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het cynisme regeert
Het parlement bood deze week een bedroevende aanblik : voor
het « debat » over de regeringsverklaring liep het halfrond niet
eens vol, er was geen zweem van dialoog te bespeuren tussen
meerderheid en oppositie, en humeurige landbouwers maakten het
lamentabele beeld volledig met hun stierlijke stunt in de Senaat.
De « demokraten » van de zogenoemde staatspartijen mogen fier
zijn op de resultaten van hun jarenlange beleid.
Het cynisme regeert, en de eerste-minister geeft de toon aan.
In 1968 verklaarde hij plechtig dat de unitaire staat door de gebeurtenissen was achterhaald, we moesten eensgezind de weg van
de regionalisering op, van een « gerijpt federalisme ». Maar zijn
beleid was er vooral op gericht de fundamenten van de unitaire
staat onaangetast te bewaren. Hij ontmande de Vlaamse meerderheid in dit land, en nu dit is gebeurd zonder noemenswaardige
compensatie stopt hij de hele staatshervorming in de koelkast. Er
dient nu over wat anders worden gepraat, ook al eisten de kiezers
duidelijk dat er nu eens eindelijk ernstig werk zou worden gemaakt van de federalisering. Maar het volk moet maar zwijgen,
dat kent toch niets van de ingewikkelde staatszaken. De leider in
zijn raden, het volk in zijn staten, nietwaar ?
Oligarchen en technokraten, die hebben de macht, en de mooie
thema's die het jonge en aktieve deel van de bevolking sinds
jaren beroeren zijn hoogstens goed voor een speech ten behoeve
van de galerij.
Hugo Schiltz slingerde het hen donderdag vlakweg in het gezicht : mijne heren, gij zijt geen demokraten ! Wij zijn bevrijd
geraakt van feodaliteit en clencalisme, maar jullie installeren een
nieuwe — bureaukratische — feodaliteit. In 1985 zal zij de helft
van ons bruto nationaal produkt beheren en daarbij onder een
hoedje spelen met allerhande machten die aan elke controle van
het volk ontsnappen.
Er is nog nooit zoveel over medezeggenschap en inspraak gesproken als in de voorbije jaren, maar het volk voelt met groeiend
onbehagen dat het in feite niets in de pap heeft te brokken. Alles
gebeurt over zijn hoofd heen naar de wil van een uiterst beperkt
aantal mensen die wel blijven beweren alles voor het volk te
doen maar die niet kunnen dulden dat het volk hen zelfs maar'
iets suggereert.
Deze regering schijnt er vooral haar werk te willen van maken
de publieke opinie te manipuleren om zoveel mogelijk ongestoord
te kunnen regeren naar de zin van duistere belangengroepen. En
uit een lange ervaring weten wij dat vooral Vlaanderen van zo'n
beleid alles te duchten heeft. Vlaanderen kan maar hopen zijn
rechtmatige plaats in deze staat te veroveren in de mate dat het
volk werkelijk vat heeft op het landsbeleid.
De strijd tegen deze regering zal meer dan ooit een strijd zijn
tegen elke vorm van bevoogding, tegen de cynici die mooie woorden misbruiken om kwalijke ladingen te dekken, tegen partijen
die zich ten onrechte « volks » noemen. De oude strijd voor de bevrijding van ons volk, in een beslissende fase.
Paul Martens.

vrouwenprotest
Ter gelegenheid van de voorlezing van het regeringsakkoord, hebben alle vrouwelijke volksvertegenwoordigers en senatoren solidair hun ongenoegen uitgedrukt.
Toen eerste-minister Eyskens de tribune besteeg, hebben
zij allen de zaal demonstratief verlaten.
Hiermee wilden zij protesteren tegen de totale afwezigheid van vrouwen in de regering. Zij mochten hierbij
op de steun rekenen van de nationale Vrouwenraad en
van talloze vrouwen in Vlaanderen.
Ook de mannelijke collega's lieten zich niet onbetuigd.
De Volksunie heeft het signaal ingezet met een applaus
dat, gezien het begeleidend geroep, zeker niet voor Eyskens was bestemd. De PVV bracht ons een staande ovatie.
Ook de regeringsverklaring zelf is een zware ontgoocheling voor de vrouwen. Een paar holle frasen en vage
beloften is alles wat de regering ten aanzien van 53 %
van onze bevolking heeft aan te bieden.
Maar de demonstratie van dinsdag heeft duidelijk bewezen dat de vrouwen zich niet onbetuigd zullen laten.
nelly maes,
volksvertegenwoordiger.

DEZE « SOCIALIST » IS GEVAARLIJK
De Brusselse BSP-bourgeois Henri Simonet kreeg In de regering van Ey&kens II op
economisch gebied ook bevoegdheid over Vlaanderen. Het is een man die de Vlamingen geen goed hart toedraagt, een patriot van Ie Grand-Bruxelles de l'Avenir. Hij zal
zijn macht gebruiken om de greep van Bruxelles op het Vlaams-Brabantse omi,meland
te verstevigen. Daarvoor zal hij zich best weten te verstaan met die andere « zakelijke^»
Brusselse krokodil in de regering : Paul Vanden Boeynants. En de « Vlaamse » CVPers en BSP-ers slikken dat allemaal...

de unitaire contra-reformatie
is begonnen...
Eindelijk is er dan toch een regering gekomen. Zij zal vanavond
laat wel het vertrouwen krijgen van de volgzame mandatarissen
der regeringspartijen. Terwijl wij deze regels tikken dommelt
het «debat » over de regeringsverklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers lusteloos verder. De woordvoerders van de
oppositiepartijen vuurden herhaaldelijk rake pijlen af, stelden
scherpe vragen, maar op de banken van de meerderheid roerde
geen mens. Het parlement is niet langer meer een plaats voor
dialoog. De regering rekent op haar meerderheid en beschouwt
het debat in openbare zitting slechts als een onvermijdelijke formaliteit. Het cynische regeert, de oppositie telt niet mee, ook al
zijn haar argumenten nog zo pertinent.
De oligarchen van de CVP en de BSP, die zichzelf zonder verpinken nog « demokraat » durven noemen, zullen een beleid voeren dat ingaat tegen de wensen van een groot deel van de bevolking, zonder rekening te houden met de oppositie, zonder zelfs
rekening te houden met de eigen politieke achterban.
Het is alsof wij willen terugkeren naar de feodaliteit, een bureaukratische dan.
Hoeft het nog gezegd dat Vlaanderen van deze regering niets te
verwachten heeft ? De « uitbouw van de regionalisering » wordt
alleen nog met de lippen beleden door een eerste-minister die
anders handelt dan hij spreekt. Vlaanderen is op tal van gebieden
nog steeds de eisende partij, maar de regering beschouwt dit als
totaal onbelangrijk. Meer dan ooit zullen Brusselaars — en welke
dan nog ! — het beleid bepalen. De bevoogding wordt strakker
dan ooit, de unitaire contra-reformatie is begonnen. Zij zal mislukken, dat is onze oprechte overtuiging, maar het betekent ook
dat het bewuste Vlaanderen méér dan ooit op zijn hoede zal moeten zijn. Dat wij allen bereid moeten zijn tot een hernieuwde harde strijd, in het parlement en ook — het kan nu niet anders meer
— daarbuiten !
Namens de Volksunie kwam
partijvoorzitter Frans Van der
Eist op de Kamertribune de
fundamentele Vlaamse kritiek
verwoorden op het tussen CVP
en BSP afgesloten regeerakkoord. Hij aarzelde niet dit programma de blauwdruk te noemen van een conservatief, van
een werkelijk reactionair beleid.
In zijn inleiding wees hij erop hoezeer de wijze waarop het
parlement naar huis werd gestuurd en de nieuwe regering
door allerlei machinaties achter gesloten deuren werd voorbereid, onze parlementaire demokratie in de ogen van het
brede publiek hebben gecompromiteerd. « Het nieuw gekozen parlement, de gekozenen
des volks, kregen geen schijn
van kans om de volkswil tot
uiting te brengen » aldus de
voorzitter. « Zij weten niet
eens wat er gebeurt, zij tellen
niet mee, en de kiezer krijgt
de indruk dat ook hijzelf niet
meetelt en dat er geen rekening gehouden wordt met zijn

mandataris. Weldra zullen wij
de klachten horen over de crisis van het regime. Bij wie ligt
de schuld ? »
« Wat ons in hoge mate verontrustend en onheilspellend
voorkomt » aldus mr. Van der
Eist « is de wijze waarop een
beperkt aantal mensen — waarvan de verantwoordelijkheid
niet eens aan het daglicht
treedt door het geheim dat hun
onderhandelingen omgeeft —
de volkswil op de meest willekeurige wijze miskennen en
weigeren er rekening mee te
houden.
Geen enkele journalist, geen
enkele kommentator, geen enkele politieke mandataris heeft
bij mijn weten de uitslag van
de verkiezingen anders geïnterpreteerd als een duidelijke aanwijzing dat het kiezerskorps
verder wilde gaan op de weg
naar de autonomie der gemeenschappen. Er is daarbij niet alleen de vooruitgang aan te stippen van de federalistische partijen, maar ook het feit dat zowel de CVP in Vlaanderen als

de PSB in Wallonië zich aan
het kiezerskorps voorgesteld
hebben als voorstanders van
een verder doorgevoerde regionalisering. Met deze duidelijk
gemanifesteerde en door iedereen erkende wil van het volk
wordt geen rekening gehouden.
Het is iedereen opgevallen
dat bv. in vergelijking met de
regeringsverklaringen door de
eerste-minister afgelegd tijdens
de vorige legislatuur niet alléén
de klemtoon verlegd is, maar
dat de centraliserende strekking en de opzet zoveel mogelijk het unitarisme te handhaven in tal van punten onmiskenbaar is.
Er zijn dus — grotendeels
achter de schermen — krachten aan het werk die op ondemokratische wijze een reaktionnair, konservatief beleid
opdringen en kimnen opdringen.
Vlamingen bedrogen
« Wat thans gebeurt, de onmiskenbare koerswijziging, is
voor ons Vlamingen een uiterst
pijnlijke en zwaarwegende gebeurtenis.
Wij komen uit het avontuur
van de grondwetsherziening als
de grote gefopten.
De Vlamingen hebben de
grendelprocedures aanvaard, de
alarm-procedure
onderschreven, aan hun meerderheid verzaakt, het pariteitsbeginsel aanvaard, de vrijheid van het gezinshoofd te Brussel ingevoerd.
Zij hebben de eerste-minister
geloofd die hen sprak van regionalisering, van autonomie,
van een tot rijpheid gekomen
federalisme.
Voor hen is het pijnlijk moment aangebroken om er zich
rekenschap van te geven dat zij
bedot werden. Dat nu zij de
prijs betaald hebben hen de
koopwaar geweigerd wordt. Zij
hebben voor goed hun meerderheid prijsgeven, en nu keert
men terug naar het unitarisme.
Dat is het grote bedrog dat
moet aangeklaagd worden ».
(Vervolg blz. S>
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ben ? Terecht mogen wij de
verwachting
koesteren dat onze franstalige
landgenoten
als
goede Europeeërs zich niet aan
enkele stukken grond zullen laten en dat zij daarenboven, zoals het goede Belgen
betaamt,
aan de talrijke Vlamingen
in
Wallonië een brede waaier van
faciliteiten zullen
toekennen.

dat dit vlug duidelijk zal worden, wanneer er daar in dat
verre land amnestie zal worden
verleend, zoals dat vroeger gebeurde in andere landen,
en
dat amne.'itie in België, 27 jaar
na de wrede feiten nog steeds
een door de zgn. grote politieker s genegeerd woord is. Zouden ze over Pakistan niet liever zwijgen ?
Tot slot nog dit berichtje, in
de kranten
in een
verdoken
hoekje gepubliceerd : België zal
wapens gaan leveren aan Libanon. En... maar luid
roepen
over mede. Dat zal men zeker
niet bereiken door het wapengekletter
met wapens van de
FN-fabrieken,
gelegen te Herstal in het vredelievende
flaat
me niet lachen)
België.

K.C. te

W.S. te

engij
bodemromantiek
De uitlatingen van Flor Gammens in « Ten huize van... »
hebben me gesterkt in de overttiiging van het volgende.
Na de oorlog is er hier een
generatie
Vlaamse
meelopers
aan bod gekomen
die, belast
met het odium van « slechte
vaderlanders
» alles
gedaan
hebben om de
grijnslachende
franskiljonse
tegenspeler
ter
wille te zijn.
Bij het verwijt « zwarte »
of 8 Hitlerknecht
» krompen ze
ineen, en dus maar alles gedaan om te laten zien dat ze
Qoei Belgen waren, en « Belg »
5at betekende
dan toch in de
eerste
plaats
franssprekende
Belg,
nietwaar.
En het verwijt
« bodemrqmantiekers
» volstond om uit
« breeddenkendheid
» en rekenend op de dankbaarheid
van
de franstaligen » hele Vlaamse
dorpen en gemeenten
in handen van de franskiljon
te spelen, met zo'n gewilligheid
dat
deze laatste vaak zijn
verwondering nauwelijks
kon verbergen.
Deze ruggegraatloze
Vlamingen hebben op die wijze Vlaav^
deren zelf, de spreekbuis
van
het echte, zelfbewuste
Vlaanderen was op dat ogenblik uitgeschakeld door een
onmenselijke repressie die er niet zozeer op gericht was oorlogsmisdadigers en medewerking
met
de vijand te straffen, maar wel,
in de allereerste plaats Vlaanderen monddood te maken. Het
volstond in die tijd het woord
« federalisme » uit te spreken
om verdacht te zijn
(wanneer
gaat men al de dwaze
artikels
uit de « weldenkende » pers van
die tijd eens opnieuw
publiceren ?).
De tijd is gekomen dat wij
van de franstaligen
eisen dat
zij even « breeddenkend
» en
« grootmoedig » zullen zijn als
onze
jammerlijke
Vlaamse
kleurpolitici
het destijds
geweest zijn en dat zij ons zullen
teruggeven al wat zij van ons
met een royale « soyons bon
prince » geste gekregen
heb-

Vilvoorde.

het verschil
Als men sommige
kranten
mag geloven is er te Pakistan
een repressie aan gang van het
ergste soort. Mensen worden in
het publiek afgeslacht als dieren. Al wie maar enigszins verdacht schijnt
te zijn,
wordt
aangehouden en na veel schoppen en slagen achter de zware
celdeuren
van een
stinkende
gevangenis gestopt. Hetgeen er
daar verder nog gebeurt
zou
met geen woorden te beschrijven zijn.
Als ik dat zo allemaal
lees,
dan kom ik tot de
vaststelling,
dat de Pakistaanse repressie zo
al één van de ergste en verschrikkelijkste
moet zijn sedert
27 jaar. Inderdaad, het was toen
dat er zich in België
dezelfde
tonelen
hebben
afgespeeld,
waardoor duizenden hun leven
lang fisisch en moreel
werden
geteisterd en waarbij 247 personen officieel door de kogel
of met andere
moorddadige
middelen werden ter dood gebracht. Ook dat gebeurde vaak
met publiek
erbij, dat
even
hard hijgde van opwinding
als
het Pakistaanse,
(zie
G.V.A.
van 21.12.71).
Met recht en reden
schrijven
de kranten met
verontwaardiging en af grijnzen over hetgeen
thans in Pakistan gebeurt. De
groten van de wereld
spreken
hun afschuw uit en roepen op
tot stopzetten
van de moordpartijen. In 1945 hebben zij dat
niet gedaan.
En toch... denk ik dat er een
verschil is tussen België 1945
en Pakistan 1971. En ik denk

slivovitch
De opperste Sovjet
besloot
haar zitting onder
partijsekretaris
Gastonnoff
Broekventvitch, met het zingen van het
Wolgalied.
Door vijftien
beroepssjacheraars
werd
beslist
over ons en... zonder ons, zoals
het in een
super-demokratie
past. Een ontioerp van U Kase
ingediend door kameraad
Kopkophsky en Ajichoff
Sardinnovitch inhoudende
het
verbannen van alle Menapiërs
naar
Siberië,
Menapiërs
die door
hun wansmakelijke
keelgeluiden zelfs tot in de Senaat de
fijngevoelige
oren van de Belgen van het Zuiden
teisteren.
Edomdoff Slivovitch, een piert*
tere, als hij niet onder de invloed is van zijn
achternaam,
wees de leden van de bende op
het gevaar van zulk een maatregel.
De Menapiërs leveren 100 %
van de Stakannovisten,
vergaren honing met kuipen, en waar
gaat de honing naar toe ? Ik
vraag het U ?Alzo .sprak kameraad Slivovitch.
De Menapiërs
moeten
blijven.
De
rechter
vleugel uaTi de opperste
Sovjet
bestaat uit 70 % doeners
en
30 % parasieten.
De doeners
maken zich bezorgd over de
ziel van het kind.
Iedereen
vraagt zich af waarom ? Eens
die kinderen volwassen
worden
zij door diezelfde
doeners in
zak en as gezet onder de kundige leiding
van
Quasimodo
Hoebenkoff.
De
Partijsekretaris
Broeicventovitsch
wordt
voor leep aanzien
maar
hij
weet niet, en met hem helaas
zovele Vlamingen, dat een on-

C.M. te

—• Bovenal
vertrouw
Eyskens
— Voerstreken
zijn er om te
verfransen
— Taalwetten
om met « liberté » te
overtreden
— Begrotingstekorten
zullen
Vlamingen
betalen
— Hun geld werp je in Waalse
putten
— Kom zelf zoveel mogelijk op
teevee
— Sensureer verder alle nieuwe ideeën
— De kleine man zuig je uit
en hou je aartsdom
— Lucht, water en zee moet je
bevuilen want het groot-kapitaal gaat voor alles
— Vlucht amnestie en federalisme,
Amen.
VUJO-Knokke-Heist

in het offensief gaan
Voor de tweede maal (of is
het reeds de derde maal?) werd
een Vlaamse delegatie door een
Vlaamse eerste minister aan de
deur gesmeten. Welnu een beweging kan niet de
overwinning behalen met
organisaties
die regelmatig buiten
vliegen.
Men moet de moed
hebben
mislukkingen
te erkennen
en
er de besluiten uit trekken
:
de huidige Vlaamse
organisaties zijn niet in staat de politieke toestand grondig te beinvloeden. Dus moeten zij vervangen worden door andere die
met meer radikale middelen de
Vlaamse problemen moeten oplossen.
Het ontbreekt
de
Vlaamse
leiders werkelijk
aan
verbeelding en initiatief. Onze
vijanden zijn heel wat aktiever
en
vindingrijker
dat zij : zie rnaar
hoe zij, in een handomdraai, de
verkiezing
voor de
Federaties
tot eigen voordeel hebben aangewend.

GENT :

Onder het motto « Wil jij het ook veranderen ? » richt
het Dosfelinstituut te Mechelen op 17 en 24 februari en
op 9 en 16 m a a r t 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, m a p 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 m a a r t : urgente doelstellingen in functie
van de vrouw. Het standpunt van de partijen (paneel).
Hoe daarop inwerken ?

WfiffilïïiiPmTOBiffl
KOELTOGEN
KOELKAMERS
DIEPVRIEZERS
o.Q. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE

OEPVRIESTUNNÊI^
KAMIONKOELING
WINKEUNRICHTINGEN

opleiding gemeentemandatarissen,
provincieraadsleden

ETN JEÜRISSEN PVBA
DeV\/interstraat24
Borgerhput/Antv/erpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31

en geïnteresseerden

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 van 160 fr. voor de 4 zondagen op P.R.
n" 37.91.48 van de A.S.L.K. te Ledeberg, voor
rekening n° 165.773.4057 van het DOSFELINSTITUUT OOST-VLAANDEREN. Ledeberg.
— Mogvn 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 ».

EN VOEDINGSNIJVERHEID

programma
— Zondag 6 februari :
Huisvuilverwerking.

Tervuren.

« tien geboden van
een cvp-minister »

politieke
vorming

politieke bewustmaking
van de vrouw
lentecyclus

Molenstede.

recht aangedaan aan één enkele een bedreiging is voor allen.
Dit ontkennen
leidt
regelrecht
naar slavernij.
Hij is bereid
met de Doeners,
vierduizend
Vlamingen over te leveren aan
wie ? aan wat ? waarom ? Om
het uiteindelijk
bewijs te leveren dat de Vlamingen
géén
klootjesvolk
zijn maar simpelweg
lafaards.

De Franssprekenden
in het
Vlaamse land worden
gebruikt
om stelselmatig
Vlaamse grond
te veroveren. Maar in Wallonië
leven toen duizenden
Vlamingen waar niemand zich om bekommerd.
Onder de laatste oorlog was
men begonnen met de organisatie van deze uitgeweken
Vlamingen, doch na de oorlog is
alles weer
opgegeven.
De Vlaamse
leiding
moet
voor de in Wallonië
wonende
Vlamingen dezelfde
faciliteiten
opeisen die de
Franssprekenden
in randgemeenten
verkregen
hebben.
Waarom
hebben
de
meeste Vlaamse politiekers
dit
nooit gedaan ? Waarom
hebben
de Vlaamse verenigingen
die
organisatie nooit in het
leven
geroepen ?
H.B. te

Antwerpen.

taaipariteit
nationale bank
In onze Nationale Bank zijn
er onder de 10 hoogste
ambtenaren 5 Nederlandstaligen.
Alles schijnt dus perfekt in orde
op
taalgebied.
Als men echter het telefoonboek van Brussel
raadpleegt
vindt men voor 3 onder deze 5
« Vlamingen » de volgende gegevens : 713705 Malaise Elisabeth (Direkteur), 90 av. N Plissart B 15 ; 265794 Jordens Maur.
(schatbewaarder)
36, sq. Centenaire Gansh. B 8 ; 437385 Mertenstens de Wilmars J. (Economisch adviseur)
228, av. W
Churchill B 18.
3 op de 5 vinden het dus te
min hun adres in het Nederlands te
vermelden.
In feite bevinden er zich aan
de top van de Nationale
Bank
slechts 2 Vlaamsvoelenden
en
8 fransvoelenden.
U kunt zich
dan ook inbeelden welke
geest
er in werkelijkheid
heerst in
ons
Emissie-Instituut.
Wanneer federalisme,
ook op
financieel
gebied ?
K.N te

Anderlecht.

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.

Inleider : dhr. V a n d e w a t t y n e , provincieraadslid.
— Zondag 20 februari :
Sociale huisvesting.
Inleider : dhr. G. Golsteyn, sekretaris Nationaal Instituut van de Huisvesting.
— Zondag 12 maart :
Agglomeraties en federaties v a n 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 d<e Voer (met dia's)
W. Kuijpers, lid van de K a m e r (Herent).
— Voerstreek
en a-sociale
taaldwang
P. Martens, journalist (Merelbeke).
— Een getuigenis uit de
Voerstreek
R. Boff e, 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 dè Celleslaan 32. 2520
Edegem of op rekening nr. 17.30.17/4073 van
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas voor rekening van de Vlaamse Kring, Nee'-hotstraat
14, Turnhout.
Telefoon L. Van Huffelen : 03/49.43.11.
Telefoon Vlaamse Kring : 014/448.93.
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de unitaire contra-reformatie is begonnen...
(Vervolg van blz. 1)
« De cultuurautonomie blijkt
meer en meer een schim » aldus mr. Van der Eist, « op de
uitvoering van artikel 107 quater wordt de domper gezet en
het « Brussels statuut » dat aan
de "Vlamingen werd voorgespiegeld als een tegenprestatie van
hun toegevingen op nationaal
vlak, is een totale mislukking
geworden, zoals de Volksunie
had voorspeld ».
brussel wordt
lachende derde
« De bezorgdheid van de regering voor Brussel, die in de
regeringsverklaring tot uiting
komt, is geenszins uitgegeven
door enige bekommernis voor
de fopperij waarvan de Vlamingen te Brussel het slachtoffer zijn. Integendeel worden
de Brusselaars gesust en gevleid en wordt hen voorgespiegeld dat Brussel geroepen is
om het derde gewest in België
te worden.
Wanneer aldus Brussel uitgebouwd wordt tot de derde
macht in de staat, wordt de
minderheidspositie waarin de
Vlaamse meerderheid gedrongen wordt duidelijk. Meer en
meer evolueert de zgz. staatshervorming in een voor de Vlamingen onaanvaardbare richting.
Wij hebben steeds gezegd en
herhaald dat wij bereid waren
naar 'n evenwicht te gaan tussen
Vlaanderen en Wallonië, tussen
de Vlaamse, de Nederlandstalige gemeenschap en de Waalse,
de Franstalige gemeenschap, in
een federale staat waarin de
twee gemeenschappen evenwel
over de ruimst mogelijke autonomie zouden beschikken. Wij
kunnen of zullen nooit aanvaarden hetgeen zich thans aftekent : de voorafbeelding vinden wij in de samenstelling
van het overlegorgaan tussen
de gewestelijke Raden waarin
15 Vlamingen zullen zetelen tegenover 30 Walen en Brusselaars ! ».
chaos
In zijn tussenkomst wees mr.
Van der Eist nog op de onvoorstelbare chaos die geschapen
wordt door de oprichting van
talloze nieuwe instellingen met
overlappende
bevoegdheden.
Dit heeft niets, maar dan ook
niets gemeens met het federalisme dat wij voorstaan. « Wat
wij in dit imbroglio missen en
wat voor ons steeds essentieel
is geweest is en blijft een publiekrechterlijke struktuur voor
de Vlaamse gemeenschap ; een
Vlaamse deelstaat met een eigen wetgevend orgaan, met een
eigen uitvoerende macht en
met eigen financiële middelen ».

Hij hekelde verder zeer
scherp het schandelijke gesjacher met de Vlaamse Voerstreek en de manifeste benadeling van Vlaanderen inzake
economische expansiekredieten.
Ondanks dubbelzinnige beloften ziet het ernaar uit dat de
tweede regering Eyskens op de
weg, ingeslagen door de vorige
regering, zal verder gaan.
Nadat hij nog diverse andere
punten uit de regeringsverklaring kritisch onder de loep had
genomen, besloot partijvoorzitten Van der Eist als volgt :
« Deze regeringsverklaring met
het daaraan gehechte program-

ma is zeer uitgebreid en chaotisch. Het is onmogelijk alle
punten daarvan te behandelen
in één tussenkomst. Ik heb ook
reeds een te lange ervaring met
regeringsverklaringen en -programma's om niet te weten wat
vele van deze beloften waard
zijn... En het zijn precies de
punten die de Vlamingen aanbelangen die gewoonlijk dode
letter bleven ! Wij kunnen deze
regering geen vertouwen schenken, nog minder dan m 1938.
Wij weten dat wij op de weg
naar de ontvoogding van Vlaanderen deze regering zullen moeten bestrijden. Wij zullen ze
bestrijden ! ».

Opnieuw meer dan 200 nieuwe « Wij «abonnees op vijf dagen
tijds. Hoeft het nog gezegd dat wij tevreden zijn over het verloop
van de abonnementenslag 1972. Wij hopen alleen dat het ÏO nog
een aantal weken mag doorgaan (werven voor <t Wij » is eigenlijk
een bestendige taak voor alle kaderleden) en dat de schare der
aktievelingen nog mag aangroeien. Inmiddels van harte dank voor
de geleverde inspanningen. En wij begroeten vandaag met veel
genoegen de intrede van volksvertegenwoordiger Raskin in d«
club der 20 topwervers. Wie volgt ?

« wij » gaat er op vooruit
top 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
13.
14.
16.

19.
20.

Joris Depré (Tervuren)
Jef Vinex ( Erps-Kv^erps)
Laurent De Backer (St. Katharina-Lombeek)
Albert Aendenboom (St. Niklaas)
Piet De Pauw (Vurste)
Leo Van Hoeylandt (St. Niklaas)
Marleen Schouteden (Leuven)
Jacqueline De Caster (Ledeberg)
Edward De Schrijver (Gent)
Jozef Labaere (Kortrijk)
Marcel De Boeck (Vilvoorde)
Gustaaf Van Looveren (Wommelgem)
Ferre De Beuckelaer ( Kontich)
Mieke Op de Beeck (Koningshooikt)
Evrard Raskin (Eigenbilzen)
Cor Bouchet (Opglabbeek)
Jaak Gabriels (Bree)
Fernand Schreurs (Hasselt)
Jan Verbeke (Mariakerke)
Jan De Wit (Hombeek

57
46
40
36
25
24
23
21
19
19
18
18
16
15
15
14
14
14
13
12

de verwarde <( nacht van laken »

Een stier in het parlement : simptomatisch voor het geringe respekt voor deze hoge instelling hij het publiek. Maar wie is er de
schuld van ?

niet in brussel
Het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel (VVO) spreekt
zich uit voor de vestiging van de zetel van de Raad voor de nederlandstalige kultuurgemeenschap in een Vlaamse stad.
Het VVO meent dat wij Brussel nog steeds moeten blijven opeisen als de meest zuidelijke stad der Nederlanden, en dat het als
zodanig deel zou moeten uitmaken van het ekonomisehe gewest
Vlaanderen, doch het stelt vast dat dit laatste niet het geval is.
Mede rekening gehouden met de verkiezingen van 7 en 21 november 1971 waarbij Brussel een sterk antivlaams gelaat heeft vertoond, is het de mening toegedaan dat de zetel van de Raad voor
de nederlandstalige kultuurgemeenschap voorlopig niet in Brussel
kan gevestigd worden.

Zeventien maanden na de feiten is deze week het proces begonnen tegen de negen Vü-plakkers, die te Laken een plakkersrel
hadden met FDF-militanten.
Sommige kranten beschuldigden de VU-mensen dadelijk van
moord (vooral « Le Soir » liep hier hard van stapel). Georgia
kreeg een massaal bijgewoonde begrafenis, er werd een fondsGeorgin gesticht en de man kreeg zelfs een gedenksteen in het
door het FDF bestuurde Schaarbeek.
Op de kernvraag : was Georgins dood het rechtstreeks gevolg
van de vechtpartij, is tot op heden geen duidelijk antwoord gekomen. De wetsgeneesheren zijn het er niet eens over geworden.
Het vooronderzoek en de eerste zittingen van de rechtbank hebben evenmin klaarheid gebracht. Uit alles blijkt dat het hier louter om een toevallige samenloop van omstandigheden gaat, dat
er van enige voorbedachtheid geen sprake kan zijn en dat er zeer
grote twijfel bestaat nopens de werkelijke doodsoorzaak. Al die
twijfels kunnen in een normale rechtspraak slechts spelen in het
voordeel van de beklaagden. Juridisch gezien is het incident van
Laken reeds na de eerste gerechtszitting totaal vastgelopen.
Volgende week zullen wij aan dit proces een apart artikel wijden. Wij hopen inmiddels dat de Brusselse rechtbank in alle objektiviteit haar taak zal verrichten.

levende demokratie...
Nu onze nieuwe regering geinstalleerd is en daarmee de ganse
verkiezingsklucht,
die oud-premier, formateur en nieuwe premier Gaston Eyskens eigenmachtig op gang bracht, haar beslag
gekregen heeft, is het zonder meer
duidelijk dat overal in dit land
een sterke droesem van onbehagen achtergebleven is. Deze onvrede stoelt in de eerste plaats op
het feit dat een handvol partijbonzen er in slaagde tegen de
algemene federaliserende tendens
van de verkiezingsuitslagen in een
kabinet te installeren, waarin het
Brusselse
unitarisme
(Vanden
Boeynants, Simonet) de sleutelpozities in handen kreeg. De politieke kommentatoren
van alle
kranten noteerden « dat het nieuwe kabinet minder regionaal zal
denken dat het vorige ».
Een tweede, in onze ogen even
rampspoedige vaststelling als men
het oor een beetje te luiteren legt
waar mensen samen komen en
met elkaar praten, is dat de ganse
operatie-Eyskens de parlementaire demokratie in ons land en de
demokratie in het algemeen, een

gevoelige klap heeft toegebracht.
De vertechnokratisering
en de
groeiende ingewikkeldheid
van
onze samenleving, werkt op zichzelf reeds sterk de vervreemding
tussen de burgers en de organen
van besluitvorming in de hand.
Het aantal niet-aanwezige staatsburgers, niet-aanwezige syndikalisten, niet-aanwezige consumenten, groeit met de dag omwille
van de toenemende onoverzichtelijkheid van de problematiek, die
als tegengewicht om een korrekte
en heldere informatie roept. Het
ontbreken van deze informatie
heeft als onvermijdelijk
gevolg
'n voortschrijdend gevoel van onmacht, dat overslaat in een volkomen onverschilligheid. Ongemerkt,
maar vlugger dan gevreesd gaan
we naar een ideale voedingsbodem voor een
kolonelsregime,
waar Grote Broer in feite oppermachtig en onaantastbaar regeert.
Het stukje komedie dat de afgetreden regering-Eyskens gedurende drie maanden heeft opgevoerd vooraleer zichzelf opnieuw
te installeren binnen volledig gesloten salons, heeft dat beklem-

mende gevoel van onmacht en
nutteloosheid bij de burgers sterk
geaccentueerd. Het is onze grote
vrees dat eventuele nieuwe verkiezingen voornamelijk één partij
ten goede zou komen, namelijk
die van de thuisblijvers en de ongeldige stemmen.
Titels in de kranten als « de geheime Eyskens-Leburton
dokumenten », « partijkongressen slikken gelaten het
regeringsakkoord » en « bijeengeroepen kongres mag geen iota aan de regeringsafspraak veranderen », spreken boekdelen over de inspraaken demokratiekanalen binnen de
CVP en BSP. De slogan « levende demokratie » werd niet door
de Volksunie uitgevonden. Maar
zonder inhoudsloze woordkramerij
bouwde de Volksunie in de voorbije jaren wel een statutair vastgelegde open
inspraak-struktuur
op, die ook voortdurend werkelijk
functioneert. De maandelijks vergaderende afdelingsbesturen in de
Vlaamse
gemeenten
zenden
prompt iedere maand hun afgevaardigden voor gemeenschappelijk beraad naar de respektievelijke arrondissementsraden. En uit

elke arrondissementsraad komen
de afgevaardigden iedere 2e zaterdag van de maand te Brussel samen in een partijraadsvergadering met de gekozen parlementsleden en het partijbestuur. Op deze wijze wordt een permanente
dialoog met alle informatie van
de bazis naar de top en van de top
naar de bazis gewaarborgd. Op die
wijze kan men in de Volksunie
verwezenlijken dat bvb. het recente « memorandum over onderwijsbeleid », de resultante is va,n
wat aangaande schoolbeleid in
Vlaanderen binnen de Volksunie
leeft van Maastricht tot De Pa nne.
Als het waar is dat de Volksunie
bestaat om langs een sociaal en
federaal georganiseerd Vlaanderen de maximale kansen te schenken aan iedere Vlaming in het
wordende Europa, dan wordt het
ook met de dag duidelijker dat
haar open strukturen wellicht de
redplank worden voor onze bijna
gewurgde demokratie.
guido delang,
voorzitter van de partijraad.
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regering nu ook al voor militaire opleiding van militaire kaders, rechtstreeks betrokken in het Midden Oosten-konflikt.

belgische
nieuwe
wiskunde
(ra.v.h.) Eyskens volgens
«La Libre Belgique» (20/1)
op de hoofdraad der CVP :
« Wat betreft de streekkredieten houdt men zich aan
de verdeling 58 (Vlaanderen), 42 (Wallonië) en één
miljard voor Brussel maar
gelet op het feit dat de sectoriële kredieten blijven wat
ze zijn, komt dit praktisch
op de pariteit neer ».
Intussen zijn er 24 p.c.
werklozen in Vlaanderen en
8 p.c. in Wallonië.
De Belgische wiskunde
blijft : één Waal = twee
Vlamingen,
Wedden dat de CVP in
haar kranten zal doen blokletteren : Vlaanderen bekomt 58 % van de streekkredieten !

wapenhandel
en milif-aire
opleiding
De Libanese regering heeft
voor een bedrag van 150 miljoen fr. 17.000 handmitrailleurs in België gekocht.
Daaraan is ook de opleiding
verbonden van een tiental
Libanese officieren te Lombardsijde, waar ze vooral
met de luchtafweerartillerie
vertrouwd worden gemaakt.
Waarschijnlijk opdat de Libanese
luchtdoelartillerie
beter de door Amerika aan
Israël geleverde Phantomstraaljagers zou
kunnen
neerschieten.
Na de — officieel gelogenstrafte — wapenhandel zorgt
onze onvolprezen Belgische

perssplegel
De regering Eyskens is dood.
Leve de regering Eyskens.
Hoewel de vivatkreten maar
magertjes klonken in de meeste kranten. De kommentaren
doen eerder denken aan « een
kindeke van de dood » waarvoor sommigen de « kerkhofblommen » al klaar zetten van
bij de geboorte. Hoe preuts
Eyskens zijn pauwenkrop ook
stak bij de « historische » zitting van de regeringsverklaring, niet hij maakte geschiedenis maar de jonge stier die
de rollen omkeerde en de Belgische parlementaire AugiasBtallen wilde zuiveren van ijdel
gepraat en valse beloften.

exit depaepe
Tot verrassing van velen is
Placide Depaepe van Gentbrugge geen minister meer.
Hij was nochtans een van
die ministers waarvan men
kan zeggen dat hij goed
thuis was in de materie
waarvoor hij verantwoordelijk was (Sociale Voorzorg).
Er wordt nu gefluisterd dat
Placide zich de vinger in het
oog heeft gestoken bij de
laatste verkiezingen te Gent.
Op de laatste verkiesbare
plaats van de CVF-Kamerlijst liet hij Adhemar Deneir, zijn sekretaris en tevens schoonzoon van CVPsenator Pede, volgens alle regels van de nepotische kunst
parachuteren. Op die manier
werden de ambities van een
zekere Wilfried
Martens
vakkundig
gedwarsboomd
en dat nam « men » niet aan
de CVP-top. Of deed men
maar alsof ?

mars
op brussel ?
Elders in het blad (p. 8)
vindt u een echo van de beroering in Vlaamse middenstandskringen over de elektriciteitstarieven. Dinsdagavond ging daarover in de
Brugse «Concordia» ook een
NCMV-vergadering door. Er
waren weinig NCMV-ers
maar veel leden van de

kele ogenblikken rust op de
rode Senaatstapijten naast de
bibliotheek.
» Moedige huisbewaarders en
militaire politie namen de stier
intussen bij de weliswaar kleine horentjes. Met man en
macht werd het opnieuw van
de trappen geloodst. Regelrecht
naar het wachtlokaal van de
militair'e politie, die intussen
enkele boeren, niet zonder
weerstand, naar hetzelfde oord
had gebracht ter ondervraging.
De stier, hij loeide voort.
» Tussen enkele leden van de
Brusselse politie en de hh. De
Facq en Babyion (beiden VU)
werden intussen boze woorden
gewisseld. Die twee Kamerleden wezen de politie de deur.
en onderstreepten dat zij in het
Parlement onbevoegd waren.
De jonge stier werd even later aan een vereniging voor dierenbescherming toevertrouwdr>.

het laatste nieuws
Bij alle « historische » gebeurtenissen verschilt de versie wel naargelang de bron die
men er op naslaat. De sappigste beschrijving van Minos De
Stier en zijn Blijde Intrede te
Brussel vonden we in deze
krant.
« Het Parlement heeft na zes
maanden gedwongen rust zijn
eerste corrida achter de rug.
De s'enatoren hadden nog maar
pas in hun arena plaatsgenomen toen enkele boze landhouioers de Wetstraat als wei en
neerhoi kozen. Met een blauwe
bestelwagen reden zij tot voor
het eerbiedwaardig parlementsgebouw. Twintig man duwden
een eerder onwennig stierkalf
het Parlement binn<en. Drie
huisbewaarders werden in galop omvergerend.
Zonder
« olé's » stormde het beslijkte
dier de treden naar de Senaat
op.
» De h. Eyskens, die op dat
ogenblik de beleidsnota, voorlas, moest zich echter niet met
een Spaanse stierenvechter meten. Het sti<erkalf verkoos en-

« Drukkingsgroep voor Handel en Landbouw ». Die legden de woordvoerders van
de
christelijke
middenstandsvereniging duchtig het
vuur aan de schenen, zodat
zij niet meer wisten op welk
been te dansen. Zoals wel
vaker gebeurt neemt het
NCMV weer een halfslachtige houding aan. Naar wij uit
kringen van Westvlaamse
middenstanders
vernamen
gaat de aktie in elk geval
verder om waarschijnlijk in
maart 1972 een hoogtepunt
te bereiken in een gezamenlijke « mars op Brussel »
van middenstanders en landbouwers uit alle gewesten.
Dat belooft !

decentraliseren
(i) De Volksunie heeft
zich uitgesproken voor Antwerpen als zetel voor de
nieuwe Vlaamse Ekonomlsche Raad en voor Mechelen
als zetel voor de nieuwe
Kultuurraad.
Decentraliseren en alles te
Brussel houden heeft inderdaad geen zin.
Het spreekt echter van
zelf dat de Volksimie de
oud-Vlaamse stad Brussel
niet prijsgeeft. De beste manier om dit niet te doen is
te zorgen dat Vlaanderen
ekonomisch en politiek sterk
wordt en daarvoor past o.m.
decentralisering.
Verder is overdreven centralisering in één stad meer
een Romaans dan een Germaans verschijnsel en is het
best ook in Vlaanderen niet
alles te centraliseren. Nederland heeft Den Haag naast
Amsterdam,
Zwitserland
Bern naast Zurich, Duitsland Bonn naast Berlijn, de
Verenigde Staten Washington naast New York.
Welke rol speelt trouwens
thans nog een afstand van 20
of zelfs 50 km ?

wankele toegevingen inzake de
culturele autonomie.
» En om iedereen duidelijk
te maken dat het gewichtige
regeer documenten voor de partij publicitaire waarde heeft,
werd het dadelijk in extenso
door de officiële socialistische
pers verspreid.
En wij, naïevelingen, die ons
lieten wijsmaken dat in dergelijke gewichtige aangelegenheden als het aantreden van een
nieuwe regering de primfeur
aan het parlement moest worden gelaten.
» Meteen weet iedereen dat
de kiesstrijd met de verkiezingen van 7 november 1971 niet
werd afgesloten en dat hij niet
alleen in de partijen maar ook
in de regering zal worden
voortg^ezet. Zodat het bestaan
van deze regering wel zeer precair mag worden geacht ».

het voiksbeiang
spectator
En volgens Breyne in dit
weekblad, liggen er onder het
dikke tapijt van de regeringsverklaring een aantal addertjes
te wachten zelfs met verkiezingsgiftanden. Prachtig vooruitzicht voor de boreling.
« Een machtig
document,
waarin alles is voorzien, maar
werkelijk alles. En dat in sommige delen klinkt als een kiesmanifest. In dat opzicht heeft
deze omstandige beleidsbundel
— de omvangrijkste uit onze
geschiedenis — meer waarde
voor de socialistische partij
dan voor de CVP-PSC. De
BSP kon enkele van haar concrete doelstellingen doen opnemen, terwijl de CVP en de
PSC (die de grote zwakheid
hadden elkaar af en toe in de
rug te schieten) het moeten
stellen — htet kan moeilijk anders, gelet op de afwezigheid
van de PVV — met algemene
beloften van goede wil op het
stuk van het onderwijs en met

Waar de druiven nog niet
blauw genoeg zijn voor de liberalen hopen zij de komende
lijden te zien openbloeien tot
een driepartijen regering.
« Anderzijds achten zowel de
socialisten als de christen-democraVen zich de dupe van de
huidige
machtsverhoudingen.
De enen omdat de CVP hen
met de schoolkwestie in de
hoek heeft geduwd, de anderen omdat de socialisten alle
middelen hebben aangewend
om CVP en PSC voor goed van
elkaar te scheiden en meteen
van de BSP de sterksife partij
en dus de leider van het politieke spel te maken.
» Velen in de CVP « vrezen »
trouwens dat het er de partner
alléén om te doen is nu snel
de onpopulaire maatregelen te
treffen die het enorme begrotingstekort oplegt, om vervolgens efen drieledige regering te
vormen met de liberalen en
met de h. Leburton als premier.
In, zulke regering zou de CVP
uiteraard een minderheidspositie bekleden ».

f-ouwtrekken
In de Westvlaamse CVP lopen er nogal wat met een
lang gezicht. Op de « parachutist » Steverlynck na
(geen parlementslid) zit er
geen enkel CVP-parlementslid uit West-VIaanderen in
de regering. Steverlynck zou
de poulain zijn van oud-minister De Clerck. Deze zou
als afscheids-eis gesteld hebben dat Steverlynck een
verkiesbare plaats op de lijst
moest krijgen bij de verkiezingen van 7 november jl.
Toen daartegen nogal geprutteld werd dreigde er
grote herrie. Uiteindelijk
nam Steverlynck vrede met
een niet-verkiesbare plaats,
maar hem werd een staatssekretariaat beloofd. En zo geschiedde ten slotte, tot grote ergernis van oud-minister
Dequae, en van CVP-volksvertegenwoordiger
Lavens
die ook niet zonder enige
ministeriële ambitie rondliep.

onjuiste kritiek
(j) De Nieuwe schrijft
vaak lezenswaardige artikelen. In vorig nummer sloegen ze echter de bal mis
waar ze de Volksunie verweten het parlement niet samen te roepen aan de hand
van dringende interpellaties.
Dit is uiteraard uitgesloten omdat er geen verantwoordelijke ministers zijn
bij een ontslagnemende regering. Men moet dus wel
wachten tot de nieuwe regering er is.
Het is echter opvallend dat
thans alle kranten de gebrekkige demokratie hekelen. De Volksunie parlementsleden doen dit sinds
jaren in het parlement, zonder dat de kranten het ooit
nodig vonden deze kritiek te
vermelden. Deze kritiek zal
thans opnieuw zwaar naar
voor gebracht worden. We
zullen zien of de pers ze
thans zal vermelden.

referentie...
bekrompen
(j) La Libre Belgique vond
het erg dat de eerste-minister van Ierland bij de jongste Europese plechtigheid te
Brussel naast Engels ook
Iers sprak. Alsof het niet
vanzelfsprekend is dat elk
land en volk zijn eigen taal
in Europa wil geëerbiedigd
zien.
Maar ja, de Franstaligen
in België tegenover het Nederlands en het Duits en de
Fransen t e g e n o v e r hun
Duitstalige, Nederlandstalige, Bretoense en Baskische
minderheden kennen deze
elementaire eerbied niet.
Wat ze niet belet vooraf
luidop te protesteren tegen
mogelijke overheersing van
het Engels.

het belang van limburg
Naast Minos de Stier waren
er de Minas die het met Eyskens niet eens waren en elders
solaas zochten, wegvluchtend
voor een Eyskens die volgens
dit blad « geen oog heeft voor
de specifieke charme van de
vrouw ». Dat wordt een geval
voor professor De Batselier.
Met dit « exclusief mannenkabinet » lijkt het wel erg op
« The boys in the band ». Dat
is dan toch een andere minderheidsgroep die erkend is door
Eyskens.
« Betreurenswaardig is ook
het feit dat Gaston Eyskens andermaal een exclusief mannenkabinet
heeft
samengesteld.
Toegegeven dat dte enkele aanwezige dames in het parlement
niet veel kaas gegeten hebben
van de grote politiek, moest
een extra-parlementaire vrouw
met allures toch te vinden zijn.
Maar blijkbaar is de emancipatie van de vrouw in dit land
nog niet doorgestoten tot het
niveau van de poHtitefce besluitvorming. Een en ander is
ook wel te wijten aan het feit
dat de partijen bij de recrutering van het politiek personeel nog steeds geen oog hébben voor de specifieke intellectuele charme van de vrouw ».

grenz-echo
En het daagt nu werkelijk m
het Oosten. De beroering in de
Oostkantons moet werkelijk
ernstig zijn, vooraleer ze zo
stevig doorschoot in dit eerder
konservatief en schrikkerig
dqgblad uit Duitstalig België.
« Het heeft op dit moment
weinig zin ironisch met de vinger te wijzen naar de Oostbelgische PSC en als kind te zeggen : ziejewel !
» Want het affront van het
n^t-benoemen van een nochtans voorziene staatssecretaris

(j) Volgens La Libre Belgique maakte de rede van de
nieuwe staatssekretaris voor
Middenstand, de heer Steverlynck een goede indruk
op de jongste partijraad van
de CVP toen hij zei dat men
over prullen als de Voerstreek moest heenstappen en
er Komen niet moest bij te
pas brengen.
Dat is nog eens een Vlaming met gezond verstand !
Het bracht hem prompt
800.000 fr. jaarwedde als
staatssekretaris op en een
parachutage over alle hoofden van West-Vlaamse CVPparlementsleden heen, waarvan klaarblijkelijk geen enkele bekwaam is om staatssekretaris te spelen.
Of willen die toch de Voer
niet prijsgeven ?

voor Oost-België treft de ganse
Duitse taalgemeenschap.
En
dat heeft met het behoren tot
een partij of met politieke sympathieën niets te maken.
» Gelooft eerste-minister Eyskens dan werkelijk in alle ernst
dat vandaag de dag, in OostBelgië, zelfs de m.efest overheids-vrome burger nog tevreden kan gesteld worden met de
verzekering aan een RTB-reporter : « De Oostkantons liggen ons nauw aan het hart...ï>?
» Men heeft ons al te dïhwifls getroost, en met permissie gezegd, ook belogen, opdat
we dergelijke
verzekeringen,
zolang ze niet vergezeld zijn
van niet - mis - te - verstane
daden, nog kunnen geloven.
» We moeten de regering niet
nauw aan het hart maar zwaar
op de maag liggen wil ze wat
voor ons doen ».
het volk
De Vlaamse CVP-ers. meer
speciaal de fel uitgedunde
ACW-strekking, eten met lange tanden wat hen uit de Eyskens-keuken wordt voorgeschoteld. « Het vertrouwen » is met
vele graden gezakt.
« In de regering zullen nieuwe figuren zetelen, belangrijke
Brusselse figuren, tegenver dewelke, zowel in de BSP (zoals
bleek uit tal van tussenkomsten
op het socialistisch congres) als
in de CVP uiterste argwaan
bestaat. De h. Robert Van de
Kerckhove wees daarop nadrukkelijk. Hij waarschuwde
tegen de maneuvers van deze
centralisten, die voornamelijk
de expansie van de hoofdstad
op het oog hebben, en wier
voornaamste kenmerk is een
ontembare machtswellust.
» Z>2 Brusselse socialist Henri Simonet is hiervan de voornaamste en de gevaarlijkste exponent. Hij is een zeer gewiekst
politicus, wat zijn tegenspeVers
in de regering zal nopen tot
een grote waakzaamheid ».
w. luyten.
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woorden
en
daden
Onze brusselse volksvertegenwoordiger dr v i k anciaux
stuurde op 2 0 januari j . l . volgende brief aan z i j n
vlaamse collega's-parlementairen u i t het kiesarrondissement brussel.

"Waarde

waf zal luc dhoore doen ?
(pm) In Limburg (en elders in Vlaanderen) zal geen mens erom
t r e u r e n dat Fred B e r t r a n d als minister de ezelsstamp heeft gekregen. Hij is nooit wat anders geweest dan een zoollikker van de
Brusselse touwtjestrekkers. Ondanks de steun van « La Libre Belgique » k w a m hij zelfs niet meer voor een staatssekretariaat in
a a n m e r k i n g . Dit ging nu n a a r de lange Oostvlaamse Limburger
(hij werd geboren te Waarschoot) Luc Dhoore, die de Vlaamse
Streekeconomie onder zijn bevoegdheid krijgt. Hij zal het niet
emakkelijk hebben om zich staande te houden in de schaduw van
e gevaarlijke Brusselse krokodil Simonet die in economische
aangelegenheden het goed en het slecht weer zal maken. Nu, wij
Willen afwachten.

f

Men vertelt van Dhoore dat
dat hij oprecht Vlaamsgezind
Is, en wij hebben (nog) geen
redenen om dat te betwijfelen.
Einde november zagen wij hem
nog opstappen, samen m e t de
granse groep VU-parlementsleden en zijn CVP-coUega senator Van Gronsveld, in de Voerbetogmg te Hasselt (zie foto).
Een betoging w a a r i n geëist
w e r d dat de Voerstreek bij
L i m b u r g zou blijven en niet
via een zgn. speciaal statuut
(cfr het wetsontwerp Dehousse) aan de verfransing overgeleverd. Met die eis was de heer
Dhoore het dus volkomen eens,
aangezien hij daarvoor mee opstapte in de Hasseltse betoging.
Maar twee m a a n d e n geleden
was Luc Dhoore nog m a a r een
gewoon
volksvertegenwoordiger. Nu is hij staatssekretaris...
en m het regeringsakkoord dat
tussen CVP en B S P afgesloten
w e r d lezen wij o.m, : « Om voor
de inwoners van de gemeenten

van de Voer de vrije taalkeuze
inzake admmistratie en onderwijs, voorzien door p u n t 59 van
de regeringsverklaring van '68,
te realiseren, zal de regering
voorstellen het wetsontwerp nr.
1064 te hernemen, w a a r i n gepreciseerd wordt dat het kanton tot het Nederlandse taalgebied blijft behoren ». Met andere woorden : de regering zal
het beruchte ontwerp-Dehousse
opnieuw indienen en door haar
meerderheid laten goedkeuren.
Dat « preciseren dat het kanton
tot het Nederlandse taalgebied
blijft behoren » is een belachelijk doekje tegen het bloeden,
w a n t tot het Nederlandse taalgebied behoort dit gebied nu
ook al. En w a t zijn wij met
deze holle frase w a n n e e r de
streek voor de rest aan een ongebreidelde verfransing wordt
prijsgegeven,
in
afwachting
van haar aanhechting bij Luik
in een volgende fase ? Luc
Dhoore zal ook wel weten wat

de regering zinnens is m e t de
Voerstreek, en niettemin was
hij bereid er deel van uit te
maken. Is die « precisering »
ook voor hem het vijgeblad
waarachter hij zijn inkonsekwente houding wil pogen te
verbergen ? Is op hem dan ook
het oude volksgezegde van toepassing : « omwille van het
smeer likt de kat de kandeleer » ? Wat zal hij doen zodra
de regering, waarvan hij deel
uitmaakt, dit beruchte wetsontw e r p opnieuw wil indienen ?
Reageert hij niet dan k u n n e n
wij daaruit besluiten dat hij al
even onbetrouwbaar
is op
Vlaams gebied als een aantal
van zijn CVP-voorgangers die
hun Vlaamsgezindheid opborgen zodra zij mee mochten
gaan snoepen van de geneugten van de politieke macht. En
dan maar verontwaardigd doen
omdat men in Vlaanderen zegt
dat de C V P totaal onbetrouwbaar is op Vlaams gebied !
Voor de Voerstreek rest nu
nog één hoop : dat de regeringspartijen niet voldoende stemmen vinden bij de oppositiepartijen om de vereiste speciale meerderheid te leveren die
zij op hun eentje niet kunnen
bezorgen. Het wordt bijvoorbeeld een duidelijke test voor
de recente Vlaamsgezindheid
van de PVV. Maar er zijn natuurlijk ook nog de franstalige
oppositieleden. En aangezien
het ontwerp-Dehousse aan niets
ander gekoppeld is....

Collega,

In naam van de Brusselse Volksunie-parlementairen,
hen ik
zo vrij U, op d'e vooravond van de geboorte van de nieuwe Regering, dringend deze brief te sturen.
Tijdens de voorbije verkiezingsperiode
hebben we allen in onze
propaganda
de stelling verdedigd
dat het toekomstig
gewest
Brussel beperkt zou blijven tot de 19 gemeenten. In alle persoonlijke gesprekken en vooral tijdens d'e vele openbare debatten die
we samen hebben gevoerd kwam dezelfde stelling steeds duidelijk en eensgezind tot uiting.
Eveneens zijn we steeds allen voorstander
gebleken van de
splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde
'en
van de noodzaak om de wantoestand die bi; de
agglomeratieverkiezingen ontstaan is in de Brusselse agglomeratieraad
en het
college recht te trekken.
Uit de informatie die ons bereikt over het programma van de
nieuwe regering blijkt nu dat onze eensgezinde
stellingname
over deze drie punten sterk in het gedrang komt : geen woord
over maatregelen
om de grondwettelijke
waarborgen
voor de
Vlamingen
te Brussel veilig te stellen : de aanwezigheid
van
bepaalde Brusselse franstaligen
in de toekomstig'a regering,
hun
verklaringen
en een welbepaalde tekst die de vrees wettigen dat
niet alleen het Brussels gewest ruimer zal zijn dan de 19 gemeenten van de agglomeratie maar tevens dat de splitsing van het
kiesarrondissem'ent
zal gebeuren in aanpassing van dit ruimere
Brussels
gewest.
Indien mijn vrees ongegrond is, geef ik U de gelegenheid
om
mijn woorden te
weerleggen.
Onze eensgezindheid
over die punten was in het verleden zeer
duidelijk
en openbaar gesteld, de Vlaams
frontvormina
hierover hebhen we steeds beleden en wordt ook
uitdrukkelijk
gewenst door de Vlaamse publieke
opinie.
Konkreet

wil ik U vragen :

1) openbaar onze stelling te bevestigen dat het Brussels
gewest,
in uitvoering van grondwetsart.
107 4", beperkt zal blijven tot
de 19 gemeenten ;
2) samen een wetsvoorstel in te dienen waarbij de splitsing van
het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde
bepaald wordt,
enerzijds in het kiesarrondissement
Brussel Hoofdstad (19 gemeenten)
en anderzijds in het kiesarrondissement
Hall'e-Vilvoorde (gelijk aan het huidig bestuurlijk arrondissement)
:
3) samen een wetsvoorstel
in te dienen, waarin de wet op de
agglomeratie en federaties gewijzigd wordt, hv. in de volgende
zin : « In de Brusselse agglomeratie kunnen de ned>erlandstaligen en de franstaligen
zich slechts kandidaat stellen op afzonderlijke lijsten » ;
4) in naam van onze solidariteit, en naar het voorbeeld
franstalige
Brusselse socialisten tijdens de voorbije
tuur, te weigeren deel te nemen aan de R'egering als
of staatssekretaris,
indien U daartoe verzocht loerd.
Ik weet dat ik U geen lessen heb te geven, integendeel
beroep op Uw politiek
doorzicht en Uw Vlaamse zorg
Brussel
probleem.
Ik meen echfer dat het ogenblik gekomen is om onze
over Vlaamse frontvorming
in daden om te zetten.
Met alle

van de
legislaminister
ik doe
in het
woorden

achting,

vik anciaux.

vrije meningsuiting
Te Gent werd een « comité voor vrije meningsuiting » gesticht
op pluralistische basis. Van het voorlopig lokaal kerncomité maken o.m. VU-provmcieraadslid Mare Stals en VU-gemeenteraadslid Guido Deroo deel uit Het comité publiceerde volgend beginselmanifest.

Wilfried Martens, de ambitieuze
voorzitter van de CVP-jongeren
(tot
eens een jonge grommende leeuiü. Met zijn intrede in de CVP gooide hij
overboord, om zich voortaan nog uitsluitend
te interesseren
voor de
volgde aldus het voorbeeld van zovele CVP-promin>enten. En dan maar
waardigheid van de CVP op Vlaams gebied.

iwor kort), was ooit ook
zn flarningantis-che
ballast
groooote problemen.
Hij
filosoferen over de geloof-

« De vrije meningsuiting wordt gewaarborgd door de Belgische
grondwet en door internationale verdragen betreffende de
bescherming van de fundamentele vrijheden en van de rechten
van de mens.
Niettemin worden door parketten, nationale en plaatselijke
besturen, sociale en economische machtsgroepen herhaaldelijk
aanta-stingen gepleegd op de vrijheid van meningsuiting onder
diverse vormen.
De vrije meningsuiting is ondeelbaar, en geldt voor de meningsuiting op alle gebied, van het meest politieke engagement tot de
meest persoonlijke expressie.
Zij vindt haar perken in de eerbied voor de vrijheid van anderen, in die zin dat men zijn eigen meningsuiting aan anderen
niet agressief mag opdringen.
Binnen deze perken is elke aantasting op de vrije meningsuiting op gelijk welk gebied een inbreuk op de menselijke waardigheid.
Deze aantasting kan direct zijn : bvb. verdachtmaking en onderdrukking van allerhande vormen van expressie, inbeslagnemingen en intimidaties. Zij is vaak oolc indirect : misbruik van
de voorschriften van het strafwetboek inzake goede zeden of van
wettelijke voorschriften inzake openbare orde, om repressief op
te treden tegen een politieke of culturele meningsuiting. Telkens
echter leidt ze tot politiek of cultureel totalitarisme.
Het « Comité voor Vrije Meningsuiting » zal alle wettelijke
middelen, overal in Vlaanderen, aanwenden om deze beginselen
te doen eerbiedigen ».
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de volksunie in de
antwerpse provincieraad
Er zijn in de politieke g^eschiedenis geen voorbeelden van een
p a r t i j die vier opeenvolgende verkiezingen met klank wint. Dat
deed de Volksunie in de provincieraad : van 5 zetels naar 11, vervolgens 17 en nu 20. Op een totaal van 90 raadsleden, waarvan 34
CVP, 24 BSP, 11 PVV en 1 K P . In de provincieraad zoals elders in
Vlaanderen de derde, hoewel niet traditionele partij. Langzaam
m a a r zeker — zo malen Gods molens — hebben wij het vroeger
zo soliede blok aangevreten. J a m m e r dat R. Van de Kerckhove
Verdwijnt als CVP-voorzitter ; hij was een onzer beste propagandisten.

democratie
op zijn slechtst
Met al dat veranderen is alles nochtans hetzelfde gebleven : ge neemt dezelfde mensen, dezelfd'e
dozering,
ge
schrijft de begroting van voor
12 jaar eens te meer over,... en
ge herbegint.
Alleen het mag niet gezegd
worden, de kiezer mag het niet
weten dat het zo van te voren
bekokstoofd werd. Het is helemaal niet eigenaardig
dat
overal waar mogelijk, in provincie, steden en gemeenten
dezelfde CVP-BSP - meerderheid regeert. Niet de kiezer,
m a a r partijbonzen hebben het
zo beslist, en dat heeft helemaal niets te maken met lokale provinciale belangen, maar
w e r d gedaan uitsluitend om de
coalitie op regeringsvlak veilig te stellen.
Zo gebeurde ook in onze provincie Antwerpen : de CVP
verkoos scheep te gaan met de
B S P — ze had het ook met de
VU kunnen doen —, en vormde de nieuwe Bestendige Deputatie 4 CVP + 2 BSP. Een stevige meerderheid — 58 op 90
^ waarmee de heren konden
regeren, niet zoals het past in
een democratisch regiem waar
de meerderheid regeert mede
om de rechten der minderheid
te beschermen, maar als echte
machtswellustigen voor wie de
tegenstrever een vijand is.
Het begon al met de samenstelling van het bureau. Dit
bestaat uit 9 leden, en het is
gewoonte dat dit aantal verdeeld wordt onder de verschillende fracties in verhouding
tot hun getalsterkte. De VU
had aldus recht op 9 x 20/90 =
2 leden. Bij monde van de heer
Lesseliers (CVP) liet de Best.
Dep. echter weten dat zij, met
één lid van de VU in het Bur e a u op te nemen, reeds tot de
uiterste grens der toegevingen
was gegaan. En zo besliste de
meerderheid.
Het ging verder met de verklaring van de voorzitter E.
Wouters (CVP) dat deze zittijd, die normaal in oktober
had moeten doorgaan, maar die
door de ontbinding van het
parlement met de er op volgende verkiezingen naar november-december verschoven werd,
door dit feit zelf een buitengewone zittijd was. Nu is er
ergens een reglement uit het
stenen tijdperk dat het indien e n van moties, wensen en dgl.
tijdens een buitengewone zittijd niet toelaat. Heeft de
meerderheid reeds gekropen
nog voor de regering gevormd
was, wel wetend dat zij b.v.
m e t een motie over het behoud
v a n de Voer bij Limburg, de
toekomstige bazen zou lastig
vallen ? De interpretatie der
meerderheid is een schoolvoorbeeld van enggeestigheid: niet
oktober of december bepaalt
d e aard van de zittijd : deze
h a n g t hoofdzakelijk af van de
a a r d der behandelde materie.
Deze was voor december als
voor oktober : de begroting
1972. Lijk bij de vorming der
Best. Dep. kan hier herhaald
worden : Quos vult perdere
J u p i t e r ...Die de goden willen
verderven slaan ze eerst met
waanzin. Voor ons niet gelaten...

begroting ^972 :
een mummie
Bij de algemene bespreking
der begroting bleek alras hoe

ze weer gemakzuchtig en slaafs
was afgeschreven van de vorige : zonder inspiratie, zonder
vernieuwing, w a t aanpassing
aan de index, en hier en daar
w a t meer op een artikel dat
het doet. De verdediging ervan
door de leden der Best. Dep.
was navenant : tam en met een
totaal gebrek aan geestdrift.
Geen enkele aanduiding voor
de toekomst : wat met de vernieuwde structuren, met het
vernieuwd secundair onderwijs
(V.S.O.), met de streekeconomie, het leefmilieu, de ruimtelijke ordening, de verhouding
tot het centraal gezag ? Hoever
staat het met het Baalhoekkanaal, met de verbindingsspoorlijnen Zuid-Noord in het Midden Beneluxgebied, dat n a a r
het zeggen van een k r a n t
« spoorloos » is ? Is het niet de

taak der Best. Dep. zekere opties vooruit te zetten ? Zoveel
vragen van de VU waarop
geen antwoord kwam. Zo herleidt men de rol van het provincieraadslid tot deze van een
marionet.

een subsidiërende, nooit van
een stimulerende overheid. Op
een begroting van 1.628.000.000
fr. gaat ong. 52.000.000 fr. n a a r
kuituur, zegge 3,2 %, wat absoluut onvoldoende is.

gegoochel met cijfers
personeel
Er werd heel w a t gevraagd
en gezegd over het provinciepersoneel. Iedereen weet dat
de provincie Antwerpen te weinig personeel heeft, — nog niet
de helft van de prov. Henegouwen, — dat dit personeel te
weinig betaald wordt, zie de
staking in de provinciale electriciteitsdienst, na meer dan
een jaar weg en weer georaat,
— en te weinig promotiekansen heeft. En dat met een Deputatie die zowat de emanatie
is der twee grote vakbonden.

kuituur
Inzake K u i t u u r vergenoegt
onze Best. Dep. zich ermee
hier en daar een beetje geld —
vooral een beetje, — rond te
strooien. Aldus heeft zij zelf
haar rol beperkt tot deze van

Door verscheidene sprekers
w e r d gewezen op het systematisch onderschatten der ontvangsten, gepaard met een
overschatten der uitgaven, zo
dat elk jaar afsluit met een
steeds stijgend batig saldo. Dit
batig saldo steeg voor dit jaar
tot 192.000.000 fr. In die voorwaarden noemt de VU het
overbodig, ja immoreel de belastingsdrulï te gaan verzwaren.
Het is geenszins nodig de opcentiemen op de onroerende
voorheffing van 75 op 95 te
brengen (één opcentiem is in
de prov. A n t w e r p e n gelijk aan
1.789.500 fr.). Men had gemakkelijk de ondemokratische, hatelijke belasting op de fietsen
kunnen afschaffen. De VU
deed een voorstel voor belasting op de drijfkracht en het te
werk gestelde personeel waardoor de kleine bedrijven zouden ontlast worden : de verdedigers van de keine man, in
casu de meerderheid, heeft
deze voorstellen verworpen.
De VU deed de Best. Dep.
een ander middel aan de hand

om de middenstand, die het zo
k w a a d heeft in zijn strijd tegen de grote bedrijven, een
helpende h a n d toe te steken.
Het zit zo : de belasting op
geestrijke dranken is progressief van 100 tot 2000 fr. voor
omzetcijfers gaande van 15.000
tot 135.000 fr. Er zijn echter in
de provincie meer dan 500 zaken wier omzetcijfer in de miljoenen loopt, en die niet m e e r
dan 2000 fr. belasting betalen.
Dit betekent een k a d e a u aan
de groot-warenhuizen van minstens 25.000.000 fr.
De heren van de Best. Dep.
moesten echter nog eerst rijpelijk over dit voorstel nadenken : het is zoveel gemakkelijker platgelopen wegen te blijven belopen.

besluit
Alles bij m e k a a r genomen
mag de VU-fractie in de provincieraad er p r a t op gaan n u t t i g
werk te hebben verricht door
te wijzen op het ondemocratische van de Bestendige Deputatie en h a a r meerderheid ; h e t
immobilisme, gebrek aan inspiratie en initiatief w a a r a a n deze
constellatie lijdt ; initiatieven
die k u n n e n genomen worden
met het oog op de nieuwe struct u r e n en de democratizering
van onze instellingen.

n.

huldeboek prof. daels
mededeling van het' ijzerbedevaartkomit'ee
Langs de k r a n t e n mochten de leden van het Bedevaartkomitee,
de vele tienduizenden trouwe Ijzerbedevaarders en heel de
Vlaamse gemeenschap vernemen dat onze vereerde prof. Daels
negentig is geworden. Negentig mogen worden na een gevuld
leven als onze ere-voorzitter meemaakte, is wellicht een voorrecht. Niet alleen voor de m a n wie het gegund is, doch ook voor
de velen die in Vlaanderen naar zijn persoonlijkheid opzien, m e t
ontzag, omdat ze beseffen w a t het leven van prof. Daels voor de
Zuidnederlandse gemeenschap aan groei, bewustwording en
schoonmenselijkheid heeft betekend en nog betekent.
Het Bedevaartkomitee mag en wil die merkwaardige verjaardag op een bijzondere manier gedenken, en wel door aan prof.
Daels een huldeboek aan te bieden en deze uitgave ter beschikking te stellen van de zeer velen die in de befaamde geneesheer
en geleerde ook de vooraanstaande Vlaamse leider en de rechtgeaarde sociale mens eren.
Het boek zal een levensschets van prof. Dr. F r a n s Daels bevatten, een aantal getuigenissen van persoonlijkheden die hem min
of meer nabij stonden en een bloemlezing uit het belangrijkste
Vlaams boek van onze ere-voorzitter « Voor mijn volk in nood »
en uit zijn toespraken. De biografie werd geschreven en het boek
samengesteld door M. Boey, lid van het Bedevaartkomitee. Het
zal ongeveer 160 bladzijden beslaan, een aantal illustraties bevatten en 150 F kosten. Wie aan de hulde wensen deel te n e m e n
kunnen dadelijk hun inschrijving zenden aan het Ijzerbedevaartsekretariaat vóór 21 februari. De lijst van de inschrijvers zal in
het boek worden opgenomen.

kyrsus natuurgids

1972

Te Antwerpen, Bokrijk, Brugge, Gent en Heverlee start op 11
maart 1972 de zevende kursus natuurgids, ingericht door het
Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie v.z.w.
De kursus staat onder de bescherming van de minister van Landbouw en wordt georganiseerd met steun van het ministerie van
Nederlandse Kuituur.
De kursus wordt mede ingericht door de Belgische Jeugdbond
voor Natuurstudie en te Heverlee verlenen de Vrienden van het
Heverleebos en het Meerdaalwoud daadwerkelijke steun.
Met deze kursus wil het Centrum gidsen vormen, die inzicht
hebben m de samenhang van het landschap, die een algemene
kijk hebben op het gebeuren in de n a t u u r tijdens de verschillende
seizoenen. Een ruime kennis alleen is echter niet voldoende ; een
natuurgids moet op een prettige en verantwoorde wijze de belangstelling en de eerbied voor de n a t u u r kunnen doorgeven.
Buiten de theoretische lessen worden dan ook excursies en praktische stages voorzien.
De lessen worden gegeven van m a a r t tot oktober (met onderbreking tijdens het zomerverlof), telkens op zaterdagnamiddag
van 15 u tot 17 u ; de excursies gaan door op zondag.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 800 fr., alle kosten inbegrepen (no.= 5'^^^^"'^^^^^' verzekering). Het kan gestort worden op PCR
45.10.84 van A. Brems, Morckhovenlei 82, 2200 Borgerhout. Op het
strookje dient men naam, voornaam, adres, beroep en leeftjid te
vermelden.
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden op het sekretariaat
van het Centrum-voor Natuurbeschermingsedukatie, Ommeganckstraat 26, 2000 Antwerpen, tel. 03/31.84.81.

een kleine
en een
grote gebeurtenis
2 1 januari : beëdiging kabinet eyskens I I
2 2 januari : groof-brittannië, ierland, denemarken, noorwegen vervoegden de eeg

Het kabinet Eyskens II is een voorbijgaand en tenslotte
klein incident in het leven van ons volk. Laatste tegenaanval van het unitarisme ?
De verruiming van de EEG kan op het verdere lot van
ons volk een grote invloed hebben.
de kleine gebeurtenis
Het kabinet Eyskens II is een tegenaanval van het
unitarisme van de conservatieve reactie. Van den Boeynants die in 1968 als schoonmoeder optrad bekleedt nu
openlijk een sleutelpositie als vertegenwoordiger
van
het typisch Brusselse groot-kapitaal. Simonet, de exsocialist-met-partijkaart versterkt mede het voorzichtige
en dus gevaarli]kste Bruxellisme. De wierook die gebrand wordt voor veel schijn-socialisme verdoezelt de
ontdemocratisering van de BSP. De kassen van de vakbonden blijven voorts opgeborgen in de brandkasten
van de Brusselse geldmachten die de arbeid en h>et leven
van de Vlamingen overheersen.
Alleen een normale vooruitgang van de Volksunie kan
en zal de gang van zaken doorbreken.
de grote gebeurtenis
De verruiming van de EEG is in hoofdzaak veeleer
een economische dan een politieke gebeurlfenis. Economische en politieke integratie zijn echter onafscheidelijk
verbonden. Overbodig hier alle gemeenplaatsen te herhalen over de te verwachten weldaden van een economische r*eus van 250 miljoen « rijke mensen » en de definitieve uitschakeling van een Westeuropese « burgeroorlog ».
Een ruimere markt is een weldaad.
Over pro- en contra van grotere productie-eenheden
kan worden gediscussieerd.
Het gevaar dat onze economie in Vlaanderen door
vreemden zou overheerst word'en is niet denkbeeldig en
deze vreemden zullen ons benaderen en behandelen van
uit Brussel indien wij niet over eigen politieke structuren beschikken.
De integratie van Europa wordt op gang gebracht als
een kapitalistische integratie van staten. Wij moeten <er
het onze toe bijdragen om ze om te buigen tot een democratische integratie van het « Europa der Volken ».
noordwaarts
« Oost is oost en west is west » — « Noord is noord en
zuid is zuid ».
De toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland,
Denemarken en Noorwegen zal geleid)elijk het gewicht
van Zuid naar Noord verleggen in Europa.
Voor on& Vlamingen zijn de gunstige gevolgen van de
Britse, Ierse en Skandinavische invloed niet te onderschatten als tegengewicht voor de Franse bestraling.
Hebben wij geen gelijk gehad voortdurend een lans
te blaken voor « Engels tweede taal » in het middelbaar
onderwijs.
De Walen zijn ons voor ! Vlaanderen heeft dringend
een ontfransingskuur nodig en moet zich oriënteren op
het contact met de Engelse, Duitse en Skandinavische
kuituren. Zijn onze jonge zakenlieden en managers paraat om « zaken te doen » met de Britten ? Fayat is
konsekwent Brits-gericht en predikt sed'ert jaren voor
meer buitenlandse handel (in goederen en cultuur) met
Groot-Brittannië. Is het misschien omdat met hem nodig
had dat men hem opgevist heeft ?
en brussel ?
Zal Brussel zijn pretenties kunnen hoog houden nu
Amsterdam, met Schiphol zoveel beter dan het SabenaZaventem, mfeer centraal komt te liggen ?
Mochten de Nederlanders deze kandidatuur
stellen
moeten wij ons afvragen of wij ze niet moeten steunen ?
Om het met een beruchte zin na te zeggen : « Wij zijn
Brussel beu » (al laten wij er ons verdomd niet uit verdwijnen).
Ook als Hoofdstad van Europa ?
De vestiging van de EEG te Brussel en van d'e Shape
ernaast kost vele vele miljoenen aan de Vlaamse belastingbetaler. Mastotonden van gebouwen ! Miljoenen voor
aanpassing van wegen en metro. Vlaanderen betaalt
maar Brussel profiteert van de duizenden Europeanen
in de Hoofdstad.
Vlaanderen zal niet Veven zolang de Brusselse geldmachten niet getemd zijn... en wij kunnen buitenlandse
bedrijven naar Vlaanderen halen... ook als wij ze niet
m Brussel moeten opzoeken. Maar... dan moeten wij
Engels spreken.
m. van haegendoren,
senator.

nieuwe eeg:
beter maar moeilijker
Een Europese Gemeenschap van zes staten werd vorige week
zaterdag verruimd tot een gemeenschap van tien. Een van de
nieuwe landen-leden is Groot-Brittannië. Een van de belangrijkste Europese Staten in politiek en ekonomisch verband zal
nu eindelijk op de meest doelmatige manier die momenteel
mogelijk is, deelnemen aan de eenwording van Europa. De
oude EEG verliest haar eenzijdig vastelands-karakter. De
oeverstaten van de Noordzee en Ierland zullen er een nieuwe
armslag aan geven. Meer bepaald voor de Noordzee-havens
houdt deze evolutie grote beloften in. We hopen dat Antwerpen, Gent, Zeebrugge en heel het maritieme Vlaanderen hiervan snel de vruchten kan plukken.

de city is er nu
ook bij
Het is in die sfeer dat we
de overigens nogal burleske
en protokollair-mislukte ondertekening van de toetredingsverdragen vorige week
zaterdag meegeleefd hebben.
De Brusselse diensten die
gelast zijn met de beveiliging van het politieke leven
hebben werkelijk geen geluk gehad. Bij de ingang
van het Egmont-paleis werd
Edward Heath opgewacht
door een balsturige juffrouw
Kwiatkowski wiers professionele indentiteit onvoldoende was gekontroleerd.
En enkele dagen later kon
in de Senaat door ontevreden landbouwers een kleine
veemarkt gehouden worden.
De toetreding van GrootBrittannië, Ierland, Noorwegen en Denemarken dient
als een historisch winstpunt
beschouwd te worden. Daarover moet men zich geen illusies maken.
In alle sektoren van de
ekonomie treedt Groot-Brittannië aan met een aanzienlijk patrimonium, en met belangen die wereldomvattend
zijn.
Een wereldmogendheid is
Albion niet meer, maar ook
nu blijft de Londense City
een bundeling van zeer aanzienlijke financiële, mone-

taire en industriële krachtlijnen, waarvan op het oude
vasteland geen weerga is te
vinden. Zeer spoedig zullen
de EEG-ers ondervinden dat
de materie en de methodes
van het Europees beleid
grondig zijn veranderd. Als
de EEG-administraties dit
kunnen opvangen, zijn we
allen een stap dichter bij de
verwezenlijking van een moderne arbeids- en leefwereld.
In het andere geval zou de
mislukking onherstelbaar en
zelfs tragisch zijn.

voortaan meer
atiantisch
De toetreding van GrootBrittannië kan de EEG niet
alleen meer Europees maken. Ze maakt haar ook
meer Atlantisch. Ze brengt
haar dichter bij de grote
westerse ekonomische en politieke pool : de VSA. We
hanteren deze voorstelling
van zaken niet in de zin van
de vogelschrik die generaal
de Gaulle er destijds van gemaakt had. De erkenning
van de Atlantische belangen
en de organieke inschakeling
ervan in het EEG-beleid is
ten slotte toch maar de erkenning van de feitelijke
banden die tussen Londen
en New York bestaan, en
die in vele gevallen voor de
Britten meer betekenen dan

hun nieuwe relatie met het
Kontinent. Dit kan een doorkruising van de spelregels
der EEG meebrengen, maar
indien Europa het probleem
écht aankan, ligt hier misschien de oorsprong van een
nieuwe opgang van het Westen rond een nieuwe Wereldzee, zoals reeds eenmaal een
grote beschaving gebloeid
heeft rond de Middellandse
Zee. Dat betekent echter ook
niet dat Centraal- en OostEuropa wordt afgescheven
uit het Europese erfdeel.
Zoals een Europese politiek ondenkbaar is zonder
de Angelsaksische inbreng,
zo zal ze verminkt zijn zolang de Slavische volkeren
geen plaats innemen in verhouding tot hun huidige en
toekomstige mogelijkheden.

landbouw
op dood punt
Deze perspektieven kunnen voorbarig schijnen na
een week waarin de EEGlandbouwpolitiek andermaal
te voorschijn trad in haar
uitzichtloosheid en haar verzanding in monetaire en
landbouwpolitieke moeilijkheden. Fraai ging het er
dinsdag jl. niet toe, op de te
Brussel gehouden raad van
EEG-ministers, waar een uitkomst werd gezocht voor de
enige ekonomische sektor —
de landbouw — die althans
in rechte geïntegreerd is of
moet zijn. Een openlijk konflikt tussen twee leden van
de EEG-kommissie, Mansholt en Spinelli, versterkte
nog de indruk van de hopeloosheid, verwarring en onmacht. Er zal nog een ontzaglijke inbreng nodig zijn
alvorens de Europese politiek heen geraakt over het
dode punt waarop ze vastzit.
hektor de bruyne,
senator.
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evergemse boer
vond zijn wei niet meer...
De dienst Bruggen en Wegen (Openbare Werken) tfe
Gerit heeft nog maar eens een steek laten vallen. Wij
herinneren ons o.m., dat enkele maanden geleden voor
het trekken op kaart van de Rijksweg nr. 56 op het grondgebied van Merelbeke, strokien bosgebied zomaar van de
kaart werden geschrapt. Duidelijk met de intentie minister De Saeger te misleiden. Wat Bruggen en Wegen dezer
dagen echter heeft uitgehaald gaat alle perken te buiten. Aan de linkeroever van dte Gentse
kanaalzone,
nl. te Evergem, werden op 7 januari II. zomaar zonder
voorafgaandelijke schriftelijke of mondelinge verwittiging, zonder dat een K.B. was uitgevaardigd ook waarin
een zone voor algemeen nut voor onteigening werd bepaald, gronden ingenomen op bevel van de direkteur van
Bruggen en Weg'en. Deze man, de h. A. Smetryns, meent
dit ingrijpen dan nog te moeten uitleggen als een sociale
daad, die hij gesteld heeft om de aannemers van de
werken, de hh. Batteauw-Mesdagh uit Oudenaarde, niet
nodeloos werkverschaffing te ontnemen. Aldus zou volgens hem het feit goedgepraat zijn, dat een keuterboertje
op een dag hulpeloos rondloopt op zoek naar een plots
met aarde overgoten stuk weiland of een verdronken,
met rogge bezaaid perceel. Dit alles is het gevolg van
een eigenaardig soort « onderhands » akkoord, waarbij
een werkgever efen werknemer — op diens vraag — het
bevel geeft om de wet te overtreden. Want de hh. Batteauw-Mesdagh hebben op de laatste dag van vorig jaar
een schrijven gericht aan het adres van Bruggen en
Wegen, waarin verzocht wordt hun een bevelschrift af
te leveren om op maandag 10 januari 1972 dte wegenbouwwerken te mogen aanvangen, waarover zij het in
een brief van 9 november II. reeds hadden gehad.
Deze wegenwerken betroffen de (intussen onteigende)
gronden van Wondelgem en deze (niet-onteigende) van
Eyergem. In beide brieven verbonden de aannemers er
zich toe, geen schadevergoeding te eisen in geval bepaalde onteigeningen niet zouden gebeurd zijn. En in de
laatstgenoemde brief stond in de aanhef geschreven :
« Teneinde ons toe te laten ons personeel in dienst te
houden en ni*et tot ekonomische werkloosheid te komen,
dringen wij aan... ». De aannemers, die er op gerekend
hadden bijkomende werken voor een bepaald vak van
de autoweg Brussel-Oostende toegewezen te krijgen bij
aanbesteding ervan, misrekenden zich, zodat zij voor
de 450 werknemers naar andere en mind>er omvangrijke
werken dienden uit te zien. De kleine boer — en één
bekend grondverkavelaar — dreigde van deze toestand
het slachtoffer te worden. Intussen werden de werken
door een spoedprocedure gelukkig stilgelegd, zodat de
boeren zich toch eventjes kunnen bezinnen. Of zij tot
een minnelijke schikking wensen te komen of van de
zaak een gerechtszaak willen maken.

middenstand beloogde
legen
dore elekirlcilell
De driedaagse lichtstaking in Brugge, Roeselare
Oostende, Dendermonde en St. Niklaas tegen de
diskriminatie van middenstand en landbouwers
inzake elektriciteitstarieven werd vorige week
donderdag te Brugge besloten met een avondlijke
betoging, waarin zowat 1000 West- en Oostvlaamse
middenstanders en landbouwers opstapten. De
grootste middenstandsorganisatie, het NCMV, deed
weer eens niet mee en dat verklaart de totale afwezigheid van CVP-mandatarissen, terwijl de PVV
één mannetje stuurde. De BSP was eveneens zoek.
Maar alle VU-kamerleden en senatoren uit WestVlaanderen waren op post, evenals heel wat provincie- en gemeenteraadsleden en kaderleden.
Slechts één VU-parlementslid ontbrak, weerhouden door ziekte.
De betoging werd besloten met een kransneerlegging aan het Breydel- en De Coninck-gedenkteken op de markt, die tevens met een adventskrans werden bedacht, « want ook zij waren middenstanders »... zoals promotor van deze aktie, de
h. Carette uit Roeselare in zijn rede zei en waarin
hij de betogers tot verdere waakzaamheid aanspoorde.
Er komt stilaan schot in de aktie tegen de elektriciteitsmonopolia : niet alleen middenstanders en
landbouwers verzetten zich tegen de te dure elektriciteit, ook de gewone verbruiker komt in het
geweer, zoals blijkt uit een mededeling van de
« Aktiegroep der Elektriciteitsverbruikers » te
Kraainem. Onder de geformuleerde eisen stippen
we aan : vermindering van de elektriciteitsprijs
(laagspanning) voor residentieel en beroepsgebruik
(nu de hoogste in Europa !), verweer tegen automatische indeksering, vertegenwoordiging van de
verbruiker in het controlekomitee, enz.
Slechts door georganiseerd verzet kan er een
rechtvaardiger prijzenbeleid in deze belangrijke
sektor afgedwongen worden. De Vlaamse middenstand is op de goédê weg !
'"

p.p.
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w i j in nederland

het is weer « luns-time »,
maar niet tot ieders genoegen
(jeeveedee) Sinds enkele weken is de Nederlandse oud-minister mr. Jozef Luns, thans secretaris-generaal van de NATO, hevig in opspraak. Werd
hij tot voor kort door velen beschouwd als de populairste Nederlander
[(door zijn bon mots, zijn jongensachtige vrijpostigheid en zijn diplomatieke vaardigheid), thans wordt Luns onderworpen aan lang niet malse kritiek. In hoeverre de thans 60-jarige politicus die een kleine twintig jaar
aan het hoofd stond van het ministerie van Buitenlandse Zaken, nu van
aijn voetstuk is getuimeld, valt moeilijk te zeggen, maar zeker is dat een
niet te verwaarlozen deel van de publiciteitsmedia hem nu minder krediet
geeft dan in de voorbije jaren.
Het nieuwste hoofdstuk-Luns valt (gerekend tot het begin van deze
week) uiteen in drie delen. We laten ze hier in volgorde de revue passeren.
1. In twee interviews in het begin
van het jaar gmg Luns bovenop
de tenen van een aantal van zijn
landgenoten staan. Eerst zei hij
in een gesprek voor de AVRO dat
hij het een voordeel vond als sekretaris-generaal van de NATO
geen verantwoording meer schuldig te zijn aan nationale parlementen. « Dat bespaart mij een
heleboel moeite en ergernis » verklaarde hij grimmig. Kort daarna
drukte hij in de Telegraaf zijn
ergernis uit over de verminderde
discipline in het Nederlandse leger. De andere NATO-landen zouden zich daar zorgen over maken
en hadden ook helemaal geen
waardering voor het feit dat de
Nederlandse soldaat « zoveel » soldij inkasseerde.
Er ontstond nogal wat ergernis
over deze uitspraken en vanuit
het parlement werden vragen aan
de regering gericht. Zoals verwacht hielden de antwoordgevende ministers zich netjes op de
vlakte. Luns' opvolger als bewindsman van Buitenlandse Zaken, Norbert Schmelzer, zei dat
Luns een « subjektief oordeel »
had gegeven en dat hij het recht
had om zijn opvattingen kenbaar
te maken. Ook minister De Koster
van Defensie dekte het potje handig toe. De uitspraken van Luns
over het leger waren volgens hem
« hoogstens uiting van enige bezorgdheid over reperkussies die
ontwikkelingen in een bondgenootschappelijk land op de eigen
omstandigheden kunnen hebben ».
Begrijpe wie het begrijpen kan.

prive-papieren
2. Daags nadat de antwoorden van
de twee Nederlandse ministers
waren bekend gemaakt, plaatste
de Telegraaf een pro-Luns-bom
die echter spoedig het tegengestelde effekt zou bereiken. Rijksinstanties , zo blokletterde de Amsterdamse grote krant (oplage :
630.000), zouden zich toegang hebben verschaft tot een kamer in de
de vroegere ambtswoning van
Luns en daar inzage hebben gekregen van allerlei privé- en geheime papieren. Ze zouden een
bankrekening van Luns in New
York hebben ontdekt, voorts korrespondentie met leden van de koninklijke familie en brieven aan
relaties in 't buitenland. Luns zou
na deze ontdekking naar Nederland zijn ontboden door Schmelzer
en eerste-minister Biesheuvel om
opheldering te verschaffen. Met
name de Amerikaanse bankrekening zou de ministers hebben
dwarsgezeten omdat meteen geruchten waren opgedoken over
fiskale « handigheidjes ».
De Telegraaf nam het helemaal
op voor Luns. Het blad schreef
over « onaanvaardbare toestanden » in Den Haag, wees op het
feit dat Luns tijdens zijn langdurig ministerschap op niet al te
goede voet met de binnenlandse
politiek leefde en suggereerde dat
ambtenaren of politici van de afwezigheid van Luns gebruik
hadden trachten te maken om
« wraak te nemen ». Maar die
verontwaardiging van de Telegraaf werd toch niet door iedereen gedeeld. Sommige kranten
vonden het maar vreemd dat ambtenaren zomaar toegang hadden
kunnen krijgen tot de bewuste kamer. De Volkskrant (ruim 200.000
lezers) beschreef Luns als een
sloddervos die overal in zijn oude
huis papieren had laten slingeren.
Volgens deze krant zou het ook
helemaal niet om ambtenaren zijn
gegaan maar om werklieden die
Lun's voormalige ambtswoning
moesten opknappen en tijdens een
ontdekkingstocht door het pand
overal papieren vonden. De man-

nen zouden tijdens het schaf tuur
met groot plezier elkaar vertrouwelijke brieven hebben voorgelezen totdat een ambtenaar dit in
de gaten kreeg en onmiddellijk
Luns inlichtte.
Uiteraard kwam er van hogerhand reaktie op de vreemde historie. Het bleek dat de affaire dateerde van drie maanden geleden.
En Luns was, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, niet
naar Nederland « ontboden » om
verantwoording af te leggen, maar
hij was door Biesheuvel en
Schmelzer « uitgenodigd ». Allemaal goed en wel, vond de Telegraaf, maar waarom wordt er geen
strafvervolging ingesteld tegen de
personen die onregelmatig inzage
namen van de papieren van de
oud-minister ? En waarom heeft
Schmelzer zijn excuus niet aan
Luns aangeboden ?
Het werd tenslotte een zaak
voor de wekelijkse ministerraad,
waarin werd meegedeeld dat geen
vervolging kan worden ingesteld
tegen de onbevoegden die Luns'
privé-archief hadden ingekeken.
Maar dat was niet erg, aldus de
regering, want Luns zelf had zich
erbij neergelegd dat geen strafzaak werd geopend en hij had in
een brief aan het kabinet ook laten weten dat de regering « geheel korrekt » had gehandeld.
zware beschuldiging
3. Luns zou daarmee uit het pikante nieuws zijn verdwenen, als de
afgelopen week niet een journalist openlijk bekend maakte dat
hij een vervolging wilde laten instellen tegen de oud-minister in
verband met diens Indonesië-politiek in de vijftiger jaren. Deze
journalist, de 46-jarige Wim Oltmans, schrijver van het boek « De
Verraders », beschuldigde Luns
ervan dat hij jarenlang het Nederlandse volk opzettelijk heeft
misleid om zijn falende beleid in
de Indonesische kwestie te kunnen uitvoeren. Volgens Oltmans
zou Luns de belangrijkste Nederlands-Indonesische conferentie die
in de winter 1955-1956 te Geneve
werd gehouden, opzettelijk hebben laten mislukken en zou Luns
aansprakelijk zijn voor de dood
van Nederlandse militairen, voor
de uitwijzing van tienduizenden
Nederlanders uit Indonesië en voor
de konfiskatie van vele miljarden
aan Nederlandse eigendommen.
Een beschuldiging van jewelste,
maar er dient meteen bijgevoegd
dat Oltmans, een uiterst vreemde
vogel in de Nederlandse journalistiek, al eerder dezelfde beweringen heeft gedaan. Het verbaasde
dan ook niet dat de regering onmiddellijk liet weten dat de vervolging tegen Luns niet zal worden ingesteld. De NATO-sekretaris-generaal zelf wilde geen kommentaar leveren « gezien de persoonlijkheid van de heer Oltmans ». En oud-eerste-minister
Drees wenste zich liever niet met
de zaak te bemoeien. (Hij was
premier ten tijde van het Nederlands-Indonesisch konf likt).
Afgezien van de talrijke kran
ten-artikelen zal de hele zaak vermoedelijk wel de doofpot ingaan.
Maar even zeker is dat het aureool rond Luns na de opspraak
van deze maand wel enigszins zal
gaan verbleken. Of de schuld daarvan ligt bij de Nederlandse journalisten die zich verzetten tegen
« gezagsverering », of bij de veelbesproken minister zelf, laten we
nu nog in het midden. 'Tegenstanders van Luns plakten anderhalf
jaar geleden in Amsterdam de
leuze aan : « Luns-time is over ».
Spijtig voor deze aktivisten, maar
ze hebben zich sterk misrekend...
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kinderen krijgen dagelijkse dosis geweld
Over de al dan niet schadelijke invloed van frekwent teevee-kijken op kinderen is al heel wat dilettantistische inkt gevloeid. In dergeliék'e gevallen hielden goedkope gemeenplaatsen doorgaans de bovenhand op gefundeerde uitspraken. Het onderzoek dat onlangs door het weekblad « Der Spiegel » met de
klassieke Duitse grondigheid werd uitgevoerd mag dan al vooral op Oermaanse
kinderen betrekking hebben, het komt zeker op zijn tijd. Dat er overigens in
deze materie een groot verschil zou bestaan tussen kijkertjes uit de polders en
die van over de Rijn, is een feit dat wij niet geneigd zijn voetstoots aan Ve
nemen. « Der Spiegel » heeft er een coverstory van een tiental dunbedrukte velletjes aan gewijd en de rezultaten van dit onderzoek willen wij u niet onthouden.
Een eerste rezultaat is dat er eigenlijk geen conclusies te trekken zijn. Wel
een paar algemene krachtlijnen die overigens niet van belang zijn ontbloot.
Om te beginnen cijfers : tussen 18 en 20 uur op een gewone doordeweekse
werkdag kijken zowat 30 % van alle kinderen in de leeftijdsklasse tussen 3 en 6.
Dat cijfer stijgt zelfs tot 55 % bij de oudere broertjes en zusjes tot 13 jaar.
Een nauwgezet onderzoek van de programma's die op die uren op de Duitse
netten worden uitgezonden geven de bedroevende vaststelling dat geweld hier
schering en inslag is. « Der Spiegel » stelt dan ook dat een zeer groot deel van
de kinderen dagelijks geconfronteerd wordt met teevee-beelden die niet voor
hen bestemd zijn.
Handige jongens pleiten in dit verband voor sociale gelijkheid en wijzen
er op dat ieder kind in de mogelijkheid moet gesteld worden geïnstrueerd te
worden met alle technische snufjes van deze tijd. Een inhoudelijke analyse van
genoemde snufjes valt echter aan de lage kant uit.
Teevee is immers een van de belangrijkste hulpmiddelen waarmee zeer
jonge mensen zich een wereldbeeld opbouwen. Maar — aldus nog steeds « Der
Spiegel » — het is zeker nog te vroeg om wetenschappelijk vast te stellen in
hoeverre een wereldbeeld dat een kind zich vormt al dan niet door het medium
bepaald is. Nochtans hebben Engelse (Oppenheim en Vince) en Amerikaanse
(Schramm, Lyle en Parker) onderzoekers aan dit fenomeen heel wat aandacht
besteed.
Vast staat ondertussen wel dat zeer jonge kinderen, twee jaar bijvoorbeeld,
beeld en klank nog als een ondeelbare impressie ondergaan en dat tot het
negende jaar ongeveer kinderen alleen « beeldekens » zien zonder de innerlijke
samenhang van een programma te snappen.
Ook aan de samenhang tussen intelligentie en het aantal uren dat een kind
voor de beeldbuis zit werd aandacht besteed. Konklusie van « Der Spiegel » :
hoe dommer een kind is, des te later het 's avonds wakker wil blijven om teevee
te zien. Daarentegen blijkt uit hetzelfde onderzoek dat vooral verstandige scholieren gauw zat gekeken zijn.
Nog in verband met geweld op het scherm werden een aantal professionele
teeveeratten aan de tand gevoeld die er niet voor terugschrikten zichzelf zowat
met de Griekse klassieken te vergelijken.
De voorstanders van wat men Televiolence noemt grijpen zowaar terug
naar Aristoteles die in de geweldige scènes in het drama een middel tot en
moment van loutering bij de toeschouwer veronderstelde terwijl de pacifistischer kollega's eerder geneigd zijn zich aan Plato vast te klampen.
De kroon in het onderzoek spant natuurlijk Amerika. De onderzoekers
besluiten dan ook met de beangstigende vaststelling dat een 16-jarige Amerikaan die er sinds zijn peuterjaren gemiddeld 50 teevee-uren per week heeft
opzitten evenzoveel keren gezien heeft dat bijna alle problemen tussen volwassenen enkel en alleen met geweld werden opgelost
Het onderzoek dat de ernstige gebrilde Duitsers hebben ondernomen had
geen enkele andere pretentie dan een paar feiten in het daglicht te stellen. Toch
kan ook hier de vraag gesteld worden of onze kinder- en jeugdprogramma's in
voldoende hoge mate uitschieten boven het niveau van de banaliteit.
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zwart rhodesië
In verzet

devi^ereld

pokeren om malta
(Argos) Eind vorige week
keerden premier Mintoff en
Brits defensieminister Carrington uit Rome naar hun
haardsteden terug nog vóór
ze akkoord hadden bereikt
over de door Groot-Brittannië (of de NATO '.) te betalen huurprijs voor strategische steunpunten op Malta.
Naar verluidt wil GB met
die huurprijs (wat zijn eigen
inbreng betreft) niet verder
gaan dan negen miljoen
pond, terwijl een aantal
NATO-landen
bereid zou
zijn Dom Mintoff tot dertien miljoen tegemoet te komen. Mintoff zelf houdt vol
dat het er achttien moeten
wezen...
Rond die harde eis is nu
een op zijn minst eigenaardige kentering bezig : eerst
weigeren de Britten hvn
huurprijs te verhogen. Hierop reageert Mintoff met een
scherp ultimatum : « voor
15 jan. alle Britse onderdanen buiten ! ». Maar na het
aanbieden door de NATO
van nieuwe onderhandelinrgen schort Mintoff in extremis zijn ultimatum op. Inmiddels vloog aartsbisschop
Gonzi (87 !) van Malta naar
Londen, hadden premier Colombo van Italië en Aldo
Moro hun « atlantische » argumenten op tafel gelegd,
had ook Paulus VI bij de
socialist Mintoff op « verzoening » aangedrongen. En nu
laat premier Mintoff ook de
NATO in de kou staan....
Waarschijnlijk
niet voor
lang. De Maltese premier
heeft immers geld nodig en
het zal zijn zorg wezen of
hij dat van de NATO of van
GB krijgt.
Al die beroering rond Malta kan men niet als een
much ado about nothing afschrijven. Zelfs het kleine
Malta kan heel wat roet in
het internationale
eten
strooien. Er lopen daar al Libische technici rond, uitgestuurd door Khadaffi, om de

stand van het financieel opbod te verkennen .. en het
Westen zou zeker niet graag
een strategisch zo belangrijke steunpilaar willen missen. De Britten waren al genoeg van de kook toen ze
in de beroerde periode vóór
15 jan. jl. hun landgenoten
met have en goed, met zwangere vrouwen en huisdieren
te La Valetta scheep zagen
gaan. En dan de mogelijkheid dat ook Oosteuropese
landen belangstelling voor
Malta aan de dag leggen :
een opwindende situatie inderdaad, die het Westen beslist missen kan, en waarin
pokerspeler Mintoff onvermoed vlug een gangsterrolletje is gaan spelen.

gumenten te bepleiten voor
zijn hevig geschokte gelovigen die vrezen dat het vertrek van « de laatste Brit »
uit hun eiland meteen gevoelige dalingen in hun zakencijfer(s)
zou meebrengen .. Tot vandaag toe laboreert Mintoff aan anti-klerikale oprispingen ofschoon
hij religieus bekeken niet
anti-katoliek is. Hij heeft
zelfs een broer als priester
en een zuster non.

ongraag « afperser »
genoemd

van alle markten thuis
Al pokerend heeft Mintoff
zich in '71 in de kijker gespeeld. Eerst wilde hij priester worden en studeerde aan
het Groot-seminarie. Later
werd hij socialist. Maar
voorafgaandelijk haalde hij
te La Valetta een architektendiploma en ging naar Oxford studeren. Terug uit Engeland trad hij toe tot de
Maltese Labourpartij
en
startte onder de havenarbeiders van zijn geboortestad
een aktie voor loonsverhoging. In 1955 is hij al premier en ijvert hard voor integratie van Malta in het
Verenigd Koninkrijk. Maar
hij mislukte in zijn opzet
omdat aartsbisschop Gonzi
lawaaierig en hanbliksemend
te keer ging tegen « aï te
enge bindingen » met protestants Engeland. Nu is de
stokoude aartsbisschop die
blijkbaar achter pre-concilaire opties staat persoonlijk
naar Londen gaan vliegen
om louter ekonomische ar-

Mintoff legde altijd veel
nadruk op zijn buitenlandse
politiek. Het loas hem hierbij voornamelijk te doen om
ekonomische
onafhankelijkheid. Maar om werkelijk onafhankelijk te worden heeft
hij geld nodig. In die samenhang laat hij zich niet graag
een « afperser » noemen. Hij
meent nl. dat Cyprus en
Spanje voor hun steunpunten heel wat meer uitbetaald
krijgen. Wel wil hij het strategisch belang van zijn eiland ten volle valoriseren.
Dit belang moet al blijken
uit de omstandigheid dat de
NATO
van Malta
eist
dat het zijn haven en
luchtvaartinstallaties
niet
ter beschikking stelt van de
landen van het Warschaupakt. Intussen blijft het problematisch of Mintoff de
eindoverwinning
behaalt...
Zal de gedeeltelijke aftocht
van de Britten op de duur
niet zwaarder gaan doorwegen dan een verhoging van
direkte betalingen... zodat
Malta uiteindelijk toch de
kous op de kop krijgt ? Dit
zal de toekomst moeten uitwijzen.

(Argos) Van Rhodesië en zijn « rassenprobleem » weten we het
nu stilaan wel. Toch heeft 'n zekere dr. W.D. Robb van de Queen's
University te Belfast (fakulteit wiskunde) nog maar eens bevestigd dat de zwarte Rhodesiërs (meer dan vijf miljoen) tegen uiterlijk anno 2035 gelijkberechtigd zullen zijn met de blanke bevolkingsgroep (ca 250.000). Hierbij heeft de geleerde mathematicus
dan nog vergeten te specifiëren : zijn prognose kan nl maar gelden
als de ontwikkeling verloopt overeenkomstig het akkoord van de
Britse minister van BZ Douglas-Home en premier lan Smith van
Rhodesië eind november 1971 hebben uitgewerkt.
Maar de zwarte bevolking is niet van zins zolang te wachten.
De kommissie Pearce (een groep die moet oordelen over de ontvankelijkheid van het nog jonge akkoord) was pas te Salisbury
gearriveerd of zowat overal in het land brak een zwarte revolte
los. Verbitterde Afrikanen braken de straten op, bekogelden treinen en auto's, maakten amok in winkels en openbare gebouwen.
Toen de politie kwam opdagen met honden en knuppels begon de
harde konfrontatie pas voorgoed. Aan het einde van vorige week
vielen al 56 gewonden (onder wie een 12-tal blanken) te noteren
en 14 doden. Via de radio heeft lan Smith beloofd dat hij zich eerlijk zal houden aan de onafhankelijkheidsverklaring met Engeland. Wanneer de negers die overeenkomst verwerpen zal dat
opgevat worden als voorkeur voor het huidig sisteem. lan Smith
is kompleet gespeend van humor : hij meent wat hij zegt.
verstoorde blanke Illusie
De heftige botsingen luiden ahw de « stille » periode uit, waardoor zwart Rhodesië tot dusver een oase van rust gebleven was in
woelig Afrika. Verstoord is voortaan de blanke illusie dat Rhodesië's negers in lengte van dagen (alvast tot 2035) naar blanke pijpen zullen dansen. Opmerkelijk is de omstandigheid dat juist de
vrij « tamme » en « apatische » Afrikanen in verzet zijn gekomen.
Niet dat ze zo heel ver moeten zoeken om een plausibele motivering te vinden ! Afgezien van een geheel van rassendiskriminatoire maatregelen (zie « Wij », 27 nov. 1971, pag. 6) heeft de blanke
minderheid de grote Afrikaanse partijen verboden en hun leiders
gearresteerd. De African National Council mag niet eens met propaganda op straat komen. In de massamedia komen alleen blanke
en regeringstrouwe stemmen aan bod. Voor twee weken liet lan
Smith zelfs blanke progressisten ( o.m. ex-premier Garfield en
dochter Judith) om veiligheidsredenen opsluiten. En het geruchtmaken Brits-Rhodesisch akkoord van november jl. heeft voorzeker geen heilige huisjes neergehaald. In grote trekken kwam
het tot stand op de rug van de zwarte meerderheid.

hoop op britse inwijking
Aanleiding tot de jongste bewogenheid was dus de kommissie
Pearce, die ter plaatse moest nagaan hoe de autochtone bevolking
dacht over het akkoord Smith-Douglas Home. Van meet af konden de zwarten onmogelijk akkoord gaan met de al te eenzijdige
opstelling van de « opiniepeilers » : 21 leden zijn voormalige koloniale ambtenaren en lan Smith zelf had de tolken benoemd die
met de verre stamhoofden zouden palaberen. Een eerste kontakt
leverde al bedroevend weinig op : zelfs twee door zijn staat bezoldigde stamhoofden weigerden het akkoord te paraferen. Bovendien zijn vele zwarte leiders erg onder de indruk van een verklaring die lan Smith onlangs te Salisbury hield. Volgens Smith
moet de werkloosheid in het Moederland (die met de dag toeneemt) op de duur stimulerend gaan inwerlcen op emigratie van
Britse arbeiders en technici naar Rhodesië, waardoor de blanke
aanwezigheid onverwacht zou versterkt worden. Van die Britse
immigranten verwacht hij veel voor de konsolidatie van zijn
eigengereid beleid. De premier heeft het nl. niet begrepen op de
duizenden Portugezen die zijn land binnenstromen. Hij houdt
meer van harde, blonde Britten. Hoe dan ook, als zijn « optimistische » verklaring waarheid wordt zullen de zwarte Rhodesiërs
nodig hun kalender moeten raadplegen. Door de blanke bevolkingsaangroei, waarop lan Smith doelt, zou de begeerde « gelijkberechtiging » immers nog eens voor een paar decennia kunnen
opgeschoven worden.

deze week in de wereld
• Ondanks bepaalde toegevingen aan de sinds geruime tijd
op een radikaler politiek tegenover Israël aandringende universiteitsstudenten te Kaïro,
komt het herhaaldelijk tot betogingen in de Egyptische
hoofdstad. Ca 12.000 studenten
nemen op zeker ogenblik aan
deze betogingen deel, met als
gevolg 1500 opleidingen. Ook
het jongere legerkader eist een
kordater politiek t.a.v. Israël.

De jonge Duitse die eerste-minister Heath met tegeninkt « besprenkelde » en die zich als persfotografe een weg baande wordt
weggeleid. Het ging hier om een louter Londense aangelegenheid.

• Israëlische
regering
bespreekt de mogelijkheden om
rechtstreeks met Egypte over
het Suez-kanaal te gaan onderhandelen, waarover van Egyptische zijde reeds principiële
instemming is.
• Kardinaal Maloela, primaat
van Zaïre, op bevel van de eenheidspartij uit zijn residentie
gezet wegens « ondermijnende
aktiviteiten ».
• President Nixon legt het
Congres een rekordbegroting
voor, waaruit blijkt dat de
Amerikaanse
overheidsuitgaven hoger dan ooit stijgen : 1
biljoen 750 miljard frank waarvan 246 miljard voor overheidsuitgaven. Ook de defensie-uitgaven stijgen terwijl het ruimtevaart-budget geen bemande

tocht naar sommige planeten
voorziet, waardoor de NASA
zal moeten afzien van een bemande ruimtevlucht (Nervaprojekt) naar buitenplaneten.
De twee resterende bemande
maanvluchten worden gehandhaafd.
• Noordierse protestanten zullen opnieuw gaan betogen, ondanks regeringsverbod doch
«wegens de uitdagende katolieke manifestaties ». Te Castlewellan nabij Belfast betogen
500 gemaskerde katolieken. De
IRA beweert, telefoongesprekken tussen Noordierse en Zuidierse ministers te hebben afgetapt en belooft « passende onthullingen ».
• Als gebaar van goede wil
Iaat president Buttho van Pakistan de gegijzelde industriëlen vrij. Ze werden gegijzeld omdat ze niet vlug de regeringsoproep beantwoordden,
om in het buitenland belegde
deviezen naar Pakistan terug
te halen ten einde de eigen ekonomie te helpen. Hij herhaalt
zijn oproep en verlengt de termijn tot terugkeer van de gelden uit de buitenlandse banken
naar Pakistan tot 15 februari.
Slechts 120 miljoen roepie werden tot dusver teruggehaald.

Buttho vertrekt daarna op
rondreis in het Midden-Oosten
en Afrika.
• 4000 studenten te Madrid
uitgesloten na hun protest tegen het bezetten door de politie van campus. Nieuwe rellen
tussen studenten en politie. In
Baskenland gaat de firma van
de ontvoerde (inmiddels vrijgelaten) industrieel in op ETAeisen.
• Jongeren betogen tegen de
regering te Manilla op het
ogenblik dat president Marcos
van de Filippijnen een nieuw
regeringsprogramma afkondigt,
waarin bestrijding tegen agitatie en wanorde in uitzicht
wordt gesteld.
• De Sovjet-Unie erkent officieel, als zesde staat en als eerste grote mogendheid de republiek Bangla-Desj. De vraag
rijst of Pakistan nu ook de diplomatieke betrekkingen met
Moskou zal verbreken.
• Jonge Duitse te Londen wonende vrouw besproeit premier
Heath van Engeland met inkt
op het ogenblik dat deze zich
te Brussel naar de ondertekening van Engelands EEG-lidmaatschap begeeft. Haar protest geldt echter een... Londense urbanistische kwestie.
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Vladimir boekovski,
een ''andersdenkende'* rus
(Argos) Een « andersdenkende » Rus is een Sovjetburger die
m e e n t dat nodig moet gedokterd worden aan de staats- en andere
s t r u k t u r e n van zijn land. Hij wil graag geloven dat het leninismem a r x i s m e het spreekwoordelijke neusje-van-de-zalm is, m a a r hij
h e r h a a l t nadrukkelijk dat de Sovjetmaatschappij als instituut
^ i e t deugt. Zelfs Lenin was niet altijd in zijn nopjes toen hij de
Wisselwerking tussen revolutionaire teorie .. en praktijk van dichterbij ging bekijken. Wladimir Iljitsj Oeljanov was dus, op z'n
eigen manier, een « andersdenkende » Rus. Alleen Stalin heeft
nooit getwijfeld aan de juistheid van zijn revolutionaire slotsomm e n . Wie anders durfde te denken aan de ex-seminarist ging
' p r o m p t het hoekje om, of mocht in het onherbergzame Siberië
vreemdsoortige vogels en planten gaan zoeken. Dit waren de boffers, de door het lot begunstigde « andersdenkenden ». Maar het
leeuwedeel van de onverbetelijke perfektionisten eindigde in gevangenissen en strafkampen : nekschot, verhanging en andere
noodlottige sado-praktijken. De revolutie vermoordde lettelijk
liaar kinderen. De beruchte zuiveringsprocessen uit de jaren dertig blijven een bloedige smet op de grootste reformatiepoging uit
's mensen geschiedenis.

van dooi naar
onbisedige repressie
Toen Stalin in 1953 stierf was
d e « andersdenkende » schare
gevoelig uitgedund. Zij die de
t e r r e u r hadden overleefd konden alleen m a a r nadromen over
vervlogen of stukgeschoten verwachtingen. Tot Stalin's opvolger Kroetsjev in 1956 radikaal
d e boeg omgooide en zijn « grot e dooi » afkondigde. Op dit
ogenblik k w a m e n oude en kersverse « andersdenkenden » uit
trun schuilplaatsen te voorschijn. P r e m i e r Kroetsjev sling e r d e felle banbliksems n a a r
Otalin en n a a r de ortodokse
Stalinisten die achter « het dod e verleden » bleven staan.
Evtoesjenko bezong de « nieuw e geluiden » die hij meende
w a a r te nemen, Solsjenitsyn
hekelde het onzalig stanilistisch
Verleden. De « andersdenkend e n » w a r e n als dronken van
hoop en verwachting. Maar lat e r is de « grote dooi » weer
Vastgelopen. Kroetsjev werd op
een smalspoor gerangeerd en na
d e beroering rond zijn ophefm a k e n d e Mémoires werd hij,
h a a s t onopvallend, begraven.
Toch waren zijn « liberale »
bestrevingen
niet
kompleet
Vruchteloos geweest. De gearresteerde « andersdenkenden »
kregen niet langer het fatale
nekschot. Kroetsjevs politieke
erfgenamen
konden
immers

niet terug naar de stalinistische
repressiemetodes. Voortaan zouden de « andersdenkenden »
voor een rechtbank worden gedagvaard, en hun houding verdedigen. Weliswaar werden ook
zij wederrechterlijk
veroordeeld
(de
Sovjetgrondwet
waarborgt immers de vrijheid
van mening !) m a a r zij konden
hun hachje redden .. en in wederopvoedingskampen of psychiatrische instellingen
verkommeren. Een bloedloze repressie was in de plaats van
Stalin's verschrikking getreten. Stalin moet wel gebruld
hebben in zijn glazen doodskist !
tvs^aalf jaar
Hieruit volgt dat de recente
processen niet te vergelijken
zijn met de « rechtsgedingen »
uit Stalin's tijd. Als men ze
gaat vergelijken met de beruchte vooroorlogse epuratieprocessen betekenen ze een
haast humanitaire omwenteling
in de geschiedenis van de Sovjetraschtpraktijken. Binnen de
Sovjetunie veroorzaken ze zelfs
heel wat deining. Rond de beklaagden ontstaat een sfeer van
simpatie en solidariteit. Bovendien lokken de jongste processen, als in een soort kettingreaktie, alsmaar nieuwe processen uit. Op het proces tegen Daniel en Sinjawski volgde 't pro-

ces tegen Ginsberg, Andrej
A m a l n k e.a. Toen in januari jl.
Wladimir Boekovski voor zijn
rechters verscheen, ontstond
grote beroering onder de Sovjetintellektuelen. Die Boekovski had zijn simpatie voor de
vroeger veroordeelde « andersdenkenden » nooit weggestopt.
Ook was hij solidair geweest
m e t de Praagse lente van Alexander Dubcek. Voor die « antisovjet-praktijken » werd hij in
januari veroordeeld tot twaalf
jaar gevangenis, verbanning en
strafkampen. Motivering van
de Sovjetrechtbank : Boekovski
heeft « anti-sovjetlaster » verspreid en geprobeerd via de
doeane kopieer-apparatuur binnen te smokkelen. Die laatste
aantijging
heeft
Boekovski
weliswaar afgewezen maar de
strafvordering bleef integraal
gehandhaafd. De rechtbank had
een advokate van de beklaagde
gewraakt
omdat
het
hier
« staatsgeheimen » betrof. Een
ambtshalve ingeschakeld advokaat kon alleen verzachtende
amstandigheden pleiten. Sindsdien is het adres van Boekovski
nog onbekend. Later zul je hem
via Amnesty International een
briefje kunnen schrijven. Bij
wijze van medeleven.

Larissa Daniel. de echtgenote van de « andersdenkende » auteur,
op de foto m een houtzagerij m Siberiè. Haar misdaad : mee
opstappen in de anti-Sovjet-betogmg op het Rode Plein n a v. de
inval m Tsjechoslovakije m augustus 1968 Wie zal het allemaal
vertellen wie deze werkkampen, psychiatrische instellingen enz.
bevolken ? Hoe lang duurt het nog eer aan dit nieuw tsarendom
een einde komt ?

vroeg begonnen
Wladimir Boekovski (29) is
eigenlijk een «andersdenkende»
recidivist. Al in 1960 (op de
middelbare school) had hij narigheid wegens het publiceren
van een klastijdschrift. Titel :
« De Martelaren ». Hierin
schreef hij over bolsjewisten
die hun trouw aan Lenm met
de dood hadden betaald. Drie
jaar later werd hij opnieuw
aangeklaagd. Ditmaal was een
boek van Milovan Djilas (De
Nieuwe Maatschappij) in zijn
bezit gevonden... en samen met
de later veroordeelde Joeri Galanskov had hij op openbare
pleinen « subversieve » gedichten voorgedragen. Die hebbelijkheid kostte hem vijftien
maanden opsluiting in een psychiatrische instelling. Blijkbaar
gaan de Sovjetautoriteiten ervan uit dat een « andersden-

kende » op z'n minst zwakzinnig is. Hoe dan ook, na zijn
vrijlating (in 1965) begint Boekovski's harde konfrontatie met
moeder Justitia voorgoed. In '67
gaat hij weer de bon op omdat
hij heeft geprotesteerd tegen
het proces contra Daniel-Sinjawski, ook omdat hij het Sovjetsisteem met vernieuwde hevigheid heeft aangevallen. Resultaat : drie jaar dwangarbeid.
Weer vrij (in het voorjaar van
1970) is Boekovski loslippig
over zijn ervaringen in psychiatrische
instellingen.
De
rechtbank fronst de wenkbrauwen en gewaagt van « anti-sovjetlaster ». Aan die omstandigheid heeft Boekovski zijn jongste veroordeling te danken.
Met meer dan acht jaren «strafzitten » achter de rug en twaalf
voor de boeg staat Boekovski

chinezerijen voor uncle sam
Los van de Amerikaans-Japanse besprekingen te San Clemente
liepen de voorbereidingen op Nixon's bezoek verder door. In die
samenhang vond een korrespondent van de « New York Times »
het erg belangrijk dat een paar Chinese poliklinieken te Peking
h u n uithangbord gewijzigd hebben : het « anti-imperialistisch
ziekenhuis » heet voortaan « hoofdstedelijk ziekenhuis » en het
« anti-revisionistisch ziekenhuis » werd al omgedoopt tot « Ziekenhuis van de vriendschap ». Simptomatisch voor een gunstige
ontwikkeling, zo schrijft de NYT-korrespondent zonder verpinken... En in de kantoren van Cyrus Sulzberger giert men niet
van de pret !
schotland en de eeg

Als een sprookje aan het Westen
voorgesteld...
maar dan zonder « andersdenhfenden
! »

Twee vertegenwoordigers van de « Scottish National P a r t y »
(12 % van het Schots kiezerskorps vertegenwoordigend met
310.000 stemmen in 1970 — 64.000 in 1964) hebben te Brussel voor
Schotland het recht opgeëist, eventueel de EEG te verlaten op
grond van de overweging dat Schotland toch eens opnieuw onafhankelijk zal zijn (zonder daarom de banden met de Kroon te
verbreken) en dat een onafhankelijke Schotse regering zich niet
zal gebonden achten door verdragen, die Londen heeft aangegaan.
Net als de Bretoense nationalisten (die steeds verwijzen n a a r
het Frans-Bretoens Unieverdrag van 1532 als het er op aankomt
h u n autonomistische streven te motiveren) beroepen hun Schotse
geestesverwanten zich op een oud verdrag, nl. op de zgn. Union
Act van 1707 waarbij Schotland legaal onder de Britse kroon
kwam. « Ons dwingen toe te treden is een zware aanslag op het
Unieverdrag van 1707, verdrag van internationaal recht nota
bene, dat niet eenzijdig kan verbroken worden » — aldus een
woordvoerder van de Schotse Nationalistische Partij.
Hoewel Schotland — in tegenstelling met Bretagne — een
schijn van autonomie heeft overgehouden is het duidelijk dat
dit Schots bezwaar voorlopig niet de minste uitwerking zal hebben Dat kan eventueel alleen praktische gevolgen hebben wanneer de Schotse nationalisten een meerderheid of quasi-meerderheid van het Schotse kiezersvolk achter hun vlag zouden krijgen.
De kwestie Ulster bewijst trouwens hoe moeilijk het is, zelfs met
geweld, een volksnationaal probleem aan een volksnaticnale oplossing te helpen.

aan de top van Ruslands politieke gevangenen uit het poststalinistisch tijdperk.
geen auto-kritiek meer
Is met de zware veroordeling
van Boekovski het bewijs geleverd dat de Sovjet-unie a n n o
1972 wil aanknopen met de stalinistische traditie ? Voorzeker
niet. Hiervoor ziin de verschillen in de gevolsjde procedure(s)
al te opvallend
onder Stalin
deden de beklaagden aan autokritiek en riepen ahw de straf
van de scherprechters over hun
vertwijfelde hoofden neer, een
beetje zoals Rubashov in A.
Koestler's « Darkness at Noon ».
Vandaag bevestigen de beklaagden hun houding ook voor
de rechtbank. Bij dit bewonderenswaardig verzet akteren ze
zelfs heel wat rustiger dan hun
ietwat onzekere rechters. Die
beklaagden geloven dat zij de
toekomst zijn en dat hun bestraffers een onrechtvaardige,
door de ontwikkeling achterhaalde rechtsspraak verdedigen. Het is alleen maar j a m m e r
dat het « front van andersdenkenden » versnipperd ligt over
groot-russische patriotten (die
het recht van minderheden afwijzen), over vervolgde christenen en revisionisten, over liberalen en humanitairen zoals
Wladimir Boekovski Die versnippering heeft voor gevolg
dat het Sovjetinstituut een gesloten blok blijft, terwijl de
« andersdenkenden » pluralistisch verdeeld zijn. Voeg hierbij het verzet van de Joden die
mordicus naar Israël willen
emigreren en het taaie doorwerken van
nationalistische
stromingen. Het is niet bepaald
mooi wat m de Baltische e n
Ooekrainische Samisdat (in eigen beheer uitgegeven literatuur) over moedertje Rusland
wordt geschreven !

onomkeerbare revolutie
Boekovski zelf staat buiten
en boven zoveel verdeeldheid.
Hij staat achter de rechten van
de mens, en achter de strikte
toepassing van een grondwet
die demokratisch heet maar in
feite een burokratisch-politieel
receptenboek is. Zijn veroordeling kan geen eindpunt zijn
m de ontwikkeling die nu bezig
IS, nog minder kan ze een terugkeer inluiden naar mensonwaardige rechtspraktijken uit
een onzalig verleden Overal in
de geschiedenis heeft de mens
het uiteindelijk gehaald van
strukturen die zijn vrijheidsdrang willen bedwingen. Ook
de Sovjetmaatschappij zal aan
die ontwikkeling naar v n j h e i d
op de d u u r niet ontkomen.
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leder jaar opnieuw trekken de Vlamingen met duizenden op naar de
Uzer. Op bedevaart en ter herdenking van de oorlogsslachtoffers wier
lijken als zaden worden genoemd die hoopvol moeten stemmen voor een
rijke Vlaamse oogst. De bedevaartweide in Diksmuide, waar deze herdenking plaatsvindt, kent iedere Vlaming. Anders is het echter gesteld
met het Campo Santo te St.-Amandsberg, nochtans dé dodenheuvel bij
uitstek van de meest vooraanstaande Vlamingen, althans van Jan-Frans
Willems of (gestorven in 1846), de vader van de Vlaamse Beweging
zoals hij doorgaans genoemd wordt. Meer dan 70 verdienstelijke Vlamingen vonden daar een eeuwige rustplaats, zodat men dit kerkhof ook
%vel een Vlaams « dodenmuseum » zou kunnen noemen ware het niet
dat In een museum zo dikwijls niets meer overkomt van de geest van
liet verleden.

campo
de dodenheuvel var
Oost-Oudburg », deel V, 1967. Er werden kleureffekten uitgewerkt zoals we
die wat de gevel betreft terugvinden
bij de meeste barokkonstrukties uit
de streek. Zeker niet ten onrechte
merkt dr. Behets nog op : « Spijts zijn
geringe afmetingen valt het bouwwerkje nu nog op in de avondzon, met in de
zomer op de achtergrond de blauwe
horizon ; de ruimte tussen de rijen
populieren die de gras- en bloemperken omheinen, richten er de blik recht
op ».
bedoeling

De begrafenis van Frans Masereel

campo santo
Dat het Campo Santo nooit de ruime
bekendheid heeft gehaald en dat de
dood van Frans Masereel de dodenheuvel van de meest vooraanstaande Vlamingen weer in de aktualiteit moest
brengen, kan wellicht verklaard worden door het feit dat de herdenkingen
op deze pelgrimplaats het nooit moesten hebben van knallende leuzen, tot
strijd uitnodigende woorden en liederen, maar van de innige Allerzielensfeer. Tweejaarlijks, op de CampoSantodag — trekken honderd of hooguit tweehonderd mensen naar de « heilige plaats » om nog eens de betekenis
te voelen van tientallen « reuzen », die
een enorme bijdrage hebben geleverd
voor onze volksgemeenschap. Zij beseffen het : een volk dat zijn doden
eert, is een groot volk.

ontstaan
Eigenlijk is het de eerste pastoor van
de St.-Amanduskerk, J.F. Van Damme
geweest, die het plan opvatte om —

in samenwerking met vooraanstaande
letterkundigen — te St.-Amandsberg
een kerkhof op en in te richten, dat de
historische en godsdienstige herinneringen aan de St.-Amandusheuvel verbonden waardig zou zijn. Zo vinden
wij het althans terug in « Graf- en Gedenkschriften der Provincie OostVlaanderen, Gemeente St.-Amandsberg ». De naam Campo Santo, die ongetwijfeld in verband moet gebracht
worden met de dodenvelden die wij
onder deze benaming in tal van streken van Italië vinden, kwam hierin nog
niet voor. Langs de gewezen Antwerpse
heirweg werd in St.-Amandsberg bij
Gent precies op 8 december 1847 op de
noordelijke helling van de intussen bekend geworden heuvel de merkwaardigste begraafplaats van Vlaanderen
ingewijd. Omdat op de heuvel, ook Kapelleberg genoemd, reeds van in de
jaren 1720-1721 de St.-Amanduskapel
als een pronkstuk in het midden van
St.- Amandsberg werd ingeplant, valt
het kerkhof gemakkelijk te vinden. De
mooie kapel in laat-barok is daarbij
typisch Vlaams, schrijft dr. J. Behets
in een Jaarboek van de (St.-Amandsbergse) Heemkundige Kring « De

De inwijding van het toekomstige
Campo Santo is gebeurd samen met
het gewone parochiale kerkhof, dat
echter in de vlakte, in de rechtstreekse
omgeving van de toen pas gebouwde
kerk, tot stand was gekomen.
Een eerste bloeiperiode van het
kerkhof der Vlamingen zou nu duren
tot ongeveer 1870 en is te verklaren
door het feit, dat de afschaffing van
het stedelijk kerkhof in de Biesstraat
het kerkhof in St.-Amandsberg tot
stand kwam. En — hiermee samenhangend — vooral door het feit, dat
een groot aantal Gentenaars niet wensten begraven te worden aan de Brugse
Poort, op de zogenaamde « Geuzenkerkhof ». Maar in dit beginstadium
van het Campo Santo van Vlaanderen
zat er nog geenszins de gedachte voor,
de heuvel tot een pelgrimplaats voor de
Vlamingen te maken, zoals dr. Snellaert, boezemvriend van Willems, dat
tijdens een redevoering op een helling
van de heuvel als zijn wens heeft te
kennen gegeven : « Deze heuvel, welke
Willems gedurende zijn leven met een
voorliefde, een voorgevoel misschien,
bezocht, deze heuvel zij de pelgrimplaats der Vlamingen ». Genoemde
rede werd uitgesproken bij gelegenheid van de inhuldiging van het praalgraf van Willems. Het was toen 26 juni
1848. De grootse historische gebeurte-

Op de noordelijke
flank van de
St-Amandusheuvel —
met bovenop de
St-Amanduskapel —
zijn al de graven van
vooraanstaande
Vlamingen bij elkaar
gebracht

nis moet toen wel van enige betekenis
geweest zijn voor de annalen van de
Vlaamse Beweging. In « De Eendragt »,
een blad van die tijd, werd een entoesiast verslag neergeschreven over de
« onafmetelijken eerestoet » en over
de talloze toeschouwers, die « zoo
dicht als de korenhalmen op het veld »
de hellingen van de heuvel zouden bedekt hebben. En Vlaaamse geleerden
en kunstenaars met toen klinkende namen als Serrure, Conscience en Snellaert zelf hielden er — zoals dat heet
— pakkende redevoeringen. Baron Jules de Saint-Genois, vooral als geschiedkundige gekend, zou enkele jaren na
de oproep van dr. Snellaert de betekenis van de dodenheuvel preciezer omschrijven : « een soort van Campo
Sancto voor bemiddelde lieden, voor
edele familjen, voor personen door
hun hoedanigheid en deugden aanzienlijk ». Niet onbelangrijk is hierbij, dat
toen — in 1865 — voor het eerst de
woorden Campo Santo vielen.
Toch zou het nog duren tot ongeveer
1935, dat de naam definitief werd gelanceerd door Jef Crick, de man die
bekendheid verwierf om zijn reeks
biografieën van de meest vooraanstaande Vlamingen die op het kerkhof van
St.-Amandsberg een plaats hebben gekregen.

groei
In een artikel, « Het kerkhof van Sint
Amandsberg, begraafplaats van beroemde mannen », schrijft Crick :
« Het praalgraf van Jan Frans Willems, vader der Vlaamsche Beweging,
was het eerste dat op den beroemden
heuvel werd opgericht, in de nabijheid
der St.-Amandskapel. Het tweede dat
er kort nadien oprees, was gewijd aan
de nagedachtenis eener edele, jonge
vrouw, door gansch de Gentsche bevolking geëerd om haar liefdadigheid
en godsvrucht : jufvrouw Maria de
Hemptinne, gestoi-ven op 7 November
1846, in den ouderdom van 28 jaar. Aldus beantwoordde het Campo Santo
van Sint Amandsberg al dadelijk aan
de inzichten zijner inrichters : de asch
van twee personen « door hunne hoedanigheden en deugden aanzienlijk »
werd het eerst aan zijn gewijden grond
toevertrouwd ».
De tweede bloeiperiode van het
Vlaamse kerkhof valt samen met de
uitbreiding ervan, nl. in 1920. Er werden van toen af heel wat doden gelegd
tussen de Guido Gezellelaan en de
Grondwetlaan : Alois De Beule (beeldhouwer), Frans De Vos (toondichter)
enz. De derde bloeiperiode, die momenteel nog aan de gang is, dient gesitueerd omstreeks 1963. Op dat ogenblik,
toen dr. J. Goossenaerts, die jaren na
elkaar het bezoek op 11 november aan
het Campo Santo had geleid, stierf,
was ook « Open Kring » — en later de
heemkundige kring van St.-Amandsberg — in aktie gekomen. Op 17 april
1963 werd ten gevolge van deze nieuwe
impuls dan ook het « Beschermingskomitee Campo Santo» gesticht, in hoofdzaak met de bedoeling niet alleen de
Vlaamse graven in ere te houden maar
vooral om sommige te herstellen. Zo
werden er sedert dat jaar op zijn minst
14 graftomben, die onder de beschei>
ming van dit komitee werden gesteld,
vernieuwd of hersteld.
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santo
van de meest vooraanstaande Vlamingen

mans, prof. dr. Adriaan Martens of «de
vader van de dieetleer », taalkundige
prof. dr. Frank Baur of Gezellekenner,
letterkundige Filip de Pillecijn, Jef
Crick, enz.), maar al deze begrafenissen — ook deze van Frans Masereel —
lieten de jeugd vrij onberoerd. En dat
getracht wordt, Hippoliet Van Peene,
de gerenommeerde toondichter van
« De Vlaamse Leeuw », die momenteel
begraven ligt in de Ruststraat aan de
Heuvelpoort te Gent, ontgraven te
krijgen om hem naar het Campo Santo
over te brengen, zal aan deze gevoelens, aan deze houding wel niet veel
verandering brengen.

1972

financies
Dit betekent, dat jaarlijks ongeveer
twee graven dank zij een speciale financiële inspanning worden opgefrist.
Dank zij de financiële steun van het
ministerie van Nederlandse Kuituur en
van het Provinciebestuur van OostVlaanderen. Dank zij het gemeentebestuur van St.-Amandsberg ook, dat bijna elk jaar een som van 10.000 fr. voor
het Campo Santo geeft, en dank zij
vooral tal van organismen. Tal van instanties springen inderdaad geregeld
bij om tot de herstelling van een graf
te kunnen overgaan. Zo o.m. het graf
van prof. dr. D. Mareska (scheikundige), waarvan de kosten gedeeltelijk
werden gedragen door de Rijksuniversiteit Gent. Zo ook voor dit van K.L.
Ledeganck (de beroemde dichter van
« De Drie Zustersteden »), dat door
door de VTB-afdeling Gent speciaal
geldelijk werd verzorgd. Of voor dit
van de reeds genoemde dr. Snellaert
(geneesheer), waarvoor het Algemeen
Nederlands Verbond zich verantwoordelijk heeft gevoeld De Vlaamse Konferentie van de Balie nam mede de
zorg op zich voor het graf van prof. J.
Obrie (rechtsgeleerde), terwijl de Familiale Vereniging de Hemptinne voor
de zerk wilde instaan van de « jufvrouw » (weldoenster). De taak van
het «Beschermskomitee Campo Santo»
werd in 1969 door het « Kultureel Komitee van St.-Amandsberg » overgenomen. Dit komitee wordt voor het praktisch afhandelen van zaken bijgestaan
door een werkgroep waarvan de hh.
R. Van de Velde en M. Vander Straeten
als stuwende krachten in de Gentse
randgemeente genoegzaam bekend zijn.
Dat zo'n werkgroep broodnodig is, kan
men zich indenken als men weet dat

voor het (voorziene) herstel van het
graf van Pr. Van Duyse (dichter) ongeveer 40.000 fr. zal dienen uitgetrokken
te worden, voor dit van L. Roelandt
(Gents bouwkundige) op zijn minst
50.000 fr.

reinaert de vos
Men kan zich nu ook nog afvragen —
en Jef Crick heeft dit vroeger reeds
gedaan en op zijn eigen vraag een antwoord trachten te geven — waarom
precies de St -Amandusheuvel, die ook
wel eens Willemsheuvel genoemd
wordt, werd uitgekozen om er een
Vlaamse pelgrimplaats van te maken.
Wanneer dr. Snellaert beklemtoont,
dat Willems gedurende zijn leven de
St .-Amandusheuvel met « eene voorliefde » bezocht, mogen wij hem geloven. Hij was immers jaren lang Willems' vertrouweling en lijfarts. De liefde van Willems voor de befaamde historische plaats hield zonder twijfel verband met het Middelnederlands dierenepos « Reinaert de Vos », waarvan hij
de zo bekende gemoderniseerde omwerking leverde. Het zal hem immers
zeker bekend geweest zijn, meent Jef
Crick o.i. terecht, dat de St.-Amandusberg in de 14de eeuw ook « Reinaertsberg » werd geheten (en als dusdanig
een rol te spelen kreeg in het beroemde dierenepos). In de Kon. Vlaamse
Akademie werd tijdens de zitting van
11 augustus 1887 hierover door Napoleon De Pauw verklaard : « Men weet
dat de gehele historie van « Reinaert »
speelt in de omstreken van Gent en in
het naburige Land van Waas. Dit is
overbekend en heb ik reeds uiteengezet
in mijn « Etude sur Ie poème et les
auteurs du Roman du Renard ». Wel-

nu, in dezelfde rekeningen van 1360 tot
1390 — bedoeld worden hier de renteboeken der St.-Baafsabdij — waar Wenemaer « Maeldoch » verschijnt, wordt
er gesproken van « land op Reinoutsbergh » en die Reinaertsberg, gelegen
op Oostakker (St.-Amandsberg maakte
vroeger deel uit van Oostakker), is
niets anders dan de wel bekende heuvel, die juist in datzelfde jaar 1360
door de Bruggeling Gillis de Wevel, in
zijn « leven van Sint Amand », ter herinnering van 's heiligen mirakelen en
van zijn wekelijks bezoek aldaar, de
« St -Amandsberg » werd genoemd ».

vooruitzicht
Zal de « Reinaertsheuvel » nu in de
toekomst worden wat de stichters ervan meenden te moeten maken : de
plaats waar het godsdienstig, hooghumaan en letterkundig leven van
Vlaanderen gekoncentreerd wordt ?
Het zou kunnen, maar wij betwijfelen
het. Omdat de jongeren zo weinig belangstelling opbrengen voor hen dank
zij wier leven o.m. het hier nog niet
zo slecht is om te leven. Mogelijk wordt
het Campo Santo een drukke bedevaartplaats van het ogenblik af dat er
enkele nieuwe figuren worden begraven, wier getuigenis ook tot de jeugd
spreekt, maar persoonlijk betwijfelen
wij zulks. De jongeren grijpen niet
meer naar een verleden, dat in hun
ogen geen weerslag meer heeft op het
heden en dat dus maar liefst zo «dood»
en « begraven » mag blijven, dat het
eigenlijk niet meer bestaat. In St.Amandsberg werden de laatste jaren
belangrijke figuren ter aarde besteld
(Frans Tinel, Staf Bruggen, Nobelprijswinnaar prof. dr. Corneel Hey-

Taalkundige dr. Jozef Goossenaerts
zou er voorstander van geweest zijn,
in de dodenheuvel van St.-Amandsberg
een soort columbarium te laten uitgraven, waar al de groten uit ons volk zouden bijgezet worden — ze desnoods
elders ontgraven dus ook ! — met boven op de heuvel een groots gemeenschappelijk monument. Op die wijze
zou het inderdaad mogelijk worden,
van het Campo Santo het pelgrimsoord
van alle Vlamingen te maken. Maar
momenteel schijnt men er in St.Amandsberg niet veel voor te voelen,
ook maar een poging te wagen om de
moeilijke taak te volbrengen
Wel wordt er door het « Kultureel
Komitee van St -Amandsberg » aan gedacht, dit jaar, waarin het eeuwfeest
wordt gevierd van St.-Amandsberg als
zelfstandige gemeente, het Campo Santo meer dan voorheen in de belangstelling te brengen. Zo zal binnenkort aan
de bezoeker van het doden veld, die
thans aan de ingang een beperkt plannetje van de ligging van de graven kan
bekomen, een plan worden overhandigd waarop de graven in relief zullen
gebracht zijn. Wellicht in april e.k zouden op het kerkhof zelf richtingswijzers aangebracht worden, die naar de
verschillende graven apart verwijzen.
Het is verder niet uitgesloten, dat —
de wens van burgemeester mr. Monsaert inwilligend — dit jaar ook een
boekje zal uitgegeven worden waarin
de voorname graven beschreven zouden staan (met natuurlijk een biografie van de doden). Tot slot ligt het in
de bedoeling van de « vrienden » van
het Campo Santo, de St.-Amanduskapel in de toekomst steeds meer voor
kulturele manifestaties te gebruiken.
Ook zo zou Campo Santo natuurlijk
meer bekendheid krijgen.
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De rustplaats v a n
Ledeganck
« den zanger der
d r i e zustersteden »
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maatschappij
vip in het
arrondissement leuven...
Ben je een vrouw en bewoon je ons arrondissement, dan is de V I P iets voor jou ! J e gelooft toch
ook dat de vrouw h a a r eigen inbreng k a n h e b b e n
in de uitbouw v a n onze gemeenschap ? J e b e n t e r
toch ook van overtuigd dat we mede-verantwoordelijk zijn voor de ontvoogding van ons volk ?
Neem dan vlug kontakt op m e t Marcella Van de
Voorde, P a k e n s t r a a t 10, 3030 Hevelee, telefoon 016/
245.13, dan wordt je uitgenodigd op onze VIP.
VIP = Vrouw In Politiek. Onze bedoeling met V I P
is zo vlug mogelijk de achterstand op politiek vlak,
die er nog heerst bij de meeste vrouwen, op te halen. In onze arrondissementele Volksunie dragen
we speciaal verantwoordelijkheid voor de vrouwelijke problemen ; onze senatoren Rob Vande Zande
en Maurits van Haegendoren, onze volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers v e r w e r k e n onze bevindingen op het parlementaire vlak en de arr. r a a d
plant de passende akties

Het leger probeert met alle ( l a n d , lucht-, e n zee-) macht dé interesse voor zich te
winnen. Zou de grote aantrekkingskracht d i e het leger zo lang op een bepaalde jeugd
Uitoefende aan het slinken zijn ? Van « simpatieke » affiches, met in bewondering
ttaande vrouwen, in stations en openbare plaatsen maar ook in schoolgangen tot het
gul laten gebruiken van terreinen « ten dienste » van de jeugdbewegingen met alle
inogeiijke faciliteiten voor avondspelen enz, « open-door-dagen » waar men het nu eens
allemaal echt meemaakt. Sinds geruime tijd is Inforsermi, die de publiciteit voor het
leger maakt, druk doende. Lucifersdoosjes met « fijnzinnige » slogans voor echte-mannen-die-nog-roken en voor moeders aan de haard die nog lucifers gebruiken en die
nog in vuur en vlam geraken voor een Spartaanse opvoeding voor hun kind...
Verleden week woensdag werd te Brussel de lichte gevechtstank « Scorpion » voorgesteld waarmee het Belgisch leger van 1973 af zal uitgerust worden. Kinderen «mochten» de tank van binnen en buiten betasten, ome soldaat had weer hun hart gestolen. Wij zijn echter minder te vinden voor dergelijke overtuigingsmiddelen.

openboar vervoer
Ze wachtten, geduldig zoals
alleen tramreizigers
kunnen
Wachten. Ze keken nogal ontn u c h t e r d : de nieuwjaarsdagen
Waren voorbij en het was moeilijk wennen aan de troosteloze
alledaagsheid. Er waren dames
in hun mooiste mantel, m e t
kinderen aan de hand die veel
te ernstig voor zich uit keken.
E e n groepje studenten uit de
kunstakademie stond artistiek
| e schertsen, een oud heertje
keek naar de oude stenen v a n
h e t oude gebouw achter zich
en dacht aan de tijd die zo snel
e n toch zo traag voorbijgaat,
oals die dichter uit de Gouden
leuw het filosofisch verwoordde

Ï

Er kwamen veel t r a m s : nieuw e rijtuigen, blauw en gestroomlijnd, pas in gebruik. Ze
gleden, suisden allen naar het
- Madscentrum. Maar géén die
^ i t de andere richting naar de
'^Wachtenden kwam.
Er kroop een kwartier voorbij De druilerige regen beet
door de pelsen mantels, de hipt)e jassen, de oude loden.
^ « Daar hapert weer iets ! »
klonk een opgewekte, heldere
pieisjesstem uit de grauwe
hoop
— « Dan kunnen we nog een
half uurtje blijven staan ! »
antwoordde zuur een oudere
dame

— « Kop op ' Bij t r a m vier kan
je regelmatig een dik half u u r
in de kou staan ! » meende een
habitué
— « Waar is de tijd van die
rammelende, gele karkassen...».
— « En je kon er in de vlucht
op- en afspringen ! »
— « En je kon er in trosjes uit
de deuropening hangen ! ».
— « Maar die k w a m e n tenminste langs ! ».
Zo zijn de mensen : ondankbaar, op-en-top, w a t vroeger
niet deugde, is vandaag zaligmakend.
— « Daar komt er ééntje ! »
meende een langharige, die er
anders veel te netjes uitzag om
een écht artist-in-spe te zijn.
En ja hoor • het tuig naderde
de groep, die reeds in ellenboogwerkende individuen uit
elkaar viel.
Mèt het rijtuig k w a m echter
een vreemde geur aangewaaid,
zoiets als overkokende melk en
geroosterd rubber.
De doorweekten keken even
verbaasd n a a r de nietszeggende gezichten van de al t e talrijke passagiers binnenin De
klapdeuren floepten open, en
de kondukteur stond ontzet de
wachtenden weg te zwaaien.
— « Zien jullie dan niet dat het
b r a n d t ! » gilde hij. En inderdaad : een sierlijke rookpluim
steeg u i t de achterste delen
van het glimmende ding.

Het groepje kunstenaars begon te lachen, de dame m e t de
bloempot in de hand m a a k t e
harde opmerkingen over tante
die tevergeefs zou wachten, en
dat je vlugger van Gent naar
Brussel kwam dan van het ene
deel van de stad n a a r het andere, en dat het op mets leek
de mensen zo voor de aap t e
houden, en dat ze bovendien
met twee kinderen op stap was.
— « Waarvoor betalen we eigenlijk ? » besloot ze haar betoog en allen stonden opstandig haar woorden te beamen.
De politie hielp het defekte
tuig op een ander spoor en een
volgende t r a m reed de verkleumde,
humeurige
luitjes
vliegensvlug voorbij • er kon
niemand meer bij, de deuren
bleven hardnekkig gesloten.
— « Zouden we het niet liever
te voet doen ? » opperden de
jonge lui. Geestdriftige kreten
Iseantwoordden het voorstel.
Ze wedden
wie k w a m h e t
eerst thuis, de voetgangers of
zij die de euvele moed opbrachten het trajekt toch met de
t r a m af t e leggen ?
De sportleven
verdwenen •
weldra in de duisternis De anderen wachtten, met het geduld dat alleen
— « Waarvoor betalen we eigenlijk ? » klonkt het weer, als
een refreintje van een zeer oud
lied...
huguette d.b.

Bij de verkiezingen van 11 oktober '70 w e r d e n
verschillende vrouwen tot raadslid gekozen ; bij de
parlementsverkiezingen van 7 nov. jl. stonden er in
het arr. Leuven 6 vrouwen op de lijsten die zowat
4.300 voorkeurstemmen behaalden : Lieve Aelvoet
(Leuven) 441 ; Jacqueline Hendrickx-De Becker
(Neerijse) 431 ; J o h a n n a Hanssens-Guilliams (Leuven) 451 ; Denise L a u r e n t (Bierbeek) 707 ; Nelly
Nuyts-Diepstraten (Diest) 1206 en Lieve Vandenhoudt-Didden (Molenstede) 1063.
Deze verkiezingsresultaten dienen verder uitgebouwd te worden in de acht k a n t o n s van ons arr.
Leuven
En op een avond zijn we dan — schuchter — bij
m e k a a r gekomen bij Willy en Lieve Kuijpers-Devijver. Op 15 december stond de V I P op stapel en op
5 januari k w a m kamerlid Nelly Maes onze gedachten w a t meer vorm en mogelijkheden geven. Zii
stelde ons 3 vrouwelijke « types » voor : a) zij die
de wettelijke en feitelijke achterstand zien in de
maatschappij ; b) zij die voor het gezin het beste
willen en beseffen hoe n a u w « binnenshuis » e a
« buitenshuis » samen verweven zijn ; c) zij die de
emancipatiebeweging zien in h e t geheel van h e t
menselijk ontvoogding.sproces.
Samen b e p r a a t t e n wij hoe we ons arr. Leuven
konden uitbouwen : werkgroepen, huisbezoek, vorming langs h e t Dosfelinstiituut, gespreksgroepen,
enz. Op 2 februari e.k. m a k e n we een doorlichting
van de Volksunie en hoe we er als m a n en v r o u w
kunnen samenwerken in de afdelingsbesturen. Gespreksleider is Walter Luyten, stafmedewerker v a n
het Dosfelinstituut. Elkeen — vrouw en m a n — is
welkom : St -Jozefszaal, Waversebaan (achter de
kerk), Heverlee.
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25 jaar geleden

overleed Felix Timmer.

herdacht in zijn vaderstad Lier. Bij deze herdenking werden woorden gesproken van lof. Op deze herdenking waren mensen tegenwoordig die nu niet bepaald uitblonken
door hun moed toen het erop aankwam, de levende —
maar reeds doodzieke — Timmermans te verdedigen tegen de partiottieke hyenas, en die een vuige verrader
zagen in de man die de glorie van onze taal en de glans
onzer kuituur in den vreemde had uitgedragen. Op de
herdenking was ook het stadsbestuur aanwezig. De stad
Lier is in Timmermans' kwade dagen en in zijn laatste
tragische uren zeker geen voorbeeld van erkentelijkheid
geweest jegens de man, die haar in heel de wereld bekend
maakte en meer voor Liers faam deed dan gelijk wie in
verleden en heden.
Wij zijn niet bitter wanneer wij deze woorden schrijven
maar wij willen toch even wijzen op de plaats waar diegenen zich te houden hebben die zich nu in zijn licht
willen zonnen maar die gisteren nog op zijn glans spuwden. Wij willen evenmin het bijbelse kalf slachten om
hun terugkeer en om de rehabilatie van auteur en Lierenaar Timmermans : hij zal door zijn werk zowel aan zijn
bewonderaars als aan de kritische nijdassen weerstaan
en zowel entoesiasme als haat overleven.
Menigeen onder ons vernam vijfentwintig jaar geleden
het nieuws van Timmermans' dood in omstandigheden
die herinneren aan die welke de vroegtijdige dood van
de schrijver van « Pallieter » veroorzaakten. Deze tragische verbondenheid was geen toeval. Want er mag wel
eens, nu bij deze herdenking herinneringen opgehaald
worden, gewezen worden op het feit dat Felix Timmermans evenals zijn vrienden Veremans en Thiry méér was
dan een binnenskamers flamingant in zeer brede zin.
Zijn aktivistische overtuiging was wel met romantiek
doordrenkt, maar ze werd niet verzwegen. En nadien zou
hij bij gemeenteverkiezingen zich kandidaat stellen op
de lijst van het Vlaams Nationaal Verbond. Ook op dit
feit mag wel eens gewezen worden : dat Timmermans'
volkstrouw dieper ging dan wat plezierige folklore en
verder reikte dan de wallen van zijn kleurig en dichterlijk-bezongen Lier.

Maandagavond bracht BRT in wederuitzending
Onze Lieve Vrouw der Visschen naar een novelle
van Felix Timmermans (zie op deze pagina een
herdenking n.a.v. zijn overlijden).
Frans Verstreken, reeds eerder gekend om zijn
Hoedje van papier waarin hij de kinderspelen van
Breugel tot leven brengt, is de kineast van deze
film. Het gekende verhaal van de Lierse bootvisser
Vettigen Teen die op stap naar de nachtelijke Nete
een paar weesgegroetjes prevelt voor het beeld van
O.L.Vrouw. De duivel speelt hem een ogenblik
parten en de visser neemt het beeld mêe, verstopt
het voorlopig op de bodem van de Nete, want alhoewel hij niet kan zwemmen kan Vettigen Teen
wel over de bodem lopen.
De nachtelijke uil in de tronk die dit allemaal
gezien heeft roept het uit. Het Lieve Vrouw-beeld
is zo mirakuleus dat het de Nete van duizenden
en duizenden vissen voorziet.
Vettigen Teen de vis te rijk vent fier in het
verbaasde Lier waar vrouw en buren aan het feesten gaan. Maar overdaad schaadt en de vis wordt
aan tafel van de hand geschoven. Van einde en
verre komen vissers, een hele nevenindustrie ontstaat bij dit mirakel...
Tot de dag dat een bedetocht wordt ingericht om
het beeld terug te vinden Ook Vettigen Teen stapt

mee op en prevelt het Vaderons mee. Men loopt
langs de Nete en de wilg, waarin opnieuw de uil
zit, en op welke hoogte het beeld in het water ligt.
Vettigen Teen kan zijn geheim niet meer voor zich
alleen houden en krijst het uit waar het beeld zich
bevindt. Eens boven gehaald is alle overvloedige
vis terug verdwenen uit de Nete.
Er zit heelwat simboliek in dit mooi stukje van
Timmermans. De verfilming is korrekt, klassiek,
met verrassende vondsten zoals de muziek die
meeloopt met het rad waarmee de vissers hun netten in en uit het water halen. Frans Verstreken
heeft Timmermans geërbiedigd tot en met. Het is
een Lier geworden dat wij nu niet meer kennen
of dan toch heel wat gehavend door de tijd en zijn
trawanten.
Met deze verfilming haalde Verstreken een internationale onderscheiding en men kan het boek
met heelwat filmfoto's in de boekhandel krijgen.
De BRT heeft er goed aan gedaan dit werk bij
Timmermans herdenking nog eens op het scherm te
brengen. Vlaanderen heeft er graag naar gekeken,
vond er Timmermans in terug en Frans Verstreken die met de Fee's hand deze zeer mooie novelle
meesterlijk verfilmde. Vettigen Teen werd gespeeld
door Jos Henderyckx (mv.1.).

middagen van de poëzie
Ook jonge dichters krijgen de kans aan bod te komen in de reeks « Middagen
van de Poëzie », gehouden
m de Koninklijke Bibliotheek in Brussel
Herman De Conmck behandelde het tema « Poëzie
schrijven ». Nauwelijks dertig jaar en Mechelaar van
geboorte heeft Herman De
Coninck reeds enkele publikaties op zijn aktief : o a
een bundel kursiefjes en de
gedichtenbundel « De Lenige Liefde » in 1969 verschenen. Van m het begm
kende zijn poëzie een groot
succes en werd met veel lof
onthaald in de pers. Er werd
zelfs van een poëtische gebeurtenis gewag gemaakt
Heel veel gedichten worden geschreven om weg te
vluchten uit de realiteit, al-

dus Herman De Coninck,
die zijn voordracht opvatte
als een zoeken naar een motivering voor het schrijven
van een gedicht. Deze motivering verschilt van gedicht
tot gedicht. Zij wordt een
aanvulling van het leven,
een middel om ervaringen
te beleven die men anders
niet zou hebben of om aan
ervaringen een intensiteit of
betekenis toe te voegen. Op
die wijze komt men terecht
in een kunstmatige wereld
en in de vereenzaming
Deze uiteenzetting werd
geïllustreerd door een kleine bloemlezing gedichten,
zeer gevoelig voorgedragen
door de bekende actrice
Jeannme Schevernels. Volgens de voordrachtgever
schrijft Hans Lodeizen een
artificiële poëzie, die een
adellijke
aristokratische

charme uitstraalt, maar met
echt is. Deze dichter lag jarenlang te wentelen in eigen droefheid. Zijn vlucht
m de verdoving is slechts
kortstondig. De enige bundel die hij ooit schreef
draagt de veelzeggende titel «Het Innerlijk Behang».
Hans Lodeizen plakt droombeelden tegen de wanden
van zijn introspectie en
woont er m.
Fritzi ten Harmen van
der Beek, Nederlandse dichteres van « Geachte Muizenpoot en andere Verhalen »
schrijft een overbeschaafde
poëzie, die aan precieuze
huisnijverheid als Brugse
kant doet denken. Het leven
is voor haar een droevig
iets, waaraan moeilijk wennen valt. De bundel « Aan
mijn neerslachtige poes »
betekent een prikkeldraad-

versperring rond de werkelijkheid.
Simon Vestdijk noemt de
isolatie het hoofdkenmerk
van de poëzie. Tevens ziet
hij een onmiskenbare samenhang tussen poëzie en
de leeftijd. Tijdens de puberteitsjaren zijn vele jongeren geneigd hun moeilijkheden op poëtische wijze
vast te leggen op papier. Bij
heel wat dichters bhjven de
puberteitsjaren voortduren
tot in de middelbare leeftijd
en zelfs nog later, beweert
Herman De Coninck
Hans Andreus met « Sonnetten van de kleine waanzin » wordt een typische
vertegenwoordiger van de
ik-lyriek g e n o e m d
De
schrijver twijfelt aan de eigen identiteit en komt tot
een vorm van sublimatie
Deze sublimatie is ook te

vinden bij Jan Hanlo, waar
duidelijk het oncommumceerbare van de ik-isolatie
blijkt
Tegenover de poëzie van
de gevoelens plaatst Herman De Coninck de poëzie
van de daad. Dit wil zeggen
de geëngageerde poëzie, die
een deel van de woordballast doet wegvallen en door
haar sociale bewogenheid
leidt naar meer verstaanbaarheid Als voorbeelden
van geëngageerde poëzie
werden gedichten voorgedragen van o a Hugo Claus
en Hans Vlek.
Herman De Coninck besloot zijn voordracht met de
intense hoop dat poëzie voor
de mens even onmisbaar
mocht worden als brood
Een verzuchting die wij
graag mét hem delen
hilda uytterhoeven.
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genie en wereld
De uitgeverij « Heideland-Orbis » te Hasselt heeft
geruime tijd geleden de serie « Genie en wereld »
gelanceerd, een reeks w e r k e n telkens gewijd aan
een figuur van wereldformaat op politiek, kultureel
of religieus vlak. De uitgevers laten telkens de bet r o k k e n figuur behandelen door meerdere auteurs,
die elk in hun specialisatie bepaalde facetten van
deze doorgaans veelzijdige personages belichten.
Deze metode kan hybridisch lijken, ze heeft het
voordeel van de relativering van de betrokkene,
die doorgaans reeds lang tot een legendarische personaliteit is uitgegroeid, een mythe, waarin «Wahrheit und Dichtung » niet meer van elkaar zijn onderscheiden. De beroemdheid van een mens geeft
ontstaan aan zijn legende, die dan toch altijd een
vervalsing van werkelijkheid is.
Het is evident dat met verloop van tijd de waarheid niet meer te achterhalen is, zomin men de
werkelijkheid kan ontdekken achter het gezicht
van een nog levende beroemdheid. De legende leidt
nu eenmaal een taai leven, een taaiheid die er
van bij de geboorte is.

Dit mooie half verheven beeldhouwwerkje kan men zien
op het Plein van de kwatongen in Habay-la-Vieille ergens in de provincie Luxemburg. Op deze plaats, aan de
oevers van de Rulles, sloegen de vrouwen hun was. Een
steen in de m u u r herinnert aan dit gebeuren. Er bestaat
onder deskundigen wel enige diskussie over w a t de
vrouw op de steen wel eigenlijk aan het « doen » is.
Wij houden ons buiten deze twist en vinden het alleen
maar een mooi werkje.

In de serie « Genie en Wereld » komt het evenwel niet tot een ontluistering van het beschreven
of ontleede personage : het ene standpunt corrigeert vaak het andere of vult het aan, zodat m e n
dan toch een betrekkelijk objectief beeld verkrijgt.
Telkens zeer verzorgd en rijk geïllustreerd uitgegeven, bevatten deze boekdelen telkens weer een
in grotere letter gezette leidraad, een biografie,
die summier de levensgang van het personage in
kwestie weergeeft en waarbij telkens opnieuw de
afzonderlijke opstellen aansluiten. Een aantrekkelijke formule die het geheel overzichtelijk m a a k t
zonder te veel te schaden aan de verscheidenheid,
soms van visie, dan weer van facet.
Tot slot nog dit : soms draagt de vertaling in
het Nederlands wel sporen van de oorspronkelijke
taal, w a n t vermits het om figuren van wereldformaat gaat werden de meeste opstellen in een vreemde taal geschreven, met een overwegend aandeel
van het Frans, waarbij de vraag rijst of er dan
geen andere wereldtaalgebieden zijn, m e t minstens
even goede specialisten en literatoren...

julius ceasar
Dit deel w e r d samengesteld onder leiding v a n
Jacques Madaule en omvat opstellen van J a c q u e s
Benoist-Méchin (de militaire factor als een beslissens element in zijn opgang n a a r de macht) ; P i e r r e
Grimal (het Rome vóór Cesars machtsgreep) ; J e a n
Savans (Cesar als Romeins patriciër) ; Regine Pernaus (de Gallische oorlogen) ; de Bourbon-Busset
(de keizer) ; J. L a u r e n t (Cleopatra) ; J u l e s Roy
(de iden van Maart) ; Nimier en Gallois (de les
Cesar als redenaar, schrijver en als generaal) ; en
Madaule zelf over de Mythe van Cesar. Ook de
illustratie werd door een F r a n s team verzorgd.

leonardo da vinci
Ook het boek over deze schilder-tekenaar-uitvinder-bouwkundige-filisoof - anatoom - regisseur v a n
spektakel en vermakelijkheden-visonair, noem m a a r
op, is in het F r a n s gedacht en geschreven. Marcel
Drion leidde de redaktie ervan, bijgestaan door
J e a n Cocteau, F r e d Bérence, E m m a n u e l Berl, Marcel Brion, Danielle Hunebelle, A n d r é L a m a r t i n e ,
Robert Lebel, J.L. Salomon.
De Nederlandse vertaling is van M.C. Kool, een
vertaling die veel minder n a a r de oorspronkelijke
taal « ruikt » dan deze van sommige andere delen
uit de reeks « Genie en wereld ». Het is belangrijk,
en we menen er de uitgeverij een dienst m e e te bewijzen, nl. dat ze n a u w l e t t e n d te w e r k zou gaan
op het stuk van vertalingen. Een te stroeve of te
on-nederlandse vertaling van een werk komt zijn
verspreiding nu eenmaal niet ten goede. En m e n
is in ons taalgebied op dat vlak steeds kieskeuriger
aan het worden.
Een biografische kronologie, een naamregister en
een inhoudstafel besluiten dit 283 blz. tellende boek.
een uitstekende kennismaking m e t een der meest
mysterieuse figuren uit de Italiaanse Renaissance,
m e t geniale aanleg m a a r ook m e t kleine k a n t e n in
zijn bewogen en boeiend leven.

genie en wereld

S.W.

— Julius Ceasar — 306 blz.
— Leonardo da Vinci — 283 blz.
— In reeks : 435 fr. per deel — los deel : 525 fr.
Uitgave : Heideland-Orbis nv. — Hasselt.

K-post
• Van donderdag 27 januari
af stelt Co Westerik ten toon
in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. In het zelfde
gebouw wordt tot 25 februari
een retrospektieve
Henri Michaux
gehouden.
• We vestigen er de aandacht
op dat de KVS nog steeds een
systeem huldigt van
verschillende abonnementen
: normaal
(van 220 tot 525 fr.),
gunstab.
(van 190 tot 425 fr.),
getrouwheidab. (van 170 tot 375 fr.) en
een ab. voor jongeren en gepensioneerden
(van 125 tot 300
fr.). Al deze abonnementen
gelden voor vijf
voorstellingen,
zonder vaste dag. Inlichtingen :
Lakense straat 146 te Brussel.
• Vrijdag 21 januari startte de
tenioonstelling
van
tekeningen
van Jan Wellens. Zijn
werk
houdt het midden tussen abstraktie en figuratie en is een
der meest beloftevole
kunstenaars van de jonge
generatie.
Hij won daardoor ook in 1971
de prijs van de stichting « Roeping ». De tentoonstelling
is dagelijks te bezoeken vanaf 19 u.
• Zaterdag 19 februari 1972 te
20 uur : Dagen van het Vlaamse Lied. Concert
aangeboden
door de BRT aan de Drie Brusselse Fondsen in de Grote Studio 4 van de BRT, Eug. Flageyplein 18, 1050 Brussel
m.m.v.
ong. 350 uitvoerders : het koor
« Arü Vocali » van
Antwerpen
o.l.v. Henrik Rijcken ; het meisjeskoor
van het
Koninklijk
Lyceum van Oostende o.l.v. Aimée Diez-Thonon
(Radioschooljaar 1969 en 1971, reeks officieel onderwijs ; het koor « Makeblyde » van Zele o.l.v. Josée
Standaert
(radioschoolkoor
64
en 1971, reeks vrij onderwijs) ;
het militair koor van het Opleidingscentrum
nr. 3 van Turnhout o.l.v. Commandant
Neyens : het Antwerps kwartet van
Thebaanse
trompetten
: Armand Preud-homme aan het orgel en tevens met Ernest Van
der Eyken,
dirigent
van de
massazang ; Francis
Verdoodt,
recitant en het orkest o.l.v. Gaston Nuyts, tevens
realisator.
Productie : Hendrik
Daems.
Toegang is kosteloos.
Kaarten aan te vragen vóór 5 februari bij R. Van der Bracht.
Mettewielaan
67, 1080 Brussel.
• De twee Engelse
kunsterw-ars. Gilbert en George, exposeren van 19 februari tot 12

maart 1972 in het
Koninklif
Museum voor Schone
Kunste
te Antwerpen,
Plaatsnijder,
straat 2, zes grote
geschilderde
drieluiken, waarop zij zichzelf
als sculptuur laten
terugkomen
in een landelijke natuur. « The
Paintings » of « With us in the
nature » dateert van begin 1971
en was achtereenvolgens
te
zien in de
Whitechapel-galerij
te Londen, het Kunstverein
in
Düsseldorf
en het
Stedelijk
Museum te
Amsterdam.
• Tentoonstelling
« Vogelvrije
Functie » Roland van den Berghe, 18 maart tot 16 april 1972.
Roland van den Berghe
werd
geboren te Gent in 1943 en
werkt sinds ongeveer twee jaar
te Amsterdam.
De
tentoonstelling « Vogelvrije
Functie »
bestaat uit 9 werken,
waaronder de bekende
Strandstoelen
voor
ongehuwde
echtparen,
(1969), het Staatspaard
(1971),
bestaande uit vier
afzonderlijke delen en 25 portretten
van
koningin Fabiola (1970-71).
•
« Museumbeleid
» Gent
5 februari 1972 van 9 tot 17u30.
Een studiedag
georganiseerd
door het regionaal
komitee
Gent van de
Stichting-Lodewijk de Raet m.m.v. de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst en het Stadsbestuur van Gent.
Akademie
voor Schone Kunsten,
Academiestraat
Gent
(achter
het
Gravensteen).
Inschrijven
150
frank per persoon (koffie, lunch
en dokumentatiemap
inbegrepen). Studenten 100 frank. Opgave geschiedt zo spoedig mogelijk door storting van de bijdrage op prk 59.13.47 van N.
Colpaert, sekretaris
regionaal
komitee Gent van de SttchtingLodewijk
de Raet,
Molenaarsstraat 12 te Gent tel. 09/51.96.25
Naam, adres, beroep en onderwerp van studiedag
vermelden.
• In het Paleis voor
Schone
Kunsten te Brussel zal tijdens
de maand februari een reeks
spreekbeurten
met
kleurenfilm
worden georganiseerd over Finland en Denemarken
op volgende
dagen
in februari
:
woensdag 2 te 14u30, donderdag 3 te 14u30, vrijdag 4 te
20u30, zaterdag 5 te 15ul5 en
20u30 en zondag 6 te 15ul5.
Plaatsbesprefcing: Paleis voor
Schone Kunsten, tel. 02/12.50.45
van 11 tot 19 u (75 fr, groepen
en scholen : 50 fr.).

De BRT brengt morgenavon^j ue eerste aflevering van ue vijt delen over het leven van
Leonardo da Vinci. We maakten van de gelegenheid gebruik om bij de boekbespreking (zie boven) dit programma aan te kondigen. Het wordt een vrij ambitieuze onderneming over deze veelzijdige Italiaan (1452-1529).
Voor de vijf afleveringen die wij u ten zeerste aanprijzen waren zowat zeshonderd acteurs nodig en het werd een co-produktie van de Italiaanse RAI, de Franse ORTF en de
Spaanse TVE. Leonardo Da Vinci wordt gespeeld door Philippe Leroy. (Morgen zorvdag 30 januari om 21 u. 15, kleur).
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Brouwerij
MOORTGAT
BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
•
Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 36.10.11
Gent

v/\\ zoeken voor «c WIJ »
In de provincies Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen ] |
een aktief mannetje of vrouwtje dat in zijn (haar) provincie wijf
werken als vertegenwoordiger van de publiciteitsdienst van OHS-"
weekblad.
Ernstige personen van minimum 30 jaar, die voldoende « mo-,
biel » zijn, en die goed thuis zijn in de Vlaamsgezinde middensi
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 Berchem-Antwerpen.

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPIJ
I N K A
Tumhoutsebaan 405 - Borgerhout
TEL. 0 3 . 3 5 . 7 0 . 0 0

SOHEP PPOf^OTIEITAIfSEN
LEER SPUEKEN EN VERGADEREN
HOUTWORM ?
Behandeling van dakwerken tegen alle houtInsekten.
TWINTIG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans hel
land. P.V.BA. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr.
12, Wemmei (BL) - Tel. 02/79.20.00.

opgave n° 2
HORIZONTAAL :
I) Italiaons voedsel - Chinese lengtemaat - Spanje - Onderricht. — 2) Achter - Lotrede - Uitheemse vogel. —
3) Zoek dat - Dadelijk - Oosterlengte
— Eerste Grieks vliegtuig. — 4) Oorspronkelijk inwoner van Zuid-Afrika —
Geloofspunt - Inktvis. — 5) De sterke
man van Strombeek-Bever - Nationaal
produkt - Voorzetsel - Onscherp. —
6) Kind - Simpatieke vogel - Gehucht
in 't Payotteniand. — 7) Engelse zoon
— Engels bier - Door - Oosterse titel Poardekracht. — 8) Twee medeklinkers
— Lengtemaot - Idem - Ezelgeiuid. —
9) Naklonk - Engels toneelschriiver Mohammedaanse bijbel — 10) Britse
popgroep (8 -f 3 letters) - Elk - Italiaanse rivier. — 11) Muzieknoot - Antwerpse gemeente - Heilige stroom. —
12) Voegwoord - Nerts - Daar - Speelgoed van Nixon. — 13) Kleur - En andere - Muzieknoot - Gezellin van Tijl.
— 14) Bisschoppenbijeenkomst - Moor
(Duits) - Spijker. — 15) Spotnoam voor
CVP-er. — 16) Bezittelijk voornoomwoord - Muzieknoot - Aan (Duits) Kippenprodukt - Muzieknoot - Insekt.
— 17) Sportartikel - Achter - Europeaan. — 18) Staat best in het midden
van de porochie - Smaller - Halve voorzitter. — 19) En andere (omgekeerd) Dubbele klinker - Cowboy-speelgoed Verkozene (Frans) - Vloktemoat. — 20)
Jongeling - Beruchte gevangenis in de
VSA.

VERTIKAAL :
1) Griekse oppergod - Bleek - Jongensnaam. — 2) En met anders - Boksterm
- Vuur - Amerikaan. — 3) Zuid-Amerikaans gebergte - Franse badstad - Twee
medeklinkers - Engelse titel. — 4) Circa
- Boogbal - Uitroep - FDF-er uit Kraainem - Keukenpiet. — 5) Oogmerk Schrijfstok - Niet. — 6) Spreken - Figuur uit de « Kleine Johannes ». —
7) Oosterlengte - Domoor - Als die
brandt zoek je best dekking - Universiteitshal. — 8) Ellende - Gaat de geboorte vooraf - Oud-testament - Hollandse gravin - Drinkbeker. — 9) Eskimohuis - Verdovend middel - Hii hieid
van Vlaanderen. — 10) Soort dier Hare Majesteit - Vorm van « rilden »
- Boom. — 11) Bagagerek - Duitse
BRT - Broos. — 12) Kultuurmens uit
Ameriko - Privaat - Roem. — 13) Westvlaamse gemeente. — 14) Gentenaar Nakomeling. — 15) Instrument - Enjinentie - Sloven - Oorlogstuig. — 16)
Europeaan - jongensnaam - Naamloos
- ... zegt de geit — 17) Kelner - Kenmerkt de Volksunie sedert hoor ontstaan - Vroegere RTB. — 18) Vlaamse
schrijver - Europeaan - Dag (Duits). —
19) Voegwoord - Onbereikbaar land V/erktuig. — 20) Boom - Bijbelse plaats
Egyptische godheid - Moet ie lezen^
zeg ! - Troefkoort.
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INSTITUUT ELOQUENTIA
Italiëlei 191 — 2000 A n t w e r p e n
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STEÉNHOUWEHSVEST 5 2 ,
ANTWEKPEN

I2ü:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

VERMEESCH

AALST : woensdog 2 feb. 20 u. cont. zaai, Kottostraat 33 ;
AARSCHOT : dondcrdog 3 feb. 20 u. Sted. Jongensschool, Amerstr.
ANTWERPEN : rTiaorvdog 31 jan., dinsdag 1, woensdag 2, donderdog 3,
vrijdog 4 feb. 20 u. VTB, St. Jocobsmorkt 28 ;
BRUGGE : donderdag 3 feb. 20 u. VTB, Wollestroot 28 ;
BRUSSEL : dinsdag 1 feb. 20 u. VTB, Em. Jacqmoinloan 126 ;
DENDERMONDE : maandag 31 jan. 20 u. Raadzaal Stadhuis ;
DIEST : woensdag 2 feb. 20 u. Kultureel Centrum, Begiinhof ;
GENK : maandag 31 |an. 20 u. Kunstgalerij u Antique », residentie a De
Lorelei », Evance Coppéelaan 3 ;
GENT ; dinsdag 1, woensdag 2, vrijdog 4 feb. 20 u. VTB, Kaiondenberg,
7, ingang Paddcnhoek ;
HASSELT : woensdag 2 feb. 20 u. VTB, Demerstraat 60 ;
KORTRIJK : donderdag 3 feb. 20 u.Prov. Techn. inst., St. Jansioan ;
LEUVEN : dinsdag 1 feb. 20 u. Huis vr VI. Leerg., Boekhandelstr. ;
LIER : donderdag 3 feb. 20 u. « De Voick », Grote Markt 27 ;
MECHELEN : cünsdog I feb. 20 u. VTB, O.L. Vrouwstraat 34 ;
MOL : dinsdag 1 feb, 20 u, Gemeent. Brandweer, Schansstr. 4 ;
ROESELARE : maandag 31 jan. 20 u. VTB, St, Michielsstr. 7 ;
SIMT TRUIDEN : donderdag 3 feb, 20 a. Raadzoal Stadhuis, Grote Morkt.
TIENEN : dinsdag 1 feb. 20 u. Kon. Atheneum, Gilainstraat 7 ;
TONGEREN : vrijdag 4 feb. 20 u. Gollo-Romeins Museum, Kielensfr. ;
TURNHOUT : woensdag 2 feb. 20u30, Provincicgebouw, Grote Markt.

VEHMINDEHING VOOH
VU LEDEN.

oplossing n° 1

2

meester
kleermaker

WORD DE M A N NAAR WIE DE VOORKEUR GAAT. .
Wanneer U u w gedachten v l o t en k e u r i g onder w o o r d e n kunt
b r e n g e n . Wanneer u w optreden beslist en zelfzeker is. Wanneer
u w tussenkomst in een vergadering opgemerkt w o r d t . Dan is de
kans g r o o t dat U een kursus van het Instituut Eloquentia g e v o l g d
hebt. Beslis nu over u w toekomst. Kom v r i j b l i j v e n d kennismaken
met de kursus die U met sprongen v o o r u i t helpt.
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MARTENS
PV B A

AALST

NiNOVE
Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 1 . 0 5

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 l o o p r e k k e n - schommels - kamerversieringen - w/astafels
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 p o n g tafels - b a d k l e d i n g en alle toebehoorfen - r o l - en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED ; uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr.
t r e i n e n der beste merken - auto's - go-earts - traktoren - p o p p e n p o p p e n w a g e n s en -wiegjes - b u r e l e n - 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

—

standaard
Gouverts
maar ook de garantie van een absolute veiligheid en een volmaakte kwali^
telt. Cöhstrticta, de grootste vaatwasmachihe die terzelfdertijd uw braadpannen en het fijnste glaswerk kraakhelder wast.
.
Bovendien biedt Constructa u de perfektie van de duitsé techniek, de ga' rantie en dienst na verkoop over heel het land verzekerd door de invoerder,
Constructa is beter. Uw verdeler zal u zeggen waarom.
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en de vrijheid ? (1)
Een sombere droefheid en een dof gevoel van opstandigheid
tegen politie en gezag in dit land vervult ons hart. Dit naar aanleiding van een triest gebeuren te Luik, la ville ardente, eeuwen
reeds op de eerste rij in de strijd voor vrijheid en zelfstandigheid.
De belangrijkste instelling dezer goede stede is ongetwijfeld voetbalklub Standard. Deze klub heeft een supporter, die de toeschouwers pleegt te vermaken door voor de tribunes te paraderen met
sigaretten in beide oren gestoken. Dit gebaar is meteen het simbool van zijn trouw en dankbaarheid aan de shottende idolen. Die
trouw en dankbaarheid zijn zo groot geworden dat hij onlangs,
voor dezelfde tribunes, zijn broek uittrok om het verrukte volk
te tonen dat zijn anatomie hem toelaat ook elders dan in zijn oren
sigaretten te steken. De politie heeft de man opgeleid, en hij zal
terechtstaan wegens schending der goede zeden. Is het niet droevig dat dergelijke volkse humor herleid wordt tot een strafbaar
feit, en dat een sigaret in een bloot achterwerk voor dertigduizend
mensen, zedenschennis is ?

kulf-uur (2)

kleine remedie

Een lezer van « Les Sports » stelt aan zijn krant doodernstig de
vraag of de politie wel het recht had de man met de sigaret in het
achterwerk aan te houden. Moet men die man niet aanzien als de
maskotte van Standard ? Is de aanhouding van die maskotte
vreemd aan de eerste nederlaag van Standard op eigen veld ?
Kortom, is Standard weer niet het slachtoffer van machtsmisbruik
vanwege gerecht en politie ? Jaak Lecoq heeft er een hele lap
peperduur papier voor overgehad om de man even serieus terecht
té wijzen. Men moet volgens de Jaak in deze gezegende tijd niet
meer geloven in maskottes met bloot achterwerk, zelfs niet meer
in maskottes in het algemeen. Daarenboven dienen dergelijlce vertonmgen de heilige zaak van het spektakelvoetbal niet zo best.
Broekje afstropen is slecht begrepen folklore. Tenslotte horen
supporters met of zonder broek achter de omheiningen, niet ervoor Jaak heeft gelijk. En voor een brede kuituur, één blad :
a Les Sports ».

De « Gazet van Antwerpen » stelde de vraas
waarom België maar één deelnemer zal afvaardigen naar de olimpische winterspelen in Japan,
namelijk de skiër Blanchaer. Eén, bij manier
van spreken dan, want de .jongeheer wordt vergezeld door zowat de halve Belgische skifederatie. Er zijn, aldus de « Gazet van Antwerpen »,
in ons land nog enkele mannelijke en vrouwelijke schaatsers die in aanmerking komen. Niet
omdat zij kans zouden hebben « madolles » te
rapen tot onsterfelijke eer en roem van ons vaderland. Die kans heeft ook Blanchaer niet. Eerder omdat de bescheidenheid van hun prestaties
op hetzelfde peil staat ongeveer als die van de
skiër, en omdat de inspanningen die zij zich getroosten niet moeten onderdoen voor die van de
Brusselse sinjoor. Misschien kan een kleine boos-

best *s best
Gij moet weten wat gij doet, beste lezer, lieve lezeres,
Dijt stukje dan toch maar eens lezen. Dit blad vlug achter
slot en grendel stoppen met het oog op de gemoedsrust
vain uw zonen en dochters. Misschien het blad in het vuur
werpen, of maar ineens uw abonnement opzeggen. Maar
dit stukje gaat over seks. En nog niet over de eerste de
beste seks. Het gaat over die van Georges Best, stervoetballer van Manchester United. Heel de wereld schrijft er
over, en het is precies daardoor dat wij dit tremige onderwerp niet vermijden konden.
Ter zake.
Sedert jaren door de bladen op dat gebied verwend,
hebt u misschien niet de nodige aandacht geschonken
aan de foto van een nagenoeg bloot vrouwmens die verleden week zowat in alle kranten prijkte. Hadt gij dat
wel gedaan, dan hadt gij onder de foto kunnen lezen dat
dit Carolyn Moore was, alias Miss Engeland, dus zoals
Sneeuwwitje de schoonste van het land. Voor zo ver wij
op de foto konden zien, is dit helemaal niet uitgesloten.
Laat deze Miss Engeland nu zo slecht zijn geweest —
het stond in onze krant dat zij de schuldige is en niet de
arme voetballer — Georges Best diep in de ogen te kijken. Laat Georges Best nu een zeer deugdzame en nog
ietwat kinderlijke knaap zijn. Hoeft het te verwonderen
dat ene plots kalverliefde zich van hem meester maakte?
Is het te verwonderen dat hij het slecht stuk vrouwmens
volgde en een week lang met haar « in afzondering »
ging ? Hoe zoudt ge zelf zijn : wij dachten hier al aan bepaalde filmen van de Waalse televisie uit de reeks «Cméclub de minuit » en hoogst ongeschikt voor kinderen.
Wij waren er glad naast. Naar wij uit het verhaal in
onze oerdegelijke krant konden opmaken kon er hier van
liefde en andere nonsens geen sprake zijn. Georges en
Carolyn zijn niets meer dan girl- en boy-friend. Er moet
in die week niet meer gebeurd zijn dan dat zij al eens
samen een bioskoopje zijn gaan pikken, dat hij voor haar
een ijsje kocht, dat zij om de haverklap aan het giechelen ging, en dat zij een paar keren eikaars handje vasthielden. Het was een hele opluchting voor ons te vernemen dat die beroemde voetbalsterren zijn zoals wij ze
uit jarenlange sportlektuur hebben Ieren kennen : keurige, moreel hoogstaande, reine en onschuldige jongens, die
er nooit zouden aan denken van een week afzondering
met Miss Engeland iets anders te maken dan een gelegenheid om samen eens heerlijk naar de bios te gaan
en een ijsje te eten.
Trots hebben wij de heerlijke brok sportproza voorgelegd aan nonkel Georges, die rond zijn tachtigste jaar en
in afwezigheid van tante Viktrien wel eens ondeugend
dachtig het opstel gespeld. Hij vouwde de krant samen,
durft zijn.
Hij heeft zijn grote bril op zijn neus geprutst, en aanborg zijn bril op, knikte een paar keren met het hoofd,
zuchtte diep en pinkte een traan weg.
« Een brave joernalist, zei hij, een brave jongen. Dat
mogen ze overal lezen. En een brave voetballer ook. Ik
moet zeggen, als ik in mijnen tijd een week met die miss
Engeland .. Maar ik had geen villa, en geen week verlof,
en er waren geen bioskopen. Wij hadden wel een eerder
koleirige va en nog koleiriger moe, en bij de meiskens
die wij kenden, was het precies zo ».
Hij dronk zijn geuze leeg, en zei nog een keer :
« Een brave gazettenman. En een brave shotter. Ge
moogt het gerust geloven. Misschien toch een beetle ziekelijk ».
En ia hoor. Zo stond het ook in de gazet. Daar stond
nog bij : een beetje melancholiek.

aardige tip even helpen bi,1 een mogelijke selektie : als die skiërs zich nu eens lieten « affilieren » bij een Brusselse of Luikse klub ? (zie bovenstaande foto).
brief
Men weet dat het in de bedoeling ligt van mister Brundage, voorzitter van het Internationaal
Olimpisch Komitee, het skilopen van het programma der olimpische winterspelen te schrappen. De reden kent men : de skivedetten zijn
betaalde publiciteitsagenten van industrie en
toerisme. Of de old chief zijn plan zal kunnen
verwezenlijken, is een andere kwestie. Na de
vedetten en de vedetten-eksploitanten. na de inrichters en de federaties, na de sportgazetten en
de spektakelslaven, na de geïnteresseerde firma's
en de betrokken naties, hebben ook de Japanse
schoolkinderen de strijd aangebonden. Heel
« spontaan » heeft een klasje van achtjarigen
naar de pen gegrepen, om opa Brundage 'n ontroerende brief te schrijven, dat zij toch zo gaarne
die grote vedetten zouden aan het werk zien en
veel vijven en zessen. Als de ouwe nu nog niet
door de knieën gaat, snappen wij er niks van.
Evenmin als die Japanse kinderen van « hun »
brief waarschijnlijk.
geen zin ( 1 )

Aan de Brusselse universiteit werd onderzocht
hoeveel jonge arbeiders in ons land op een of
andere manier sportbeoefenaar zijn. De resultaten zijn eerder bedroevend. Zowat de helft van
de 20-jarige arbeiders heeft nooit een vorm van
sport beoefend, en de overdonderende meerderheid daarvan — en dat is mischisen het ergste —
heeft nooit zin gehad het te doen. Eén vierde van
die jonge mannen hebben de sportbeoefening op
hun leeftijd al opgegeven. Eén vierde doet nog
aan sport, voor de helft in klubs. voor de helft
op eigen houtje. Erg bemoedigend is het, zoals
gezegd, niet. Wel schijnt het ons een beetje gelijk te geven, waar wij (herhaaldelijk) schreven
dat het stimuleren van de aktieve sportbeoefening in ons land — en dat is broodnodig — niet
in de eerste plaats een kwestie is van akkomodatie, zoals velen menen, maar vooral een kwestie van « goesting ».
willen zij ? ( 2 )

Niets laat veronderstellen dat de toestand onder de studerende jeugd beter zou zijn dan onder de werkende jeugd. Wij denken zelfs : integendeel. Nu is het een feit dat de sportbeoefening op school moet uitgebreid worden, en er
werden in die zin reeds maatregelen genomen
(een uur lichamelijke opvoeding méér in het
vernieuwd secundair onderwijs, oprichting van
een sporthumaniora, beide in het rijksonderwijs). Andere maatregelen zullen volgen, en dat
is zeer goed. Toch zal men o.i. ernstig rekening
moeten houden met de vraag : willen de leerlingen meer sport ? De vraag kan zeer dom lijken, omdat wij doorgaans van de veronderstelling uitgaan dat zij niets liever zouden hebben.
Wij zouden ze voor alle zekerheid toch eens stellen. Wie weet zouden de antwoorden niet verrassend — en ontnuchterend — klinken.
traditie

Leers-et-Fosteau is een v e r g e t e n d o r p w a a r — o m
juist te zijn — 271 zielen g e h e r b e r g d z i j n . Een
van d i e 271 k w a m zopas in het v o e t b a l n i e u w s De
17-jarige Edith M a r c o u x behaalde het officieel d i ploma van voetbalscheidsrechter, meteen is zij de
jongste van 's lands f l u i t e n i e r s . Een andere b e d e n k i n g • zij is ook een van de w e i n i g e v r o u w e n
die met het f l u i t j e in de hand g e d u r e n d e t w e e
maal 45 m i n u t e n de baas is o v e r 22 m a n n e n . . .

Miei Puttemans heeft verleden zaterdag zijn
welverdiende nationale trofee voor sportverdienste gekregen. Proficiat voor de Miei. Maar geen
proficiat voor de heren die de plechtigheid in
elkaar hadden gebokst. Andermaal immers is
het een potsierlijke parade geweest van gewichtig doende heertjes, en daarenboven een gelegenheid om nog maar eens duidelijk te maken dat
onze taal in de ogen van de genoemde heertjes
nog van geen tel is. De enkele woordjes pseudoNederlands die geradbraakt werden (il faut que
la Flandre se sente aimée) vinden wij nog vernederender dan het helemaal achterwege laten
van onze taal. Wij willen het geen enkele Vlaamse bekroonde suggeren, maar vroeg of laat zal er
toch eens ene zijn die zijn schup zal afkuisen, en
de heren zal laten zitten met hun komplimenten,
hun Frans en hun trofee. Zij zullen het zelf gezocht hebben.
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AarSevolen huixen
ELCO

(BOSCH-DIENST)

Auto-elektr. & diesel-inspuiting
Elektr. & drukluchtgereedschap.
Hydraulische installaties, e n z . . .
Jan v a n Rijswijcklaan 296
Antwerpen
- Tel. 0 3 / 2 7 . " ! . 2 0

DIRIGENT

|AN BROUNS
BEGRAFENISSEN
Lakborslei 139 - 2100 Oeurne
TEL. 24.23.72

Doorschrijfboekhouding Mercure
Elektronische f a k t u r e e r - en b o e k houdmachines
HERMES (algemeen agent)

NATIONALE

Bezoek
Casthof « DE VEERMAN »

T.V. prijzen vanaf 7.500 F
A n t e n n e Holland ^ + 2 gratis

Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde
Tel. 052/332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans

Rijmenamse Steenweg 12
MUIZEN (Brabant)

Bezoek

3 de TRANCHE

FRANS HEREMANS

Tel. 015/532.83

Te Steenokkerzeel
bezoekt elke V l a m i n g
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

HOOG LOT

Leder e n k u n s t l e d e r w a r e n
Klein en G r o o t h a n d e l

TIEN MILJOEN

XAVANNA

« DE APPEL »

Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60
Toekomstraat 21
1800 VILVOORDE
Eksklusieve m o d e l l e n
V U 10 %

Fuérlsonpl. 6 - rechtover kerk
o p een paar 100 m. v a n
« Vlaams K o n f e r e n t i e - o o r d
de Ham »
Uitbater W a l t e r DOCKX
Tel. 59.75.86

Etn MERCURE
K. A l b e r t p l e l n 11-12 (station)
9160 Hamme - Tel. 052/481.00

LOTERIJ

DRANKHUIS BEIAARD

MET
«WIJ»-£DVERTENTIES

VLAAMSE GEZELLIGHEID
T r e f p u n t v a n de V l a m i n g e n
—
Stemmige muziek
—
M e v r o u w LAURENT DELEU
Kortrijksestraat 3 - MENEN

Drankhuis

Trekking op 7 februari i

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

77.1 J5 LOTEN VOO» EEN TOTAAL VAN

72

MILJOEN

« OP-SI NJOORKE »
N l e u w w e r k 1 - Mechelen
achter postkantoor e n
St-Rombautskerk
Uitbater FRANS GIELIS
Tel. 015/111.06

STANDING

WALTER ROLAND

2 X k o p e n 1 x betalen
(5.000 i n stock)
V o o r b e e l d : Kostuum k o p e n ,

g e d i p l o m e e r d opticien,
e r k e n d door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let o p het huisnummer I)
Telefoon 03/36.86.62

EEN GRATIS
DISCO-BAR &

Dendermondse steenweg
AALST

DANCING

« TRANSVAAL »
49, Liersesteenweg - Booischot
( b i j Heist-op-den-Berg)

276

In de geest der N e d e r l a n d e n .
Een typische Z u i d - A f r i k a a n s e
sfeer.

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rita
NEUKERMANS-BLOM

DEPREZ P.V.B.A.

Balleistraat 9 - 1 7 8 0 Teralfene
Fijn gebak - S u i k e r w a r e n
IJstaarten
Wekelijkse rustdag : d i n s d a g .
TeL (053)682.15

Vismijn

104

—

Zeevisgroothandel

OOSTENDE
-

v o o r allen

VOOR U W VERBLIJF A A N ZEE I
De ideale oplossing b i j :

Firma ANTOiNE BOVIT
V i s m i j n 44 te OOSTENDE
Verse v i t rechtstreeks aan v e r bruiker v o o r : d i e p v r i e s , wrekel.
ontvangst.

NEEMT UW
ZAKENCIJFER
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
N i e u w s t r a a t 118 - BRUSSEL
Tel. 17.15.89
DRUKKERIJ
PAPIERIHANDEl
GESCHENKEN

R I CO
De specialist in b r o e k e n
D A A R O M ZOVEEL KEUZE I
Ook maatwerk.
Nationalestraat 20 - A n t w e r p e n

E.S. ZWEMBADEN

WEST-LITTORAL
Leopold II laan 212,
8458 OOSTDUINKERKE
Tel. (058)526.29
PROSPEKTUS OP A A N V R A A G
V e r h u r i n g - V e r k o o p van villas
Appartementen - Bouwgronden

Bedden- en Matrassenbedrijf

« RUSTWEL »
A . V e r s w e y v e l d - Trollin
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne
Tel. 21.32.52

SANITAIRE- en KEUKEN-

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 v a n
a a n b o u w k e u k e n s TIELSA
TIELSA g e e f t u m o d e r n
en nuttig k o m f o r t

Bezoek

INSTALLATIES

F. LAMBRECHTS

K o u d en w a r m b u f f e t

ROMY - PILS

Lauwereys - De Bruyn

R O M A N PRODUKT
Concessiehouder ;
B E T T E N S
Masuistraat 9-13 - 1000 Brussel
TeL 16.17.19

TUINEN DEMEYERE
V i j f w e g e n s t r a a t 13 - Izegem
Tel 051/316.23
Kost m i n d e r dan U d e n k t I
4.000 tevreden klanten In
West-Europa.
Referenties in het ganse l a n d .

H. PELEMAN - MARCKX
V a n den Nestelei 16, A n t w e r p e n
Tel. 39.19 27
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE
TOESTELLEN - HERSTELMNGEN
A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr. i.p.v. 18.950 f r .
A n d e r e m e r k e n grootste k o r t i n g
T.V. V A N A F 9.000 F

CORTHALS
Kattestraat 20 - Aalst

Tel. 053/244.80
Bekendste k o f f i e h u i s
uit DENDFR'-TRFEK

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken to Ramsdonck
Tel. 015/714.47
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel. 016/347.49
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
Tel. 0 5 1 / 6 1 2 84

ALLE MONTUREN

V o o r lezers v a n d i t b l a d 10 %

korting

Vlaamse
Handelaars en Zakenlui,
W i j Vlaams Nationaal Is v o o r U geen o n b e kend w e e k b l a d .
Dit moet U aanzetten een advertentie In W i j
Vlaams Nationaal te plaatsen.
Probeer eerst even met een advertentie
« A a n b e v o l e n hulzen ». ledere w e e k een
p u b l i c i t e i t van u w zaak (1 k o l o m breedte,
3 cm hoogte in k a d e r ) . Het kost slechts 380 f r .
( + BTW) per maand.

Stuur U w tekst in naar

WIJ

VLAAMS

NATIONAAL

Publiciteitsdienst Antwerp public Relations
HOF TER SCHRIECKLAAN 33
2600 BERCHEM-ANTWERPEN

Groepen

CASTHOF LINDENHOVE

Gezellige vlaamse sfeer
w e k e l i j k s e rustdag : w o e n s d a g
Bellestraat 49 . Hekelgem
Tel. 053/687.40

ALLE GLAZEN

en
'maatschappijen
allerhande I l I
Speciaal

Industriële
warmeluchtgeneratoren
rechtstreeks l e v e r i n g , alsook
l e v e r i n g door b e m i d d e l i n g van
u w installateur.
Residentiële
warmeluchtgeneratoren
u i t s l u i t e n d l e v e r i n g langs
installateur o m .

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

Verlichtingsgroothandel

MARC DE VRIESE
( h e t betere genre)
ASSEBROEK - BRUGGE
200 m. b u i t e n de Kathelijnep.
Grote baan B r u g g e - K o r t r i j k
40 m. toonvensters - meer d a n
1.000 verschillende verlichtingselementen - O o e n van 8u30
tot 20 uur.

CARROSSERIE
LOOS - VAN HOOF
Schranslaan 70
1840 EPPEGEM
5 % aan V.U.-leden.
TeL ( 0 1 5 ) 6 2 9 . 4 2

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

ALPHA MEUBELEN
Klapdorp 70 - 2000 A n t w e r p e n
Tel. (03)33.83.59
Stijl- M o d e r n en Keukens

•

UURWERKEN DE MOOR
Specialist juiste t i j d .
Schooldreef 19 —
Gentbrugge
•
INTERNATIONAAL OPTIEK
Europese m o d e b r i l l e n
Schooldreef 21 —
Gentbrugge
Zaakvoerder : J A N DE MOOR
V.U.-gemeenteraadsIld
TeL 52.01.22

BOUWBEDRIJF

LUC ILEGEMS
W o u t e r Haecklaan 4 - Deurne
Tel. 21.27 59 - 21.27.75

THUISWERKZAAMHEDEN
In ledere gemeente w o r d e n personen g e v r a a g d v o o r het v o u w e n van brochure's, sorteren
van b r i e v e n , schrijven van adressen, enz. A l l e t h u i s w e r k e n z i j n
d i r e k t te aanvaarden I Inlichtingen (postzegel insluiten) :

LUCRATIEF BEDRIJF
Posfbox 2059 - 's Hertogenbosch

voor U

bedacht

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal in groep : gezellig, f i j n , goed en g o e d k o o p .
De grote specialitetien zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasi - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016'286.72 - 1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33. T. 03/31.20.37 • mooiste zaal van do stad
LEUVEN (Bierkelder) : O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 0 1 6 2 6 8 . 6 9 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r a a t 28. Tel 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE ( K o r t r i i k ) : 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 p i . - Tel. 051/72.822
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30

WIJ - 29-1-7a

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 n u m m e r
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.

arrondissement antwerpen,
dienstbetoon
Buiten het plaatselijk en regelmatig « dienstbetoon » van onze
provinciale- en gemeenteraadsleden alsook van onze COO-leden,
worden in het arr. Antwerpen, van heden af, vaste zitdagen gehouden waar onze mandatarissen te uwer beschikking staan. Hebt
u noden of moeilijkheden (?), richt u in vertrouwen tot hen.
ZITDAGEN :
— Elke maandag van 16 u. tot 20 u. in het VU-sekretariaat van
Antwerpen (Stad), Wetstraat 12 (tel. 36.84.65). Senator H. De
Bruyne en volksvertegenwoordigers R. Mattheyssens en A. De
Beul.
— Ie en 3e maandag van 19 u. tot 20 u. te Wijnegem, lokaal « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.26). Senator H. De Bruyne.
— 2e en 4e woensdag van 19 u. tot 20 u. te Kontich, lokaal « Alcazar », Mechelsesteenweg 22 (tel. 57.13.52). Volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens.
— Ie donderdag van 20u.30 tot 21u.30 te Kapellen. Ten huize van
dhr. Marcel Op de Beeck, Wilgenstraat 4 (tel. 64.55.93). Volksvertegenwoordiger dr. H. Goemans.
— 3e donderdag van 20u.30 tot 21u.30 te Merksem. Lokaal «Tijl»,
Bredabaan 298 (tel. 45.89.76). Volksvertegenwoordiger dr. H.
Goemans.

KALENDER FEBRUARI 1972 :
ANTWERPEN :
Maandag 31 januari : senator H. De Bruyne en volksvertegenwoordiger A. De Beul.
Maandag 7 februari : volksvertegenwoordigers R. Mattheyssens
en A. De Beul.
Maandag 14 februari : senator H. De Bruyne en volksvertegenwoordiger A. De Beul.
Maandag 21 februari : volksvertegenwoordiger B. Mattheyssens
en A. De Beul.
Maandag 28 februari : senator H. De Bruyne en volksvertegenwoordiger A. De Beul.
KAPELLEN :
..
.
„ ^
Donderdag 3 februari : volksvertegenwoordiger dr. H. Goemans.
WIJNEGEM :
Maandagen 7 en 21 f e b r u a r i : senator H. De Bruyne.
KONTICH :
Woensdagen 9 en 23 februari : volksvertegenwoordiger B. Mattheyssens.
MERKSEM :
,.
^ „ ^
Donderdag 17 februari : volksvertegenwoordiger dr. H. Goemans.
te storten op PC 61.75.11 van
Bergers G., Antwerpen. Of loop
eens langs het sekretariaat :
Wetstraat 12, Antwerpen.

antwerpen

ANTWERPEN (Arr.)
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 zat e r d a g 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.
DI-WEEK-END
Alle kaderleden en aktievelingen van Vuio in ons arr. houden zondag 27 februari a.s. vrij.
In uitvoering van het weekend
t e 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. DIENSTBETOON
Elke maandag van 16 u. tot
20 u. in het VU-sekretariaat van
Antwerpen (Stad), Wetstraat
12, tel. 36.84.65).
Vanaf februari a.s. .^al onder
deze rubriek ook mededeling
gegeven worden van de andere
zitdagen van onze parlementsleden in nog andere centra van
ons arrondissement.

ANTWERPEN (Stad)
HERNIEUWING LEDEN 1972
Bijna volledig
hernieuwd.
Toch nog enkele achterblijvers
zoals alle jaren, en dan nog gewoonlijk dezelfden. Vrienden,
maak er eens komaf van. 100 fr.

ABONNEMENTENSLAG
Enkele zeer behoeftige leden
een abonnement op ons blad
« Wij » van de Volksunie geven
is slechts mogelijk door solidariteit. Hiervoor verkochten we
vorige week een antieke koffiemolen m e t een beetje winst.
We hebben weer zo een antieke koffiemolen. We vragen er
650 fr. voor en u mag hem hebben.
GALABAL
Ingericht door de Vlaamse aktie- en kultuurgemeenschap op
zaterdag 12 februari. Er wordt
geen reklame meer gemaakt
voor dit dansfeest. De Harmonie is een grote zaal, maar voor
dit dansfeest mocht ze eens zo
groot zijn. Inlichtingen : tel.
36.84.65.
KOLPORTAGE
Zaterdag 4 m a a r t op Linker
Oever.
UITSTAP
Zondag 7 mei
Brabant.

naar

Klein

GEZELLIG SAMENZIJN
Enkel op uitnodiging aan de
medewerkers in de direkte verkiezingsstrijd. Op vrijdag 4 fefebruari. Lokaal Op Sinjoorken.
DIENSTBETOON
Elke maandag van 16 tot 20
u. op het sekretariaat Wetstr.
12 en niet meer zoals voorheen
de eerste en derde donderdag
der maand. (Zie ook bovenstaande berichtgeving van het
arr.).
COO op afspraak met dr. De
Boel, tel. 33.97.90 of Fr. De Laet,
tel. 38.66.92.
Ouderenzorg of aansluitingen
bij Verbond van Vlaamse Gepensioneerden : Goossens M.,
Lg. Winkelstr. 42, Antw., tel.
33.52.82.

BEBCHEM
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. K a a r t e n 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.
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 : J u p e en zijn
Hammondorgel. Prachtige tombola. Dit alles voor slechts 50 fr.
Zaal « Eden », Bergstraat,
Heist op den Berg.
DEURNE
WENSEN
Het bestuur van de afdeling
wenst alle leden en sympatisanten een voorspoedig 1972.
LEDENSLAG
Wij zijn verplicht geweest al
onze beschikbare krachten in te
zetten in de voorbije verkiezingsstrijd. Nu moet het normale afdelingsteven hervatten.
Dit is trouwens ondertussen
ook reeds gebeurd. Op dit ogenblik worden de lidgelden van
1972 vernieuwd. Wij vragen aan
onze leden om onze propagandisten niet nodeloos te doen terugkomen. Tergelijkertijd houden wij een ledenslag. Graag
bekomen wij van de leden zoveel mogelijk inlichtingen omt r e n t sympathisanten die wensen aan te sluiten en lid te
worden. De adressen kunnen
doorgegeven worden aan Carlo De Ridder, Boterlaarbaan
333 te Deurne-Zuid.
WIJZIGING BESTUUR
De heer Vincke nam ontslag
als bestuurslid en werd vervangen door juffrouw Lieve Notte,
Boekenberglei 117, Deurne.
MASSALE
LEDENVERGADERING
Op een nader te bepalen datum in april zal zal een massale ledenvergadering en sympathisantenvergadering doorgaan
te Deurne. Als spreker werd
gevraagd onze kersverse parlementair Willy Kuijpers van
Leuven.
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. K a a r t e n bij
I. 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.
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.
ABONNEMENTEN « WIJ »
Het sekretariaat. Jozef
De
Costerstraat 38, tel. 27.85.58 en
J a n Peeters, Lageweg 158, tel.
27.63.88 staan steeds ter uwer
beschikking. Ook nieuwe abonnementen worden verwacht.

KONTICH
SOC. DIENSTBETOON
Zitdag van
volksvertegenwoordiger Mattheyssens, de 2de
en 4de woensdag van elke
maand van 19 u. tot 20 u. in ons
lokal Alcazar, Mechelse steenweg 22, tel. 57.13.52.
Alle dagen, liefst na telefonische afspraak, provincie- en
gemeenteraadslid Jef Steurs,
Edegemse steenweg 87, tel.
57.10.27 ; gemeenteraadslid J u u l
Tolleneer, Gemeenteplein 11,
tel. 57.00.71 ; COO-lid René J a e ken, Witvrouwenveldstraat 14,
tel. 57.14.03 en COO-lid mevr.
Lisette Van Herreweghe, Edegemse steenweg 105, tel. 57.08.85.
Voor eventuele hulp bij het
invullen van u w belastingsformulieren komt u terecht bij
Mon Van den Hauwe, IJzermaalberg 29, tel. 57.33.11.
VLAAMSE KRING
Houdt h a a r bal op zaterdag
19 februari in het parochtiecentrum, Magdalenastraat. Orkest
Ray Chadwick. Prijzen voor de
tombola kunnen worden afgegeven bij Luc Sermeus, Edgard
Tinellaan 18.
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 !

GEMEENTERAAD
Maandag 31 januari e.k. te 20
u., gemeenteraadszitting
DIENSTBETOON
Onze
gemeenteraadsleden
Wim Claessens, Jos Debackere, mw. De Ceuster en J a n Vandewalle, staan steeds te u w e r
beschikking. Wij verwijzen onze lezers eveneens n a a r hoger
gedrukte opgave voor «dienstbetoon » op arrondissementeel
vlak. K n i p ze uit.

MERKSEM
ALGEMEENHEDEN
Bij de aanvang van het nieuwe jaar en ten gerieve van onze leden maken wij hier nogmaals bekend, de huidige samenstelling van ons afdelingsbestuur, met naam, adres, functie en eventueel telefoonnummer. Voorz. : André Rammeloo,
Roederelft 10, tel. 45.35.56 :
sekr.: Antoon De wachter. Houthulststraat 108b, tel. 45.65.59 en
45.24.38 ; penningm. : J a n Vinken, Akkerbouwstraat 71, tel.
45.49.13 ; org. : Omer Stevens,
G u d r u n l a a n 51, tel. 45.25.17 ;
prop. : Marcel Amelinckx, Bredabaan 271 ; raadsleden : Alfons Brat, Trammezandlei 11 ;
Urbaan Dubois, dr. M. Timmermanslaan 35, tel. 45.70.27 ; J a n
De Scheerder, Wuytslei 49 ;
Luc. Droogmans, Kruisbaanvelden 51, tel. 45.51.81 en Karel
Van Bockel, St. Lutgardisstraat
56, tel. 45.57.77.

J o n g e m a n geboren in 19-0,
militieverplichtingen
vervuld,
geaggregeerde in de chemie
(Al) zoekt een b e t r e k k i n g in
het domein van zijn opleiding.
Schrijven blad, onder R 11

Onze mandatarissen in de gemeenten zijn : Lieven Kalingart. Pastoor J. Bampsstraat 18,
tel. 45.85.19 ; schepen van financiën, jeugd en sport, spreekuren op zijn kabinet ten gemeentehuize. de maandag en
donderdag van 10 tot 12 u. ;
gemeenteraadsleden Antoon De
Wachter en Luc. Droogmans,
telefonisch afspreken, naam,
adres en telefoon hierboven.
Wij doen een beroep op al
onze leden en medestanders die
wensen in kontakt te komen
met onze mandatarissen zowel
om sociale bijstand, r a a d of
voorlichting, als om nuttige
suggesties
te
doen
zonder
schroom gebruik te m a k e n van
bovenstaande inlichtingen om
hun te benaderen. Met de meeste dienstvaardigheid en de nodige discretie zullen zij trachten u te helpen.
In de COO der gemeente zetelen onze vrienden Leo Michielsen als voorzitter en Omer
Stevens als raadslid. Voorzitter
Leo Michielsen zetelt iedere
dinsdag en vrijdag van 14 tot
16 u. in het bureel COO, Van
Aertselaarstraat 29, Merksem.
Het adres van Omer Stevens en
telefoonnummer hierboven
LIDKAARTEN
Nog enkele van onze leden
hebben hun lidgeld voor 1972
nog niet geregeld ; meestendeels omdat onze ontvangers
hen niet konden bereiken. Nadat onze m a n n e n . zoveel moeite hebben gedaan om hen te
bereiken vragen wij, dat diegenen die hun lidgeld niet hebben
geregeld, het naar den Tijl
brengen. 100 fr. per lid en 50
fr. voor bijleden. Naam en
adres bijvoegen, en wij zorgen
voor de rest.
MORTSEL
TE NOTEREN
Eerstdags zal
VU-afdeling
Mortsel een « bankrekening »
openen en geen verder gebruik
meer maken van haar postcheckrekeningnummer 1151.12.
De opgave van onze bankreken i n g ( n r ) zullen wij, onder deze rubriek, in één van de komende edities bekend maken.

zoekertjes
Gevraagd vrije
vertegenwoordigers voor de verkoop
van aanbouwkeukens in de
sektoren Klein Brabant, Meehelen, Lier, Rupelstreek.
Tel. : 03/78.33.97.
R168
Meisje, 19 jaar, opleiding ABAS Handelsafdeling, k e n t dactylo ; zoekt betrekking in P r o vincie Antwerpen. K o n t a k t :
senator Bouwens, Eeuwfeestlaan 163 te 2500 Lier. Tel. :
03/70.11.52.
— R 9
Jonge v r o u w zoekt w e r k al3
oppaster of hulp in huishouden,
4 u r e n per dag. Liefst omgeving Strombeek. Schrijven soc.
dienst De Berlangeer, De S m e t
de Nayerlaan 158, J e t t e — R 10

Jonge m a n 25 jaar, diploma
A3, 4e jaar mechanica, 5e j a a r
A3 automechanica, zoekt w e r k
in eén garage of a a n v e r w a n t
bedrijf. Zich w e n d e n dr. V a n
Nieuwenhove, Denderstraat 43.
Geraardsbergen.
R12

regionale vu-pers
in volle opgang
Afdelingen, kantons, federaties, arrondissementen, die r e gelmatig een blad, ideale oplage m i n i m u m 15.000 eks. of
meer, willen uitgeven k u n n e n
onder goede voorwaarden terecht bij Rotatyp. de drukkerij
van « W I J ». Wij beschikken
over vier bladformaten in rotatiepers. Vraag eens inlichtingen ; tel. 02/23.45.22.

WA

vraag

Vlamingen,
GRATIS ADVIES

^ i M
voor uw hypotheek^ • ^
leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

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

Kernredaktie
T. van Overstraeten
(eindr e d . ) , P. Martens ( h o o f d r e d . ) ,
R. Corty (red. sekr.), M. van
Liedekerke.
Redaktie en publiciteit :
Sylvain Dupuislaan 110
1070 Brussel
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Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000
Tel. 02/12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
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3S0 fr.
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200 fr.
Driemaandelijks
lOSfr.
Steunabonnem. (min.) 500 fr.
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NIEL-SCHELLE
DIENSTBETOON
Elke vrijdag tussen 19 u. 30
en 21 u. 30 verwacht ons gemeenteraadslid, Jos De KocJi.
de mensen met administratieve
moeilijkheden. Iedereen is welkom.
Inlichtingen bij de bestuursleden of vrijdagavond op het sekretariaat, Antwerpsestraat 106
te Niel.
TURNHOUT
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.
WIJNEGEM
VLAAMSE VEIENDENKRING
Zaterdag 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.
FLOR GRAMMENS
Dinsdag 22 februari a.s. te 20
u. in het Vleminckhof, Marktplein te Wijnegem, spreekt Flor
Grammens over zijn plannen.
Deze man, die volop in de aktualiteit staat is een bomvolle
zaal overwaard. Wij rekenen
op de aanwezigheid van het
hele arrondissement. Toegang
BRT - DAGEN VAN HET
VLAAMSE LIED
Zaterdag 19 -februari te 18 u.
30 vertrekken wij per bus vanop het Marktplein. Reisonkosten ongeveer 50 fr. Doel van
de reis : De BRT-studio's in
Brussel, waar die avond een
volksmuziek-concert
opgenomen wordt ter gelegenheid van
de dagen van het Vlaamse lied.
De Vlaamse Vriendenkring
zorgde voor gratis kaarten.
WILRIJK
HOF LEGRELLE
TOCH GROENZONE
En opgenomen in het Schelde-Dijleplan. Eén en ander zou
het gevolg zijn van een aktie
gevoerd door volksvertegenwoordiger De Beul en... BSPschepen Wittock. Zouden de
socialisten te Wilrijk dan toch
eindelijk wakker geworden
zijn ? Hoe dan ook, deze koerswijziging van kameraad Wittock moet hypermarktvriend
Kiebooms erg zwaar op de
maag liggen. Betekent dit het
einde van de « entente cordiale » tussen CVP en BSP ?
BAL '72
Juul Cautreels (27.03.18) kan
nog altijd een paar medewerkers gebruiken voor de materiële afwerking van ons bal.
Geef even een telefoontje en
al het overige wordt dan wel
verder bepampeld...
Gezien ook de afdelingen
Berchem en Edegem op 5 februari e.k. hun dansfeest hebben,
hebben de « dansers » van deze
beide bals gratis toegang tot
ons bal, enkel op vertoon van
hun Berchemse of Edegemse
toegangskaart.

brabant
GROOT VOLKSUNIEBAL
BRUSSEL
Het door de verkiezingen
uitgesteld arr. bal voor Brussel, gepland voor zaterdag 6
november '71 gaat door op
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 succes te laten uitgroeien.
Plaats : zaal «Meli» te Brussel (achter Heizelstadion).
Orkest : Grote formatie van
Stan Philips. Laat Brussel
niet los, en komt ons dansend helpen !
BRUSSEL-HALLEVILVOORDE
ARR. RAAD
De eerstvolgende arr. raad
heeft plaats op zaterdag 5 februari om 14 u. 30 in het lokaal
« Waltra », Arduinkaai te Brussel (bij Stan Philips, naast de
KVS).
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ABONNEMENTENSLAG
Niettegenstaande het arr.
Brussel-Halle-Vilvoorde aan de
kop staat van de klassering, is
de geleverde krachtsinspanning
nog steeds te beperkt gebleven
tot te weinig afdelingen. Zo de
andere, nog nakomende afdelingen eveneens ernstig aan het
werk zouden schieten, moeten
wij in staat zijn om dit jaar
alle rekords te kloppen. Wacht
niet langer, maar begin eraan.
ANDERLECHT (Kanton)
KANT. GEVOLMACHTIGDE
Het arr. bestuur heeft op zijn
laatste vergadering de heer Vie
De Winne, Kleine Kapellaan 27
uit Dilbeek aangesteld als kantonale gevolmachtigde voor het
landelijke gedeelte van het kanton Anderlecht, en hem tevens
gevraagd om in samenwerking
met de heer Staf Kiesekoms,
kantonaal gevolmachtigde voor
het kanton Asse de zaken organisatorisch te regelen in de
federatie Asse. Wij wensen onze vriend Vic veel succes toe
in zijn werking.
ASSE (Federatie)
OVERWINNINGSBAL
De Volksunie federatie Asse
viert haar overwinning van 22
noember jl. met een groots bal
op heden zaterdag 29 januari
van 20 u. 30 af in de zaal « Select », Ninoofse steenweg te
Schepdaal. Orkest : The May
Jins.
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).
BERG-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL-BUKEN
NIEUW BESTUUR
In aanwezigheid van Theo
Beenders, arr. penningmeester,
werd een nieuw afdelingsbestuur samengesteld : voorz. :
Jan De Greef, Stokstraat 40,
Kampenhout ; secr. : gemeenteraadslid M.L. Van Hecke-Thiebaut, Fazantenstraat 6 te Berg;
org. : P. Vandervorst, schepen,
Onze Lievevrouwstraat 33 te
Nederokkerzeel ; penningm. :
Christine Devos en afgev. arr.
raad de heren J. Degreef en Daniel Van Hecke. Wij wensen
deze vernieuwde ploeg veel
succes en een yruchtbare werking toe.
EPPEGEM-ZEMST
GEBOORTE
Van harte proficiat aan de
heer en mevrouw Van Steenwinkel-Van Noyen, voor de geboorte van hun eerste spruit
(leeuwtje) genaamd Ivo.
HEKELGEM-ESSENE
NACHTBAL
Zaterdag 18 maart te 20 u. 30
in de zaal Gildenhuis, Kerkstr.
te Hekelgem : 8e groot nachtbal van onze afdeling. Orkest
« De Nachtvogels » onder leiding van J. Amant. Leden en
vrienden uit de federatie Asse
en omgeving zijn hartelijk welkom.
HULDENBERG
GESPREKSAVOND
Op vrijdag 3 maart e.k. om
20u.30 in de zaal Varia, Gremeenteplein,
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.
JETTE
SOC. DIENSTBETOON
Alle zaterdagen van 11 tot 12
u. staat Jan De Berlangeer, agglomeratie- en gemeenteraadslid tot uwer beschikking, De
Smet de Nayerlaan 158, Jette.
LEUVEN (Arr.)
V(rouwen) I(n) P(olitiek)
Na onze eerste zeer suksesvolle avond met Nelly Maes
houden de VU-vrouwen van het
arr. Leuven hun tweede vergadering op woensdag 2 februari
om 20 u. in de St.-Jozefschool,
Waerse baan, Heverlee (aan de
kerk). Op het programma een
gespreksavond onder leiding
van Walter Luyten over het tema : « Wat is de VU en welk is
de plaats van de vrouw in de
partijwerking ? ».

LOT
HAANTJESKERMIS
Onze eerste haantjeskermis
van onze jonge Volksunie-afdeling heeft plaats op zaterdag
5 februari, zondag 6 februari
vanaf 's middags en maandag
7 februari e.k. in het lokaal
« Liedekerke », Stationsstraat
te Lot. Wij rekenen op de aanwezigheid van onze vele sympathisanten, zowel van de omliggende gemeenten als van
Lot zelf.
SOC. DIENSTBETOON
Eveneens in café « Liedekerke », Stationsstraat te Lot, elke
laatste dinsdag van de maand
van 19 tot 20 u., houden senator
Bob Maes en federatieraadslid
PYans Adang zitdag. Deze zitdag zal gecombineerd zijn met
het Vlaamse Ziekenfonds Brabantia.
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.
SCHAARBEEK
VERGADERING
Dinsdag 8 februari a.s. om 20
u. in lokaal « Het Castel », hoek
Josaphatstr. en Lodew. Bertrandlaan.
Toespraak
door
Meester De Brabanter over
« Aktieplan Volksunie ». Nadien bespreking ervan.
ST. GENESIUS-RODE
BAL
Het eerste afdelingsbal van
de VU-afdeling St. Genesius
Rode heeft plaats heden zaterdag 29 januari in de zaal « De
Zwaan », P. Bolstraat 14 te Alsemberg. Aanvang : 20 u. 30.
ST.-KATARINA-LÖMBEEK
HAANTJESKERMIS
Zaterdag 26 en zondag 27 februari grote haantjeskermis in
lokaal Uilenspiegel. Iedereen is
van harte welkom.
ST-MARTENS-BODEGEM
BESTUUR VERKOZEN
In een gezellige sfeer en met
een flinke opkomst van leden
werd het afdelingsbestuur verkozen. De hh. De Facq, volksvertegenwoordiger (arr.), dr.
Valckeniers (federatie) en De
Winne (kanton) leidden de
vergadering. Als bestuursleden
werden verkozen : Verlie Roger, voorz. ; De Leeuw Roger,
sekr. ; Verheyen Ghislain, afgevardigde ar. ; Cooreman Lode,
penningm. en Van Den Houte
Renaat, dienstbetoon. Verder
maken nog deel uit van het bestuur met raadgevende stem :
De Bruyn, Meert, Hellinckx R..
Van Den Houte Jan.
Tot slot deed de nieuwe voorzitter de heer Verlie een oproep tot alle leden voor een
grotere inzet in de ledenwerving, abonnementenslag en politieke voorlichting.
ST. PIETEBS-LEEÜW
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.
ST.-PIETERS-LEEUW
SOC. DIENSTBETOON
Elke laatste dinsdag van de
maand door senator Bob Maes
en
federatieradslid
Frans
Adang in het lokaal « De Jongen Deken », Rink te St.-Pieters-Leeuw. Deze zitdag is eveneens gecombineerd met het
Vlaamse Ziekenfonds Brabantia. Anderzijds kan eenieder
ook terecht elke zaterdag van
11 tot 12 u. bij federatieraadslid Frans Adang thuis, Ruisbroeksesteenweg 109 of op telefonische afspraak, tel :77.31.83.
TERVUREN
ZOEKERTJE
VU-afdeling Tervuren zoekt
een bureelschrijfmachine te kopen. Zich wenden, telefoon
02/57.57.13.
VILVOORDE
SOC. DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger Vic
Anciaux houdt zitdag in « De
Gouden Voorn », elke derde
maandag van de maand van 20
u. 30 tot 21 u. 30 ; de eerste zitdag gaat door op maandag 21
februari.

oost-vlaanderen
BALEGEM
WERKVERGADERING
Dinsdag 1 februari te 20 u.
bij voorzitter Paul Van Gaeveren, Scheldewindeke. Verdere
afrekenen lidkaarten en abonnementen. Verdeling adressen
voor huisbezoeken. Kasverslag.
FINANCIES
Steun op rekeningnummer
D 52/520166 van VU-Balegem
bij Bank van Brussel te Balegem.

DENDERLEEUW
GROOT NACHTBAL

Zaterdag 5 februari om 21 u.
30, in de zaal van het H. Kruiskollege. Nieuwstraat. Ingericht
door de VU en VUJO. Kaarten
aan 50 fr. Iedereen hartelijk
welkom.
DE KLINGE
NIEUWE AFDELING
Zaterdag 22 januari 11. werd
in De Klinge een nieuwe VUafdeling opgericht, waarvan het
voorlopig bestuur als volgt is
samengesteld : voorz. : Laurent
de Meurichy, Donkerstraat 16 ;
sekr. : mej. Renata Bogaert,
Hulststraat 19 ; penningm. :
Renaat Bogaert, Hulststraat 19;
org. : Willy Bauwens, Schooldreef 88 ; prop. : Peter Pluym,
Kapelstraat 38 en Hubert De
Witte, Stropersstraat 29A, Kemzeke ; lid COO : Lode Maes, St.
GiUisstraat 8 en afgev. arr.
raad : Renaat Bogaert.
GENT-EEKLO
VUJO ARR.
Onze arr. kolportage gaat door
heden zaterdagnamiddag 29 januari. Om 14 u. staan we aan
de kerk van Destelbergen-centrum.
GENT
ZIEKENFONDS «FLANDRIA»
Sociaal dienstbetoon : elke
woensdagnamiddag van 14 tot
17 u. in de Keizer Karelstraat
101 (Med.).
MID WINTERNACHTBAL
De afdelingen Gent en Deurle-Latem nodigen hedenavond
alle leden, vrienden en simpatisanten, ook deze uit de omliggende afdelingen, vriendelijk
uit op ons winterbal. Orkest
«The Second Act» met als gastvedette de Duitse zangeres Katja. Daarom deze avond allen
naar de zaal « Riva » te Deurle
(stwg. op Kortrijk). Deuren
open om 20 u.
PAMFLET
Vorige week werden op diverse plaatsen o.a. aan Gent St.
Pieters en aan verscheidene fabrieken, in de omgeving van
de industriezone, pamfletten
verspreid. Hierin wordt het geknoei van de vorige CVP-BSPregering aan de kaak gesteld :
zoals de ekonomische achteruitgang, de nieuwe belastingen,
de stijgende kosten van levensonderhoud, het resultaat van
hun grondwetsherziening, het
prijsgeven van onze Vlaamse
meerderheid, de Voerstreek, de
verfransing van Vlaams Brabant, de verdrukking van de
Vlamingen te Brusel en dit alles met de stilzwijgende medewerking van de Vlaamse (?)
CVP. Aan deze aktie, die doorging op woensdag- en vrijdagavond, namen zowel bestuursals Vujoleden deel. Dhr. G. Deroo, gemeenteraadslid, was zoals steeds eveneens van de partij. Deze aktie werd gunstig
onthaald door de Gentse arbeidende klasse. Deze week doen
we verder.
SPAARPOTAKTIE
Bij een aantal leden, die het
echt menen met de VU, werd
reeds 'n spaarpot geplaatst met
als doel onze afdelingskas te
spijzen. Deze spaarpotten worden ten huize afgeleverd en na
een zestal maanden of meer terug opgehaald. Wij hopen nog
enkele mensen te vinden die
hetzelfde wensen te doen. U
schrijft of telefoneert gewoonweg naar onze sekretaris, L.
Tassche, Ottergemsestwg 438,
tel. 22.05.27, en nog dezelfde
week wordt de spaarpot U thuis
bezorgd. Hartelijk dank bij
voorbaat.
WENSEN TOT HERSTEL
Een onzer aktiefste bestuursleden, tevens vaandeldrager bij
de « VOSSEN » en één der beste werkers in het W V G is sedert geruime tijd ziek. Alle bekenden van Stefaan De Zitter
wensen hem dan ook een spoedig en volledig herstel toe. Hou
er de moed in Stefaan.

OPROEP
Wij doen nogmaals een driiv«
gende oproep tot al onze ledeiw
Meldt ons nu de namen en da
adressen van de personen waarvan u denkt dat ze lid van d«
VU en/of abonnement op «Wij»
willen worden.
AFDELINGSBLAD
De kogel is eindelijk door da
kerk. Door de koppige standvastigheid en de persoonlijk»
inzet van onze voorzitter is het
afdelingsblad er toch gekomen.
Het eerste nummer is maar
dunnetjes maar alle begin ia
moeilijk. Alle bruikbare suggesties betreffende titel en in,
houd, ook opbouwende kritiek
is welkom. We vragen ook drin^
gend firma's en zelfstandigen
die in ons Gents informatieblad
willen aderteren. Kopij voor da
rubriek « Werkbeurs » is welkom.
ONS STREEFDOEL
Het afdelingsbestuur is overtuigd dat Gent zal uitgroeien
tot een volwaardige en machtige Volksunieburcht. Wij kunnen alles, maar alleen allen samen.
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
naam en adres van deze personen door aan het sekretariaat,
of een telefoontje aan de sekretaris 22.05.27, en alles komt in
orde.
GROOT DENDERMONDE
OPROEP
Op 27 februari 1972 moeten
de inwoners van Groot Dendermonde voor de 3de maal in 8
maand tijd naar de stembus.
Onze afdeling was de eerste
van het arr. Dendermonde om
zijn bijdrage voor de parlementsverkiezingen te voldoen.
Nu is onze kas nagenoeg leeg.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 juni 1971 had de VU
2 verkozenen. Help ons met uw
steun nog meer te bereiken !
Stort heden een kleine bijdrage
aan de Volksunie, p/a Buydts
Victorine, Winningstraat 39 te
St. Gillis Dendermonde. rekening 4467/13/58054.01 bij de
Kredietbank te Dendermonde
(PCR
235.62
Kredietbank,
Gent). De VU-afdeling van
Groot Dendermonde dankt u
daa»-voor hartelijk.

versterk
de kracht
van de leeuw !
met « wij »
HEUSDEN
BESTUURSVERRUIMING
VU-Heusden heeft een nieuw
bestuurslid bij : Roger Taillieu,
landbouwer. Hij is een zeer aktief man. Wij wensen hem het
allerbeste in zijn funktie als
propagandist.
LEDENHERNIEUWING
GEËINDIGD
De ledenhernieuwing is geëindigd te Heusden en geslaagd.
Op een gezin na en een duo dat
verhuisd is, zijn alle leden hernieuwd. Het Ijestuur dankt alle hernieuwde leden voor het
vertrouwen.
GROTE KULTURELE AVOND
IN STEKKERSHOF
Niet minder dan vijf kulturele verenigingen uit onze gemeente richten samen een enig
mooie avond in op vrijdag 4
februari. VTB, de Jef Goossenaertskring, het Davidsfonds,
de Vermeylenkring en de
KWB. De Gentse exploratoren
Agnes Boxtaele en Raf Buysse
presenteren u een film-dia Sonorama op 3 schermen « Glimlachend Thailand ». Aanvang
om 20 u. Zaal « Stekkershof »,
Laarnebaan 49, Heusden. Toegang : 20 fr.
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LEDEBERG
GEMEENTERAAD
Bij de gemeenteraadszititng
van woensdag 19 januari 11.
werd door ons gemeenteraadlid
mevr. J. De Caster-Buyl, een
nieuw reglement van inwendige orde ingediend (ter vervanging van het vroegere daterend
van 1925). Ook de aanpassing
of invoering van enkele verkeersborden in de gemeente
werden gevraagd en principieel
toegezegd. Het zwaartepunt lag
echter in de geheime zitting,
waar mevr. J. De Caster-Buyl,
na 'n urenlange bespreking en
discussie kon voorkomen dat de
bestuursmeerderheid
enkele
« vrienden » zou bevorderen in
het kader van het technisch en
werkliedenpersoneel. Door haar
tussenkomsten werden die bevorderingen verdaagd en zullen alle kandidaten die aan de
vereiste voorwaarden tot bevordering voldoen, aan een beroepsexamen onderworpen worden.
SOC. DIENSTBETOON
Mevr. J. De Caster-Buyl, gemeenteraadslid houdt zitdag :
iedere maandagavond van 19
tot 21 u. in café « Brouwershuis », Kerkplein 7 te Ledeberg ; iedere donderdagavond
van 19 tot 21 u. in café « Den
Nieuwen Anker », Brusselsesteenweg 434 te Ledeberg of na
telefonische afspraak (52.99.89).
Alle dienstbetoon is vertrouwelijk en volledig kosteloos.
MELLE
VU-BAL
Zaterdag 26 februari te 21 a ,
VU-bal in de zaal Flormanic,
Gemeenteplein. Orkest « The
Mardix ».
MERELBEKE
DERDE LEEFTIJD
Naar aanleiding van haar
jaarlijks
Driekoningenfeesjt
heeft ons afdelingsbestuur de
mensen van de COO in hun
verblijf m e t een kleine verrassing bedacht. Zo kregen ze allen door bemiddeling van onze
COO-afgevaardigde Paul De
Corte extra sigaren, pralines ea
chocolademelk toebedeeld.
DE GRIFFOEN
Opnieuw trok de Griffoen eruit. Met vijfendertig w a r e n ze
om de bossen van Nazareth te
verkennen. Volgende trektocht
op 6 februari n a a r de mooie
streek van Waasmunster. Verzamelen om 13 u. op het Dorpsplein van Merelbeke.
LANDSKOUTER
De enige spooroverweg hier
kon bogen op een typisch 1830verschijnsel, stond daar niet
sinds onheuglijke tijden een
tweetalige vermelding dat men
zich na 22 u u r bij gesloten overweg tot de bareelwachter moest
wenden. Waarschijnlijk aangemoedigd door het voorbeeld
van Flor Grammens, die de
jongste dagen opnieuw aktief
is, zien we nu dat de Franse
tekst overschilderd geworden is.
NEVELE-LANDEGEM
RECHTZETTING
De geplande
gezamenlijke
vergadering van de afdeling
Nevele en Landegem, zal niet
doorgaan op 31 januari zoals
vorige
week
aangekondigd,
maar wél op 12 februari in de
zal « De Roos » te Nevele oia
17 u.

kring. Dit dansfeest wordt u gebracht door de culturele dienst
Volksunie St. Niklaas ten voordele van de Vlaamse sociale
werken. Kaarten te bekomen :
J.-P. Maes, dr. A. Verdurmenstraat 6, St. Niklaas, tel. 03/
76.51.30. Bijdrage : 100 fr.
WAARSCHOOT
AMNESTIE
Op 13 januari vroegen we de
gemeenteraad zich solidair te
verklaren met de oproep voor
amnestie van het IJzerbedevaartkomitee, ter gelegenheid
van Kerstmis. De BSP-woordvoerder gaf lucht aan zijn repressieve verzuchtingen, die na
meer dan 27 jaar nog altijd niet
schijnen bekoeld te zijn.
Toch werden zes rechtvaardigen in de raad bereid gevonden om ons voorstel goed te
keuren. Eén stemde tegen en
vier deden als Pilatus : ze onthielden zich.
KOLPORTAGE
Gemeenteraadsleden De Poorter en Van Holderbeke deden
een huis-aan-huis-aktie in de
Dorpsstraat te Sleidinge. Het
weekblad « Wij » werd aangeboden en de resultaten bewijzen, dat de VU ook in Sleidinge
weldra zal doorbreken. Op een
u u r tijd werden 32 n u m m e r s
aan de man gebracht. Op zondag 6 februari herbeginnen we
met verdubbelde ijver.

KORTRIJK
FILMAVOND
Vrijdag 11 februari om 20 u.
in lokaal «1302», Burgemeester
Reynaertstraat. P r o g r a m m a :
over de Vlaamse strijd vroeger,
films over de IJzerbedevaarten
tussen 1930 en 1940, alsook enkele bedevaarten na 1945. Iedereen is welkom.
VROUWENAFDELING
Maandag 17 januari k w a m de
VTouwenafdeling samen onder
voorzitterschap van mevr. Sintobin, het j a a r p r o g r a m m a voor
1972 werd opgemaakt, er is heel
wat voorzien, van fietstocht
over kookdemonstraties n a a r
schoonhe i dsverzorging.
VERDELING TAKEN
Op de jongste afdelingsvergadering werden de taken onder
de bestuursleden verdeeld voor

medegedeeld
vtb-hendrik de braeckeleergalerij
toeristische tentoonstelling : 5 0 jaar vtb

west-vlaanderen
ALVERINGEM
VUJO-T-DANSANT
Op 5 februari organiseert de
Vujo van Alveringem 'n T-dansant in 't Vlierhof om 20 u. To9gangskaart 50 fr. Iedereen is
welkom, ook degenen van andere afdelingen.
BRUGGE
VUJO
De zondagvoormiddagse Vujo-KIub gaat wekelijks verder
door vanaf 10 u. 30 in het Breydelhof. Als je tussen 17 en 35
bent, kom even kontakt nemen,
misschien heb je er wat aan, en
wij, ook ! Zondag jl. werd nogal
hevig «ge-pitjes-bakt», en JeanMarie die van alle m a r k t e n
thuis is, won weer. Bestuursvergadermgen
gaan
verder
steeds door de 3e donderdag en
is toegankelijk voor alle leden.
Het sociaal enkwest wordt gehouden op zaterdagen 19 en 26
februari e.k., in de namiddag,
en wel op de wijk St.-Anna.
Méér interviewers zijn nog
welkom. Doe mee. De vragen
zijn thans klaargekomen. Een
aktiviteit die vooral goed bijgewoond wordt, zijn de Brugse
gemeenteraadszittingen. Meerdere Vujo's blijven telkens «tot
bet bittere einde» geboeid luisteren n a a r de betogen en replieken van onze 6 kemphanen.
Hierna de e.v. zittingen : 4 fe^
bruari (begroting), 18 februari,
21 april en 16 juni.
DE HAAN
ONS BAL
Hedenavond organiseert onze
afdeling haar jaarlijks bal, zoals steeds in de Mispelburg,
Vosseslag te Kiemskerke. Toegang 40 fr. Allen op post.

ST.-AMANDSBERG
IN MEMORIAM
Op 1 januari overleed Albert
Lauwaert (VOS, 40/45 - 19151972). Hij werd in zijn geboortestreek te Appelterre-Eichem
begraven. Albert was in de jaren 57-58 een van de pioniers
van de VU-St.-Amandsberg. Hij
bleef de drijvende kracht te*
hij in 1959 naar Brabant verhuisde. In onze herinnering
leeft hij voort als een ondernetmend en edelmoedig man. Wij
bieden de familie onze innige
deelneming aan bij het heeagaan van een trouwe kameraad.

ETTELGEM
EIGEN VU-AFDELING
Op woerisdag 19 januari werd
overgegaan tot de statutaire
oprichting van een eigen afdeling van de Volksunie, in aanwezigheid van het arr. bestuur
en het afd.-bestuur van Oudenburg. Volgend bestuur kwam
uit de bus : Luc. Roose. voorz. ;
Jean-Pierre
Vandenberghe,
sekr. ; Fernand Deblauwe, penningm. ; Maurits Meyns, prop.
en Geert Kerckhove, org. Wij
wensen de jonge afdeling veel
heil toe.

ST. NIKLAAS
NACHT VAN EUROPA
Zaterdag 5 februari gaat om
20 u de s t a r t van de « 4e nacht
van Europa » door in het h o t d
Serwir, St. Niklaas. Twee onkesten : het groot Waltra-orkest
van Stan Philips en in de biertkelder het folk- en bluesorkest
Paiia-dacks. Tijdens het dansifeest, trekking van de arr. ton>
bol a « iedereen prijs », inge»richt door de A. Vèrbraggen-

lEPER (Arr.)
VLAAMSE ZIEKENKAS
Vlamingen, sluit heden nog
onmiddellijk aan bij 'n Vlaams
Ziekenfonds.
Versterk
onze
rangen^ sluit aan bij bet Ziekenfonds « West-Flandria ».
Voor alle inlichtingen kan men
zich wenden tot één van beide
onderstaande adressen : Sohier
Rik, Werf 140, 8970 Poperinge;
tel. 057A3136 en Merre Eril^
Prenehkan 5. 8900, leper, t e l
057/21286.

Voor de periode van 29 januari tot 10 februari, heeft de jubilerende Vlaamse Toeristenbond zijn tentoonstellingszaal
voor zichzelf voorbehouden om
er een jubeltentoonstelling in
te richten. Deze werd plechtig
geopend op vrijdag 28 januari
door de heer Jozef Van Overstraeten, voorzitter VTB-VAB.
Naast een onmisbaar deel
historiek met oude archieven,
dokumenten en foto's worden
het heden en de toekomst vertegenwoordigd door de deelname van talrijke buitenlandse
toeristische diensten. Hun aandeel bestaat uit specifieke sierstukken van hun land, grafieken en kaarten, die de stijgende belangstelling van VTB-leden voor hun land vertonen.
Verder werd er nog ingegaan
op het voorstel van een viertal
buitenlandse toeristische diensten die een gevarieerd avondprogramma zullen aanbieden.
Op woensdag, 2 februari,
geeft de Turkse Dienst voor
Toerisme te 20 u. een filmavond. De Spaanse Dienst voor
Toerisme biedt op 3 februari te
20 u. een avond aan met flamenco's en Andaloezische muziek. Zondag 6 februari te 15 u.,
rischt de Indische Dienst voor
Toerisme een
overvloeiende
dia- en filmprojectie in « Van
Kasjmir tot Kerala », verzorgd
door de heer Van den Eynde.
De Britse Dienst voor Toerisme
richt een filmvoorstelling in op
9 februari te 20 u.
Werken verder aan deze tentoonstelling mede : de Dutse,
Zwitserse, Israëlische, Italiaanse, Franse, Luxemburgse, Nederlandse en Japanse Diensten
voor Toerisme.
Met dit alles belooft het uitzicht van de Hendrik de Braekeleergalerij zeker aantrekkelijk te zijn tussen 29 januari en
10 februari. Zoals steeds is de
zaal kosteloos toegankelijk elke
dag van 10 tot 18 u. Ook de
feestavonden zijn vrij toegankelijk. Iedereen is welkom.

de vlaamse graven te
abbeville
Het gemeentebestuur van Abbeville (Frankrijk) brengt volgend bericht ter kennis.
« De 15 zullen op 20 januari
1972 worden ontgraven en verder overgebracht worden n a a r
het lijkenhuis. Daar kunnen zij
door familieleden of vrienden
worden opgevorderd. Zo dit
niet geschiedt binnen 3 maanden na de ontgraving komt alles terecht op de beenderenhoop (ossuaire) ».
Het gaat hier om de tijdens
de onzinnige Meidagen 1940 te
Abbeville
terechtgestelden,
waaronder Joris Van Severen
en J a n Rijckoort.
Wij menen dat zulks niet
mag gebeuren, wij zijn het ter
nagedachtenis, aan deze mensen verplicht te bewijzen dat
hun offer na 30 jaar niet vergeten is.

het j a a r 1972. De ledenvemieuwing is reeds volledig afgew e r k t . Het bestuur ziet er als
volgt uit : voorz. : José De
Schaepmeester ; on der-voor z.org. : R A . Vandewattijne ; penningm. : Jef Labaere ; dienstbetoon : Walter Vandevijvere ;
ledenblad : Roger Plancke en
J o Van L a n d u y t ; ledenadm. :
Kamiel Velghe ; vrouwenbew.
Cecile Sintobin ; wijkafgev. :
Felix Comer ; prop. : Gust Wijdoodt ; kontakten met de plaatselijke pers : Rik Van H a u t t e
en sekr. : Walter Maes.
ORGANISATIE

lid R.A. Vandewattijne. Agenda : j a a r p r o g r a m m a en Vlaamsnationale bibliotheek.
MENEN
DIENSTBETOON
Dr. Vanholme, Joel Tahon en
Piet Vanbiervliet staan t e r 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
welkom.

VARSENAERE

De eerste vergadering gaat
door bij onze vriend-slachter
Gaston Desmet, XII Apostelenstraat te Kortrijk, op zondagvoormiddag 13 februari om 10
u. 30. De vroegere leden worden
persoonlijk uitgenodigd, wie wil
medewerken kan kontakt nemen met het provinciaal raads-

BAL VAN D E VLAAMSE
KRING
Zaterdag 26 februari richt de
Vlaamse Kring van Varsenaere
een bal in, in de zaal Alberta,
om 20 u. Orkest «The Rangers».
Opbrengst ten gunste v a n de
nieuwe afdeling Varsenaere die
eerlangs zal opgericht worden.

Zondag 6 februari is er te
Gent, in het Vlaams Huis «Roeland », Korte Kruisstraat 3, een
vergadering om suggesties n a a r
voor te brengen, en een regeling te treffen om de overblijfselen n a a r ons Vlaanderland ter u g te brengen.
Indien u op deze bijeenkomst
niet k u n t aanwezig zijn, dan
durven wij echter hopen later
een beroep te mogen doen op
uw financiële steun, voor dit
zeer menselijke plan te k u n n e n
uitvoeren. Een klein bemoedigend berichtje zou ons ten
zeerste verheugen.
Kontakt : E. Zurings, Rode
Dreef 39, 2110 Wijnegem, tel.
03/53.80.03.

ging », Kortrijk, 27 m a a r t - l
april ; « Toekomstperspektief
en mentaliteitsverandering »,
Evergem, 3-8 april ; « Leiden
van en deelnemen aan groepsdiskussies », Gent, 27 m a a r t - l
april ; « Toneel en toneelgesprek », Gent, 27 m a a r t - l april ;
« Training van kursusleiders en
p r o g r a m m a t o r s in het vormingswerk », Evergem, 3-8
april.

« kerksken »-lentebal
te kerksken
Op 22 april 1972 gaat het eerste letebal door ingericht door
de Vlaamse Kring van Kerksken. Zaal « Avalon ». Orkest
The Sundreams. Begin om 20
u. 30. Inkom : 50 fr.
Kaarten zijn te bekomen op
het sekretariaat : Dekegel Joris, Holies L raat 63, 9451 Kerksken.

vtb-wedstrijd
voor Vlaanderen
De Vlaamse Toeristenbond
herinnert aan de jaarlijkse
wedstrijd die in de loop van
1971 reeds herhaaldelijk werd
aangekondigd. De inzendingen
moeten geschieden vóór het
einde van dit j a a r en wel n a a r
het bondsgebouw van de VTB,
Sint-Jakobsmarkt 45, Antwerpen.
Het betreft artikels in kranten en tijdschriften, boeken of
andere dokumenten welke in
het
buitenland
Vlaanderen
gunstig hebben doen kennen op
geschildkundig,
ekonomisch,
sociaal of kultureel gebied.
Een bevoegde j u r y zal uitspraak doen vóór einde februari 1972.
De
meest
verdienstelijke
landgenoot wordt een prachtige
vakantie van één m a a n d aangeboden in het land waar hij
Vlaanderen met de pen diende.
De meest verdienstelijke buitenlander wordt een even lange en mooie vakantie aangeboden in Vlaanderen met een programma naar eigen keuze.
paaskursussen stichting
lodewijk de raet
Nadere inlichtingen kan u
schriftelijk of telefonisch bekomen bij de Stichting Lodewijk
de Raet, Jozef II straat 49-51,
1040 Brussel, tel. 02/13.88.70.
« Verkocht voor de derde
maal ? », Grimbergen, 27 maart1 april ; « Methodiek in sociale
en politieke vorming », Dilbeek,
3-7 april : « Onze «demokratie»
is zwaar ziek ! », Dilbeek, 27
maart-1 april ; « Wij en de taal
van de kleuter », Kortrijk, 27
maart-l april : « Beweging en
dans in de opvoeding », Kortrijk, 27 maart-l april ; « Mime
in het dramatisch spel m e t kinderen », Dilbeek 3-7 april ;
« Met andere ogen », Dilbeek,
3-7 april ; « Kreatief w e r k e n en
kreatief spel », Dilbeek, 3-7
april ; « Spelend omgaan met
woord, beeld, K l a n k en bewe-

intermedium traint
telefonisten en
sekretaressen
I n t e r m e d i u m organiseert te
Lovenjoel (bij Leuven) van 21
tot 23 februari e.k. een seminarie voor telefonisten-receptionisten.
Eveneens te Lovenjoel, heeft
van 21 tot 24 februari e.k. een
seminarie voor secretaressen
plaats.
Beide activiteiten
kennen
steeds veel succes, zodat vroege
aanmelding wenselijk is.
P r o g r a m m a en inlichtingen
zijn te bekomen bij : I n t e r m e dium, Guido Gezellelaan 63,
3030 Heverlee, tel. 016/245.45.

vlaams verbond voor
gepensioneerden
Het Vlaams Verbond voor
Gepensioneerden beoogt alle
Vlaamse gepensioneerden in 'n
volledig vrijstaand organisme
te groeperen, dwz buiten alle
partijpolitiek of geloofsopvatting om, zowel werknemers als
zelfstandigen.
Doelwit : een menswaardig
bestaan en dito pensioen voor
iedereen ; verder behartiging
van de sociale belangen, verdedigen en helpen van de misdeelden en getroffenen der repressie ; ruime ontspanning
door een uitgesproken Vlaams
verenigingsleven. Derhalve zullen alle weimenende Vlamingen zich thuis voelen in het
VVVG.
Gepensioneerden, treedt dus
uit uw afzondering, wordt lid
van onze grote Vlaamse Vriendenkring en vooral, werf mede
in uw omgeving bij vrienden
en kennissen.
De bijdrage is slechts 5 fr.
per maand. Als lid hebt u recht
op : gratis deelname aan koffietafels, kaartwedstrijden, tombola's, kerstfeest, enz. ; deelname aan groepsreizen ; sociale hulp en bijstand bij aanvraag en herziening van pensioen ; ons maandelijks berichtenblad.
Sluit heden nog aan en stuur
uw adres naar : voor GrootGent, mevr. Keerberg, Kerikplein 31/A, 9002 Ledeberg ;
voor Brussel : VVVG, Scheldestraat 105, 1020 Brussel ; voor
Groot-Antwerpen : dhr. Goossens. Lange Winkelstraat 42,
2000 Antwerpen.
De niet-gepensioneerde Vlamingen helpen ons helpen door
erelid of steunend lid te worden, w i j zijn geen onnozelaars
die op subsidies rekenen van
gemeenten of wat officieels
ook. Maar op de edelmoedigheid der Vlamingen durven wij
wel rekenen.
Dank bij Toorbaat in naam
van de hulpbehoevenden.
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verdeelt u ook moandelijks
uw salaris ''in hoopjes"???
hoe zorgvuldig U 't ook plant .. hoe meer U ook tracht te sparen ... nooit zal U hét resultaat bereiken van onze kiient die t
in '60 een bouwopdracht gaf voor

437.500

F

hij betaalde dit met

5 0 . 0 0 0 F kontanten
3 5 0 . 0 0 0 F lening
3 7 . 5 0 0 F premie

in '71 verkochten wij voor hem dezelfde woning aan

KENT

hij betaalde terug aan lening

1.025.000 F
200.000 F

MEERWAARDE

825.000 F

U EEN

BETERE

B E L E G G I N G ???

Ook deze prachtige villa zal U hetzelfde resultaat geven. Gebouwd voor morgen... in '82 nog modern aangepast en zo goed als
nieuw ! ! Gewaarborgd ! !

De huidige bouwprijs =

DAT

KAN

slechfs 1.052.218 F

KUNNEN

Algemeen Bouwbedrijf
Kunnen N.V.
ANTWERPEN

CENT

Meir 18

Onderbergen 43

Tel. 0 3 / 3 1 . 7 8 . 2 0

Tel. 09/25.19.23

LEUVEN

GENK
Wtnterslagstraat
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Tel. 011/544.42

600 arbeiders...

Brusselstraat 33

ALLEEN

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

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

1001 mogelijkheden

brasser ziet de nieuwe regering

/^c55^.
V—-

meisje uit schellebelle
Het is middag en ik stap te Gent in een trein.
"Treinreizen is soms erg opwindend : je zit haast
alleen in een goedverwarmd en lielder comparticoent, de zitbanken en de wanden zijn hemelsi)lauw similileer, je merkt het op terwijl de trein
anet je slalomt in steeds snellere vaart en over
lionderden rails, soms zacht schuifelend, soms
iiaast onhoorbaar, soms met het scheurend geluid
•ran metaal over metaal ; de daken der huizenm e n langs de verhoogde spoorberm zwaaien weg,
iiaderen opnieuw en verdwijnen tenslotte voorigoed. De trein dondert over bruggen die je niet
:3ien kan, slingert langs weiden waarin koeien
idom en onverschillig staan te kijken, raast tussen
slagbomen waarachter auto's en fietsen en vrou"wen met boodschappentassen ongeduldig en oni)egrijpend wachten tot je bent voorbij gedaasd.
Helemaal alleen zitten in zo een compartiment
<ioe je natuurlijk zelden. Maar soms gebeurt het
toch. Zoals vandaag in die vanuit Gent. In twee
drie prairiestationnetjes interesseert blijkbaar niemand zich voor je als je er met een paar droge
rukken stilhoudt en onmiddellijk nadien weer
voortglijdt over het rechte spoor. Dan komt ech4:er ineens Schellebelle, een meisje staat op het
arood bekiezeld peronnetje en stapt doorheen de
9Btomatisch geopende deur naar het comparti-

ment waarin ik met mijn neus tegen het raampje
naar buiten zit te kijken. Het meisje neemt plaats
op de lievevrouweblauwe zitbank tegenover mij.
ik voel me onwennig, ik voel mezelf zo gek, ik
draag een oudmodisch costuum, ik draag een
hemd vol kreuken, ik rook een sigaar, ik had
liever mijn pijp gerookt op dit moment. Het meisje laat zich gewillig meevoeren in de trein, ik
voel hoe onder ons de wissels moeilijk kunnen
gehoorzamen en hoe ineens de rails luid gaan
protesteren. Een paar harde slagen zinderen na
tot in ons compartiment, de trein laat de hindernissen nu snel achter zich en glijdt opnieuw rustig
door het veld. Het meisje uit Schellebelle slaat
een bladzijde om in een boek, zij leest met verdeelde aandacht, het is een boek van De Bezige
Bij, mooie grote druk op zacht wit papier. Achteraan op de glanzende flap bemerk ik door haar
geopende vingers de foto van de schrijver Ivo
Michiels. Ik denk hoeveel bladzijden heeft zij al
gelezen in dit boek ? En welk boek van Ivo Michiels mag het zijn ? Het is een opwindend spelletje. Ik hoop dat het meisje zich nu maar niet
belazerd voelt omdat ik naar haar handen zit te
staren, naar het boek tussen haar vingers, naar
haar ovale gezichtje boven het boek, naar de zenuwachtige trekjes rondom haar kleine mond.

Plots kijkt het meisje op : kan u me soms zeggen na het hoeveelste station ik in Hemelbredegem kom ? Ik denk, ze moet zich wel onzeker
voelen, het moet voor haar wel heel belangrijk
zijn Hemelbredegem niet te missen en daarom
heeft ze zich verstout mij aan te spreken. Nadien
herneemt ze onmiddellijk haar lectuur, niet zonder mij eerst met een vernietigende blik te bekogelen. Ik voel mij ineens zo'n beduimelde tragische held in een verhaal dat de omstandigheden
mij hebben opgedrongen. Ik tracht een reden te
vinden om niet in Hemelbredegem uit de trein te
moeten stappen.
Uren later zit ik hier in mijn werkkamer. Vooraan de kant van de straat boor ik steeds opnieuw
voetstappen. En steeds opnieuw schrik ik op, misschien kan het meisje uit Schellebelle elk moment
aanbellen.
Er wordt aangebeld ook. Ik open de deur en,
alsof het alles gebeurt in een verwarde droom,
middenin het stuk straatverlichting dat door de
open deur naar binnen valt staat een jonge
vrouw...
Zij gelijkt sprekend op het meisje uit Schellebelle.
£rans-jos verdoodt.

