnen
vaststellen dat de sportlui
doorgaans veel menselijker
zijn dan het milieu waarin zij
verkeren. Zowat al die grote
vedetten die daar roem oogstten, hadden dezelfde kleine
geste over voor een aantal gehandicapten, die aan de rand
van de ijspiste zaten. Zij
schonken hun namelijk de gekregen bloemen. Zoals gezegd,
kleine geste, maar ontroerend.
Wij zeiden dat de sportgroten
dikwijls zoiets doen. Ook in
ons land zijn dergelijke gebaren van de de Vlaeminckx. de
betreurde Monseré, Merckx,
Van Looy en alle andere groten spreekwoordelijk. Wij spreken dikwijls genoeg kwaad
over hen. om dat hier ook met
te zeggen. Voor de zoveelste
keer overigens.

goede sport
Kunstschaatsen is een sport
die ons hart gestolen heeft. Om
velerlei redenen. Omdat het
een sport is die heel hoge eisen stelt aan de beoefenaars.
Omdat het kunstschaatsen enkel de « harden » toelaat door
te dringen tot de top, omwille
van de uitzonderlijk zware en
lange trainingen. Omdat in
deze sport maar één faktor
telt : het kunnen. Omdat ze
mèt de muziek en de danskunst
erin verweven als ekspressievorm nauwer verwant is aan
kunst dan aan wat men doorgaans sport noemt. Omdat er
geen agressiviteit, geen geweld,
geen intimidatie en geen taktische kunstgrepen bij te pas
komen. Nu weten wij natuurlijk ook wel dat al die jongens
en meisjes maar één bedoeling
hebben : zo rap mogelijk hun
sportieve kwaliteiten te gelde
maken in een of andere ijsrevue. Dat zij dus professionels
in de dop zijn. Dat lijkt ons
nochtans niets af te doen van
hun sportieve verdiensten tevoren.

tipisch vlaamse tv
Erwin Vandendaele,
de « gouden schoen ».

Voorjaarsreizen per boot
Een ruime keuze !
P. & O.-kruisvaarten

Looy te kloppen. Hoewel het
nu duidelijk wordt dat heel
die affeere een « arrangement
was van de bookmakers, dus
gewoon een komedieke zoals
die in de wielersport schering
en inslag zijn, heeft de sportpers toen van « verraad » gehuild. De superdwaze supporterskampen en de maffia die
de wielersport beheerst hebben
het in minder dan geen tijd
gedaan gekregen dat Beheyt
als koereur afgedaan had. Het
moet voor Beheyt toen een professioneel drama geweest zijn.
En toch. hoe onbenullig vergeleken bij deze nieuwe tragedie. Kunnen de bleiters van
toen nü voor wat troost zorgen ?

Met de « Himalaya », vertrek 21 a p n l - 16 dagen : Malaga Izmir - Athene - Palma - V i g o - S o u t h a m p t o n .
MET DE « CARIBIA »
van de Siosa Lines, 8 grote West-Afrika kruisvaarten met bezoek
aan 8 Afrikaanse staten.
15 dagen, van 10 f e b r u a r i tot 25 f e b r u a r i Heenreis per boot
terugreis per v l i e g t u i g Vertrek per boot uit Genua - Baicelona Tenerife . Dakar . M o n i o v i a - Accra - Lome - Victoria (Kameroen)
en per v l i e g t u i g t e r u g naar Zaventem
Pri|S in tweepersoonshut vanaf 21 100 f r
15 dagen, van 2 4 ' 2 tot 11 maart Per v l i e g t u i g van Brussel naar
Douala (Victoria) en per b o o t ' v i a Cotonou ( D a h o m e y ) - A b l d lan - Freetown - Dakar - Las Palmas - Malaga - Genua.
' r i | z e n vanaf 21 100 f r

V A B - V T B : Sint-)akobsmarkt, 4 5 te Antwerpen
Tel. (03)31.09.95
o^ tp Brugge Brussel, Cent, Aalst, Hasselt. T u r n h o u t , K o r t r i j k , Leuven, M e c h e l e n . Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, V i l v o o r d e .

De Vlaamse televisie heeft
ons verleden zaterdag vergast
op de eerste uitgave van een
nieuw televisiespel. U hebt
het wellicht ook gezien. Het
spel zou zowat de kombinatie
moeten zijn van kwis en sport,
zo iets in de aard dus van het
oude « la tête et les jambes »,
maar dan op het peil van onze
televisie. Wat het aspekt kwis
betreft hebben wij hier niets te
vertellen, dat is onze materie
niet (al moet het ons van het
hart dat wij de vragen stupied
gemakkelijk vinden, en één
van de twee kandidaten, die
het meest verdiende, zéér
zwak). De sport wordt o.i. een
te grote rol toebedeeld — het
was door de sport dat de sterkste kandidaat minst won — en
zou moeten uitstijgen boven
het peil van mensen die altijd
maar met hun boem tegen het
ijs pletsen. De kommentaar bij
die sport van Willy Delabattista vonden wij bepaald slecht.
Het geheel blijkbaar afgemeten naar het veronderstelde peil
van de zoals altijd onderschatte Vlaamse huiskamer, d.w.z.
kinderachtig.

ipm>n-T--»

Aanbevolen Kuizen
ELCO
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(BOSCH-DIENST)

Auto-elektr. & diesel-inspuiting
Elektr. & drukluchtgereedschap.
Hydraulische insfallaties, enz...
Jan van Rijswijcklaan 296
Antwerpen
- Tel. 03/27.38.20

DIRIGENT

)AN BROUNS
BEGRAFENISSEN
Lakborslei 139 • 2100 Deurne
TEl. 24.23.72

Doorschrijfboekhouding Mercure
Elektronische faktureer- en boekhoudmachines
HERMES (algemeen agent)

BECO

Bezoek
Casfhof « DE VEERMAN »

T.V. 'prijzen vanaf 7.500 F
Antenne Holland 1 -i- 2 gratis

FRANS HEREMANS

Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde

Rljmenamse Steenweg 12
MUIZEN (Brabant)

Tel. 052 332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans

Tel. 015/532.83

Te Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

Leder en kunstlederwaren
Klein en Groothandel

XAVANNA

« DE APPEL »

Bezoek

Fuérlsonpl. 6 - rechtover kerk
op een paar 100 m. van
« Vlaams Konferentie-oord
de Ham »
Uitbater Walter DOCKX
Tel. 59.75.86

1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
V U 10 %

VLAAMSE GEZELLIGHEID
Trefpunt van de Vlamingen
—
Stemmige muziek
—
Mevrouw LAURENT DELEU
Kortrijksestraat 3 - MENEN

Drankhuis

N i e u w w e r k 1 - Mechelen
achter postkantoor en
St-Rombautskerk

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

Uitbater FRANS GIELIS
Tel. 015/111.06

DANCING

« TRANSVAAL »
49, Liersesteenweg - Booischot
(bij Heist-op-den-Berg)
In de geest der Nederlanden.
Een typische 7uid-Afrikaanse
sfeer.

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rita
NEUKERMANS-BLOM

DEPREZ P.V.B.A.

Balleistraat 9 - 1780 Teraifene
Fijn gebak - Suikerwaren
IJstaarten
Wekelijkse rustdag : dinsdag.
Tel. (053)682.15

Vismijn 104
—
Zeevisgroothandel

-

OOSTENDE
voor allen

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE !
De ideale oplossing bij :

Firma ANTOINE BOVIT
Vismijn 44 te OOSTENDE
Verse vis rechtstreeks aan verbruiker voor : diepvries, w e k e l .
ontvangst.

NEEMT UW
ZAKENCUFER
EEN HOGE VLUCHT

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

A. DE BACKER-DECEY
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL
Tel. 17.15.89
DRUKKERIJ
PAPIERHANDEL
GESCHENKEN

R I CO
De specialist in broeken
D A A R O M ZOVEEL KEUZE I
Ook maatwerk.
Nationalestraat 20 - Antwerpen

E.S. ZWEMBADEN

WEST-LITTORAL

H. PELEMAN - MARCKX
Van den Nestelei 16, Antwerpen
Tel. 39.19 27
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN
A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
T.V. V A N A F 9.000 F

CORTHALS
Kaftestraat 20 - Aalst
Tel. 053/244.80
Bekendste koffiehuis
uit DENOPRITREEK

AL AL KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
Tel. 015/714.47
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171

aSfc^ilIUigfSSWS^''*^ ~ ~ V ^ » ~

Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations
BECO v e r w a c h t ook u w bestelling
p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 2 3 6 , Z W I J N D R E C H T
T e L : (03)52.81.73

Vlaamse
Handelaars en Zakenlui,
W i j Vlaams Nationaal it voor U geen onbekend weekblad.
D!t moet U aanzetten een advertentie tn W i |
Vlaams Nationaal te plaatsen.
Probeer eerst even met een advertentie
« Aanbevolen hulzen ». ledere week een
publiciteit van uw zaak (1 kolom breedte,
3 cm hoogte in kader). Hot kost slechts 380 fr.
( + BTW) per maand.

Stuur U w t e k s t i n naar
Wl|
VLAAMS

PROSPEKTUS OP A A N V R A A G
Verhuring - Verkoop van villas
Appartementen - Bouwgronden

« RUSTWEL »
A . Versweyveld - Trollin
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne

SANITAIRE- en KEUKEN-

Tel. 21.32.52

F. LAMBRECHTS

Epeda . Beka - Simmons
Dodo - Pirelli
Kindermeubelen
. TIENER-STUDIO » - T. 21.59.58
Herentalsebaan 351-353
2100 DEURNE

ABD. Braeckmansstraat, 34
RUMST
Veerstraat, 9 1 , RUMST
Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71
Erkend verdeler van
aanbouwkeukens TIELSA
TIELSA geeft u modern
en nuttig komfort

INSTALLATIES

NATIONAAL

Publiciteifsdienst Anfwerp public Relations
HOF TER SCHRIECKLAAN 33
2600 BERCHEM-ANTWERPEN
ir m>, I
»-UJI

Tel. (058)526.29

Bedden- en Matrassenbedrijf

««>

WALTER ROLAND

*"!•!?«*.'> n >jir

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon 03/36.86.62

ALLE GLAZEN

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad 10 %

korting

Bezoek

Groepen

GASTHOF LINDENHOVE
Koud en warm buffet

ROMY - PILS

Lauwereys - De Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 - Hekelgem
Tel. 053/687.40

R O M A N PRODUKT
Concessiehouder :
B E T T E N S
Masulstraat 9-13 - 1000 Brussel
Tel. 16.17.19

en
maatschappijen
allerhande ! I I
Speciaal

Industriële
warmeluchtgeneratoren
rechtstreeks levering, alsook
levering door bemiddeling van
uw installateur.
Residentiële
warmeluchtgeneratoren
uitsluitend levering langs
installateur om.

N.V. LEPLAE R.
Industriepark - 9990 Maldegem
Tel. 050/715.29

Verlichtingsgroothandel

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

CARROSSERIE
LOOS - VAN HOOF
Schranslaan 70
1840 EPPEGEM
5 % aan V.U.-leden
Tel. (015)629.42

Tel. 016'347.49
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
Tel. 0 5 1 / 6 1 2 84

BECO

Leopold II laan 212,
8458 OOSTDUINKERKE

TUINEN DEMEYERE
Vijfwegenstraat 13 - Izegem
Tel 051/316.23
Kost minder dan U denkt I
4.000 tevreden klanten In
West-Europa.
Referenties in het ganse land.

BECO

DRANKHUIS BEIAARD

MET
«WIJ».flDVERTENTIES

« OP-SiNJOORKE »

DISCO-BAR &

levering yan gas- en stookolie !

Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60
Toekomstraat 21

Etn MERCURE
K. Albertplein 11-12 (station)
9160 Hamme - Tel. 0 5 2 / 4 8 1 . 0 0

BECO

LUSTRERIE D'HAENENS
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge
Tel. 050/30.707 (3 lijnen)

ALPHA MEUBELEN

voor U

Kiapdorp 70 - 2000 Antwerpen
Tel. (03)33.83.59
Stijl- Modern en Keukens

bedacht

•

UURWERKEN DE MOOR
Specialist juiste tijd.
Schooldreef 19 — Gentbrugge
•
INTERNATIONAAL OPTIEK
Europese modebrillen
Schooldreef 21 — Gentbrugge
Zaakvoerder : J A N DE MOOR
V.U.-gemeenteraadslid

Tel. 52.01.22

BOUWBEDRIJF

LUC ILEGEMS
Wouter Haecklaan 4 - Deurne
Tel. 21.27 59 - 21.27.75

THUISWERKZAAMHEDEN
In iedere gemeente worden personen gevraagd voor het vouwen van brochure's, sorteren
van brieven, schrijven van adressen, enz. Alle thuiswerken zijn
direkt te aanvaarden I Inlichtingen (postzegel Insluiten) :

LUCRATIEF BEDRI)F
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
A v o n d m a a l op v r i j d a g , zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialitetien zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel 016 286.72 - 1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03'31.20.37 - mooiste zaal van de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016 268.69 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel 02'18.74.89 • mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 0 5 3 2 2 8 . 5 3 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056'715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03'53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende • Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat ! Tel. 011/736.30

WM . 22-1-7«

S)

ons kruiswoordraadsel
Vaak hebben lezers ons gevraagd in « Wij » elke week ook een
kruiswoordraadsel af te drukken. Daar is vanzelfsprekend niets
op tegen, maar door allerlei omstandigheden k w a m het er tot nu
toe nog niet van. Wij zijn dan ook blij vanaf vandaag te kunnen
ingaan op de wensen van hen die gesteld zijn op een wekelijks
kruiswoordraadsel. Een gelegenheidsmedewerker zal voortaan
wekelijks die taak op zich nemen. Natuurlijk zullen kruisende
woorden in een blad als het onze ook af en toe te maken hebben
met de (aktuele) politiek. Hier gaan wij dan met het eerste. Wij
hopen dat onze kruiswoordraadsel-fans er genoegen aan beleven.

west-ylaanderen
4LVEBINGEM
N A G m A C H T E N I S BURGEMEESTER SENESAEL
Morgen zondag 23 januari,
wo«ft in de St-Audomaruskerk
van Alveringem om 8 u. 30 een
H. Slis opgedragen voor de zielerust van wijlen burgemeester
August Marcel Senesael, gewezen burgemeester van het cent r i ^ Hoogstade. Dit op initiatief van onze afdeling. Wij nod i g e ! leden en vrienden van
onze afdeling en ook van de andere uit om deze H. Mis bij te
wonen.
BRUGGE
VÜJO-KLUB
f ó ö d a g jl. startte dan de
nieuwe Vujo-klub in het Breyd ^ o f , onder een bevredigende
beföngstelling. Er werd vooral
e « i aardig stukje informatie
uitgewisseld en snode plannen
gf smeed, waarna 3 biljart-kame ^ e n e n uit eigen rangen een
d ^ o n a t r a t l e ten beste gaven,
glaüisrijk gewonnen door JeanM«rie Bogaert. Er is verder
stilaan voor elk wat wils en op
de leestafel kan geput worden
uit recente tijdschriften, VUnota's, kongregbesluiten, brosj|ires. Verder zuUen binnenkoirt ook Dosfel-dokumenten en
een kleine bibliotheek de poli^i^jse dokumentatie aanvullen.
Het bestuur is thans bezig een
soékal enkwest, een dansfeest
en een « ten huize van onze
mandatarissen » voor te berei' ai. Wie hiervoor belangstelilg heeft, gelieve te verwitti-

opgave
horizontaal
1) — Vlaamse kleinkunstzanger — Simpatieke
initialen — Zo ziet Eyskens er de laatste
tijd uit.
2) — Regen — Dode — Paling — Papegaai —
Awoert.
3) — Slede — Persoonlijk
voornaamwoord
(middelnederlands)
— Onze jaarlijkse
kersteis — Boom.
4) — Bloem — De Vlamingen zijn het sedert
1830 — Tipisch Vlaamse deugd.
5) — Gevolg van zware handenarbeid — J a a r
— De CVP-kens zetten de h u n n e wel eens
n a a r de wind.
6) — Maanlander — Daar — Boom — Duitse
letter — Roem.
7) — Ingenieur — Superbelg — Persoonlijk
voornaamwoord — Egyptische godheid —
8.) — Het goede n u m m e r tijdens de verkiezingen V. 7 november jl. — De m a n met de
trui — Vlaams-nationaal.
9) — De Vlaamse Leeuw in de Belgische senaat
— Voertuig — Dubbele klinker — Gelofte.
10)—Regionaal VU-tijdschrift (heeft ook iets
met TV te maken) — Boom — Kookgerei.
11)—Voegwoord — Mast — Dadelijk — Deze
laatste.
12) — Moe — Spaanse vloot — Oosterse titel —
Speeltuig.
13) — Is voor een Griek wat een Waal is voor
een Vlaming — Grootmoe — ...wint de
wereldcup — Kind — Ieder.
14) — Werptuig in de stomme film — Ons aller
betrachting.
15) — Nationale radio omroep — Volksunie —
Planeet.
16) — V o e r n a a m van twee bekende figuren, (één
uit de politiek en één uit de atletiekwereld), die over hun hoogtepunt heen zijn
— Deel van een boom — Ingenieur —
Sporting Club Anderlecht.
17) — Daar — Voornaam van Sharif — Franse
steenweg (afkorting) — Achtervoegsel.
18) — Ontkenning — Soort — Vaas — Vul in :
DIHO.
19) —Nikkel — Rumoerige Europeaan — Bijl
— Nachtelijk gerucht tot grote ergernis
van de beddegencot (dialekt).
2 0 ) — A c h t e r — Meisjesnaam — Belgisch geschiedschrijver — Voedsel.

werd m a a r een kernbestuur
aangesteld, onder het dinamisch voorzitterschap van Theo
Vansteelant. We wensen de
nieuwe ploeg, waar de jongedames gelukkig goed vertegenwoordigd zijn, veel sukses toe
en een berg verbeeldingskracht

gen. Morgen zondag 23 januari
verwachten
wij nog
meer
nieuwe gezichten (vanaf 10 u.
30).
MENEN
DIENSTBETOON
Dr. Vanholme, Joel Tahon en
Piet Vanbiervliet staan ter beschikking van alle leden en van
alle inwoners van Menen op
iedere donderdagavond van 21
tot 22 uur.
Ook voorstellen i.v.m. afdelingswerking zijn er steeds
«velkom.
OOSTKAMP
SUKSESRIJKE
LEDENVERGADERING
Donderdag 13 januari jl. ging
een eerste leden- en simpatisantenvergadering door, met
Guido Van In als woordvoerder. De opkomst was verrassend goed en de uiteenzetting
biezonder boeiend, w a a r n a heel
wat opgeroepen vragen loskwamen, en 6 nieuwe leden werden
ingeschreven.
Dit jaar verschijnt ook terug
ons kontaktblaadje « Open »,
dat aan alle inwoners van Oostkamp zal worden bedeeld.
Voortaan zal er ook elke 4de
zaterdag der m a a n d 'n spreekuur voor sociaal dienstbetoon
doorgaan met senator Van In
of volksvertegenwoordiger P.
Leys, bij Mollet, Ledeweg 169.
ZEDELGEM
VUJO
Zaterdag 15 januari jl. werd
door een 30-tal entoesiastelingen een nieuwe Vujo-kern gestart in het Centrum « Ontmoeting », waar ze een vast onderdak hebben gevonden. Meteen

zoekertjes
Gevraagd vrije
vertegenwoordigers voor de verkoop
van aanbouwkeukens in de
sektoren Klein Brabant, Mechelen, Lier, Rupelstreek.
Tel. : 03/78.33.97.
R 168
Viertalige
sekretaresse
gevraagd voor Westrand Brussel,
eventueel ook part-time. Schrijven of tel. kantoor blad
Rl
Betrekkingen Politieagent te
Jette. Kandidaten schrijven De
Berlangeer Jan, De Smet de
Nayerl, 158 - 1090 Brussel. —R2
Man 46 jaar, zoekt dringend
werk als magazijnier, schrijven D. Eerlanger. De Smet de
Nayerl. 158 - 1090 Brussel —R3
Aangepaste betrekking wordt
gezocht •
• Gegradueerde in de boekhouding (34 j.) Ned., Frans, Engels. Ervaring inzake boekhouding en management (onder
letter S).
• Lic. pol. en sociale wetensch., legerdienst volbracht, specialiteit : perh en communicatie
(onder letter E).

matthieu's beddlenbedri if
biedt voor elk probleem een wooninrlchting
mza studiedienst
(ost uw woonproblflsai gratis op

vertikaal
Voornaam — Hij m a g het weten — H o a
ze open, Vlaming.
Eer — Muzieknoot — Vogel — Strijdperk.
2)
Russische rivier — Oosterlengte — Mast
3)
— Voornaam van onze voorzitter — Kippenprodukt.
Afluisteraar — Stijf papier.
4)
Zo staat het er — Vervoeging van «zijn»
5)
(Duits) — Het beste van de melk — Binnen.
6) - Vader — West-Vlaamse gemeente •— OudTestament — Waalse stad.
Dach en nacht denc ie aen u — Omge7)
keerde Moeder — Muzieknoot.
Werk van Elsschot — Naamloos — Britse
8)
luchtmacht.
9)
Koninklijke Nederlandse radio-omroep —
Omgekeerd privaat — Eerste v r o u w —
Komt soms uit de mouw.
10) — Persoonlijk voornaamwoord — Een goede
is altijd welkom — Sportartikel.
11) — Spil — Skandinavische eksportprodukten
— Senior.
12) — Engels bad — Bloeiwijze — Bevel tot
paard.
1)

13) — Jongensnaam — Europeaan — Jongensnaam.
14)

15)
16)
17)
18)
19)

20)

De traditionele partijen zitten e r m e e —
Meisjesnaam — De Vlamingen worden
er dikwijls ingelegd.
Dubbele klinker — Gok — Nederlandse
rivier — Sommigen zijn het liever dan
moe — Persoonlijk voornaamwoord.
Brussel — Bedevaartsoord.
— Uitroep van afkeer — Autokenletters
van Polen — Moeder — Dat moeten wij
nog altijd zeggen tegen Boudewijn.
- Van de historie zijn de Vlamingen het al
vaak geweest — En andere — Antwerpens vroegere voetbaltrots.
- Jongensnaam — Wanneer m e n dat tegenkomt weet m e n soms niet of m e n moet
wenen of lachen — Ieder — De Vlaamse
meisjes zijn toch zo...
- Zo is de Volksunie-uitslag bij elke verkiezing — Meisjesnaam — Klaag niet.

OFFSET - 8TENCILWERK - FOTOKOPU
I N K A
Tumhoutsebsan 409 - 8ora«rtiout
TBL. 03.35.70.00

• Zeer gespecialiseerd v a k m a n
lijn-etser met ruime ervaring
(58 j a a r ) , (onder letter V ) .
Schrijven aan volksvert. Nelly
Maes, Pr. Jos. Charlottelaan,
115, Sint-Niklaas, tel. 03/76.49.74
— R 4
1) Jonge bediende 24 jaar
zoekt passende betrekking, provincie Antwerpen. 2) 25-jarige
ponster zoekt betrekking Brussel, Mechelen, Antwerpen. 3)
Freubelonderwijzeres zoekt betrekking provincie Antwerpen,
Brabant of Oost-Vlaanderen. 4)
Arbeider 40 jaar, zoekt licht
werk in de streek van Herentals of Turnhout. 5) Hulp bij
fotograaf (18 jaar) zoekt betrekking. 6) Maatschappelijk
ass. (30 j.) zoekt betrekking in
de prov. A n t w e r p e n of Brabant. 7) Technisch ingenieur
sterktestroom, 25 j a a r ) , zoekt
betrekking. 8) Burgerlijk electrotechnisch - werktuigkundig
ingenieur zoekt betrekking.
Voor 1 tot en m e t 7 zich wenden tot senator Wim Jorissen,
Louisastraat 31, Mechelen. Tel.
(015) 43596.
— R 5
Jonge dame, licentiate handels- en consulaire wetenschappen zoekt betrekking.
Zich wenden tel. (015) 435.96,
W. Jorissen, Louisastraat 31 2800-Mechelen.
— R 6
Dinamisch bedrijf Wemmei
zoekt jonge 2-talige bediende,
diploma niveau voll. humaniora. Perman. opleiding door accoutantburo. Schr. J. Laeremans. Beatrijslaan 6 te 1890 Grimbergen
— R 7
EPÜRATIE NMBS O P R O E P
Ex-agenten NMBS, afgezet tot
op heden, zonder veroordeling
opgelopen, worden
verzocht
zich kenbaar te m a k e n voor
groepsvorming. Tel. 050/21,592.
R8
Meisje, 19 jaar, opleiding A6A3 Handelsafdeling, kent dactylo ; zoekt betrekking in Provincie Antwerpen. Kontakt :
senator Bouwens, Eeuwfeestlaan 163 te 2500 Lier. Tel. :
03/70.11.52.
— R 9
HOUTWORM ?
Behandeling van dakwerken tegen alle houlinsekten.
TWINTIG JAAR WAARBORO.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het
land. P V.BA. INDUSTRAOE. Vanderzijpenstr.
12, Wemmel (Bt) - Tel. 02/79 20.00.

CONCIERGE
inwonend rustig ochtpaar,
zonder kinderen,
voor groot domein
omg. Antw/erpen.
V r o u w dient enlceie of meerdere
dagen per weel< onderhoud van
ertige vertrel<ken te doen, man
eventueel half-time.
Gratis moderne woontt
(met b a d ) , vuur »n licht.
Naargelang de nog neder
overeen te komen prestaties
ook extra vergoeding mogelijk.
Onnodig indien geen liefhebber
van stilte en volle natuur.
Schrijven bureel blad
onder letter BCR

VABlidmaat-schap
Het lidmaatschap van de
VAB kost 450 fr per jaar
en niet 400 fr.
Daarin is inbegrepen :
— W A C H T OP DE WEC
— lidmaatschap van de
VTB
— kosteloze
verzekering
verkeersongevallen.
Verdere inlichtingen :
Sint lacobsmarkt, 45-47
2.000 Antwerpen
Tel . 03/31.09.95 (10 I.)

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

•
Bijhuizen : Cogeis Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 36.10.11
Gent

•
•
Vlamingen,
l A l
vraag GRATIS ADVIES
^ kJ
voor uw hypotheek^^^^
leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkrediefen
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. gesiot.)
A g e n t e n en makelaars
neem kontakt met ons 1
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bewegi
belangrijk bericht
Vorige week konden we wegens laattijdig insturen van de kopij
andermaal verscheidene berichten niet meer inlassen en moesten
we de nog bruikbare tekst daarvan naar het huidig nummer
verwijzen. We herinneren er nogmaals aan dat alle kopij voor deze rubriek ons uiterlijk de DINSDAG moet toekomen. Later binnengekomen berichten kunnen we niet meer plaatsen. Onze medewerkers — vooral de nieuwelingen onder hen — worden vriendelijk doch dringend verzocht daarmee rekening te houden.

antwerpen
ANTWERPEN (Arr.)
VUJO-KOLPORTAGE
Een ploeg van 25 Vujo-ers
verkocht zondagmorgen 120
« Wij's ». Volksvertegenwoordiger Dré De Beul stimuleerde
door zijn originele slogans. Afdelingen Hoboken en Wilrijk
leverden bereidwillig elk een
radiowagen -I- chauffeur. Ook
werden adressen ingezameld,
nuttig voor een nieuwe VUwerking in Hemiksem. Dit initiatief wordt om de maanden
voorzien.
DI-WEEK-END
Alle kaderleden en aktievelingen van Vujo in ons arr. houden zondag 27 februari a.s. vrij.
In uitvoering van het weekend
te Cadzand richt het Dosfelinstituut voor Vujo een vormingsdag in over « Aktiemogelijkheden en het plannen van akties».
Plaats : Volkshogeschool Elcker-Id, Consciencestr. 46 te
Antwerpen.
ARR. VUJO-BLAD
De arr. Vujo-raad besliste opnieuw met een arr. blad te starten. Verantwoordelijken : Raymond Bisschop, Waaslandstr. 47
te Hoboken (tel. 28.02.26) en
Anita Viaene, Bisschopstr 19 te
Antwerpen (tel. 33.91.36). Er
wordt een redaktieploeg opgericht. Belangstellenden geven
een seintje.
VUJO-ANTWERPEN
Vrijdag 28 januari om 20 u.
45 in zaal Billiard Palace, debatavond over « De Vakbeweging 2 jaar na de staking ». Inleiding door Gerard Siegers.
BEWEGINGSWIJZER
Geen enkele uitzondering kan
of zal nog gemaakt worden
voor de « te laat-komers » i.v.m.
de « tekst-inbreng » voor de wekelijkse « Bewegingswijzer »rubriek. De teksten dienen met
de zaterdagmorgen post (de zaterdag voor het verschijnen)
ten laatste in 't bezit te zijn
van het arr. sekretariaat (Wim
Claessens), of voor 12 u. (middag) afgegeven te worden.
Niet tijdig ingebrachte teksten worden niet meer opgenomen.
ANTWERPEN (Stad)
SLEGERS
VUJO organiseert een debatavond met senator Siegers in
Biljart Palace Antwerpen op
vrijdag 28 januari om 20 u. 30.
Geen TV die avond. Gewoon
naar Siegers luisteren. De moeite waard.
ABONNEMENTENSLAG
Wie van u vrienden kan belangstellenden voor ons blad
«Wij» van de Volksunie ? Deel
ons naam en adres mede. We
sturen het blad gratis toe gedurende enkele weken. Tel. :
36.84.65. We staan met onze afdeling nog steeds aan kop met
het hoogste aantal nieuwe
abonnementen. Help ons en u
helpt ook de Volksunie.
HERNIEUWING LEDEN 1972
Verloopt vlot. Toch blijkt het
steeds bij dezelfden te zijn
waar onze propagandisten drie
tot viermaal moeten aanbellen.
Of waarvoor het sekretariaat
herhaald moet schrijven. Asjeblieft, achterblijvers, spaar ons
tijd, moeite en geld voor de
aanschrijvingen. Reageer spontaan.
GALABAL
Ingericht door de Vlaamse
aktie- en kultuurgemeenschap
op zaterdag 12 februari in de
feestzaal Harmonie te Antwerpen. Kaarten 200 fr. te storten
op PC rek. nr. 61.75.11 van Bergers G., Antwerpen. We weten
niet of bij het verschijnen van
deze medeling er nog plaatsen
zullen te krijgen zijn. We hopen het voor u.

HERDENKING
Vorige week werd op het
kerkhof te Schoten door een
grote schaar ingetogen vrienden een bloemenkrans neergelegd op het graf van dr. Delahaye. Mevr. Delahaye en de
kinderen en enkele familieleden waren eveneens aanwezig
op de korte plechtigheid. In alle eenvoud werd ook een
bloemtuil neergelegd op het
graf van onze betreurde Etienne Slosse.
BERCHEM
HET NADERT...
Inderdaad, ons tweede overwinningsbal nadert. Op 5 februari speelt het orkest Leo
Dess vanaf 20u.30 ten dans in
zaal Alpheusdal nabij het Berchem Sport Stadion te Berchem. Kaarten bij onze mandatarissen en bestuursleden en
ook de avond zelf aan de zaal.
TOMBOLA
Reeds prachtige prijzen zijn
in ons bezit voor het bal van 5
februari : vliegtuigreizen, een
prachtige luster, platen, boeken, inox-schotels, enz. Wie nog
graag wat schenkt kan dat bezorgen bij J. Creten, Klauwaertstraat 20 te Berchem.
UP TEN BERCH
Ons blad « Up Ten Berch »
is aan een nieuwe jaargang toe.
Wie wenst te adverteren kan
zich wenden tot R. Hoyaux, Elisabethlaan te Berchem.
BOOISCHOT
VLAAMSE NACHT DER
ZUIDERKEMPEN
De afdelingen Booischot en
Heist op den Berg-Hallaar nodigen allen uit op het « Eerste
Lustrum van de Vlaamse Nacht
der Zuiderkempen ». Om dit
feestelijk te vieren wacht u
volgend prachtig programma
aangeboden, op 29 januari 1972
om 20 u. 30. In de feestzaal :
The Skyliners Pop Band o.l.v.
André Coucke met de zangers
Thao Tissen en René Chico en
als gastvedetten Kalinka en
Jacky Manella ; in de bierkelder : The Black Cats ; in de
stemmige bar : Jupe en zijn
Hammondorgel. Prachtige tombola. Dit alles voor slechts 50 fr.
Zaal « Eden », Bergstraat,
Heist op den Berg.
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Aan al onze leden en simpatisanten wenst het voltallige
bestuur een zegenrijk jaar 1972.
Mocht u onverhoopt toch nog
problemen bezitten wendt u
dan tot één van onze bestuursleden : voorz. : Paul Van Eyck,
Kenislei 7, tel. 51.65.21 ; ondervoorz. : Monica Verijke-Deschepper. Hoge Akker 35, tel.
51.63.16 (tevens verslaggeefster
en perskontakten) ; sekr. : G.
De
Buysscher-Van
Opstal,
Hoogboomse steenweg 79, tel.
51.61.61 ; prop.-org.: Roger Vanthillo, Margoutinlei 144. tel.
51.64.Ó3 (tevens verantwoordelijke VL 70 kontaktclub) ; penningm. : R. Van de Abeele,
Donksesteenweg 30, tel. 51.72.52;
ideologische problematiek-Vujo : Herwig Vanderstraeten,
Klaverheide 84, tel. 63.16.82 ;
feestorg. : Ivan Van Assche,
Bredestraat 12, tel. 51.61.04 ;
public relations : Jos Vroemans,
Jacobuslei 56, tel. 64.49.29.
LIDKAARTEN 1972
Eerstdaags komen we de lidkaarten aanbieden bij de leden
die we in december niet meer
konden bezoeken. We vragen
ook dat ieder lid een of meerdere adressen van simpatisanten zou mededelen, zodat we
ook daar een lidkaart kunnen
aanbieden. We zouden dit jaar
ons ledenaantal minstens moeten verdubbelen. Werk hieraan
mee !
KNAL NIEUWJAARSBAL
22 januari. Drieheem. We

zien u daar allen terug en u
brengt zeker een hele bende
vrienden mee, net als vorig
jaar. Voor ons speelt weer Ivo
Herman & his Sound-Group,
sukses verzekerd. Help ons mee
om de put te delgen ontstaan
door drie opeenvolgende verkiezingen. Voor diegenen die
niet kunnen komen herinneren
we aan het nummer (1946) van
onze rekening bij de Kredietbank Brasschaat.
DESSEL
GEZELLIG SAMENZIJN
Al onze leden en simpatisanten worden verwacht op ons gezellig samenzijn met pensenkermis heden zaterdag 22 januari te 20 u. in Heem « Tijl »,
Boeretangsedreef, Dessel. Vooraf inschrijven bij mevr. Van
Dijck-Minnen, Molsebaan 9. tel.
014/37228. Deelname in de onkosten 50 fr. per persoon.
DUFFEL
UITGEBREID BESTUUR
Het uitgebreid bestuur kwam
bij elkaar met een groep jongeren om de werking van de
jeugd in partijverband meer te
aktiveren. De jongeren zullen
met aktiviteiten die meer
rechtstreeks hun leeftijdsgenoten kunnen aanspreken een
eigen werking ontplooien. Anderzijds zullen zij toch rechtstreeks aan het afdelingsleven
deelnemen ook in de minder
dankbare sektoren van ledenen abonnementenwerving. De
vergadering
onderzocht
de
werking van de COO te Duffel
en bracht hulde aan de VU-afgevaardigde die onder een diktatoriale CVP-meerderheid heel
flink zijn man staat.
EDEGEM
RUIMTEBAL
Dit jaar hebben wij « verruimd » : op zaterdag 5 februari dansen wij in de ruime hallen van COVA (1000 zitplaatsen). Voor dit feest zijn grote
onkosten gemaakt. Daarom
doen wij een dringende oproep
om vrienden en magen voor dit
feest uit te nodigen. Wij vragen
ook met aandrang onze leden
om de affiche voor het bal voor
te hangen. Wij danken Roel
Slabbinck voor het mooie ontwerp. Kaarten bij L Van den
Eynde, Paul Wyns en K. Van
Reeth.
VUJO
Wij werken entoesiast mee
aan de voorbereiding van het
« Ruimtebal ». Wie verkoopt er
mee kaarten ? Hugo Van Bueren beschikt over 250 Vujokaarten.
EKEREN
GERARD SLEGERS
Vrijdag 28 januari spreekt senator Gerard Siegers in « Billiard Palace » te Antwerpen.
VU-Ekeren trekt daar met enkele personenwagens naartoe.
Wie wil opgepikt worden gelieve kontakt op te nemen met
ons sekretariaat, Veerle Thyssen, Geestenspoor 72, telefoon
41.04.41.
DIENSTBETOON
Schepen Alfons Bollen, Koekoeklaan 7, tel. 64.49.43 ; raadslid Antoon De Groof, Van de
Weyngaertlei 8, tel. 64.37.08 ;
KOO-lid
Veerle
Thyssens,
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41 ;
KOO-lid Lode Van Vlimmeren,
Hoogboodsesteenweg 22, tel.
64.41.48.
ABONNEMENTENSLAG
Bel of schrijf : Maurits Van
Tongerloo, Leliënlaan 62, Ekeren, tel. 64.55.14.
HOBOKEN
DIENSTBETOON
Volgende mensen staan ter
uwer beschikking : Clem De
Ranter,
provincieraadslid,
Steynstraat 106, tel. 27.72.78 ;•
Fonne Crick, gemeenteraadslid,
Broydenborglaan
19,
tel.
27.82.11 ; Cretien Pichal. gemeenteraadslid. Heidestraat 293
en Lode Van Camp, sekretaris,
Jozef de Costerstraat 38, tel.
27.85.58.
ALGEMENE
JAARVERGADERING
Op vrijdag 10 maart te 20u30
in zaal Oude Spiegel, Kioskplaats. Gezellig samenzijn met
worstenbraad, appelbollen, koffie, muziek en dans. Uit Limburg komt Gerard Siegers als
spreker voor deze avond.
ABONNEMENTEN « WIJ »
Het sekretariaat. Jozef De
Costerstraat 38, tel. 27.85.58 en
Jan Peeters, Lageweg 158, tel.
27.63.88 staan steeds ter uwer
beschikking. Ook nieuwe abonnementen worden verwacht.
I

KASTERLEE
EERSTE VU-BAL
Het eerste VU-^bal Kasterlee
heeft plaats op heden zaterdag
22 januari. Alle omliggende afdelingen en simpatisanten uit
deze gemeenten zijn samen
met de VU-mensen van Kasterlee zelf hartelijk welkom.
KONTICH
ABONNEMENTENWERVING
Wie brengt er nog een nieuw
abonnementje binnen ? Ook in
Kontich mag « Wij » nog beter
gekend worden.
Afrekenen
kunt je op ons sekretariaat,
Kosterijstraat 6. Niet uitstellen,
doen !
VLAAMSE KRING
Houdt haar bal op zaterdag
19 februari in het parochiecentrum, Magdalenastraar. Orkest
Ray Chadwick.
LIER
VLAAMSE KRING
Wie gaat mee naar de Poesjenellekelder op donderdag 27 januari ? Op het programma :
« De Leeuw van Vlaanderen »,
« De Beenhouwers van de
Bloedberg » en « De Maagd van
de Burggracht ». Bijdrage : 50
fr. Inschrijvingen : Dirk De
Pillecijn. Predikherenlaan 23,
tel. 70.32.19 ; Jan Mijlemans,
Hazenstraat 34, tel. 70.31.33.
MERKSEM
MEDEDELING
Onze vrienden van Groeninghe verzoeken ons de leden
van de VU-Merksem uit te nodigen op de voordracht door de
letterkundige Valere De Pauw,
op 27 januari a.s. te 20 u. 30 in
het lokaal Vlaams Huis Tijl,
Bredabaan 298. Inkom vrij. Onderwerp : Etnische minderheden in Europa.
MORTSEL
ABONNEMENTENSLAG
Even samenwerken ? Ja !
Dank bij voorbaat. Wij gaan
als volgt te werk : Heeft uw
vriend of gebuur reeds een
abonnement op ons weekblad
« Wij » ? Stop hem enkele weken uw gelezen « Wij » in de
bus. Telefoneer of schrijf even
naar één onzer bestuursleden of
mandatarissen..", die brengen
wel zeer spoedig een bezoekje
aan deze « toevallige lezer ».
De resultaten bij de abonnementenslag zullen niet uitblijven.
NIEL-SCHELLE
DIENSTBETOON
Elke vrijdag tussen 19 u. 30
en 21 u. 30 verwacht ons gemeenteraadslid, Jos De Koek,
de mensen met administratieve
moeilijkheden. Iedereen is welkom.
Inlichtingen bij de bestuursleden of vrijdagavond op het sekretariaat, Antwerpsestraat 106
te Niel.
SCHILDE
BESTUUR
Onze afdeling zet het nieuwe
jaar in met een kleine wijziging van het afdelingsbestuur :
voorz. : mevr. Van Rossem, tel.
83.20.59 ; ondervoorz. : Juul
Hanssen, tel. 83.27.78 ; sekr. :
mevr. Van Wesembeeck-Hallemans, tel. 83.09.11 ; penningm. :
Van de Putte Paul, tel. 83.11.44;
prop. : Jozef Daniels, tel.
83.07.66 ; org. : Frans De Bruyn,
tel. 83.09.13.
ABONNEMENT « WIJ »
Het is nog niet te laat om de
rangen van de « Wij «-lezers te
komen versterken. Geef één telefoontje aan een onzer bovenvernoemde bestuursleden en
wij komen graag tot u.
DIENSTBETOON
Héél in het kort zullen ook in
Schilde speciale zitdagen gehouden worden. Hebt u problemen komt u dan gerust tot bij
een onzer bestuursleden. Iedereen is welkom.
SINT-AMANDS
NIEUWE AFDELING
In S.-Amands-aan-de-Schelde
werd een nieuwe afdeling gesticht waarvan de taken in het
bestuur als volgt werden verdeeld : voorz. : mevr, Leentje
Delang,Ruts, Rollierstr. 1, tel.
052/32.283 ; sekr. : De Smedts
Frans, E. Verhaerenstr 63, tel.
052/32.362 ; penningm. : Bellon
Maurits, Winkelstr. 68 ; prop. :
mer. Gilberte Van Oosten-Hertog, Damstr. 150 ; org. : Mattens
Jan, Heikant 33 ,tel. 052/32.456;
dienstbetoon : Delang Frans,
Winkelstr. 14, tel. 052/33.345, allen te St. Amands.
BAL
Zaterdag 11 maart geeft onze

plaatselijke VU-afdeling haar
eerste « Halfvasten-Bal » in
zaal « De Leeuw », J.V. Droofïenbroekstraat 1 te St. Amends.
Orkest « The Sundreams ». Eerste dans 21 uur.
TURNHOUT
LEDENVERGADERING
Alle leden worden uitgenodigd op de algemene ledenveiegadering op vrijdag 28 januari
te 20 u. In de bovenzaal van
« Amicitia », Markt te Turnhout. Bespreking van o.a. de
verdere uitbouw van de afdeling.
BAL
Op zaterdag 5 februari om 20
u. 30 heeft ons jaarlijks bal
plaats. Alle leden, simpatisanten en uiteraard de lezers van
« Wij » worden dan ook vriendelijk uitgenodigd. Zaal « Gildenhuis » aan de stwg op Mol
te Oud Turnhout (centrum van
het dorp). Inkom 50 fr. Ruime
parking voorzien.
WUNEGEM
VLAAMSE VRIENDENKRINGZaterdag 5 februari e.k. te
19u45 in de zaal Normaalschool
richt men een grote kleinkunstavond in. Kaarten en nummering : Turnhoutse baan 116 te
Wijnegem. Toegangsprijzen :
60 fr., 80 fr., 100 fr.
NIEUWJAAR
Het bestuur van de afdeling
Wijnegem dankt alle mensen
die ons hun nieuwjaarswensen
toestuurden.
WILRIJK
BAL
Onze voorverkoop loopt goed.
Net als vorig jaar moet het bal
een hoogtepunt worden in onze
werking. Een gelegenheid om
mekaar wat beter te leren kennen en tegelijk een forse stimulans om er met vereende
krachten mee door te gaan.
Wanneer wij er kunnen op rekenen dat elk lid twee simpatisanten meebrengt, wordt de
zaal St-Ursula op 5 februari te
klein.
GROENKOMITEE
Het groenkomitee heeft weer
van zich doen horen. In een
pamflet reept^èet'ifede'reen die
het met het leefmilieu ernstig
voorheeft op, lid te worden van
het komitee. Hoe kaïj dit gebeuren ? Door'Vlug een omslag
te nemen, er 20 fr. in te stoppen met uw naam en adres en
dit alles door te zenden aan de
heer Willy Vandenbroucke,
Platanenlaan 15, 2610 Wilrijk,
of aan een van de andere bestuursleden. Van harte aanbevolen.
RECHTZETTING
Het telefoonnummer van Hugo Jacobs (redaktie «Scherp»)
is 27.43.80 en niet 87.57.73. Dit
laatste nummer is nl. de privélijn van het zetduiveltje dat
voor dit misverstand verantwoordelijk was.
ZWIJNDRECHT
GEMEENTERAAD STEMT
VOERMOTIE
Door de VU-raadsleden dr Pelemans en P. Severins werd op
de raadszitting van 29-12 een
motie ingediend i.v.m. de Voerstreek. Ze werd gestemd met
9 ja-stemmen, CVP (6), VU (2)
en Onafhankelijke Koalitie (l)
tegen 3 onthoudingen (BSP).
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brabant
GROOT VOLKSUNIEBAL
BRUSSEL
Het door de verkiezingen
uitgesteld arr. bal voor Brussel, gepland voor zaterdag 6
november '71 gaat door OD
zaterdag 22 april '72. Alle
kaarten van verleden jaar
zijn geldig voor die datum !
Wij rekenen op alle arrondissementen om
tesamen
met ons dit bal tot een sue
ces te laten
uitgroeien.
Plaats : zaal «Meli» te Brufsel (achter Heizelstadion).
Orkest : Grote formatie van
Stan Philips. Laat Brussc)
niet los, en komt ons dansend helpen !
ASSE (Fed.)
OVERWINNINGSBAL
Zaterdag 29 januari om 20 u.
in zaal Select. Ninoofse Steenweg te Schepdaal, groot overwinningsbal. Eerste dans om
20 u. Een orkest uit de federatie
« The May J i n s » speelt ten
dans^
BEERSEL
BAL
Zaterdag 5 februari e.k. heeft
het eerste afdelingsbal plaats
van de VU Beersel-DrogenbosLinkebeek in de zaal « Groot
Salon », H. Teirlinckplein te
Beersel (vlak tegenover de
kerk). Wij hopen dat vele dansBOORTMEEEBEEK
NIEUWE AFDELING
Donderdag 13 januari had de
stichtingsvergadering
plaats
van onze nieuwe afdeling. Bij
de bestuursverkiezing kwam
volgend bestuur uit de bus :
vDorz. : Remi Verreth ; sekr. :
Walter Brion ; penningm. :
Freddy Hendrickx ; org : Edw a r d Renders ; prop. : Sylvain
Wuytack.
DIEST (Kanton)
WENSEN
Aan alle leden en simpatisanten uit het kanton Diest wensen
wij een voorspoedig en gelukkig 1972. Wij hopen van het
nieuwe jaar nog een beter en
suksesvoller jaar te maken dan
het oude.
DANK
De VU-kaderleden van het
kanton Diest danken alle aanwezigen op het oudejaarsdansfeest te Zichem. De familiefeesten van 31 december waren wel
een handikap voor deze organisatie, maar ondanks dat werd
het toch nog een sukses.
DOSSIER 1971
« Dossier 1971 VU-kanton
Diest », komt zeer binnenkort
van de pers. Het is een overzicht van één jaar werking.
Ieder lid krijgt gratis een
exemplaar toegezonden. Al wie
meerdere exemplaren wil kan
die bekomen via de kantonnale
afgevaardigde Willy Somers,
Klappijstraat 55, Molenstede,
tel. 013/32669 tegen de prijs van
40 fr. De voorraad is beperkt.
BEVERLEE
LEDEN- EN
ABONNEMENTENWERVING
Vorig jaar 44 en dit jaar reeds
26 nieuwe leden. Maar er moeten er nog minstens 50 bij. Help
mee en bezorg aan een bestuurslid uit uw omgeving of

aan de sekretaris (Kapelberg 9)
de adressen van uw vrienden
en kennissen die VU-gezind
zijn.
HULDENBERG
GESPREKSAVOND
Op vrijdag 4 februari e.k. om
2OU.30 in de zaal Varia, Gemeenteplein,
gespreksavond
met dia's over de problemen en
de toekomst van het bedreigde
gebied tussen Brussel, Leuven
en de taalgrens. Leiding :
volksvertegenwoordiger Willy
Kuijpers. Van harte welkom.
LIEDEKERKE
ROUW
Zaterdag 15 werd de moeder
van ons lid F r a n s De Mey, Maria Van Eeckhoudt ten grave
gedragen. Een massa vrienden
en bekenden vulden het kerkje
van Ter Muilen. De afdeling
biedt aan F r a n s en f^amilie zijn
blijken van medeleving aan.
LOT
SOC. DIENSTBETOON
De heer De Cooman, Walravenslaan 3 te Dilbeek, tel. 02/
22.95.15 stelt zich gratis ter beschikking voor alle Vlamingen
die zich in of rond Brussel moeten komen vestigen, om hen
behulpzaam te zijn bij het zoeken van een nieuwe woning.
Voor alle inlichtingen en afspraken gelieve te bellen tussen 8 en 12 u. 's morgens.
ST. GENESIUS-RODE
BAL
Het eerste afdelingsbal van
de VU-afdeling St. Genesius
Rode heeft plaats op zaterdag
29 januari e.k. in de zaal « De
Zwaan », P. Bolstraat 14 te Alsembei-g. Aanvang : 20 u. 30.
Orkest : Discobar Focus. Wij
verwachten al onze vrienden
en sympatisanten.
ST. PIETERS-LEEUW
SOC. DIENSTBETOON
Federatieraadslid Fr. Adang
houdt
zitdag
voor
sociaal
dienstbetoon bij hem thuis,
Ruisbroeksesteenweg 109, elke
zaterdagvoormiddag van 11 tot
12 u. Eenieder is welkom.
SCHAARBEEK
VERGADERING
Dinsdag 8 februari a.s. om 20
u. in lokaal « Het Gastel », hoek
Josaphatstr. en Lodew. Bertrandlaan.
Toespraak
door
Meester De Brabanter over
« Aktieplan Volksunie ». Nadien bespreking ervan.
TERVUREN
ZOEKERTJE
VU-afdeling Tervuren zoekt
een bureelschrijfmachme te kopen. Zich wenden, telefoon
02/57.57.13.
WESPELAAR-TILDONK
NIEUWE AFDELING
Bij de stichting van onze
nieuwe afdeling werden uit 14
kandidaten volgende bestuursleden verkozen : voorz. : Pol
Verhelen, Cauberg 6, Tildonk ;
sekr. : Nicole De Vos, Eikeblok
9, Tildonk ; penningm. : F r a n s
Janssens, Wakkerzeelse stwg 25
Wespelaar ; org. : Bruno Verreth, Grote Baan, Wespelaar ;
prop. : Wilfried Verschuren,
Kruineikestraat 21, Tildonk.
ZICHEM
ZIEKENKAS
Sluit aan bij de « Vlaamse
Ziekenkas ». Neem inlichtingen

De Drie Koningen op het plakkersfestival
van het arrondissement Leuven (Van Haegendoren,
Van De Zande en
Kuijpers). Zij brachten niets maar heloofden drie anti-Eyskens-gaven : federalisme, subnatiovxiliteit
en amnestie.

bij Willy Joris, Markt 38, Zichem. Tel. 013/71918.
MEDEWERKING
De afdeling doet een beroep
op aktieve medewerkers, die in
1972 meer dan ooit zullen nodig
zijn.

oost-ylaanderen
AALST (Arr.)
ARR. RAAD
De volgende vergadering van
de arr. raad heeft plaats op
vrijdag 28 januari a.s. te 20u.30
stipt in het lokaal «De Vriendschap », Kerkstraat, Aalst.
BALEGEIW
WERKVERGADERING
Dmsdag 1 februari te 20 u.
bij voorzitter Paul Van Gaeveren, Scheldewindeke. Verdere
afrekenen lidkaarten en abonnementen. Verdeling adressen
voor huisbezoeken. Kasverslag.
FINANCIES
Steun op r e k e n i n g n u m m e r
D 52/520166 van VU-Balegem
bij Bank van Brussel te Balegem.
KOLPORTAGES
Op 20 feruari opnieuw aangevat te Balegem.
DEINZE
PAMFLET
Dit weekeind worden door de
afdeling in de omliggende gemeenten (na de missen) een
pamflet aan de landbouwers
uitgedeeld. Hierin wordt gesteld dat de CVP-boerenvertegenwoordigers het reeds ingediende VU-voorstel voor amnestie i.v.m. de boerenbetoging
zouden steunen, zoniet dat zij
er dan zelf een indienen.
GAVERE
BESTUURSBESLISSINGEN
De gemeente Munte wordt
overgeheveld n a a r de afdeling
Balegem. Bestuurslid
Frans
Vercamer werd lid van de arr.
raad. Een jongeren-werkgroep
(vertegenwoordigd in afd. bestuur) start op 12 februari. Bal
met Stan Philips op 15 april in
zaal Valentino. Een motie over
Dhoppe en de Voer wordt aan
alle gemeentebesturen overgemaakt. Volgende bestuursvergadering op 12 februari.
GENT
VUJO
Wij geven een eerste, zuiver
kulturele aktiviteit op donderdagavond 27 januari om 20 u.
Een spreekbeurt over « ZuidAfrika », met als spreker dr.
Meysman. We hopen dat jullie
allen met vrienden en familie
opdaagt, om naar de mooie dia's
te kijken en kennis te m a k e n
met een Zuidafrikaans student,
die al jullie vragen — ook de
kwaaie — zal beantwoorden.
MIDWINTERSNACHTBAL
VU-Gent nodigt ten dans op
29 januari in zaal «Riva», DeurIe. Orkest « The Second Act »
met als gastvedette de Duitse
zangeres Katja. Deuren open
om 20 u.
SOC. DIENSTBETOON
F r a n s Baert, volksvertegenwoordiger, Koningin Astridlaan
123, Gent. tel. 22.52.06. 1ste zaterdag V. d. maand, 10u30-12u30,
ten huize.
Leo Elaut, senator, St. Pietersnieuwstraat 202, Gent, tel.
25.44.66. ledere zaterdagnamiddag thuis, na telefonische afspraak.
Leo Wouters, senator, Krijgslaan 244, Gent, tel. 22.39.42. Élke
vrijdagavond vanaf 20u30 in 't
Vlaams huis « Roeland », Korte
Kruisstraat 3, Gent. ledere
maandagnamiddag thuis.
Raf Baeyens, provincieraadslid. Goudstraat 4, Gent. 1ste en
3de maandag v. d. maand van
20u. tot 21u. thuis, of na schriftelijke afspraak.
Kris Versyck, provincieraadslid, F r è r e Orbanlaan 308, Gent,
tel. 25.48.04. Alle donderdagen
na 19u. thuis, of na telefonische
afspraak.
Guido Deroo, gemeenteraadslid, Rijsenbergstraat 264, Gent,
tel. 22.68.83. 1ste maandag v.d.
maand vanaf 20u30 in Vlaams
Huis « Roeland », Korte Kruisstraat 3, Gent, of na telefonische afspraak, thuis.
Erik Vandaele,
gemeenteradslid. Rijke Klarenstraat 5,
Gent, tel. 23.92.55. 1ste en 3de
donderdag v.d. m a a n d van 20
tot 22u. Lokaal « De Nieuwe
Sapeur », St. Salvatorstraat 20,
Gent.

WIJZIGING KERNBESTUUR
Wegens redenen van diverse
aard is de samenstelling van
het k e r n b e s t u u r als volgt :
voorz. : F. De Vogeleer, Keizersvest 20, tel. 25.05.36 ; sekr. :
L. Tassche, Ottergemsestwg,
438, tel. 22.05.27 ; penningm. :
W. De Schrijver, Twaalfkameren 80, tel. 25.31.62 ; org. : J.
Lemens, Rijmdam
26, tel.
26.46.04 ; prop. : H. De Bleecker,
Tolhuislaan 15, tel. 25.64.87 ;
soc. hulpbetoon : D. Goethyn,
Groot Brittanniëlaan 76, allen
te Gent.
SOC. HULPBETOON
De erantwoordelijke. mej. D.
Goethsm, wordt in h a a r taak
bijgestaan door : mevr. H. De
Bleecker, mevr. J. Lemens en
mej. E. Van Campenhout.
Mej. E. Van Campenhout is
tevens onze afgevaardigde in
de COO. Voor een persoonlijk
onderhoud gelieve u eerst in
verbinding te stellen met de sekretaris. tel. 22.05.27.
HERNIEUWING
LIDKAARTEN
De hernieuwing der lidkaarten voor 1972 is reeds volop aan
de gang en verloopt vlot.
Hoofdlid 100 fr., bijlid 50 fr. De
bestuursleden zijn op ronde, u
moogt ze één dezer dagen ook
verwachten.
LEDEN- EN
ABONNEMENTENSLAG
U kent zeker en vast één of
meerdere personen die wensen
lid te worden of een abonnement te nemen op ons weekblad. Geef zo vlug mogelijk
n a a m en adres van deze personen door aan het sekretariaat,
of een telefoontje aan de sekretaris 22.05.27, en alles komt in
orde.
GENTBRUGGE
GEMEENTERAAD
Onze 3 raadsleden staan hun
man. Een kleine statistiek n a
één jaar werking in de raad :
de VU-fraktie stelde 32 p u n t e n
op de dagorde, de P W één, de
CVP één en de BSP nul. Heel
wat van deze voorstellen werden
eenparig
aangenomen.
Daarenboven k w a m e n zij tientallen malen tussenbeide over
de meest diverse onderwerpen
en telkens m e t kennis van zaken. In tegenstelling m e t vorige jaren (zonder VU-gekozenen) worden de raadszittingen
druk bijgewoond. Vrienden welke wensen verwittigd te worden over de juiste d a t u m kunnen dit melden aan onze raadsleden Amié Verpaele, J a n De
Moor of Roger Depestele. Bij
het binnenkomen krijgt elke
aanwezige een gestencilde dagorde op initiatief van J. De
Moor. Zo kunt u gemakkelijk
het verloop der zitingt volgen.
Komt u ook eens luisteren ?
GENTBRUGGE L E E F T
Naast « De Weergalm », (8e
jaargang en gratis op 8.000
ex. verspreid) te Gentbrugge,
geeft de afdeling ook een miniinformatiebladje uit « Gentbrugge leeft » dat v e r s t u u r d
wordt langs de post aan de leden van de VU en dr. Goossenaertskring om een n a u w e r e
band te scheppen tussen leden
en de resp. besturen.
VLAAMS VERBOND
GEPENSIONEERDEN
Het W G afdeling Gentbrugge werd opgenomen in de gemeentelijke
Bejaardenraad.
Vertegenwoordiger is Julien
Van der Steene, Th. De Jaegerstraat 34, Gentbrugge.
DR. GOOSSENAERTSKRING
Als Vlaams-nationale spreekbuis in de gemeentelijke Gezinsraad werd een afgevaardigde van de dr Goossenaertskring
aangeduid nl. Paul Pieters,
Bosstraat 6, Gentbrugge, tevens
penningmeester van de VU-afdeling. Als plaatsvervanger :
Lucien Niemegeers, E. Hullebroeckstraat 29, Gentbrugge, tevens VU-voorzitter. Namens de
dr. Goossenaertskring wordt
m w Maartje Van de VeldeBouman, Groeningestraat
7,
Gentbrugge, voo-rgesteld als afgevaardigde in de gemeentelijke Commissie voor het Leefmilieu en Groenvoorziening,
waarin ook de VU-raadsleden
Verpaele en De Moor zullen in
zetelen.
HEÜSDEN
HEUSDEN DEED MEE TE
BRUSSEL
Enkele Heusdenaren, waaronder
gemeenteraadslid
Koen
Van Meenen, namen deel aan
de pamflettenaktie van de W B
te B r u s s e l Zij konden e r kennis
m a k e n met de haatdragende

mentaliteit van sommige Franssprekende Brusselaars.
ONZE KAS IS L E E G
Verkiezingen in 1970, verkiezingen in 1971, het is te veel geweest voor onze afdelingskas
die zich financieel leeg voelt.
Wie behoort mede tot de redders in nood ? P e n n i n g m e e s t e r
André De Rocker zal zich gelukkig achten. En wij niet minder. Op P R 603764 van Volksunie Heusden, Hooistraat 32,
9210 Heusden. Dank bij voorbaat
HOFSTADE
NIEUWE AFDELING
Het verheugt ons bijzonder
de stichting k u n n e n aankondigen van de nieuwe afdeling
Hof stade, vorige week vrijdag
14 jan. Een flinke ploeg v o r m t
het voorlopig bestuur v a n deze
jongste afdeling, die reeds 28
leden telt. Wij wensen hen alle
geluk bij de uitbouw van een
sterke afdeling.
MERELBEKE
DRIEKONINGENFEEST
Een ongehoord succes : ons
jaarlijks driekoningenfeest !
Vrij vroeg, verdrongen zich
tientallen kinderen aan de
zaal « Nova ». Honderden uitgelaten kinderen zouden de zaal
vullen en het bewijs brengen
aan vriend en tegenstander hoe
de
Volksunie-afdeling
hier
groeit en bloeit. Met spanning
volgden ze het poppenspel, m e t
smaak verorberden ze de boterkoeken en de chocolademelk,
onder luid applaus w e r d e n de
koningen voor 1972 gekroond,
m e t spanning de uitslag van de
gratis tombola verbeid, m a a r
m e t nog m é é r inspanning gegrabbel n a a r de in de zaal geworpen ballen. Het b e s t u u r
dankt allen die het h u n n e hebben bijgedragen om ook, dit
feest opnieuw te doen slagen,
vooral de melkerij Concordia
die ons de melk gratis bezorgde
en de « Gazet van A n t w e r p e n »
die ons talrijke prijzen schonk.
REORGANISATIE
Teneinde onze w e r k i n g zo
doelmatig mogelijk te m a k e n
ziet het bestuur zich verplicht
tot splitsing over te gaan. Zo
zullen voortaan naast het plenair bestuur speciale werkgroepen bestaan zoals : het politiek
komitee, de
gemeenteraadscommissie, de «Weergalm »-redaktieraad, het komitee voor
het sociaal dienstbetoon, het
documentatiecentrum, de propaganda en de Vujo. De onderscheiden groepen zullen afzonderlijk vergaderen en verantwoording afleggen aan het plenair bestuur.
SOCIALE BEKOMMERNIS
N e e m t de jongste tijd voortdurend toe in onze gemeente.
Een verantwoorde tussenkomst
van het gemeentebestuur is
hier m e e r dan gewenst. De in
de gemeenteraad zetelende VUgekozenen zullen dan passend
de stem vereffen.
ONTBOSSING
Tussen de twee ringvaartbruggen gaat m e n v e r d e r m e t
het uitkappen van het bospark
« Rotsart ». In de jongste gemeenteraadszitting protesteerden onze gekozenen daartegen
m e t aandrang. De CVP-burgemeester beloofde tussenkomst
m a a r er geschiedde tot nu toe
niets, wacht hij misschien op
een nieuwe uitgave v a n het
« Vurtzak «-procédé ? Indien
wel kan hij w a t beleven !
DE WEERGALM
Voortaan
verschijnt
ons
maandblad
op
tienduizend
exemplaren huis aan huis. Een
volledige verovering van h e t
gewest is de inzet !
NEVELE-LANDEGEM
GEZAMENLIJKE
VERGADERING
Alle leden van de afdelingen
Nevele en Landegem worden
verwacht op m a a n d a g 31 januati te 20 u u r in de zaal « De
Roos », Markt te Nevele. Deze
eerste gezamenlijke vergadering heeft tot doel een betere
samenwerking tussen beide afdelingen te bekomen. De respektievelijke afdelingen zorgen
voor vervoer.
OOSTERZELE-ZUID (Kanton)
DIENSTBETOON
ZITDAGEN P I E T DE P A U W
Gavere : eerste zondag der
maand van 9u30 tot 10u30.
Vurste ": eerste zondag der
maand van l l u . tot 112 u.
Moortsele : tweede zondag
der maand van 9u.30 tot lOu.30.
Dikkelvenne : tweede zondag
der maand van l l u . tot I2u.
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woont die hier ? ?
prachtig ! !

« et nehrhof »
Dat zal de spontane opmerking zijn van al uw gasten, die U gedurende de komende feestdagen zal ontvangen. Niemand zal begrijpen hoe U dat heeft klaargespeeld. Niet moeilijk..3i

MET KUNNEN PRAAT U OP DEZELFDE GOLFLENGTE
U heeft de meest uitgebreide wensen
maar U weet niet hoe . met welke middelen
erop mag bouwen
hoe ..

. welk de geschikte bouwgrond is... wat U

STOP MAAR !
KUNNEN weet wat U bedoelt
Al jaren iang is dif zijn specialiteit. Duizenden bezorgde hij een geschikte en voordelige
bouwgrond. Duizenden heeft hij aan de uiterst voordelige financiering
zelfs tot 100% van
de bouwprijs (excl. kosten) geholpen. Voor duizenden bouwde hij een woning waar zij fier op
zijn en U graag tonen.

KUNNEN maakt het U ook makkelijk
en doet U suggesties, staat U met technisch en finantieel advies bij . maar realiseert het
zelf
zoals U het van hem verwacht Over gans het Vlaamse land beschikt hij over informatiecentra waar men U vooraf volledig .objektief en gewetensvol inlicht.

Algemeen Bouwbedrijf
Kunnen N.V.
te
ANTWERPEN

GENK

GENT

LEUVEN

Meir 18
Tel. 0 3 / 3 ï . 7 8 . 2 0

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

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

Tel. 016/337.35

600 arbeiders...

Brusselstraat 33

1001 mogelijkheden

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

brasser en de brusselse krokodillen
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Evenmin als wij allen laat mijn vrouw Brussel
niet los. Maar de straten van Brussel zijn nogal
eng, vindt ze. Onlangs had ze 121 pogingen nodig om haar wagen behoorlijk tegen de stoep
te kunnen plaatsen. Een Brusselse tram die het
nogal wat gevaarlijk vond, haar intussen te dicht
te naderen, verloor er zes volle minuten bij. Nu
weet ik best dat mijn vrouw makkelijk iemand
langer dan zes minuten aan de praat kan houden,
maar in het spelletje van de tram was zij toch
op haar manier origineel geweest. Natuurlijk begrepen die van de tram zelf dat zo niet. Het werd
dus politierechtbank.
De molen van het gerecht draait langzaam.
Toen de pro justitia uiteindelijk de lange administratieve weg had afgelegd, zei mijn vrouw
droogjes : nu laat Brussel óns niet meer los.
Moet ik ook mee naar die rechter van jou ?
vroeg ik. Ja, zei mijn vrouw. Zij was er niet eens
blij mee, zij die anders altijd wil dat ik haar vergezel.
Ik begreep niet wat mijn aandeel kon zijn in
het verhaal met de tram. Natuurlijk, in de moderne huwelijksboekjes staat dat de man de vrouw
overal moet volgen en het huwelijkscontract kan
daar anderzijds ook iets mee te maken hebben,
maar hoe kan het gerecht achter al die strikt private inlichtingen komen .? Of misschien wil de
rechter niet dat mijn vrouw alleen voor hem staat,
ze zou hem alvast zolang bepraten tot hij het
hoofd erbij verliest. En wie zijn hoofd verliest,
verliest ook zijn gezicht. Wat niet mag. Want
omdat het gerecht vaak twee maten en twee gewichten heeft, heeft het daarom nog geen twee
gezichten.
Op een regenachtige morgen verschenen wij
dus voor de rechter. Het had wel enige moeite
gekost eer het zover kwam, je moet in het justitiepaleis geboren zijn om je weg te kunnen vinden. De rechter deed me denken aan een broeder
van de Christelijke Scholen van vóór het Con-

cilie, hij zei dat hij vandaag deze rechbank voorzat en dat hij nu een deugddoende toespraak zou
houden die uiterlijk om tien uur zou aflopen.
Toen het dan eindelijk tegen tienen aanliep, zei
hij monotoom maar vriendelijk : en nu ga ik
jullie allemaal veroordelen, wees a.u.b. beleefd en
vriendelijk en spreek niet te veel tegen, zo kan
de laatste hier om elf uur al buiten zijn.
Tijdens de openingstoespraak zwol het pak
misdadigers in de zaal voortdurend aan. De voorzitter beschreef in één trek zijn publiek : schimpers op agenten, snelheidsmaniakken, kleurenblinden, caféhoudsters die het fatale laatste pintje schenken en zatterikken die dergelijke pintjes
ledigen, kleine schenders van de goede zeden,
egoïsten die hun wagen stationeren waar zij het
goedvinden enz. In de plaats van mijn vrouw was
ik blij dat zij tot de laatste groep werd gerekend.
Ik open dus de zitting, zei de voorzitter, ik
begin bij de afwezigen, want die hebben altijd ongelijk.
Janssens ! riep de stokoude griffier met een
schor stemmetje.
Ja, waar is Janssens ? haakte de voorzitter in.
Voila, dames en heren, Janssens is niet gekomen
en het was nochtans niet de eerste keer dat de
agenten hem op de place dinges zagen... enfin, ge
weet allen wel wat. Dat kost hem zesduizend
frank. De volgende !
De volgende kwam en ging. En nadien weer
een volgende. En zo voort. De voorzitter sprak
moeiteloos de straffen uit, alsof hij die van een
prijslijst kon aflezen : 2 x 30 x 30 plus de gerechtskosten voor Jef Klaas, 2 x 25 x 30 voor
Waaienberg, 2 x 10 x 30 voor Pieters...
Toen kwam een ineengedrongen ventje met
hoge schouders en een sjofel grijs pak in de bidstoel der beklaagden staan. De kurkdroge griffier
had zijn naam geroepen, maar behalve het beklaagde ventje zelf had niemand onder het publiek de naam begrepen, 't Is nie den eersten keer.

hé vrind ? schold de voorzitter. Het mannetje
haalde de hoge schouders nog wat hoger op. Maar
enfin, waar zijn uw gedachten toch vrind ? De
agressieve voorzitter snoepte het ventje een verfomfaaide kaart uit de hand. 'k Ben gepensioneerd en invalide, meneer de juge. Ja een gepensioneerde zatterik, dat zijt gij. En 't is dat precies
dat schandalig is, gij drinkt al het geld op dat
wij, werkende maatschappij, U geven. En ge
stinkt weeral naar den drank, ge zk van vanmorgen vroeg weeral op café natuurlijk !
Het begon weer geldboeten te regenen. Alsof
het mannetje zich ertegen wou beschermen, zette
weer zijn klak op het onverzorgde kale hoofd.
Toen de voorzitter hem zei dat hij nu kon gaan.,
tipte hij beleefd tegen de rand van de klak, lachte
zwakjes tegen de inmiddels ongeveer leeggelopen
zaal en verdween over de vloer schuifelend door
de vuil-bruine wijdopenstaande deur.
Uiteindelijk was het mijn beurt. Kwart over
elf. Waar alfabetische volgorden gelden, tref ik
het nooit. Zachtjes en onderdanig zei ik nu : ja
meneer de voorzitter, nee meneer de voorzitter
Mijn vrouw spande zich in om op elke vraag eer
eerlijk antwoord te geven, zij is natuurlijk nooii
soldaat geweest. Zo gauw ik daartoe de kans zaj
keek ik haar aan met zo een diep weemoedige
blik, dat zij prompt haar tactiek wijzigde. Wi;
waren reeds een hele tijd uit de lucht aan 't vallen, toen de voorzitter volkomen onverwacht en
bijna verontschuldigend zei « vrijgesproken ».
Wij verlieten nu snel de gerechtszaal, het paleis, het plein voor het paleis. De hoge, groene
koepel stond vriendelijk te zonnen. Wij stapten
in tram 92. Ik drukte mijn neus tegen de ruitje»
van het achterbalkon, ik keek mijn ogen uit op
het paleis dat nu meter voor meter naar de witte
wolken toeklom.
Met vrijspraken verdrijft men de regen en
maakt men paleizen mooi.
frans-jos verdoodt.

