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vlaoms overleg geboden 
Vorige week donderdag, tijdens het Kamerdebat over de 

regeringsverklaring, richtte de h. Perin van het « Rassemble-
ment Wallon » zich plots tot de Volksunie. Wat hij zei kwam 
op het volgende neer : wilt u met ons spoedig een federale 
staat verwezenlijken, laat dan het indienen van voor Wallo
nië onaanvaardbare wetsvoorstellen achterwege. Vanzelf
sprekend kan men op zon « verzoek » droogweg antwoor
den : goed, houden jullie dan maar op met het gestook in 
Vlaamse grensgebieden als de Voerstreek, om maar dat te 
noemen. Dat hebben de VU-woordvoeders die na Perin op 
de tribune kwamen niet gedaan omdat het weinig zin heeft 
dat federalisten onder mekaar aan het bekvechten gaan in 
het gezelschap van de monkelende unitaristen in het parle
ment. Mede daarom was het initiatief van Perin nogal on
doordacht en zeker voorbarig. 

Vanze.lfsprekend wil de Volksunie meewerken aan de uit
bouw van een echte federale staatsstruktuur, en het is nogal 
klaar dat daarvoor uiteindelijk overleg moet worden ge
pleegd met de vertegenwoordigers van de Waalse gemeen
schap. Maar je onderhandelt het best vanuit een stevige 
machtspositie, en bovendien moet de Vlaams-Waalse dialoog 
niet m de eerste plaats gebeuren van partij tot partij maar 
van gemeenschap tot gemeenschap. Vandaar het herhaalde
lijk door de Volksunie tot de andere Vlaamse partijformaties 
gericht verzoek om onderling overleg te plegen. Wanneer 
de politieke vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeen
schap op een aantal essentiële punten tot een gemeenschap
pelijk standpunt konden komen, zou hot gesprek met de 
Walen doelmatiger kunnen worden gevoerd. 

De voortdurende weigering van de CVP en de BSP om 
met de Volksunie tot een dialoog te komen schaadt m hoge 
mate de Vlaamse belangen. In de praktijk leidt dit tot een 
politiek van kleine pakketten en van voortdurende Vlaamse 
toegevingen, zoals de ondervinding ons heeft geleerd. In 
verkiezingsperioden benaderen een aantal programmapun
ten van deze partijen vaak het Volksunie-standpunt, wat 
verhindert hen dan met de Volksunie tot overleg te komen 
zoals trouwens door de niet-parlementaire Vlaamse bewe
ging wordt gevragd ? Het moet wel zijn dat de krachten in 
deze partijen, die ten allen prijze een federale structuurher
vorming willen verhinderen, vooralsnog te sterk zijn. Aan 
de basis zijn deze verstokte unitaristen wel niet (meer) te 
vinden. Dit soort conservatieven zou uit de jongste verkie
zingsuitslagen nochtans kunnen leren dat het ondoenbaar 
is een grondstroom in de publieke opinie met wat handig
heidjes te keren. Zullen zij in de boosheid volharden totdat 
de kiezers hen mores zullen hebben geleerd ? Wat zal dan 
de prijs zijn die Vlaanderen moet betalen voor dergelijke 
kortzichtige politiek ? 

Paul Martens. 

• 

aktuefe dosfeldokumenten 
Op een perskonferentie stelde de heer Walter Augustijnen, di-

rekteur van het Dosfelinstituut, de twee jongst verschenen Dosfel-
dokumenten voor nl. « Brussel : cijfers en prognoses » van A. 
Monteyne en « De ekonomische regionen in Europa » (een federa
listisch perspektief) van L. Van Wauwe. 

brussel tot zijn juiste verhouding herleiden 
Het dossier dat A. Monteyne aanlegde is feitelijk een poging 

om bepaalde misverstanden om Brussel uit de wereld te helpen. 
Een der belangrijkste besluiten uit deze reeks vaststellingen (aan 
de hand van de meest betrouwbare cijfers) is dat de demografische 
ontwikkeling in Brussel voor de Vlamingen niet zo slecht is als 
algemeen wordt aangenomen. In absolute cijfers vermindert het 
aantal Vlamingen, maar deze daling verloopt relatief minder snel 
dan deze der franstalige Brusselaars, zodat er van een betrekke
lijke vooruitgang kan gesproken worden. Tegenover een dalend 
demografisch belang van Brussel wordt de gebiedsafbakening van 
de hoofdstedelijke agglomeratie des te belangrijker. De auteur 
stelt dan opk dat de geografische, ekonomische en administratieve 
beperking van Brussel, gekoppeld aan de langzame demografische 
devaluatie de Vlamingen in staat moet stellen — mits integ^rale 
toepassing van de taalwetten en het invoeren van de sub-nationa
liteit — om uiteindelijk op middellange termijn het vraagstuk 
Brussel te beheersen en tot zijn juiste verhouding binnen het ka
der van een tweeledige federale staat te herleiden. 

europees precedent 
In de tweede brochure verwijst L. Van Wauwe naar het feit, 

dat volgens EEG-maatstaven Vlaanderen en Wallonië aan een 
aantal criteria voldoen, om op Europees vlak als makro-regio's 
aanzien te worden. Het is dan ook logisch dat de Belgische over
heid daarnaar zou handelen bij het bepalen van de ekonomische 
bevoegdheidsregeling tussen de gewesten in ons land, nl. twee 
makro-regio's voornoemd en de mikro-regio Brussel (de 19 be
staande gemeenten). Deze brochure is derhalve zeker een waar
devol Europees argument in het aan gang zijnde debat over de 
omschrijving der Belgische ekonomische gewesten, vooral dan 
wat de zeer omstreden kwestie Brussel betreft. 

ENGELAND MOORDT WEER IN IERLAND 

De dramatische gebeurtenissen in Noord-Ierland hebben in de voorbije week weer eens de aan
dacht gevestigd op de wanhopige strijd van de Ieren voor menselijke waardigheid en zelfbeschik
king. En weer zijn het de Engelsen die op het groene eiland de geschiedenis schrijven met bloed, 
zoals zo vaak in het verleden... 

senaatsdebat over regeringsverklaring 

senator jorissen neemt premier 
eyskens iwaar onder handen 

Ook het Senaatsdebat over de regeringsverklaring is uitgegroeid 
tot een eindeloze praatmarathon. Niet minder dan 74 sprekers wa
ren op een bepaald ogenblik ingeschreven, meer nog dan tijdens 
de bespreking in de Kamer. 

Tijdens de zitting van dinsdag las VU-fraktieleider Wim Joris
sen eerste-minister Eyskens duchtig de Vlaamse levieten. Die
zelfde dag hield onze nieuwe Antwerpse senator Hektor De Bruy-
ne een korte maidenspeech. 's Anderendaags, de woensdag, wisten 
onze senatoren Van Haegendoren en Coppieters het debat tijdelijk 
op een behoorlijk peil te brengen met hun tussenkomsten over 
de onder wijskwestie en de cultuurautonomie. Wat zij aan het 
parlement te vertellen hadden stak schril af tegen het gebral 
van de socialistische senator Raemackers, die met zijn schuimbek
kend anticlericalisme een bepaalde CVP in de kaart speelde. Het 
thema van Coppieters' rede was dit van de persconferentie welke 
de VU onlangs aan de onderwijskwestie wijdde : het schoolpakt 
moet een onderwijspakt worden. Voor de aandachtig luisterende 
parlementsleden van de regeringspartijen bewees onze woord
voerder zonneklaar dat de Volksunie wel degelijk over een geldig 
alternatief beschikt. 

regering 
van verliezers 

Wim Jorissen richtte zich tot 
de eerste-minister die volgens 
hem — en hij bewees het ook 
— een « regering van verlie
zers » leidt. Hoe Eyskens met 
zijn grondwetsherziening de 
publieke opinie ook heeft 
trachten te misleiden, het zijn 
de feSeralistische partijen — 
in Vlaanderen de Volksunie — 
die de wind in de zeilen heb
ben. 

De VU-woordvoerder hekel
de scherp de ondemokratische 
wijze waarop de partijen die 
nu de regeringsmeerderheid 
vormen te werk gaan. Zij on
dermijnen daardoor het geloof 
in de demokratie, waarvan zij 
verdedigers beweren te zijn. 

Eerste - minister Eyskens 
kloeg hij aan als een van de 
hoofdschuldigen die de steeds 
verdere aftakeling van het par
lement op hun geweten hebben. 
Met de rechten van de opposi
tie wordt een loopje genomen. 
« Deze tragische ontwikkeling, 
deze afbraakpolitiek tegenover 
de georganiseerde inspraak, die 
het parlement moet zijn, is de 
voornaamste oorzaak van het 
groeiend aantal afwezigen bij 
de verkiezingen en van het 
groeiend aantal blanco en on
geldige stemmen » aldus Joris
sen. « Het recht op informatie 
van de parlementsleden is een 
lachertje geworden. Wij hopen 
dan ook dat het zal gedaan zijn 
met begrotingen die ingediend 
worden als ze zo ongeveer ver
bruikt zijn, met het ophopen 
van bergen belangrijke wets
voorstellen vlak voor het ver
lof, met het absenteïsme van 
de ministers in de commissies, 

met het monopoliseren door de 
ministeries van de studiedien
sten, met de informatie-mani
pulatie door het onnodig op
drijven van het aantal nacht
zittingen, met het verlagen van 
het parlement in openbare zit
ting tot een stemmachine, met 
het laattijdig of helemaal niet 
beantwoorden van parlemen
taire vragen, enzomeer. 

Een parlement zonder volle
dige informatie, zonder volle
dige kontrole, zonder echte 
openbaarheid, is 'n karikatuur. 
Deze gang van zaken roept de 
straat op tot geweld, hij daagt 
uit tot rechtstreekse aktie ». 

Na gewezen te hebben op het 
uitermate gebrekkige Neder
lands van het «regeerakkoord» 
(België wordt nog steeds in het 
Frans bestuurd...) nam sena
tor Jorissen de voornaamste 
punten van het regeringsak
koord kritisch onder de loep. 
Vooral dan de teksten die uit
munten door vaagheid en holle 
fraseologie. 

Hij behandelde achtereenvol
gens : het sociaal programma 
van de regering, waarbij hij 
pleitte voor een gewaarborgd 
levensminimum voor iedereen ; 
de huisvesting ; het gezond
heidsbeleid ; de landsverdedi
ging die een franskiljonse bas
tion blijft (« de Vlamingen 
moeten de soldaten blijven le
veren, de franstalige hogere of
ficieren en generaals...) ; en 
vanzelfsprekend ook over de 
toepassing van de taalwetge
ving te Brussel, de gewestvor
ming en niet het minst de on
rechtvaardige verdeling van 
kredieten tussen Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel. 

Teruggrijpend naar het the
ma van de aftakeling van het 
informatierecht, vroeg Jorissen 

de regering ook wat ze eigen
lijk zinnens is met het statuut 
van de BRT en de organisatie 
van de objectieve berichtge
ving. Hij verheelde het niet op 
dat punt biezonder wantrou
wend te zijn gezien de bar 
slechte reputatie van de socia
listen. 

de derde gemeenschap 

Senator Wim Jorissen ver
sterkte nog wat het trauma 
van bepaalde Walen door 
zijn zeer uitgebreid p l e i 
dooi voor de volwaardige er
kenning van de Duitse gemeen
schap die in het uosten van Bel
gië als een kolonie-zonder-die
naam van Wallonië moet le
ven. Niemand vertolkt in het 
parlement de stem van die 
62.000 mensen. « Wat de Duitse 
Belgen nodig hebben » aldus 
Jorissen « is een eigen admini
stratieve en politieke eenheid, 
een eigen provincie tf alvast 
een eigen arrondissement. Ver
der : duitstalig onderwijs van 
hoog tot laag, een duitstalige 
ambtenaar met eigen taalrol. 
De cultuurautonomie moet zo 
ruim mogelijk worden gezien : 
er moet een eigen gewestelijke 
Duitse raad komen, ook al 
vergt dit een herziening van de 
grondwetsherziening ». 

Verder handelend over de 
punten die voornamelijk onze 
eigen gemeenschap aanbelan
gen stipte Wim Jorissen de 
punten aan waarover de rege
ringsverklaring zwijgt in alle 
talen : de politisering van de 
benoemingen, de pariteit bij 
de generaals en bij de hoge 
ambtenaren in Brussel-hoofd-
stad, bij de topambtenaren van 
de Sabena. Zij zwijgt over Be
nelux, over de havenpolitiek, 
over amnestie, zij zwijgt voor
namelijk over de punten die de 
Vlamingen aanbelangen. Zij 
zwijgt voornamelijk, en dat is 
bepaald ergeniswekkend, over 
het statuut van Brussel hoewel 
de vorige regering-Eyskens 
daar de zaken hopeloos heeft 
verknoeid. De eerste-minister 
is persoonlijk vrantwoordelijk 
voor de hachelijke toestand 
van de Vlamingen in de hoofd
stad, en nu vlucht hij voor de 
gevolgen van zijn daden. Hij 
handelt gewoon als een struis
vogel ! Hoe zouden wij zo'n 
man vertrouwen schenken. 



2 WIJ - 5-2-M 

en gij 
da capo 

Mogen wij beroep doen op 
uiv lezers om bij te dragen tot 
het bestrijden van de muzikale 
kultuurhezoedeling in Vlaande
ren. 

Op zondag krijgen wij nu 
van 11.30 u tot 13 u in het Da-
capo-luisterpakket over BRT 1 
te horen. Dank zij een jonge
ren-initiatief : het Aktiekomi-
tee voor het Vlaamse lied van 
Wijnegem, kregen wij van de 
heheerraad van de BRT een 
verlenging van de zendtijd met 
een half uur. En dit zonder 
parlementaire tussenkomst ! 
Enkel te danken aan een goed 
overlegd aktieplan en taai vol
hardingsvermogen. 

Vlaamse luisteraars krijgen 
nu een enige kans om het ra
dioprogramma zelf mede sa
men te stellen, en te zuiveren 
van vreemde smet en banali
teit. Wij doen dan ook beroep 
op alle Vlaamse Volksuniemen
sen om voorrang te geven aan 
een daad die doeltreffend zal 
zijn. Wees tussendoor, wanneer 
n de radio beluistert, kritisch 
en noteer de echte Vlaamse lie
deren die uw voorkeur genie
ten. Schrijf dezelfde dag een 
briefkaart naar Gaby Moortgat, 
Dacapo - luisterpakket, Kamer 
140 BRT, Eug. Flageyplein 16, 
1050 Brussel. Vraag uw lied op 
Dacapo. 

Zo dragen we er wellicht toe 
hij om op de zittingen van de 
kultuurraad tv.ssendoor nog an
dere Vlaamse Volksliederen uit 
te voeren dan de Vlaamse 
Leeuw. De vergaderingen van 
deze raad zulen er aan stem
ming en geestdrift hij winnen. 

D.S. te Wijnegem. 

Vlaanderen tegen 
Overmaas 

De Bond der Vlamingen van 
Oost-België sluit zich aan hij 
het protest van verschillende 
gemeentebesturen en andere 
instanties van het land van 
Overmaas tegen de plannen 
van sommige Antwerpse krin
gen, begin december 1971 ge
uit in « De Financieel Ekono-
mische Tijd », om de spoorlijn 
« Aken-Montzen-Wezet-Tonge-
ren » te halveren en om het 
in uitbreiding zijnde goederen-
station van Montzen (3e groot
ste van België) in zekere mate 
te verlammen. Zou Vlaanderen 
het aandurven Overmaas scha
de te berokkenen ? 

Genoemde kringen vragen 
een spoedig her-in-gehruikstel-
ling van de spoorlijn « Mün-
chengladbach - Antxoerpen » en 
het beletten van elektrificering 
van de lijn « Aken-Montzen-
Tongeren ». Zij tonen weer 

eens dat in Vlaanderen Over
maas en zijn Dietstalige bevol
king zo weinig gekend is en er 
geen rekening wordt mee ge
houden. 

De Bond der Vlamingen van 
Oost-België neemt de verdedi
ging op zich van de vele Over-
mazers (ook uit de Voerstreek) 
die sinds jaren hun broodwin
ning vonden in het zeer drukke 
spoorwegstation van Montzen. 
Hij keurt echter af : de ver
wijten van sommige Overmaas-
instanties, die in genoemd Ant
werps plan « des menées natio-
nalistes et sépératistes » zien 
en die — steunend op een ver
draaiing van de taalkundige 
Overmaastoestand — spreken 
van « que Ie pays flamand puis-
se toucher la frontière alleman
de ». 

Het wordt hoogtijd dat 
Vlaanderen met Overmaas een 
konkrete en ware hand van 
vriendschap smeedt. De treuri
ge toestand in de Voerstreek 
vindt zijn oorzaak in het ont
breken gedurende meer dan 
130 jaar van « een ware band 
met Limburg en Vlaanderen ». 
Alléén een hetere kennis in 
Vlaanderen van en een reëei 
sociaal Vlaamse meevoelen met 
de ganse Overmaansbevolking 
kan in dat land van Voer-Gul-
pe-Geul de juiste oplossing aan 
de ware problemen schenken. 

J.G te Tongeren. 

vrijdag 

In « Wij » 22 jan. las ik een 
artikel van de hand uan volks
vertegenwoordiger Mattheys-
sens onder de veelzeggende ti
tel : « Men is een fascist in de 
ogen van een marxist ». 

Allereerst: de inleiding, waar 
schrijver zich wat afkerig toont 
tegenover het nieuwe weekblad 
« Vrijdag y>, zo spreekt hij van 
« linkse jongens », « het blad 
van de lezer, maar alleen als 
hij links is ». Eerst en vooral 
wel ik opmerken dat «Vrijdag», 
als Vlaams nationalist, zeer in 
mijn smaak valt want we had
den in Vlaanderen zeker een 
blad nodig dat heilige huisjes 
kordaat afbreekt. Dat het nu 
links is ? Och kom, als VU-
aanhanger moet men toch we
ten dat « links » en « rechts » 
woorden zijn zonder inhoud, 
en slechts dienen als scheld
woorden voor rivaliserende 
groepen.. 

Raymond Mattheyssens be
weert, ten rechte, dat de 
Vlaamse strijd dezelfde blijft, 
zowel in een federale als in een 
unitaire staat : nl. de strijd 
voor de rechtsmatige belangen 
van de Vlaamse gemeenschap. 
Heeft hij dan het sociaal pro
gramma van de VU vergeten ? 
De VU en alle Vlaamse natio
nalisten, willen toch ook de 

rechtmatige eisen van de klei
ne Vlaamse man verdedigen. 
De Vlaamse strijd is een natio
nalistische én een sociale strijd. 
Of men zich dan eerst Vlaming 
en dan socialist (geen BSP-er!) 
voelt (cfr. André Renard) heeft 
weinig belang. De VU moet fe
deraal maar ook sociaal wezen! 

D.L. te leper. 

schoolpakt en 
schoolvrede 

Terwijl er tegenwoordig veel 
gezegd en geschreven wordt 
over schoolpakt en schoolvrede, 
wil ik toch mijn eigen gedacht 
hierover schrijven. 

Volgens mij is de CVP een 
ondemokratische partij, die 
munt slaat uit hersenspoelin
gen. Reeds van hij zijn geboor
te wordt het kind door zijn om
geving in de katolieke gemeen
schap ingelijfd, loat geen an
dere partij zou durven doen. 
Niemand vraagt zich af wat dit 
ki7id wil. Men dringt doopsel, 
kommunie, school, huwelijk en 
begrafenis aan deze persoon op 
om spirituele en familiale rede
nen. Men kan praktisch niet 
meer uit deze kring ontsnap
pen zonder gevaar van erge fa
miliale hotsingen. Wat verder 
in het leven van deze persoon 
als een soort verdovingsmiddel 
werkt. Deze mens heeft geen 
normale kritische reakies op 
punten loelke voor hem doc-
trinaal zijn, en wordt zelfs on
draaglijk wanneer men deze 
aanroert. Dit maakt dat hij 
blind CVP stemt zonder te loe
ten waarom. Stel aan 75 % de 
vraag, ze blijven ze schuldig. 
Deze toestand is zeer schade
lijk voor de andere partijen, 
die over geen drukmiddelen be
schikken. De vrije school waar
aan de CVP zich vastklampt, 
heeft als louter doel de kleri
kaal aangelegde konservatieve 
massa in haar macht te houden, 
en zodoende nadere politieke 
strekkingen uit het parlement 
te houden 

Arme zeventig miljard welke 
ik en al de andersdenkenden 
moeten mede helpen betalen, 
plus nog eens de lonen der 
geestelijken en de onkosten aan 
hun woningen en dit alles voor 
CVP-politiek.. Moesten de an
dere partijen over een derge
lijk sommetje kunnen beschik
ken, het zou de belastingbetaler 
geen deugd doen. 

Intussen gaat alles goed, en 
de munt is stabiel zegt de eer
ste minister. Ik zeg : welke 
Belgen zijn nog gelijk voor de 
wet ? 

L.M. te Erps-Kwerps. 

kunstschaatsen 

Uw zeer gewaardeerde sport-
kommentaar heeft me in de 
laatste « Wij » (22 jan. 72) toch 
wel ontgoocheld. 

Dat kunstschaatsen jullie har
ten gestolen heeft is nog hele

maal geen reden om het als 
goede sport te beschouwen. Jul
lie redenering is ondoordacht 
en niet gefundeerd. 

Goede sport is toelaatbaar 
voor iedereen. Een echt sport
beoefenaar zoekt alleen voldoe
ning te vinden in zijn aktivitei-
ten, door het ontioïkkelen van 
zijn geest en lichaam. Zijn doel 
is volgens zijn mogelijkheden 
sport te beoefenen, niet om be
ter te presteren dan anderen. 

Kunstschaatsen (net zoals al
le andere kompetitie) geeft 
nooit de voldoening die de ech
te liefhebher ondervindt. Inte
gendeel, huilende meisjes en 
vloekende jongens zijn klassiek 
hij deze spektakels. 

Kampioenschappen kunst
schaatsen zijn in feite audities 
om heroepswerk te vinden. 
Kunstschaatsen, net als iedere 
heroepssport, is geen sport 
meer. Het is een beroep. Dit 
wil niet zeggen dat het dient 
afgekeurd, het heeft alleen alle 
sportieve waarde verloren. 

Beroepssportbeoefenaars kun
nen best vergeleken worden 
met circusakrohaten : deze dro
geren zich waarschijnlijk ook ; 
zorgen voor spektakel : wed
ijveren (competitie !) om de 
gunst van het publiek te ver
krijgen, en zo hun commercië
le waarde te verhogen : het 
kunnen is de enige faktor die 
telt ; uitzonderlijk zware en 
langdurige trainingen ; alleen 
de « harden » dringen door tot 
de top . 

Het argument dat kunst
schaatsen verwant is met kunst 
houdt geen steek : kunst in 
competitie is een absurd idee. 

H.V. te Erps-Kwerps. 

bsp-er siegers 

krokodillen 

Dat .betekent dure handtas
sen enz., dus iets waardevols, 
en dat hebben die twee niet. 
Het is monsieur Henri die dat 
krokodillengeval heeft gelan
ceerd. Hij is geen krokodü, eer
der een ratelslag. Ratelen zon
der einde, zie « faire Ie point » 
van 24-1 op RTB. Van al dat 
ratelen moeten wij Vlamingen 
maar één ding onthouden. Op 
een vraag van Pol Vandrom-
me of Henri als minister van 
B.Z. rekening zal houden met 
nationale belangen, was zijn 
antwoord positief. Dat betekent 
dat de Vlaamse koe zal droog-
gemolken worden ten voordele 
van la Wallonië en de Capitale 
de l'Europe, en het zijn niet 
de would-he uitgever van de 
Zeitung en de andere volkswel
doeners die dat zullen beletten. 
Zolang hun partij veilig staat 
mag de rest verrekken ! 

Wat de tweede krokodil be
treft, wie herinnert zich niet 
het bezoek dat het reptiel 
bracht aan de Gaulle in gezel
schap van Harmei ? Deze laat
ste zat te zweten van schaamte 
iedere keer als mr. Ie premier 
minister zijn Mechels frankofo-
nisch hoven haalde. De Gaulle 
heeft zich bijna een dubbele 
navelbreuk gelachen achteraf. 
La politesse francaise ne perd 
jamais ses droits. (Zo beweren 
~e althans). 

M.C. te Tervuren. 

KARNAVAL 

SUKSESREIS 
JAARLIJKSE 

per Autocar naar het 

KARNAVAL te BOPPARD 

en de ROSENMONTACZUG te MAINZ 
Zaterdag 12 tot dinsdag 15 februari (4 d.) 

Reissom : 3.105 fr. (geen middagmaal op 
14 februar i !). 

Reisleider : de heer Frans Heyvaert, u i t Meise. 

per Autocar naar het 

KARNAVAL te KEULEN 
Zondag 13 tot dinsdag 15 februari (3 d.) 

Reissom • 2.880 fr. 

DE REIZEN W O R D E N UITGEVOERD MET EEN V E R W A R M D E A U T O C A R 

VTB - VAB : Sint-Jakobsmarkt. 45-47 2 .000 Antwerpen Tel. (03) 31.09.95 

Ik zit^ hier in een gezellig 
stamcafé. Aan het tafeltje naa^ 
mij zitten drie rasechter Lin^ 
burgers, wonder hoven luo»» 
der, te praten over politiek. Z^ 
?iebben het meer bepaald ovef 
de regeringsvorming. In /MH» 
gesprek komen vele namen v ^ 
politiekers voor. Alle drie zij» 
ze het er roerend over een\ 
dat de BSP toch wel de beste 
partij is voor de werkman. H^ 
is toch de enige partij, waat 
een mijnwerker de kans kre&j 
om senator te worden, dus.^ 
Nu komt het gesprek e i g e n l i ^ 
voor goed op gang. Ja maaii, 
zegt er één, zij konden odk 
niet anders, 21.000 stemmen, 
wat denkt ge wel, zo ienutna 
kan men zomaar niet links üt-
ten liggen. De BSP-er Gerard 
Siegers is hun man !!! Volgem 
hen moesten ze hem maar in
eens minister maken... dan zou 
de BSP zeker gans Limburg 
veroveren. Nadat zij zo nog ze* 
ker een kwartiertje de mens 
Siegers van binnen en van bui
ten hadden ontleed, heb ik heel 
voorzichtig het verlossende zin
netje gesproken. Heren, zei ïh. 
Siegers is hij de Volksunie.^ 
Even werd het stil... nag wat 
gemonkel .. men twijfelde... 
één stond rech en ging op de 
fruitkast spelen... de anderen 
praatten verder over... Polleib-
nis en voetbal... 

Dat gebeurde in St. Truiden 
op 18-1-72. 

W.S. te Molenstede, 

De redaktie draag:t geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der ffepublieeerde Irzers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

VLAGGEN - WIMPELS - KENTEKEMS 
Lintjes voor Feesten - Koorden 10 m 
met wimpeltjes • vraagt Prijslijst 

P. SUYS - Molenvest 50 

2410 Herentals - Tel. (014)21207 

CONCIERGE 
Inwonend rustig echtpaar, 

zonder kinderen, 
voor groot domein 

omg. Antwerpen. 
Vrouw dient enkele of meerdere 
dagen per week onderhoud van 
enige vertrekken te doen, man 

eventueel half-time. 
Gratis moderne woonst 

(met bad) , vuur en licht. 
Naargelang de nog nader 

overeen te komen prestaties 
ook extra vergoeding mogelijk. 

Onnodig indien geen liefhebber 
van stilte en volle natuur. 

Schrijven bureel blad 
onder letter BCR 

meester 
kleermaker 

VERMEESCH 

. STEENHOUWEHSVEST 5 2 
ANTWERPEN 
Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

ZO'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
v u LEDEN. 



WIJ - 5-2-72 

in de kamer van volksvertegenwoordigers 

zware vu-kritiek op het regeerakkoord 
Het was halfvijf vrijdagmorgen toen voorzitter Van 

Acker het eindeloze debat over de regeringsverklaring in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers kon besluiten. Meer 
dan zestig kamerleden waren elkaar op de tribune opgevolgd 
(waaronder 9 van de Volksunie) om te vertellen wat zij van 
de beleidsnota dachten. De uitslag van de stemming was in 
geen enkel opzicht verrassend. De regering kreeg het ver
trouwen van de CVP-PSC en de BSP-PSB, terwijl de oppo
sitiepartijen dit vertrouwen weigerden. De vertrouwens-
motie werd goedgekeurd met 124 stemmen tegen 73 bij 4 
onthoudingen. Van de hele CVP onthield enkel de Limbur
ger Rutten zich omdat hij het niet eens is wat de regering 
met de Vlaamse Voerstreek wil aanvangen. 

Na een lusteloze inzet van 
het debat de woensdag, 
kwam er de donderdag meer 
leven in de brouwerij o.m. 
door de tussenkomst van de 
Waalse RW-leider Frangois 
Perin en die van onze Hugo 
Schiltz die het zwaar aan de 
stok kregen met de unitaris-
ten van de BSP. Wij zullen 
in deze bijdrage even na
gaan op welke punten de 
kritiek van de VU-Kamer-
leden zich toespitste. Van
zelfsprekend is dit slechts 
een uiterst bondige samen
vatting. Wie over het ver
loop van de parlementaire 
debatten uitgebreider wil 
ingelicht zijn dient geregeld 
het « Beknopt Verslag » in 
te kijken. Men kan zich daar 
op abonneren via de post. 

Over de tussenkomst van 
onze nationale voorzitter 
mr. Frans Van der Eist, die 
de voornaamste hoofdstuk
ken uit het regeringsak
koord reeds woensdag op de 
korrel nam, brachten wij 
reeds een uitvoerig over
zicht in ons blad van vorige 
week. 

Ook de woensdag nog 
kwamen Nelly Maes, Frans 
Baert en Evrard Raskin op 
de tribune. 

Nelly Maes uiteraard om 
uit te leggen waarom de 
vrouwelijke volksvertegen
woordigers van alle partijen 
de dag voordien uit protest 
het parlementaire halfrond 
hadden verlaten. 

Samengevat zei ze het 
volgende : 

De regeringsverklaring 
heeft het over 53 pet. van de 
bevolking. En daarom wor
den... drie volzinnen ge
wijd ! Men somt verder in 
het regeerakkoord heel bon
dig op, wat men voor de 
vrouw zal doen. Er is sprake 
van vier wijzigingen aan de 
wetgevmg. Ik hoop dat die 
opsomming niet limitatief 
is. 

Ik vernam graag wat de 
regering zal doen om de 
mentaliteit te wijzigen. 
Want daar gaat het in de 
eerste plaats om. 

Daarom moet de regering 
haar eigen programma-ver
klaring authenticiteit verle
nen door de vrouwen te ge
ven wat hen toekomt inzake 
werkelijke medezeggen
schap. Vroeger situeerde 
men de vrouw als moeder in 
haar gezin. Daarin wordt zij 
thans op de meeste terrei
nen vervangen door specia
listen, wat haar toelaat zich
zelf vrij te ontwikkelen met 
gelijke mogelijkheden als 
haar mannelijke partner. 

De mensheid moet de 
vrouw van deze tijd een 
plaats geven. De gemeen
schap moet man en vrouw 
medezeggenschap geven op 
financieel, politiek en ander 
vlak. Dit is de plicht van de 
politici. Misschien zal de 
wereld dan een beetje leef
baarder en een beetje min
der eenzaam worden. 

uitgeholde 
cultuurautonomie 

Frans Baert, op juridisch 
gebied niet de eerste de bes
te, richtte zijn scherpste 
pijlen op wat in het regeer
akkoord vermeld staat over 
de uitbouw (!) van de cul
turele autonomie en over de 
onderwijskwestie. « Wat 
heeft de culturele autonomie 
ons al gebracht in toepas
sing van art. 59 van de 
Grondwet ? » zo vroeg onze 
volksvertegenwoordiger zich 
af. Hij gaf zelf het ant
woord : 

Het resultaat is eerder ma
ger en onbevredigend : geen 
eigen financiële middelen, 
geen uitvoerende macht. 

In het cultuurpakt staan 
dingen die ik als zuivere 
nonsens beschouw. De open
bare macht zal elk jaar aan 
de cultuurpakt - commissie 
een lijst van verleende sub
sidies, prijzen, aanmoedigin
gen, enz. moeten voorleg
gen. Zal de cultuurautono
mie slechts dat zijn ' 

In dat cultuurpakt staan 
bovendien onwettelijke en 
ongrondwettelijke bepalin
gen ! 

Dat is een eerste zware 
hypotheek op de culturele 
autonomie. Men heeft ze af
hankelijk gemaakt van een 
unitaire commissie, nl. de 
cultuurpact-commissie. 

Verder is er de hele on
derwijskwestie. In artikel 
59bis, secundo, van de 

Grondwet worden de be
voegdheden en de beperkin
gen van de cultuurraden 
vermeld. Het komt in feite 
hierop neer dat ze de be
voegdheid hebben over het 
onderwijs, met uitsluiting 
van het onderwijs. Dit is 
geen boutade ! 

De Vlaamse CVP meent 
dat de cultuurraden kunnen 
beraadslagen over de onder
wijsbegroting, mits een 
reeks beperkingen. De BSP 
meent dat dit tot de be
voegdheid van het nationaal 
parlement behoort. Welke 
is nu de juridische stelling-
name ? 

(lees dotMT biz. 7) 

Te Knokke had deze week het traditionele « /crisisdéjeuner » plaats in een hotel met een mooie 
franstalige naam. Politici en joernalisten die de voorbije regeringscrisis van dichtbij volgden 
zaten samen aan. Hoelang zal het nog duren eer beiden opnieuw de « crisisspijs » zullen 

nuttigen ? 

een erfelijk zwaar belast kind 

breuklijnen in de regeringskoalitie 
Het debat dat de Senaat aan de rege

ringsverklaring gewijd heeft, liet een 
bevreemdende indruk na : de samen
hang van de regering bleek namelijk 
nog veel zwakker te zijn dan zelfs haar 
radikaalste tegenstanders verwacht had
den. Aan de levensvatbaarheid van de 
regering Eyskens wordt nu nog veel 
meer getwijfeld dan op het ogenblik van 
haar moeilijke geboorte. 

De breuklijnen van dit kabinet wer
den herhaaldelijk in het licht gesteld 
door het gekibbel tussen vertegenwoor
digers van de twee meerderheidspar
tijen. Men had gedacht dat ze althans 
een poging zouden gedaan hebben om 
de schijn te redden. Ze hebben er zich 
te weinig zelftucht voor kunnen (^leg
gen. 

Bijna uitdagend was de houding van 
CVP-senator Van de Wiele die niet be
ter vroeg dan het debat over het school-
vraagstuk te hernemen met BSP-part-
ner Raemaeckers. Wat deze laatste ge
zegd had over de verhouding tussen het 
(rfficiële en het vrij onderwijs, en over 
de toekomstige (gebeurlijke) conver
gentie in de richting van een «eenheids-
school», moest onaangenaam klinken in 

de CVP-oren. Maar indien deze rege
ring van wal gestoken was met enige 
geestdrift en met de vastberaden wil 
de stormen te trotseren, dan zouden de 
CVP-ers over dit moeilijke ogenblik 
heengegleden zijn. Ze deden het niet 
en pakten zelfs uit met een onverwach
te tirade over de « Einheitschule » van 
nationaal-socialistisch model. 

We zullen er niet nader op in gaan. 
Maar het is duidelijk gebleken dat het 
compromis over het onderwijsstatuut 
dat voor het voortbestaan van de ploeg 
Eyskens-Cools onmisbaar is, door meer 
dan één tijdbom kan ondermijnd wor
den. 

onderling verdeeld 

Bevreemdend was eveneens de dis-
kussie waartoe enkele CVP-senatoren 
zich hebben laten verleiden — of opzet
telijk uitgelokt hebben — naar aanlei
ding van de verdeling der posten van 
staatssekretaris. 

PCS-er de Stexhe was bezig zich uit 
te putten in een moeizame redenering 
om te tonen dat de Walen, volgens hem, 
te weinig sub-portefeuilles gekregen 
hadden, maar dat hij niettemin toch de 
Eyskens-fOTmule aanvaardde. Lagasse 

van het RW-FDF liet vanzelfsprekend 
de kans niet voorbijgaan om het mes 
in die wonde om te draaien, en VU-
fraktieleider Jorissen maakte er een 
klein bloedbad van. Tot daar toe : de 
oppositie deed wat haar plicht was, en 
wat iedereen van haar verwachtte. 
Maar de verrassing was, dat juist op dit 
ogenblik CVP-senator De Bondt van 
mening was dat hij in het debat moest 
tussenkomen. Feitelijk schoot hij zijn 
dierbare Waalse partijgenoot ongenadig 
in de rug. Liggend in het spervuur van 
de oppositie en van zijn eigen partij, 
bleef er de Stexhe niets anders meer 
over dan dekking te zoeken in het vage 
kreupelhout van een onzekere toekom
stige aanpassing van het aantal en van 
de toewijzing der staatssekretariaten. 

simonet omstreden 

Tot zover een paar snapshot's van een 
debat waaruit de regering Eyskens als 
een zeer voorlopige konstruktie te voor
schijn is gekomen. We bezien het dan 
uitsluitend vanuit het standpunt van de 
regeringspartijen zelf. 

Men zou er kunnen aan toevoegen dat 
enkele BSP-ers zich duidelijk gedistan-
cieerd hebben van hun partijgenoot Si

monet, meer bepaald van diens opvat
ting over het regiem van de energiesek-
tor. 

Zonder de naam van zijn Anderlecht» 
se partijvriend te noemen, hield BSP-
er Wijninckx een uitvoerig betoog 
waarin Simonet's opvattingen over de 
ordening van de elektriciteitssektor 
weerlegd werden. Een ander Antwer
penaar, Willy Callewaert, sloot zich de 
volgende dag uitdrukkelijk aan bij 
Wijninckx, iets dat hij gemakkelijk had 
kunnen achterwege laten indien hij 
niet bezield geweest was door de duide
lijke wil zijn opvattingen terzake te 
onderstrepen. 

Op nog andere punten hield Cale-
waert zich jegens de regering op een 
koele afstand. Hij noemde zich overi
gens uitdrukkelijk een federalist, een 
houding waarvan de konsekwenties 
zeer ver zouden reiken indien senator 
Calewaert er zich nader op wilde bezin
nen. 

Een erfelijk zwaar belast kind begon 
zijn onzeker bestaan. Een toekomst 
schijnt er niet voor weggelegd, tenware 
premier Eyskens alle belangrijke rege
ringsdossiers tot in der eeuwigheid kan 
achteruit schuiven. 

hektor de bruyne» 
senator^ 
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Deze initialen (van «chris
telijk» en «Vlaams») vor
men de titel van een nieuw 
tijdschrift dat te Gent vori
ge maand, gedrukt in geel 
en zwart, voor de eerste 
keer van de pers kwam. Het 
wordt uitgegeven door een 
pas gesticht « Christelijk-
Vlaams Studie- en Docu
mentatiecentrum » en de 
verantwoordelijke uitgever 
Is de Gentse CVP-burge-
meester Geraard Van den 
Daele. Wil knorrige Geraard 
misschien een eigen partij 
oprichten ? Iedereen weet 
dat hij met zijn partij op 
meer dan een punt overhoop 
ligt, maar zo'n vaart zal het 
wel niet lopen. Hij schijnt 
zich echter de illusie te ma
ken door middel van zijn 
blad de CVP te « bekeren ». 
c Een aantal leden van de 
CVP — en naar wij links 
en rechts horen zijn zij zeer 
talrijk — oordelen dat er 
door de CVP op de beveili
ging en de bevordering van 
de ware christelijke en 
Vlaamse volkswaarden meer 
de nadruk moet worden ge
legd », zo schrijft hij. 

« Op 13 jaar tijds verloren 
wij 878.754 stemmen of meer 
dan 35 %. Vele CVP-vrien-
den hebben er genoeg van 
tot een partij te behoren die 
voortdurend afbrokkelt en 
als er geen drastische maat
regelen worden getroffen 
volledig ten onder gaat. Zij 
willen de oorzaken opzoe
ken. Na rijp overleg zijn ze 
nu reeds tot een algemene 
conclusie gekomen : de par
tij moet werkelijk christe
lijk en waarachtig Vlaams 
betrouwbaar zijn ». 

II christeli jk II 

Geraard en zijn volgelin
gen maken er zich zwaar 
zorgen over dat de CVP 

« haar christelijke grondslag 
verzwijgt of verloochent ». 
Zij stellen vast dat er in de 
laatste tijd « in de hoogste 
CVP - middens strekkingen 
geïnfiltreerd zijn, die zeer 
verontrustend zijn ». CV 
schrijft letterlijk : « Onder
werpen van morele aard, als 
voorbehoedsmiddelen tegen 
zwangerschap, drugs, abor
tus, huwelijkstrouw, eutana-
sie, pluralistische school, ge
meenschapsschool, enz. wor
den in vraag gesteld. Er 
wordt niet verwezen naar de 
christelijke beginselen om 
het antwoord te geven ». En 
het blad maakt van de gele
genheid gebruik om al dade
lijk de CVP-jongeren (van 
toekomstig (?) CVP-voorzit-
ter Wilfried Martens) een 
flinke veeg uit de pan te ge
ven: « Een deel van de CVP-
Jongeren, die het nationaal 
voor 't zeggen heeft, gaat 
nog verder en neemt duide
lijk anti-christelijke stand
punten in ». 

II ylaams 

De rest van het eerste 
nummer van CV is ingeno
men door een ellenlange 
klaaglitanie over de Vlaam
se onbetrouwbaarheid van 
de CVP. Wie er nog aan 
twijfelt krijgt het door CVP-
ers zelf haarfijn uitgelegd 
hoezeer de CVP op dit ter
rein onbetrouwbaar is. CV 
schrijft o.m. « Er zouden in 
de randgemeenten van Brus
sel geen faciliteiten worden 
verleend. Het gebeurde wèl 
en nu zien wij er de ramp
zalige gevolgen van rond 
Brussel. Op het congres van 
Oostende werd besloten dat 
er van grondwetsherziening 
geen sprake zou zijn zolang 
de Vlaamse achterstand op 
alle gebieden niet was inge
lopen... Er zouden jaarlijks 
tien Vlaamse scholen te 

Brussel worden opgericht ? 
Wat is er van geworden? De 
taalgrens zou definitief wor
den afgebakend... ». Een 
groot deel van dit eerste 
nummer van CV is verder 
gewijd aan een uitgebreid 
dossier over de Voerstreek, 
als typisch voorbeeld van 
Vlaamse onbetrouwbaarheid 
van de CVP. 

Zoals je ziet, lezer, er is 
beweging in de partij die 
het doet ! 

touring 
wegenhulp... 

Zoals elkeen weet toeren, 
naast de Vlaamse wagentjes 
van de Wacht op de Weg 
(VAB) ook Belgische anti-
pechauto's van Touring We
genhulp over onze wegen. 
Maar Touring Wegenhulp 
houdt zich nog met wat an
ders bezig dan alleen maar 
pechbestrijding. Zo richt de
ze organisatie tijdens de 
wintermaanden in een aan
tal steden toeristische voor
drachten in, zo o.m. te Gent. 
In de lijn van haar slechte 
Belgicistische traditie blijft 
TW deze voordrachten te 
Gent vooral in het Frans 
houden. Vlaamse aangeslo
tenen die daarover eens 
ronduit hun mening schre
ven naar de organisatie kre
gen als antwoord dat deze 
franstalige voordrachten te 
Gent meer volk trokken dan 
de Nederlandstalige die TW 
er ook al eens inricht, dat 
men daarom deze «traditie» 
in ere wil houden. Meer 
volk, dat kan waar zijn, 
want in de Arteveldestad 
heb je een rabiaat franskil
jons publiek dat bereid is 
naar elke bijeenkomst te 
gaan waar de voertaal maar 
Frans is. En de Vlamingen 
gaan liever naar de VAB-
voordrachten. 

...en de laatste 
franskiljons 

Als Touring Wegenhulp 
mordicus op een goed blaad
je wil staan met het « der-
nier carré » van de Gentse 
franskiljons, dan is dat haar 
zaak. Bewuste Vlamingen 
kunnen daar alleen maar de 
conclusie uit trekken dat 
TW dan ook maar moet zor
gen van deze laatste der 
franskiljonse Mohikanen te 
kunnen leven. Wie aanpapt 
met onze geniepigste volks
vijanden moet op ons verder 
geen beroep meer doen voor 
wat dan ook. 

Te Gent is het ongenoegen 
van de Vlamingen vorige za
terdagavond luidruchtig ge
uit. Toen een zoveelste frans
talige voordracht in het lo
kaal aan de Koomlei nr 16 
zou beginnen, protesteerden 
een aantal toehoorders. Na 
heel wat over en weer ge
praat werden zij door de 
politie naar buiten verwezen. 
Daarop stonden weer ande
ren recht, en dat gebeurde 
zo geruime tijd zodat de 
voordracht pas laat op de 
avond kon beginnen. Zal het 
voor Touring Wegenhulp 
een heilzame les zijn, of ver
langen zij nog méér anti-
propaganda ? 

de vredeskus 

Na het incident Leburton-
Babylon rond de kwestie 
van joernalist Manu Ruys 
vorige week in de Kamer 
deed Jos Van Eynde nog zijn 
duit in het zakje. Hij had 
dit reeds gedaan in de open
bare zitting toen hij Baby-
Ion toebrieste : « Die snot
neus houdt ons hier voor de 
gek ». 

In de wandelgangen bries
te Van Eynde verder tegen 

een liberaal joernalist. Wil
ly Kuijpers, « onze felle met 
den roden baaie », wilde 
sussend tussenbeide komen. 
Waarop Van Eynde hem 
toeblafte : « Het is niet om
dat gij geen plastron draagt 
dat gij ons hier allemaal de 
les moogt lezen ». Willy, met 
zijn goed hart, zijn slecht 
karakter en z'n misdienaars
verleden, stelde dan voor s 
< Kom Jos, ik zal u de vre
deskus geven » en voegde 
de daad bij het woord, wat 
door de co-president van de 
BSP met een afduwgebaar 
werd tegengegaan. Anti-kle
rikale, antl-lnurgische op
welling ? Of gebrek aan plu
ralisme van Jos Van Eynde 7 

zi j deed het 

Gelezen in « Le Rappel », 
een dagblad van PSC-strek-
king dat te Charleroi ver
schijnt : « Le CVP... c'est 
lui, et lui seul qui a fait les 
concessions », a Het is de 
CVP, en de CVP alléén die 
toegevingen deed ». 

Daarmee weten wij het 
eens uit de onverdachte 
mond van de Waalse broer
tjes van onze « Vlaamse » 
CVP hoe er uiteindelijk 
toch een regeerakkoord tot 
stand kwam. En wat wij ook 
weten dat is dat CVP-toege-
vingen altijd toegevingen 
zijn op de rug van de Vla
mingen. Is deze partij im
mers niet de grootste in 
Vlaanderen ? Zo is het in 
1972, zo is het altijd geweest. 
Als de bonzen van de CVP 
nog zoeken naar een reden 
waarom hun partij in de 
voorbije tien jaar zoveel 
stemmen en zetels verloor in 
Vlaanderen, hier is ze dan. 
De Vlamingen weten dat het 
enige middel om een CVP-
mandataris het eeuwige toe
geven af te leren is : hem 
vervangen door een VU-
mandataris. 

UNIVERSITAIRE INSTELLING 
ANTWERPEN 

Vacante Betrekking 

HOOFDBIBLIOTHECARIS 

Voldoen aan volgende voorwaarden : 

a) Houder z i j n van een d ip loma van doctor, apotheker, inge
nieur of geaggregeerde voor het hoger onderwi js . 
Vr i j s te l l ing van d ip loma kan door de Raad van Beheer ver
leend worden aan personen die b l i j k hebben gegeven van 
bui tengewone wetenschappel i jke verdiensten. 

b) ruime ervaring in het b ib l io theekwezen. 

Kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae dienen vóór 

14,2.1972 gericht te worden aan de 

Universitaire Instelling Antwerpen 

Frankrijklei 64 - 2000 A N T W E R P E N 

De abonnementenslag « woedt» 
onverminderd voort, weer wer
den deze week bijna 200 nieu
we abonnementen geboekt. Er 
zijn trouwens nog steeds « stil
le werkers » die hun uitslagen 
niet zo vlug insturen, waardoor 
het algemene beeld nog niet 
volledig is. Maar we gaan elke 
week goed en regelmatig voor
uit, in een abonnementenslag 
die de — uiteraard na twee 
verkiezingen op een laag pitje 
brandende — verwachtingen 
overtreft. 
De rangschikking per arrondis
sement wordt geleid door Leu
ven, het herboren VU-arron-
dissement, op de voet gevolgd 
door Antwerpen. Het toptrio — 
kategorie waar men de nieuwe 
abonnementen reeds met hon
derdtallen noteert — wordt be
sloten met Brussel. In de twee
de kategorie volgen Gent en 
St. Niklaas. De middenklasse — 
met nog steeds goede cijfers — 
groepeert (in volgorde van 
werving) : Hasselt, Mechelen, 
Tongeren-Maaseik, Kortrijk en 
Aalst De vierde beste — zullen 
we maar zeggen — kategorie 
bundelt Turnhouf, Brugge, 
Oostende - Veurne - Diksmuide, 
Dendermonde en Roeselare 
Tielt. De rode lantaarn dragen 
leper en Oudenaarde, twee ar
rondissementen waar het zeker 
niet aan goede wil doch wel 
aan mogelijkheden ontbreekt. 

"wij" 
doet het 

top 20 

Nu reeds 4 dames in de kopgroep I Wie 

zei daar ook weer dat politiek alleen man-

nenwerk is ? 

1. Joris Depré (Tervuren) 69 
2. Jef Vinckx (Erps-Kwerps) 50 
3. Laurent De Backer (St. Kath.-Lomb.) 40 
4. Albert Aendenboom CSt. Niklaas) 38 
5. Marleen Schouteden (Leuven) 34 
6. Piet De Pauw (Vurste) 30 
7. Jozef Labaere (Kortr i jk) 26 
8. Leo Van Hoeylandt (St. Niklaas) 25 
9. Jacqueline De Caster (Ledeberg) 24 

10. Edward De Schrijver (Gent) 19 

n . AA., Op de Beeck ( Koningshooikt) 18 
Marcel De Boeck (Vi lvoorde) 18 
G. Van Looveren (Wommelgem) 18 

14. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 16 

15. Georgette De Kegel (Ninove) 15 
Evrard Raskin (Eigenbilzen) 15 
Fernand Schruers (Hasselt) 15 

18. Cor Bouchet (Opglabbeek) 14 
Jan De Wit (Hombeek) 14 
Jaak Gabriels (Bree) 14 
Jan Verbeke (Mariakerke) 14 
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De negen beschuldigden in de zaak Georgin. 

het proces der ''negen > » 

Het proces der « negen van 
Laken » voor de 20ste Kamer 
van de boetstraffelijke recht
bank te Brussel werd deze 
week voortgezet met het requi-
sitorium en de pleidooien. 

De negen betichten staan al
ien terecht wegens een eens
luidende beschuldiging : vrij
willige slagen met voorbedach
te rade, die de dood van het 
^achtoffer (Georgin van het 
FDF ) hebben veroorzaakt, zon
der dat het inzicht te doden 
bestond. Noch de nauwkeuri
ge ondervraging van de negen 
betichten noch deze van de 
talrijke getuigen — onder wie 
FDF-militanten — heeft kun
nen uitmaken wie feitelijk van 
de negen Georgin slagen zou 
hebben toegediend, zodat het 
koUektief karakter van de be
schuldiging moest gehandhaafd 
blijven. Zeventien maanden na 
de feiten is het trouwens nor
maal dat men zich dit in flits-
achtige fragmenten uiteenval
lend tragisch incident niet 
Juist meer herinnert. 

Al die tijd heeft er grote 
twijfel bestaan nopens het al 
dan niet bestaande verband 
tussen het gevecht en het over
lijden van de heer Georgin, die 
immers na de botsing op straat 
nog naar een café ging, daar 
een glas bier bestelde en ver
telde wat er was gebeurd. Pas 
betrekkelijk geruime tijd na de 
vechtpartij werd hij onwel. Er 
kon evenmin uitgemaakt wor
den wanneer hij juist overleed: 
ter plaatse, tijdens zijn over
brenging naar het ziekenhuis 
of na zijn aankomst aldaar. 

Niettemin waren de betrokken 
wetsgeneesheren in hun getui
genis voor de rechtbank perti
nent in hun besluit, nl. dat er 
rechtstreeks verband bestond 
tussen de toegebrachte slagen 
en de hartinfarct, waaraan 
Georgin is overleden. 

Zelfs wanneer dit klopt, toch 
kan er niet getwijfeld worden 
aan het toevalselement, dat in 
alle getuigenissen werd aange
stipt, waardoor men niet kan 
spreken van een geplande en 
gezamenlijke aktie en nog veel 
minder van enige voorbedacht
heid. Zelfs getuigen van FDF-
strekking geven toe dat hun 
aanvallers na het eerste hand
gemeen van verdere aanvallen 
afzagen. Het staat ook vast dat 

geen enkele van de negen zich 
bewust was van de werkelijke 
gevolgen van hun optreden, 
vermits ze na te zijn weggere
den later opnieuw in de buurt 
opdoken, gewoon om hun pro
pagandawerk te doen. 

De eerste dagen na het inci
dent werden de negen van La
ken door een zekere franstalige 
pers afgeschilderd als « brutale 
moordbende » en dergelijke lie
felijkheden meer. Thans is het 
opvallend hoe het grootste ge
deelte der kranten objektief 
verslag en kommentaar levert, 
ook deze, wier FDF-gezindheid 
buiten kijf staat. Het kan niet 
anders of deze juiste relative
ring moet ook in het vonnis 
tot uiting komen. 

amnestie voor boeren 
De « Drukkingsgroep voor 

Handel en Landbouw », mid
denstandsvereniging met zetel 
te Roeselare, die twee weken 
geleden in verscheidene Vlaam
se handelssteden een driedaag
se lichtstaking en daarbij aan
sluitend een protestbetoging te
gen de te dure elektriciteit or
ganiseerde heeft thans een open 
brief gericht tot de partijbe
sturen in ons land. Daarin 
wordt amnestie gevraagd voor 
de veroordeelde landbouwers, 
die deelnamen aan de grote 
boerenbetoging te Brussel op 
23 maart van vorig jaar. In de 
brief wordt verwezen naar am
nestiewetten van 28 juli 1936 

en van 7 juni 1963 (deze laatste 
ten gunste van veroordeelde 
stakers-betogers ten tijde van 
de grote staking tegen Eyskens 
eenheidswet 1960-1961). 

De Volksunie heeft reeds eer
der amnestie gevraagd voor 
deze veroordeelde boeren. Wij 
kijken benieuwd uit naar de 
reaktie van de CVP (die steeds 
beweert de middenstands- en 
boerenbelangen te behartigen), 
van de PVV (die zich eveneens 
opwerpt als verdedigster van 
middenstand en boeren) en van 
de BSP (bij wie een midden
standsorganisatie aanleunt, ge
leid door BSP-kamerlid Cu-
dell). 

i nd rukken van een nieuwbakken kamer l id 

Deelnemers (65) van iedere 
vleugelwijdte waren ingeschre
ven voor de grote vlucht van 
dé regeerverklaring. Aan huis 
kreeg ieder een stijlvolbe agen
da met onderaan een neutraal 
zinnetje : « De zitting zal ver
lengd worden ». Pas later be
merk je wat dat betekent !! Om 
10 u. beginnen tot 12 u. als aan
loopje ; even ademhalen en 
wat schransen... dan hét parle
mentaire debat van 14 u. tot 
5 u. 's morgens. Ergens tussen
in een paar puntbroodjes op 
staatskosten 'en om het uur 'n 
straffe kop koffie afgewisseld 
met 'n hete oxo. Ziedaar het 
scenario. De beste steun van de 
kreupele regeringsploeg is 
Achiel Van Acker, kamervoor
zitter. Bovenaan de sprekers
tribune troont hij stug ineen
gedoken als 'n dik-gepelsde ka
ter op de hoek van een winfers 
dak. Schijnbaar on-geïnteres
seerd, half-ingedut... maar 
waakzaam-hard met cynische 
spotzinnetjes in convoyeurs-
frans en geschaafd Westvlaams. 
Hij timmert de agenda in me
kaar. Hij regeert mét de meer
derheid. Hij zal de Scherpste 

snavelhakken van eigen hokbe-
woners én van onze Vander-
elst, Schiltz, van onze Fair La
dy N<elly, van Perin-tje, wolli
ge Willy Declercq e.a. verwer
ken tussen de optredens van de 
mindere goden uit de vlucht-
kooi ; die resems kwarto's afle
zen met sterkere of zwakkere 
verontwaardiging volgens ei
gen temperament, ambitie en... 
hok ! 

De anderen trippelen fraai 
weg uit de goud>en kooi, zoge
zegd om wat dokumentatie 
door te nemen in de leeszaal of 
in de bibhoteek, maar eigen
lijk omdat ze moe-gezeten en 
be-zeverd zijn. Ze wanen zich 
belangrijk omdat ze Van Me-
chelen « Frans » mogen noe
men, omdat ze kroko VdB hul
peloos zien dutten in een stijl
volle rooite Empire-zetel, om
dat Vital en de andere deur
wachters hoofs de deur voor 
hen openhouden... Och ja, he
lemaal verloren is het niet, 
want je kan brieven beanP 
woorden, gratis kranten lezen, 
wat dienstbetoon afpingelen 
links én rechts. Geregeld 
schrijd je terug over de dikke 

tapijten weer het halfrond bin-
n'en, wanneer er eentje van 
jouw hok zijn vlucht neemt... 
of wanneer het wederwoord 
van 'n big-boy komt. 

Dat is dan onze zo volprezen 
demokratie in het parlement : 
zo'n belangrijk werk nekken 
in een dag-en-nacht vlucht 
waarbij een holle Leburton 
wat unitaire smoutbollen ver
koopt en een professorale Eys
kens de hele kooi wat begoo-
chelt met technokratische 
« spi^geleieren » op een hori
zon-zonder-per spektief. Daar
mee was de kous af ; iedereen 
spurtte geelogend en gapend 
weg naar de eerste trein of... 
gleed weg m'et een staatstaxi... 

Je bent ontgoocheld en je 
wordt nog strakker in je ver
zet. Je bent beetgenomen en je 
voelt plots heel véél respekt 
voor allen die het vóór jou de
den in onze ontvoogdingsbewe
ging, die de doos voor jaren in 
gingen... Je bent gelukkig dat 
er in je arrondissement zoveel 
gewone mensen écht naast je 
staan. 

wil ly kuijpers. piaats 

duitse beigen weer in de kou 

Wij hadden gedacht dat er nu toch al herrie genoeg ge
weest was in Duits Oost-België om de ogen van de unita-
risten te openen : de herhaalde weigering van Waalse en 
Brusselse kringen om een Duitstalige — ook al is het een 
ongevaarlijke handlanger — in het parlement te laten 
zetelen, het ontstaan en het verhoudmgsgewijs gunstige 
resultaat van een partij die als hoofdoel heeft, de Duitse 
aard van de streek te verzekeren, de verruiming — na 
de verkiezmgen — van deze partij en het aansluiten van 
bekende figuren uit P W - en CVP-kringen. In hun plaats 
zouden wij nu gauw een doekje voor het bloeden gezocht 
hebben, een zoethoudertje dat niets ten gronde oplost 
maar dat ophef maakt, enige wind uit de zeilen haalt van 
de PDB (Partei der Deutschsprachigen Belgier) en dat 
tevens enkele mensen uit die streek aan Brussel of Luik 
bindt door geldelijk voordeel en invloed. Het had kunnen 
een staatssekretaris zijn. Het hadden kunnen formele, 
konkrete beloften zijn in de regeringsverklaring. 

staatssekretariaat : een vrome wens 

De « Grenzecho », die uitmunt in kunst olie op de gol
ven te gieten, had nog niet langer dan 20 januari geleden 
de hoop uitgedrukt dat er een staatssekretaris voor de 
Oostkantons zou komen. Weliswaar eiste men hem niet 
meer, zoals dadelijk na de ontgoocheling over Johann 
Weynand's niet-verkiezing ; men noemde het nu al een 
« Maxi-Leistung ». Er waren ook andere wegen die naar 
hetzelfde doel leidden. Brusselse en Waalse kringen zou
den één en al begrip zijn voor de Oostkantons. « Het ware 
dan ook ondenkbaar dat de aanstaande regering met deze 
Oost-Belgische belangen niet op zeer konkrete wijze re
kening zou houden ». 

Inmiddels weten zij en wij beter. Een staatssekretaris 
voor Duits België kan er niet af. De geloofwaardigheid 
van de belgicistische « Grenzecho » en zijn aanhang kan 
er alleen maar door afnemen. 

Misschien heeft de regering « een andere weg naar 
hetzelfde doel » gekozen ? Wat kunnen onze duitstalige 
landgenoten bijvoorbeeld uit de regeringsverklaring op
rapen ? 

nietszeggende regeringsverktarïng 

In het hele, 23 bladzijden tellende « regeerakkoord » 
tussen BSP en CVP, worden zij bedacht met twee, zegge 
twee zinnetjes : 
1. Inzake « sociaal beleid » : « De regering zal de gewet
tigde en bijzondere eisen van de bewoners van de Oost
kantons tegemoet treden » ; 
2. Inzake « vernieuwde instellingen » : « Het wetsontwerp 
tot regelmg van de samenstelling en de bevoegdheid van 
de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap zal spoedig 
ingediend worden ». 

Het eerste punt verwijst naar de nog steeds niet opge
ruimde nasleep van de oorlogs- en na-oorlogsjaren. Het 
biedt niets nieuws, is zodanig vanzelfsprekend dat men 
zich afvraagt hoe men zo iets in een partij-akkoord durft 
opnemen en munt zeker niet uit door konkreetheid. 

Het tweede punt is eveneens vanzelfsprekend, alleen 
wat minder vaag. Wanneer men echter weet dat 'de 
strijdvraag in dit verband precies de samenstelling en 
de bevoegdheid is (een instrument in handen van ofwel 
de staat ofwel van de Duitse Belgen zelf ?) dan blijkt ook 
dit enige « konkrete » punt in de mist te hangen. 

Van maatregelen die de beveiliging van het Duitse 
taalgebied en het tot stand komen van een eigen politieke 
verantwoordelijkheid enigszins mogelijk maken is er 
geen sprake. 

De Duitse streek in Oost-België mag dus verder als 
kiesvee opdraven voor Waalse politiekers en de ordening 
van haar ruimte zal verder door deze bepaald, worden. 

karel jansegers. 

morgen in gent 

jongerencongres over 
mil ieubescherming 
Programma : 

9u.30 : aankomst, inschrijving en verwelkoming der deelnemers ; 
lOu.00 : sectie verga deringen : 

sectie A : Natuurbescherming en landschapszorg : 
voorziter : S. Van Nuffel ; inleiders : E. Kui
ken, J.-M. Duprez. 

sectie B : Stadsrenovatie en monumentenzorg : 
Voorzitter : M. De Roover; inleider: H. Rosseau. 

sectie C : De verontreinigingsproblematiek : 
voorzitter : J. Arickx ; inleider : G. Persoone. 

sectie D : Het belang van de ecologie voor de maatschap
pij : 
voorzitter : K. Verhavert ; inleider : R. Jocké. 

14u.00 : plenumvergadering : 
verslag van de secties/aannemen van een congresresolu
tie, op basis van de resoluties van de secties/ bepalen van 
een standpunt t.a.v. de resoluties door de politieke afge
vaardigden. 

16u.30 : slottoespraak : prof. dr. ap. A. Heyndrickx over : 
De zorg voor het leefmilieu in een Europees perspectief. 
Faculteit der Wetenschappen RUG, Ledeganckstraat 35, 
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persspiege! 
De suspens is er al af. De 

parlementaire meerderheids-
groepen van de Senaat zullen 
evenzeer als die van de Kamer 
kritiekloos omzeggens beja-
knikken wat hun partijbonzen 
aan regering in elkaar flansten. 
Van de buitenkant af gezien is 
het misschien interessanter om 
via enkele buitenlandse bladen 
neer te buigen over de wieg 
van Eyskens II. En om de aan
dacht van de « ouderlingen
bond » van de nieuwe regering 
af te leiden sprongen de rege
ringskranten bovenarms op de 
oppositie. Op de federalistische 
wel te verstaan, niet op de 
P W . Die heeft men binnen
kort nodig om een « breed ka
binet » te vormen. 

de nieuwe linie 

Dit Noordnederlands week
blad voorspelt geen lang leven 
aan de regering van Eyskens II. 
Cinisch zouden we bijna kun
nen zeggen « omdat de gemid
delde sterftekansen groter zijn 
in zulk oude mannenkabinet ». 

« Neemt men bij dit alles in 
aanm.erking dat het parlement, 
inclusief de fractieleiders der 
partijen, bij de informatie gro
tendeels buiten spel heeft ge
staan en dat in Brussel open
lijk over een « overgangsrege
ring » wordt gesproken, dan 
moet het helemaal duidelijk 
zijn dat de Belgen geheel on
verschillig de komst van het 
nieuwe kabinet over zich heen 
hebben laten gaan. Dat de 
CVP danig onder het juk van 
de BSP is moeten doorgaan, is 
daarbij niet zo heel erg. Droe
viger is dat desondanks noch 
van een socialistische visie laat 
staan een socialistische politiek 
ook maar enige sprake is. Het 
Belgische regeringssocialisme 
is dat van de oude stempel, ge
personifieerd in Alfons Vranckx 
die deze week maandag 65 
werd. Twee andere socialisti
sche ministers, Louis Major (Te
werkstelling en Arbeid) en Ed
ward Anseele PTT) worden dit 
jaar 70. Onder leiding van de 
bijna 67-jarige Eyskens een ka
binet dat de fantasie van de 
Belgische jongere generaties 
bijzonder weinig zal prikke
len ». 

te monde 

En van het zuiden uit beke
ken is het beeld al niet frisser. 
Dit vooraanstaande Parij se 
blad vindt Eyskens erg ver
zwakt. Hij is met zijn Major-
Anseele en co -ploeg wellicht 
de incarnatie van wat vroeger 
reeds genoemd werd « De oude 
zieke man van West-Europa ». 

« De eerste minister heeft de 
gebeurtenissen ondergaan in 
plaats van ze te leiden. Hij was 
lijdzaam toeschouwer in een 
krisis waarbij hij, ondanks zijn 
rol van formateur geen enkele 
aktieve rol speelde. Waar hij 
de hervorming van de staat 
wilde doen en vooral dan die 
van de regeringsstrukturen, 
heeft hij onder druk van wat 
men eertijds « de repuliek van 
kameraden » noemde moeten 
toestemmen dat het benoemen 
van de staatssekretarissen ver
worden is tot een karikatuur. 
Men had verwacht dat be-
stuursspecialisten zouden naar 
voor gekomen zijn, hogere 
ambtenaren, technokraten, 
doorwinterde en bevoegde be
heerders. Het minste wat men 
kan zeggen is dat de nieuwge-
komenen deze eigenschappen 
niet hebben ». 

de standaard 

Het feit dat de federalisten 
nog steeds in de hoek gehou
den worden kan voor België 
geen oplossing brengen, meent 

Ruys. Hoe zeer de « Libre Bel-
I gique » die anti-federalistische 

instelling van de nieuwe ploeg 
van oude mannen ook toe
juicht. 

« De woordvoerder van de 
unitaire strekkingen, de Brus
selse krant « La Lihre Belgi-
que », beseft dat blijkbaar ook 
en heeft daarom het vuur van 
haar afweergeschut verleven
digd. Het komt ons nochtans 
voor, dat de taktiek van onze 
konfraters niet de goede is. Wat 
baat het, dag na dag, te schie
ten op Outers en de « be
schaamde federalisten » van de 
Vlaamse CVP ? Waarom niet 
liever toegeven dat een bepaald 
status-quo niet houdbaar is en 
trachten te realiseren wat nut
tig, wenselijk en haalbaar is ? 

» Onze Brusselse konfrater 
heeft de neiging iedereen die 
aanstuurt op een evenwichtiger 
verdeling van de politieke 
macht tussen de gewesten, te 
beschuldigen van bekrompen 
regionalisme. Ook deze krant 
ontsnapt niet aan het verwijt. 
Het getuigt van weinig inzicht 
in de Belgische realiteit. 

» De voorstanders van een re-
gionaler België sturen niet aan 
op de verdwijning van de staat. 

» De nieuwe instellingen, die 
voor onze kultuurgenneenschap-
pen worden uitgebouwd of ge
pland, moeten dan ook hun 
plaats krijgen in een Belgisch 
kader, dat aldus alleen maar 
kan worden versterkt. 

» Dat is de bedoeling van de 
regionalisten in de koalitiepar-
tijen, en van de federalisten-
met-staatszin in de oppositie. 
Inzonderheid van Vlaamse zij
de wil men een autonoom 
Vlaanderen in een funktioneel 
georganiseerd en bestuurd Bel
gië. Het is een van de konstan-
ten in de jongste geschiedenis 
van de Vlamingen. 

» Alleen maar denken aan de 
stugge bestrijding van de fede
ralistische partijen (die dan 
toch ten minste een kwart van 
het kiezerskorps achter zich 
hebben) en alle regionalisten 
verdacht maken, is een politiek 
die op korte termijn tot grotere 
spanningen moet leiden ». 

volksgazet 

De echo van dat « separatis
me «-gezeur van de « Libre 
Belgique » vinden we in Ne
derlandse versie in « Volksga
zet ». Van Eynde heeft dus 
blijkbaar niet alleen de eigen
schap slechts een « vertaald so
cialist » te zijn. Hij is daaren
boven een « vertaald patriot » 
die schijnbaar het Engels ge
zegde niet kent « dat patriot
tisme de laatste toevlucht van 
de schurken is ». 

« Leburton had aan de Volks
unie nog een vijfde vraag kun
nen stellen, waarop het ant
woord vanwege de Vlaamse na
tionalisten niet gemakkelijk 
kan zijn nl. wat zij denken 
over het voortbestaan van Bel
gië ? 

» Zonder verdeeldheid in ei
gen rangen kan de Volksunie 
onmogelijk verklaren dat zij 
voor de handhaving van de Bel
gische staat is gewonnen. Want 
er zijn tal van Volksunieman-
nen en -groepen die menen dat 
« baas in eigen huis » en « fe
deralisme » in feite het uiteen-
rukken van het « Belgikske » 
moet meebrengen ». 

special 

Dit Brussels unitaristisch 
weekblad wil in een lang arti
kel harten en nieren van de 
Volksunie doorlichten. Ónder 
leiding van Van der Eist en 
Jorissen is de partij de meest 
anti-klerikale van al wat zich 
in de politieke menagerie be
weegt. Wat gaat Van Eynde nu 
zeggen ? « Maar waar gaat het 
heen met de VU ? » vraagt 
het blad tot slot. 

« Wij zullen er slechts op 
antwoorden dat de partij een 
onverhoopte kans bezit : de 
troefkaarten die de woedende 
Brusselaars haar verschaffen. 
Het scenario verdient blootge
legd te worden. Eerste stap : de 
flaminganten brengen door hun 
uitspattingen de franstaligen 
van de hoofdstad tot wanhoop. 
Tweede stap : deze franstaligen 

voegen zich in massa bij het 
Rassemblement Bruxellois. Der
de stap : de Volksunie hangt 
de martelaar uit en schreeuwt: 
« Brussel misprijst en haat de 
goede, lieve en eerzame Vla
mingen ! ». Vierde stap : de 
goede, lieve en eerzame Vla
mingen, zeer onder de indruk, 
geven de Volksunie gelijk. Zo 
klimt die helse spiraal van ra
cistisch en taalnationalisme 
verder omhoog, een springveer, 
sterker dan ooit van de partij 
van de heren Vander Eist, Lode 
Claes en consoorten ». 

neerlandia 

Het is goed dat het eens van 
die kant gezegd wordt. Het blad 
van het Algemeen Nederlands 
Verbond staat stil bij de hulde 
aan Flor Grammens door de 
André Demedtsprijs. 

En schetst dan wat tiental
len jaren lang de situatie was 
van de bewuste Vlamingen in 
België. Wie dit leest kan wel 
instemmen met dat geciteerde 
Engelse gezegde dat zulk Libre 
en Van Eynde-patriottisme «de 
toevlucht der schurken is ». 

« Zijn levensloop kan even
eens als symbolisch gelden voor 
de repressie die het gehele Bel
gische staatsapparaat in het ge
weer brengt tegen alles wat 
getuigt van aktieve vlaamsge-
zindheid ook al blijft die bin
nen de minimale voorschriften 
van de Belgische wettelijkheid. 

Naar Michiel Vandekerckho-
ve tijdens een feestrede be
weerde is de heer Grammens 
« een pragmatisch man, die 
over een stel perfekte zenuwen 
beschikt en in wie geen spoor 
van lafheid te ervaren valt ». 
Dat dit ind'erdaad zowat de-mi-
nimale voorwaarden waren om 
tot nog voor kort als Vlaming 
in België zichzelf te kunnen 
zijn, is even bedenkelijk voor 
het vigerende staatsbestel als 
duidelijk voor de sfeer waarin 
men de inzet van Grammens 
moet situeren. Het kan immers 
niet genoeg herhaald worden 
dat voor de toepassing van een 
aantal wettelijk'e bepalingen 
een Vlaamse burger •— en met 
hem zovele andere — gebrood
roofd werd en gevangen gezet 
door de vertegenwoordigers 
van het officiële België. 

» Het is een enorme verdien
ste van Flor Grammens — de 
man van de daad genoen\d — 
dat hij heeft aangetoond dat op 
basis van dte toepassing van 
zelfs gebrekkige taalwetten ten 
minste 45 % van de Brusselse 
schoolplichtige jeugd in neder-
landstalige scholen thuishoorde. 
« België » heeft hem dit ech
ter nooit vergeven. De wijze 
waarop het zich op Grammens 
heeft gewroken is veelzeg
gend ». 

voor allen 

Tot welke aberraties die vast
geroest BSP-isme leidt kan 
geïllustreerd worden door de 
razende reaktie van dit partij
weekblad op de jonge boeren 
met hun stier. « Baldadighe-
den, boerenkinkels » en het 

zelfbeschikking voor uifgebuif' 
noord-ierland 

Woensdag, in de late voormiddag, is er wat ongewone drukte 
te bespeuren in de buurt van de Brittania-building aan de Brus
selse Jozef II straat. Er staat een politieman op wacht, en er lopen 
enkele wachtende persfotografen en journalisten. Een voorbii-
gangster, die weet dat in het flatgebouw de diensten van de En
gelse ambassade zijn ondergebracht, vi-aagt belangstellend of miss 
Engeland soms verwacht wordt. 

Even na elf stopt er een mini-autootje voor het gebouw. Onze 
volksvertegenwoordigers Nelly Maes en Willy Kuijpers stappen 
eruit, Willy in rode pull met een papemmer en affiches onder de 
arm. De wachtende perslui krijgen van Nelly een gestencilde tekst 
toegestopt, en dan stappen de twee resoluut het sjieke gebouw 
binnen. Terwijl Nelly Maes de toesnellende Engelse deurwachter 
aan de klap houdt, glipt Willy Kuijpers vlug de lift in met zijn 
emmer en affiches. De perslui die hem naar boven willen volgen 
zijn net iets te laat : de deurwachter verhindert dat nog méér 
« onbevoegden » naar het heiligste der heiligen meestijgen. Daar
op volgt een druk gepalaver, eerst met de deurwachter, dan met 
een ambassade-sekretaris die vlug naar beneden is gekomen. 
Nelly Maes licht hem uitvoerig in over de reden van dit protest. 
Wat later komt een glimlachende Willy Kuijpers terug uit de 
lift gestapt, met emmer maar zonder affiches. Hij deelt lakonisch 
mee dat hij op de wand naast de deur van de Engelse ambassadeur 
een reuzegroot papier is gaan plakken met volgende tekst : « Zelf
beschikking voor uitgebuit Noord-Ierland ». 

Wat later hadden onze beide volksvertegenwoordigers nog een 
uitgebreid gesprek met de ambassaderaad. Ziehier dan de tekst 
welke zij overhandigden op de Britse ambassade : 

« De gebeurtenissen in Noord-Ierland bereiken vandaag een 
dramatisch hoogtepunt : dertien doden worden ten grave gedra
gen in Derry. 

Wij willen ons medevoelen betuigen en onze solidariteit in het 
streven naar zelfbeschikking en naar sociale rechtvaardigheid 
van de Ieren in Ulster. 

De Engelse regering, onze pas toegetreden Euromarktpartner, 
is zwaar schuldig. Steeds heeft zij de sociale wantoestanden in 
Noord-Ierland geduld omdat zij steunde op de onderdrukkers ten 
einde Ulster onder Engels bewind te houden. De willekeurige ge
vangennemingen zijn een schande voor elk bewind dat zich de-
mokratisch durft noemen. Door een bezettingsleger naar Noord-
Ierland te sturen draagt de Britse regering de verantwoordelijk
heid voor de spiraal van geweld dat met geweld beantwoord 
wordt. 

Wij doen een beroep op het wereldgeweten opdat de internatio
nale overeenkomsten in elk opzicht zouden toegepast worden. Als 
Volks-nationalisten eisen wij zelfbeschikking voor het Ierse volk 
opdat het zijn sociale problemen volledig zelf zou kunnen oplos
sen ». 

Nelly Maes, 

kamerlid. 

Willy Kuijpers, 

kamerlid. 

versterk 

de kracht 

van de leeuw f 

met « wi j » 

kan niet op. Deze ex-proleten 
van de Bond der Samenwer
kende Profiteurs zijn blijkbaar 
hun verleden vergeten en hun 
manier van optreden bij ontel
bare gelegenheden ? 

« De boerenbaldadigh.edeTi 
worden natuurlijk immer goed
gepraat door de landbouwers
verenigingen en dan treden 
hun vertegenwoordigers in het 
Parlement nog op om de meest 
weerzinwekkende fratsen van 
hun opdracht^vers te verscho
nen. 

» De oppositie is ingevolge 
het vrouwenprotest en de ion-
ge stier in haar nopjes : « dat 
leidde immers de aandacht af 
van de ernst van het ogenblik 
en tegenwoordig is het er voor 
de oppositie — inzonderheid 
VU en FDF-RW — vooral om 
te doen het Parlement te klei
neren. 

» Laten we hopen dat de boe
renkinkels een verdiende straf 
krijgen en dat men eindelijk 
ook van de landbouwers belas
tingen zal eisen. 

Toen de politie in de grote 
hall van het Parlement ver
scheen heeft een Volksunie-ka-
merlid — een zekere De Facq 
— dte dienaars van orde en wet 
op onbeschofte manier de deur 
uitgewezen. De boerenfrats met 
de stier moest kunnen door
gaan. Die meneer heeft niets te 
maken met de handhaving van 
de orde. Iedereen berispte 
streng de handelwijze van deze 
moeial. Hopelijk zal de voorzit
ter van de Kamer die verwaan
de Gentse Brusselaar duchtig 
de les spellen » . 

gazet van antwerpen 

« Gruwelijk » titelt de G.v.A. 
haar beschouwingen over de 
slachtpartij in Derry. Ze ver
gelijkt het optreden van de 
Britse para's met andere bloed
baden uit de geschiedenis van 
Europa. Toen wij de indringen
de TV-beelden zagen van de 
« in de rug geschotenen » van 
Derry uit de « Pantserkruiser 
Derry hebben we sterk terug
gedacht aan de trappenscène 
uit de « Pantserkruiser Potem-
kine » van Eisenstein. 

« Een overigens begrijpelijke 
nervositeit van de met stenen 
bekogelde militairen, die deze 
barrikaden moesten verdedi
gen, is echter geen enkele ver
ontschuldiging voor de bloedi
ge moordpartij, die de hele we
reld geschokt heeft en die bij
na doet denken aan het optre
den van de Sovjetsoldaten tij
dens de opstand van de bouw
vakarbeiders in Oost-Berlijn en 
de vrijheidspogingen in Boeda
pest en Praag. 

» Meer en meer hebben de 
Britse soldaten de partij van 
de protestantse meerderheid ge
kozen. Eerlijkheidshalve dient 
hierbij opgemerkt te worden 
dat het optreden van de IRA 
en haar sluipschutters niet 
vreemd is geweest : toen echter 
werd overgegaan tot willekeu
rige aanhoudingen en opsluitin
gen in koncentratiekampen, al 
dan niet gepaard met misha 
delingen, was het hek van de 
dam. Er -scheen nog maar één 
volksdeel beschermd te moeten 
worden en dat was bepaald niet 
het katolieke ». 

waiter luyten. 
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zware vu-kritiek op regeerakkoord 

(vervolg van blz 3) 

Baert is van oordeel dat 
het duidelijk de bedoeling 
was om de cultuurraden be
voegd te maken voor de be
grotingsproblemen. Die be
langrijke bepaling werd ech
ter niet opgenomen in art. 
59 bis van de Grondwet. De 
dubbelzinnigheid die daar
door is ontstaan holt de gan
se culturele autonomie uit ! 

de voerstreek 
verraden ! 

Onze Limburgse VU-man-
dataris Evrard Raskin 
viel de regering vanzelf
sprekend scherp aan over 
haar plannen met de Vlaam
se Voerstreek. Zijn argu
mentatie vinden onze lezers 
grotendeels verwoord in 
zijn artikels over de Voer
streek op de blz. 12 en 13 
van dit « Wij «-nummer. 

vaagheid troef 

Donderdagvoormiddag was 
het de beurt aan Mik Baby-
Ion, die zijn ontgoocheling 
uitdrukte over wat inzake 
sociaal beleid en gezond
heidszorgen maar in het re
geerakkoord te vinden is. 
« Wi) hadden ten minste 
duidelijke opties verwacht» 

Vik Anciaux 

aldus Babyion « maar alles 
blijft beperkt tot vage 
wensdromen ». Een voor
beeld van vaagheid noemde 
hij de tekst die betrekking 
heeft op een reeds jarenlang 
door de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen gestelde eis 
n.1, tot invoering van een 
sociaal-pedagogische toelage 
voor de moeders. « Het 
ABVV is tegenstander van 
een SPT, is men daarom be
wust vaag gebleven ? ». On
ze Roeselaarse volksverte
genwoordiger brak vervol
gens een lans voor de fisca
lisering van de sociale bij
dragen. Hij zei het zo : 

« In het sociaal beleid 
werd een belangrijk punt 
vergeten, nl. de fiscalisering 
van de sociale bijdragen. 
Het probleem werd gron
dig bestudeerd, maar de rea
lisering bleef uit. De inkom-
stentrap telt thans 246 tre
den, zodat de laagste in
komsten in verhouding van 
1 tot 246 staan. Die kloof 
moet verminderd worden. 

Door fiscalisatie zou men 
het neutraal effect van som
mige > bijdragen wegwer
ken, en zou men de inkom
stenspreiding in de hand 
werken. 

In het huidige stelsel wor
den de verzekerden met ge
ringe inkomsten benadeeld, 
omdat de bijdrage berekend 
wordt op hun volledig sala
ris. Van de hogere inkom
sten wordt maar een deel 
aangerekend. Een studie van 
prof. De Leeck toonde aan 
dat zodoende de hoge in
komsten bevoordeeld wor
den. Fiscalisatie zou dade
lijk 16 miljard opleveren, 
ten voordele van min-ver-

mogenden. Door fiscalisatie 
zou de bijdrage ook slaan op 
de bijverdiensten. 

De BSP en het ABVV wil
len de fiscalisatie, de kriste-
lijke organisaties niet uit 
angst voor etatisering van 
de maatschappelijke zeker
heid. Dit is geen geldig ar
gument. Wij betreuren dat 
de regering het probleem 
ontwijkt ». 

Over de federalisering van 
de sociale bijdragen, eenan
der punt uit het jongste VU-
congres, zei Babyion het vol
gende : 

« De zgn. staatspartijen 
verzetten zich tegen de fede
ralisering van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid, 
omdat hierdoor de nationale 
solidariteit zou worden ver
broken. Maar aan de andere 
kant stellen zij niets voor 
om de lage inkomens in 
sommige Vlaamse streken 
op het nationale peil te 
brengen. De heer Leburton 
heeft in 1967 op het BSP-
congres van Verviers er
kend dat de Walen het geld 
van de Vlamingen nodig 
hebben voor de pensioenen». 

Hij verweet de nieuwe re
gering ook dat inzake ziek
teverzekering en gezond
heidsbeleid in het algemeen 
haar enige zorg erin schijnt 
te bestaan de ZlV-begroting 
sluitend te maken. 

« Voor het gezondheids
beleid is een open dialoog 
op alle vlakken geboden. 
Het parlement mag niet 
meer, zoals in het verleden, 
voor voldongen feiten wor
den geplaatst. Zolang de re
gering zich laat maneuvre-
ren door doktersfederaties 
of ziekenfondsen, kunnen 
wij haar ons vertrouwen 
niet schenken ». 

scherpe taal 

Donderdagnamiddag kwam 
Hugo Schiltz op de tribune 
onmiddellijk n a d a t de 
Waalse RW-leider o.m. een 
oproep had gericht tot de 
Volksunie aan wie hij vroeg 
of zij het federalisme wil 
helpen realiseren of alleen 
maar oppositie zal voeren tot 
in de 21e eeuw. 

Een aantal VU-wetsvoor-
stellen (i.v.m. Overmaas ?) 
liggen hem kennelijk zwaar 
op de maag. Schiltz deed er 
goed aan niet dadelijk in te 
pikken op deze vrij ontac
tische oproep : de regerings
partijen zouden het te mooi 
gevonden hebben. De Volks
unie heeft trouwens altijd 
op het standpunt gestaan dat 
er vooraf een algemeen 
Vlaams politiek overleg no
dig is (CVP en BSP weige
ren vooralsnog...) vóór er 
met de Walen wordt onder
handeld. 

Schiltz bracht ongenadige 
kritiek uit op de ondemo-
kratische wijze waarop dit 
regeerakkoord tot stand 
kwam en de regeringsploeg 
gevormd. De wil van de kie
zer werd miskend. Schiltz : 

« De verkiezingen hebben 
duidelijk aangetoond dat 
men verder moet gaan dan 
de halfbakken regionalise
ring. Is het dan normaal de 
economische sector toe te 
vertrouwen aan twee ver
stokte unitaristen, nl. de he
ren Vanden Boeynants en 
Simonet ? Voor hen is het 
federalisme de te bestrijden 
vijand. Naast hen zal de 
macht van de minister voor 
Nederlandse cultuur onbe
duidend zijn ». 

Hij hekelde de eerste-mi-
nister die vóór de verkiezin
gen betoogde dat artikel 107 
quater de federalisering zou 
mogelijk maken, terwijl hij 
nu toelaat dat het land ge-
balkaniseerd wordt. Aan de 
h. Van Eynde, de « co-voor
zitter van het vertaalde so- , 
cialisme » verweet hij jde 
bevoegdheid van de cultuur
raden te willen beperken, 
terwijl hij nochtans het va

derschap van de cultuurau-
tonomie opeist ! De socialis
ten waren duidelijk in hun 
wiek geschoten. Van Eynde 
en Geldolf briesten als wil
demannen, toen Schiltz 
pleitte voor meer doorzich
tigheid bij het economisch 
beleid en vroeg : 

« Zal men het parlement 
eindelijk inzage geven van 
de dossiers ? Thans moeten 
wij nog al te veel uit kran
ten vernemen waar lucht-
verontreimgende industrieën 
worden opgericht. Wij ken
nen het geheim akkoord 
niet, afgesloten door Lebur
ton ! 

Zal het parlement inzage 
krijgen van de dossiers over 
de herstelling van nutteloze 
computers ? 

Ik weet niet of de MBLE 
computers maakt. Het ware 
interessant dit te onderzoe
ken. 

Gaan de grote demokra-
ten van de BSP nog de lei
ders van het Kolendirekto-
rium op het matje roepen, 
die verklaringen voor de TV 
afleggen om op die manier 
een staking te nekken ». 

Hij verweet de brullende 
Van Eynde tevens zijn 
schijnheiligheid in de onder-
wijskwestie : 

« Wat ik graag aanklaag 
is uw hypocrisie mijnheer 
Van Eynde, dat u de vrijzin
nigen voorstelt alsof de 
Volksunie automatisch mee
gaat met de klerikale CVP 
en dat u anderzijds met die
zelfde CVP telkens scheep 
gaat in de regering ». 

Hij vroeg nog wat de rege
ring zinnens is met de BRT-
informatie. « Is er soms nog 
niet voldoende autocensuur 
in de BRT door de politieke 
dosering van alle journalis
ten ? » 

Tot slot hield onze Ant
werpse volksvertegenwoor
diger nog een vurig pleidooi 
voor bestuursdaden ter be
scherming van het leefmi
lieu. 

Evrard Raskin 

brussel... 

Vanzelfsprekend handelde 
onze Brusselse volksverte
genwoordiger Vik Anciaux 
over het probleem Brussel, 
maar ook over de bestuurlij
ke chaos die het beleid van 
Eyskens in het land teweeg 
brengt. 

« Er zijn Kamer en Se
naat, vier taalgebieden, drie 
gewesten en die gewestelij
ke economische raden, elk 
met een verschillende bt 
voegdheid en territoriun 
ontwikkelings-maatschappij 
en, intercommunales, fede
raties en agglomeraties, pro
vincies, arrondissementen, 
kantons en raden, commis
sies, fondsen en noem maar 
op. Niemand weet nog tot 
wie hij zich moet wenden. 
Het interesse is dan ook op 
nul. En nu worden nog meer 
raden en commissies opge
richt. De regering gaat nog 
verder op de ingeslagen weg. 

,Men weet uit ervaring dat 
de wet op de agglomeraties 
en federaties niet deugt, 
lieu, en voor een vermelde 
federalisering van het land 

zoals de kiezer dit wenst, 
maar men spreekt niet over 
wijziging ervan. 

In plaats va den verouder
de structuren op te ruimen, 
zal de regering ze nog ver
sterken door de decentrali
satie naar de provincies. Die 
dateren uit de tijd van Na
poleon. 

De fusiepolitiek stond al 
in tal van regeringsverkla
ringen. Maatregelen om ze 
in de praktijk om te zetten, 
ontbreken in het regerings
akkoord, bij gebrek aan 
moed. 

Brussel bhjft het knel
punt. Daarover staat niets in 
de regeringsverklaring. Het 
FDF heeft gewoonweg ge
profiteerd van de toestand, 
gedragen door de regerings
partijen, die de problemen 
hebben laten lotten. 

Zij zijn de schuldigen voor 
de toestand in Brussel. De 
PVV-PLP heeft hier natuur
lijk ook een grote verant
woordelijkheid ». 

Anciaux somde een voor 
een de punten op van de 
lange Vlaamse verlanglijst 
i.v.m. Brussel. De regering 
doet echter alsof er geen pro
blemen meer zijn. Hij be
sloot met deze woorden : 

Enkel in een federaal re
gime zullen we verlost zijn 
van die gemeenschapsge
schillen waarmee we nu 
voortdurend moeilijkheden 
hebben. Dan zullen we kun
nen beginnen aan de oplos
sing van de fundamentele 
economische en sociale pro
blemen. De eerste-minister 
heeft de kans gehad de ge
schiedenis in te gaan als de 
vernieuwer van het land. Hij 
is erin mislukt. 

Velen loochenen thans het 
democratisch karakter van 
het federalisme. De heer Le
burton zou er beter aan doen 
iets te lezen over federalis
me. Dan zou hij weten dat 
het heel wat voordeliger is 
voor een waar socialisme en 
voor het welzijn van de be
volking. U, mijnheer de eer
ste-minister, hebt de kans 
van uw leven gemist. 

banaal 
en conservatief 

Eugeen De Facq stelde en
kele vragen in verband met 
de ontwikkelingssamenwer
king. De regeringsverkla
ring is daarover biezonder 
lakoniek. Een uiterst belang
rijk vraagstuk met wereld
dimensies wordt afgedaan in 
enkele nietszeggende zin
nen, banaal en conservatief. 
De Facq : 

« De regering heeft geen 
profijt gehaald uit de erva
ringen van de jongste jaren, 
en uit de herhaaldelijk una
niem door gemandateerden 
van alle partijen naar voren 
gebrachte voorstellen tot 
vernieuwing van ons ont
wikkelingsbeleid. Er is geen 
sprake van de wenselijke 
evolutie van bilaterale naar 
multilaterale hulp. Neokolo-
nialistisch is zelfs de inten
tieverklaring van de rege
ring dat de aandacht vooral 
zal worden toegespitst op de 

Nelly Maes 

Hugo Schiltz 

voormalige Afrikaanse kolo
niale gebieden. 

Over de instellinjg van het 
Fonds voor Ontwikkelings
samenwerking wordt met 
geen woord gerept. Het per
centage van 0,7 van het BNP 
tegen 1975 wordt gehand
haafd. Sinds 1965 is de reële 
waarde van de ontwikke
lingshulp met 15 a 20 pet 
per jaar gedaald. Waarom 
wordt nergens van een ern
stig onderzoek — laat staan 
nieuwe structuren — gewag 
gemaakt ? ». 

Onze Brusselse volksver
tegenwoordiger hekelde te
vens de bedenkelijke toepas
sing van de taalwetten in de 
administratie voor ontwik
kelingssamenwerking. 

Ten slotte stelde hij nog de 
vraag of de regering op de 
toelating van de VS wacht 
om de jonge staat Bangla 
Desj te erkennen. 

raak ! 

Om halfvijf in de morgen 
kwam Reimond Mathey»-
sens op de Kamertribune, 
als laatste spreker van het 
marathon debat over de re
geringsverklaring. De bel 
rinkelde voor de stemming 
en de Kamer was nagenoeg 
voltallig en aandachtig. Hij 
had het woord gevraagd na 
een tartende unitaristische 
tussenkomst van Leburton, 
de BSP-voorzitter. Zich tot 
Leburton richtend herinner
de onze verkozene eraan, dat 
de Waalse socialisten zich 
in 3 of 4 congressen eenpa
rig, de h. Leburton incluis, 
hadden uitgesproken voor 
federalisme. Waarom, zo 
vroeg hij, hebben de Waalse 
socialisten nu het federalis
me opgegeven. Leburton 
bleef het antwoord schuldig. 

Op het congres van '67, zo 
vervolgde Reimónd Mat-
theyssens, heeft de h. Le
burton de Waalse socialisten 
gewonnen voor het unitaris
me, door hen erop te wijzen 
dat Wallonië de Vlaamse 
gelden nodig heeft voor ziln 
sociale voorzieningen en om 
zijn gestrande economie vlot 
te brengen. Het nieuwe uni
tarisme van de Waalse so
cialisten is dus duidelijk in
gegeven door de Waalse be
langen. En dat is het goed 
recht van de Walen. Het is 
echter onaanvaardbaar, zo 
betoogde hij dat de Vlaamse 
socialisten deze politiek 
steunen, en de handlangers 
zjijn van hun Waalse partij
genoten. De Vlaamse socia
listen schaden hier de 
Vlaamse belangen die ook 
arbeidersb e 1 a n g e n zijn. 
Want Vlaanderen h e e f t 
méér nood aan nieuwe ar
beidsplaatsen dan Wallonië. 
Daarenboven liggen de lo
nen in Vlaanderen 4 fr la
ger. Dat is de manier waar
op de Vlaamse socialisten 
de belangen van de Vlaamse 
arbeiders tekort doen ! Het 
grove trio Van Eynde-Major-
Geldolf voelde zich pijnlijk 
door de dikke pels getroffen 
en brieste woest in het wil
de weg. 
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Als reactie op de nieuwe plannen voor de aanleg van de auto
snelweg Zeebrugge-Kortrijk, werd in Veldegem een komitee tot 
bescherming van het leefmilieu opgericht. Het komitee is veront
rust door de wijzigingen in het trajekt in de gemeente. 

Veldegem telt -t- 4000 inwoners, is gelegen m de provincie West-
Vlaanderen, langs de as Zeebrugge-Kortrijk, op 12 km van Brugge. 

De gemeente wordt doorsneden door de provinciale weg Brugge-
Torhout en de spoorlijn Brugge-Kortrijk (66). 

Ten noorden van Veldegem vindt men het industriegebied van 
JJedelgem. Dit gebied is van groot belang voor de werkverschaf-
ling, maar is tevens een bron van luchtverontreiniging. 

De gemeente ligt voor het grootste gedeelte in de landbouw-
lone. Door het gebrek aan ruimtelijke ordening is de bebouwing 
reer verspreid. 

Er blijven slechts twee bossen : het Hoogveld {+ 10 ha) en 
Plaiziers bos (4- 20 ha). Wegens de groeiende nood aan rekreatie-
ruimte en de toenemende graad van luchtbezoedeling zijn deze 
bossen van grote waarde in een ontbost gebied. 

De geplande autosnelweg Zeebrugge-Kortrijk zou de grens Vel
degem en Ruddervoorde volgen. De bossen bleven gespaard, ter
wijl de weg, lijnrecht, door een bijna onbebouwd gebied liep 

Het nieuwe trajekt vertoont twee bochten en vernielt Plaiziers 
bos en een gedeelte van groenhove. 

Wij kunnen niet aanvaarden • 
1. De vernietiging van het genaamde Plaiziers bos. 
2. Het dichter brengen van de snelweg naar de dorpskom toe. 
3. Het afsnijden van de wijk « de bosserij » van het centrum. 
4. Het onnodig vernielen van 2 landbouwbedrijven en enkele hui

zen. 
Gezien hier geen enkel geldig motief aanwezig is, om zulk een 

onzinnige wijziging te verantwoorden, is het duidelijk dat hier 
door bepaalde belangen druk werd uitgeoefend. 

belangrijke arrondissementele 
kaderdag op lil 

Na 7 en 21 november werd 
reeds plaatselijk heel wat ge
cijferd, gepalaberd en eerste 
voorlopige conclusies getrok
ken. 

Op 8 en 9 januari besprak 
het partijbestuur eveneens in 
een verlengd weekeinde te 
Keer bergen, de resultaten van 
de verkiezingen, de politieke si
tuatie, en dies meer. 

Op grond van de inlichtingen 
die men van de partij plaatse
lijk had bekomen, werd ge
tracht tot conclusies en op
drachten te komen voor de 
eerstvolgende tijd. 

Het is nodig dat de vaststel
lingen, conclusies en opdrach
ten, die nationaal in partijbe
stuur en partijraad werden ge
nomen, thans kunnen doordrin
gen tot de steeds breder wor
dende basis van militanten en 
propagandisten. 

Daarom zullen sprekers, aan
geduid door het partijbestuur, 
in elk arrondissement een refe
raat voordragen, dat de natio
nale conclusies en opdrachten 
zal behandelen. Het cijfermate
riaal dat daartoe aanleiding 
geeft, wordt vooraf aan de ver
schillende arrondissementen 
verstrekt, zodat de cijfers rus
tig kunnen worden bestudeerd. 

Op de kaderdagen zelf zal 
buiten hogergenoemde nationa
le conclusies ook getracht wor
den de conclusies van de arron
dissementele uitslagen te for
muleren ; nadat ze eerst in dis
cussiegroepen worden bespro
ken. Een en ander moet ook 
aanleiding kunnen geven tot 
het opstellen van arondisse-
mentele taken. 

Deze kaderdagen worden 
voor het ogenblik druk voorbe
reid en het is wenselijk dat het 
schitterend kader van de VU 
zich hier terdege kan bezinnen 
over de nieuwe opdrachten, die 
haar wachten om tot een defi

nitieve groei en nieuwe over
winningen zal leiden. 

Deze kaderdagen moeten 
daarom massaal bijgewoond 
worden en plaatselijk terdege 
voorbereid. 

Daarom moet zowel nationaal 
als arrondissementeel alles op 
haren en snaren gezet om deze 
kaderdagen te doen lukken. 

De arrondissementen nemen 
daartoe alle schikkingen om af
delingsbesturen, kaderleden en 
propagandisten op die kaderda
gen uit te nodigen. 

Er moet voldoende tijd voor
zien worden om volgend pro
gramma rustig en degelijk te 
kunnen afwerken. (Het best 
wordt een zaterdagnamiddag 
voorzien met voldoende ver
luchting, koffie en eetpauze en 
nabespreking). 

programma 
kaderdagen 

1. Politieke conclusies van de 
uitslagen (nationaal) 
spreker van het Partij
bestuur 30* 

2. Vaststellingen en opdrachten 
voor de Volksunie (natio
naal) spreker van het 
Partijbestuur ZW 

3. De uitslagen van het arron
dissement 
(arrondissementele 
sprekers) SO* 
Pauze 

4. Gespreksgroepen : Conclu
sies (opdrachten) 40 a 60" 

.5. Slottoespraak 
(arrondissementeel of 
nationaal) 30* 
af te spreken. 

wij in nederland 

geen strafkamp meer in hef- leger 

(jeeveedee) Goed nieuws voor de Nederlandse militairen : sinds deze 
week is het beruchte strafkamp Nieuwersluis opgeheven. Minister De 
Koster van Defensie h^eeft aan alle kommandanten van het leger laten 
weten dat zij de zogeheten tuchtklasse voortaan niet meer als straf mogen 
opleggen En als het parlement ermee akkoord gaat, zal het straks ook 
niet meer mogelijk zijn dat een militair die iets mispeuterd heeft, in rang 
wordt verlaagd. Daarmee krijgt de Nederlandse soldaat iets meer per
soonlijke vrijheid en zal het hem mogelijk worden (gerechtvaardigde) 
kritiek op bepaalde toestanden in leger en kazerne naar voren te brengen. 

Het besluit van de minister be
tekent in feite een overwinning 
voor de 30.000 leden tellende Ver
eniging van Dienstplichtige Mili
tairen (VVDM). Deze organisatie 
stond al geruime tijd op gespan
nen voet met de hoogste (burger
lijke) autoriteit in het leger, juist 
vanwege het ouderwetse straf
kamp waaraan nogal wat Neder
landse mannen zeer onplezierige 
hermneringen bewaren. In de ka
zerne van Nieuwersluis (tussen 
Amsterdam en Utrecht) immers, 
genoemd naar koning Willem Hl, 
moest een gestrafte militair zich 
onderwerpen aan een streng re
giem dat nauwelijks enige plaats 
liet aan de eigen persoonlijkheid. 
Menig soldaat die zijn straftijd in 
Nieuwersluis had uitgezeten, was 
daarna rijp voor een psychia
trische inrichting. 

twee martelaren 

Wat de VVDM vooral dwars zat 
was het feit dat men naar het 
« depot voor discipline » — offi
ciële naam voor de kazerne van 
Nieuwersluis — kon worden ge
stuurd omdat men kritische arti
kelen had geschreven in soldaten-
bladen. Dit was het geval, in no
vember, met de soldaten Wim 
Schul en Hans Dona die in het 
VVDM-blad « Alarm » onvriende

lijk hadden geschreven over het 
leger en daarop voor drie maan
den naar de gevreesde tuchtklasse 
werden verwezen. De VVDM be
schouwde deze straf als een aan
slag op de vrijheid van menings
uiting waarop ook een soldaat 
recht zou moeten hebben. Er ont
stond over dit geval zoveel dei
ning dat Schul en Dona zowat als 
martelaren werden beschouwd. 
Het rumoer over deze zaak heeft 
ongetwijfeld mede geleid tot de 
verzachtende maatregelen die nu 
door minister De Koster zijn ge
troffen. 

Natuurlijk zullen de legerkom-
mandanten m het vervolg nog wel 
bepaalde tuchtmaatregelen mogen 
treffen. Het zogenaamde licht ar
rest blijft gehandhaafd, maar het 
zal hoogstens nog maar veertien 
dagen mogen duren tegen tot nu 
toe 21. Er zullen ook geldboetes 
worden ingevoerd, maar die mo
gen niet hoger zijn dan honderd 
gulden (1400 fr.) en per geval mag 
de boete maksimum tien procent 
bedragen van de bruto maand-
wedde. Dat is in elk geval heel 
wat soepeler dan de behandeling 
in Nieuwersluis waar de kom-
mandant beweert dat hij feitelijk 
een garagebedrijf had om « gam
mele autootjes » te repareren. In 
werkelijkheid echter sloot hij de 
gestrafte militairen 's avonds en 
's nachts op in cellen, liet hij hen 

zware marsen afleggen en be
perkte hij de mogelijkheden van 
familiebezoek tot het uiterste. En 
dat was nog het egiem van de 
laatste jaren toen het in Nieu
wersluis wat « menselijker » was 
geworden. Men moet zich maar 
niet afvragen wat de gestrafte 
Nederlandse piotten daar vroeger 
hebben moeten afzien ! 

nog meer wensen 
De VVDM liet na de bekendma

king van De Kosters besluit weten 
dat zij redelijk kontent was. Toch 
heeft zij nog wel enkele verlan
gens meer op haar lijstje staan. 
Zij wenst totale afschaffing van 
alle vrijheidsstraffen, dus ook het 
lichte arrest, en heeft er met na
me grote bezwaren tegen dat een 
dergelijke straf ook in het week
einde geldt zodat het slachtoffer 
niet naar huis kan gaan. Een an
der bezwaar van de (zeer aktieve) 
VVDM geldt het feit dat een mili
tair toch gestraft wordt al is hij in 
hoger beroep gegaan. Met de mi
nister heeft het bestuur van de 
W D M deze kwesties reeds door
gepraat, zodat wellicht de kans 
bestaat dat aan hun wensen ge
volg wordt gegeven wanneer over 
enige tijd het hele militaire 
tuchtrecht op de helling wordt 
gezet. 

In elk geval is de nieuwe rege
ling een flinke stap in de rich
ting van meer demokratische ver
houdingen binnen het leger. De 
minister wil uitdrukkelijk dat ge
wetensbeslissingen van militairen 
evengoed worden erkend als in de 
burgerlijke maatschappij. Het was 
tot nu toe aan soldaten alleen 
toegestaan om opvolging van een 
bevel te weigeren wanneer het 
betreffende bevel onrechtmatig 
was. Later maakte dan de rechter 
uit of de militair in zijn gelijk 
stond. In het vervolg zal de rech
ter óók moeten overwegen of de 
militair misschien niet te goeder 
trouw was. Een veel redelijker 
gang van zaken dus, waarmee het 

leger zich althans voor een gedeel
te niet meer onderscheidt van de 
wereld buiten de kazernepoort. 

militaire 
vrederechter 

De vraag is in dit verband ge
rechtvaardigd of een militaire 
kommandant, afgezien van oor
logstijd, zomaar als strafrechter 
moet kunnen blijven optreden. 
Hij kan immers iemand licht ar
rest, dus een vrijheidsstraf, geven 
zonder dat er "n rechter aan te pas 
is gekomen. En dat dikwijls voor 
vergrijpen die het best zijn te ver
gelijken met het niet-brandende 
achterlicht van een fietser in de 
burgermaatschappij, zoals een 
krant dezer dagen schreef. Het 
beste zou toch zijn dat er een 
soort militaire vrederechters wa
ren, maar voorlopig wil de minis
ter daar niets van horen. 

Intussen heeft de VVDM haar 
bestaansrecht eens te meer be
wezen. Het was onder haar druk 
dat al eerder de groetplicht bui
ten de kazerne werd afgeschaft, 
dat de soldaten buiten diensturen 
burgerkleding mogen dragen, dal 
hun haardracht vrij werd gela
ten, dat ze niet allemaal tegelijk 
op een onmogelijk vroeg uur 
moeten opstaan, dat het lektuur-
verbod werd opgeheven, enz. Al
lemaal zaken die het leger min
der tot een kaste maken, en daar
door bijdragen tot verdere demo-
kratisering. 

Overigens moeten we tot slot 
nog even vermelden dat de nieu
we « dienstorder » van de minis
ter in Nieuwersluis maar voor de 
helft werd uitgevoerd : Hans Do
na werd onmiddellijk in vrijheid 
gesteld, maar Wim Schul werd 
nog even vastgehouden. Kwestie 
van een kompetentiegeschil tus
sen de minister én de kazernekom-
mandant ? Of vond deze laatste 
dat er aan het « gammele autoot
je » Schul nog wat gesleuteld 
moest worden ? 
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De boomplantingsaktie wordt georga
niseerd in samenwerking door de 
Vlaamse Bosbouwvereniging en het On
derzoekscentrum voor Bosbouw RUG. 

Het is de bedoeling dit jaar de boom
plantingsaktie over het ganse jaar te 
spreiden met nochtans een hoogtepunt 
op 21 maar t 1972. Daarbij worden alle 
middelen aangewend om de p lantmg van 
bomen, de aanleg van groenzones en het 
uitvoeren van bebossingen te propage
ren. Om dit doel te kunnen bereiken 
wordt beroep gedaan op de medewer
king van openbare besturen en publieke 
instellingen. Daarnaast wordt getracht 
het grote publiek zo goed mogelijk voor 
te lichten over de milieuproblematiek 
in het algemeen en over de middelen, 
die kunnen worden aangewend tot ver
betering van de toestand. In deze voor-
lichtingsaktie zijn de initiatieven van 
de Vlaamse Televisie en de steun van 
gesproken en geschreven pers van door
slaggevende betekenis. 

Voor dit jaar werden bij de organi
satie van de boomplantingsaktie drie 
hoofdtema's voorzien : 

1. Individuele boomplanting langs we
gen en openbare pleinen, overal waar 
hiertoe nog gelegenheid bestaat. 
2. Het doorvoeren van een kollektieve 
bebossing op een oppervlakte van 20 tot 
30 ha in het Vlaamse land. 
3. Het verspreiden van 500 arboreta over 
het Vlaamse land. 

De mogelijkheden van de individuele 
boomplanting zijn zeer beperkt gewor
den, alhoewel verschillende komitee's 
nog belangrijke initiatieven terzake 
hebben kimnen nemen. 

Voor wat he t uitvoeren van een kol
lektieve bebossing op een oppervlakte 
van 20 tot 30 ha betreft, hebben wij 
moeten vaststellen dat een dergelijke 
ru imte niet kon gevonden worden. Dit 
is u i termate teleurstellend in een land 
waar , naar grove schatting 40.000 ha 
bos te kort is om aan de meest elemen
taire eisen inzake rekreatie en milieu
hygiëne te voldoen. 

De toestand in de provincie West-
Vlaanderen, met een bebossings-index 
van 2,55 % en amper 14 m2 openbaar 
bos per inwoners, en in Oost-Vlaande
ren, met een bebossingsindex 4,52 % en 
11 m2 openbaar bos per inwoner, illu
s t reer t duidelijk de noodzaak zo vlug 
mogelijk tot konkrete verwezenlijkin
gen over te gaan. 

De verspreiding van arboreta kent 
daarentegen zeer grote belangstelling. 

Het gaat hier in princiep op een ver
zameling van 50 verschillende boom
soorten, elk door 5 exemplaren vertegen
woordigd. Het oorspronkelijke streefge

tal, nl. 500 arboreta, werd op 15 januari 
reeds overschreden. 

Op dat ogenblik had de VBV inder
daad reeds 502 bestellingen mogen no
teren, als volgt verdeeld per provincie : 

Antwerpen 120 
Brabant 73 
Oost-Vlaanderen 106 
West-Vlaanderen 73 
Limburg 127 
Henegouwen 3 

Tevens kwamen talrijke aanvragen 
toe uit het Waalse landsgedeelte en de 
mogeUjkheid wordt onderzocht hieraan 
een positief gevolg te geven. 

Naar de aard van de organisatie en 
de instellingen, die een aboretum be
stelden is de verdeling als volgt : 

Gemeentebesturen 129 
Scholen 52 
Pr ivate verenigingen, 
groenkomitee's 307 
Openbare Administraties 13 

Op 15 januari werd de eerste fase 

afgesloten en alle arboreta, vóór die da
tum besteld, zullen tegen 21 maar t 1972 
afgeleverd worden. Nagekomen bestel
lingen, waarvan nu reeds mag worden 
gezegd dat zij zeer talrijk zullen zijn, 
zullen in het najaar 1972 uitgevoerd 
worden. 

Door sommige kringen werd kritiek 
uitgeoefend op de boomplantingsaktie, 
zoals die werd opgevat, meer bepaald 
op de verspreiding van arboreta in het 
Vlaamse land. Dit initiatief werd als 
amateuristisch en onpedagogisch be
stempeld. 

Het is evident, dat het belang en de 
betekenis van deze arboreta niet mag 
overschat worden. Anderzijds zijn ook 
de inrichters er zich van bewust, dat 
niet alle arboreta volgens de regels van 
de kunst zullen worden aangelegd en 
onderhouden, ondanks alle voorlichting 
en aanbevelingen hieromtrent gegeven. 

Maar langs de andere kant is het van 
grote betekenis praktische verwezenlij
kingen na te streven, de bevolking en 

de jeugd bij deze konkrete verwezenlij
kingen te betrekken, in plaats van de 
tijd te blijven verliezen met teoretische 
beschouwingen en het wachten op op
lossingen, die niet vanzelf uit de lucht 
zullen vallen. Om een mentaliteitsver
andering te kunnen tot stand brengen, 
om de publieke opinie te bewegen druk 
uit te oefenen op de verantwoordelijke 
bestxiren, om tot een verantwoorde en 
realistische politiek inzake struktuiir- en 
milieubeheer te komen, is het absoluut 
het groot publiek dichter bij de natuur 
te brengen. Het is inderdaad verontrus
tend hoe weinig de Vlaamse mens en 
de Vlaamse jeugd eigenlijk afweet van 
de natuur . Door hen in de gelegenheid 
te stellen de boomsoorten te leren ken
nen, geloven wij niet alle problemen in
eens te hebben opgelost. Het is enkel 
een middel tot verruiming van de ken
nis en opwekken van belangstelling. Het 
initiatief is trouwens zelfs niet ofigi-
neel, vermits het t ientalen jaren gele
den reeds in Japan werd genomen. 

aktiviteif van de vlaamse bosbouwvereniging 

De Vlaamse Bosbouwvereniging 
VZW werd opgericht te Gent op 
31 oktober 1970. 

Vanaf het eerste ogenblik heeft 
de VBV op de belangstelling van 
de Vlaamse bevolking mogen re
kenen, zodat zij niet is geëvolu
eerd tot een beroepsvereniging 
met beperkte ohjektieven, maar 
integendeel het uitzicht heeft aan
genomen van een drukkingsgroep, 
die streeft naar een specifieke bos-
politiek voor het Vlaamse land en 
die konkrete maatregelen tot be
scherming van het leefmilieu 
voorstaat. 

Op einde december 1971 telde 
de Vlaamse Bosbouwsvereniging 
meer dan 600 leden, herkomstig 
uit ale gewesten en uit alle be
volkingslagen. De professionele 
bosbouwers zijn voor ongeveer 
11 % in het totale ledenaantal ver
tegenwoordigd. Daarentegen heb
ben talrijke Vlaamse steden en 
gemeenten zich als kollektief lid 
bij de VBV aangesloten. 

De Vlaamse Boshouwvereniging 
is uitgever van twee publikaties, 

nl. het « Mededelingsblad », dat 
maandelijks verschijnt en « Groe
ne Band », waarvan 4 nummers 
per jaar verschijnen. 

De aktiviteit van de Vlaamse 
Bosbouwvereniging is als volgt 
samen te vatten : 

3 studiedagen werden tot op he
den georganiseerd, evenals een 
studiereis doorheen Nederland. 

Voor de leden werden 4 boswar^-
delingen in de loop van 1971 ge
organiseerd. 

2 werkgroepen zijn op dit ogen^ 
blik in funktie, nl. de eerste over 
« bosreservaten » en de tweede 
over « bebossingsproblemen ». 

Op dit ogenblik worden twee 
nieuwe werkgroepen gevormd. 
Een werkgroep die zich speciaal 
zal bezighouden met de herzie
ning van het boswetboek van 1854 
en met het formuleren van richt
lijnen voor een vooruitstrevende 
bospolitiek in Vlaanderen en een 
tweede werkgroep die zich zal in
laten met de problematiek van 
het privé-bos. 

In de loop van 1971 werden 166 
technische adviezen verstrekt in

zake bebossing en beplanting. 
Daarenboven werkte de VBV me
de aan de organisatie van verschil
lende tentoonstellingen en ver
zorgden haar leden 27 voordrach
ten. 

In 1971 organiseerde zij tevens 
een bosbouwkundige studieireis 
doorheen Vlaanderen ten behoeve 
van de Sloveense Bosbouwvereni
ging (30 deelnemers). 

Samen met de Vlaamse Televi
sie en het Onderzoekscentrum 
voor Bosbouw RUG organiseerde 
de VBV de boomplantingsaktie 
1971 en 1972. 

Samen met de voorgaande in
stellingen gaf zij 21.000 reeksen 
boomfichen uit (12 steekkaarten 
per reeks). 

In 1971 zorgde de VBV voor de 
verspreiding van 30.000 kleefvig-
netten « Ban de Bomen niet ». 

Samen met de Stichting Leef mi
van een brochure « Onze Vriend 
het Bos », die werd verspreid in 
het 5de en 6de leerjaar Lager On
derwijs. 
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de wereld 

allende 
voor tweesprong 

(Argos) Eind vorige week 
beeft president Salvador Al
lende van Chili een nieuw ka
binet ingesteld. In de nieuwe 
bewindsploeg werden drie kom-
munisten, 4 socialisten, 1 link
se kristen-demokraat en twee 
links-radikalen opgenomen. De 
omstreden Toha kreeg uiteinde
lijk toch de portefeuille van 
Defensie toegewezen nadat hij 
wegens zijn rol in het oud kabi
net aan de dijk was gezet (Zie 
c Wij », 15 jan jl. pag 10). 

De tussentijdse verkiezingen 
hebben president Allende on
aangenaam verrast. Veertien 
maanden lang heeft de dokter 
hard getimmerd aan de sociali
sering van zijn land : hij heeft 
een aantal sleutelbedrijven ge
nationaliseerd en meer dan 1400 
fundo's onder staatskontrole ge
bracht. Vandaag al kontroleert 
zijn regering 18 banken en 
meer dan 16 pet van het bruto 
bedenkt dat Allende in de jong-
sociaal produkt komt uit de ge
nationaliseerde sektor. Als men 
ste verkiezingen zowat een test 
zag voor zijn populariteit kan 
men zijn ontgoocheling best be
grijpen. Toen de stembriefjes 
waren geteld werd alvast dui
delijk dat de kandidaten van 
zijn sociale volksunie in beide 
provincies verslagen -waren : 
in Linares door een kandidaat 
van de rechtse nationale partij, 
in Colchaqua-O'Higglns door 
een gematigd kristen-demo
kraat. Een echte aardbeving is 
het weliswaar niet geworden 
maar er zijn trillingen aan het 
werk die onverwacht zware 
schokken kunnen veroorzaken. 

geen cavalier seul 

Dat Toha tooh in het nieuwe 
kabinet bleef kan een gunstig 
simptoon zijn voor Allende. De 
president moet zich vrij sterk 
voelen om de inzichten van zijn 
eigen partij door te drukken in 
een parlement met oppositie
meerderheid. Hetgeen niet wil 
zeggen dat hij nu voor cavalier 

seul gaat spelen. In de afgelo
pen week heeft AUende leden 
van zijn kabinet ontmoet om 
samen met hen te zoeken naar 
een mogelijkheid meer Chile-
nen voor zijn politiek te win
nen. Misschien slaagt hij wel in 
zijn opzet... nadat president 
Nixon recentelijk mededeelde 
dat landen die niet gekompen-
seerd hebben voor onteigening 
(zoals Chili) in de toekomst 
van Amerikaanse ekonomische 
steun zullen afgesneden wor
den. Voor dergelijke waarschu
wingen kunnen op de lange 
duur ook Chili's kapitalisten 
niet ongevoelig blijven. 

Voorzeker zal de president 
omzichtig moeten te werk gaan 
wil hij de parlementsverkiezin
gen van '73 winnen. Het moet 
hem wel verontrusten dat de 
oppositie (van PDC-christen-
demokratisch. tot PN-konserva-
tieve nationale partij) nu nau
wer gaat samenwerken. Precies 
dit samengaan heeft de over
winning van de oppositie in de 
hand gewerkt. Bovendien kun
nen de kristen-demokraten van 
Frei uit de resultaten besluiten 
dat er voor hen geen muziek 
zit in het achternahollen van 
het Volksfront. Anderzijds kan 
Allende wel beweren dat nie
mand ter wereld hem bij de 
uitvoering van zijn programma 
zal (kunnen) hinderen... maar 
ook hij is gebonden aan zijn 
eigen demokratisch image en 
aan een grondwet die achter 
liberale opties gaat. Als ooit 
mocht blijken dat de marxisti
sche president met diktatoriale 
metodes gaat flirten dan zou de 
oppositie, (ook de rechtse natio-
nalen die zeker niet wakker 
liggen van demokratische zor
gen) onmiddellijk, scherp en 
elektoraal reageren. 

met het ieger ? 

Inmiddels heeft Miguel En-
riquez leider van de linksrevo-
lutionaire beweging (MIR) uit
geroepen dat « wettelijkheid de 

deze week in de wereld 
• Dertien doden en zestien ge
wonden tijdens schietpartij van 
Britse commando's op katolieke 
betogers te Londenderry. Het 
jonge Noordierse parlements-
Dd Bernadette Devlin bevond 
Eich onder de betogers en beval 
hen te gaan liggen toen het 
schieten begon. Het Britse le
ger beweert dat de troepen pas 
schoten na het optreden van 
sluipschutters. De toestand in 
Noord-Ierland evolueert gelei
delijk naar de chaos. 
• Pakistan verlaat het Britse 
Gemenebest, omdat verscheide
ne leden ervan aanstalten ma
ken, Bangla Desh te erkennen. 
Het verbreekt evenwel de di
plomatieke betrekkingen met 
Moskou niet (dat eveneens 
Bangla Desh erkent) wat wel 
gebeurde met andere (kleine) 
landen van het Oosteuropese 
blok. 
• Het kapen van vliegtuigen is 
niet meer zo gemakkelijk : te 
New York wordt een (zwakzin
nige) kaper, die 13,5 miljoen fr. 
en de vrijlating van Angela 
Davis eiste, door de politie 
neergeschoten. 
• José Toha, de Chileense mi
nister die reeds tot tweemaal 
toe door het parlement tot ont
slag was gedwongen, door pre
sident Allende opnieuw in de 
pas gevormde regering opgeno
men, waarin naast kommunis-
ten en socialisten nu ook kris-
telijke en radikale linksen zijn 
vertegenwoordigd, in een po
ging om het nieuwe kabinet 
een bredere basis te verschaf
fen. 
• Derde schorsing van de be
sprekingen over de militaire 
basis op Malta : premier Min-
toff eist een jaarlijkse huur
prijs van 18 miljoen, terwijl 

Engeland en de Nato slechts 14 
miljoen pond bieden. Boven
dien eist Mintoff werkverschaf
fing aan de 6000 Maltezen, die 
door het vertrek der Britten 
werkloos vallen. 
• Peking noemt het 8-punten-
voorstel van Nixon inzake 
Oost-Azië bedrog en hekelt de 
blijvende steun van Amerika 
aan « korrupte regimes ». 
Waarnemers zijn evenwel van 
mening dat deze kritiek vooral 
bedoeld is om China's bondge
noten, in de eerste plaats 
Noord-Vietnam gerust te stel
len in het licht van het nakend 
bezoek van Nixon aan Peking. 
De Amerikaanse president zou 
van de reis gebruik maken om 
met Noord-Vietnam kontakt op 
te nemen, nadat tussen Kissin
ger en Noord-Vietnamese afge
vaardigden te Parijs reeds ge
heime besprekingen hadden 
plaats gehad. 

• Japan zoekt met Franse 
steun te Parijs kontakt met de 
Chinese ambassade, ten einde 
de mogelijkheid van diploma
tieke betrekkingen tussen beide 
landen aan te knopen te onder
zoeken. Amerika blijft noch
tans Japans voornaamste part
ner, aldus Fukuda, Japans mi
nister van Buitenlandse Zaken. 
• Nog voor het akkoord tussen 
Rhodesië en Groot-Brittannië 
over de hervatting der betrek
kingen en de erkenning van de 
onafhankelijkheid bekrachtigd 
is, praat de zakenwereld reeds 
over de hervatting van de ta-
bakhandel. 
• Protest en verontwaardiging 
in verscheidene Westeuropese 
centra over het moorddadig op
treden van Britse commando's 
te Londonderry. De IRA dreigt 

Salvador Allende 

gevaarlijkste vijand van de ar
beiders » is. Hierin ligt een on
dubbelzinnig verzoek aan de 
regering de massa te mobilise
ren. Maar Allende heeft die 
suggestie als een « strategische 
flater » afgewezen. De presi
dent verwacht blijkbaar meer 
van een goede verstandhouding 
met het leger. Te Santiago 
wordt gefluisterd dat 'n putsch 
niet uit te sluiten is, maar dan 
met Allende en het leger tegen 
de partijen. 

zware schulden 

Ten slotte wordt de Chileen
se situatie beheerst door ekono
mische faktoren. Dezer dagen 
wordt te Parijs een konferentie 
gehouden over een regeling van 
ruim 90 miljard Bfr Chileense 
schuld aan het buitenland. In 
het totaal heeft Chili een schuld 
van 150 miljard Bfr en is 
daarmee, na Israël, de grootste 
schuldenaar. Voor Allende is 
het dus twee keer opletten ge
blazen : hij moet alle diktato
riale allures vermijden... en te
gelijk een weg vinden uit de 
ekonomische en financiële im
passe. Maar er is hoop op Rus
sische hulp. Verleden week 
hebben de Sovjets al op Nixon's 
bedreiging gereageerd met een 
ekonomische missie in Santia
go. Een bescheiden bijdrage : 
2 miljard Bfr om de import van 
Chili te financieren. 

met vergelding tegen het Brit
se leger in Ulster. Ierland roept 
zijn ambassadeur te Londen te
rug en stelt Heath een driepun
tenplan voor : terugtrekking 
der Britse troepen, afschaffing 
van de Specila PoWer Act (in
ternering zonder vorm van pro
ces) en een drieledige konfe
rentie. lerlands premier Lynch 
noemt Heath's reaktie « teleur
stellend ». Een neutrale kom
missie zal een onderzoek instel
len, doch uit vele getuigenissen 
blijkt dat de soldaten niet wer
den uitgedaagd, niet werden 
beschoten en « veel genoegen 
aan de moordpartij bleken te 
hebben » .. 

• Algemene joernalistensta-
king in Frankrijk, kortgeding 
tegen uitgever van « Paris 
Jour » die de uitgave staakt, 
na eerst een deel van de redak-
tie uit bezuiniging te hebben 
ontslagen. 
• Massaproces te Kenitra (Ma
rokko) tegen 1033 beklaagden, 
beschuldigd van komplot tegen 
de koning en het regime, ruim 
een half jaar na de mislukte 
« staatsgreep der generaals » te 
Rabat. 
• Op de Addis Abeba gehou
den vergadering van de UNO-
veiligheidsraad oefenen China 
en de Sovjet-Unie kritiek uit 
op het Rhodesisch-Brits ak
koord. 
• Kritiek van Milovan Djilas, 
eens tweede sterke man in 
Zuid-Slavië « op het einde van 
de liberalisering » n.a.v. de zui
veringen in de kommunistische 
partijen der zes deelstaten. 
• Argentijnse linkse guerille-
ros roven 36 miljoen fr. uit een 
staatsbank volor Nationale Ont
wikkeling. 

wespen te kaïro 
(Argos) De studentenbetogingen in Kaïro kregen aan het einde 

van vorige week een staartje voor het Egyptisch ambassadege
bouw te Brussel. Maar het is in Egypte's hoofdstad dat de rellen-
voor Sadat bed'ankelijke afmetingen hebben aangenomen. De 
redenen van het onbehagen liggen voor de hand : ondanks for-
mele beloften is Sadat in 1971 niet met Israël op de vuist gegaan, 
zijn luidruchtig afgekondigde socio-ekonomische hervormingen 
bleven uit, en in zijn land wordt er over geklaagd dat de presi
dent zijn volk niet betrekt bij de moeilijkheden waarmee hij 
haast gestadig wordt gekonfronVeerd. 

Vooreerst waren de studentenonlusten een reaktie op een tv-
toespraak van Sadat. In die speech had de president de redenen 
aangegeven waarom het jaar 71 uiteindelijk niet het jaar van de 
definitieve afrekening met Israël was geword'en. Volgens Sadat 
werd de geplande agressie tegen Israël bruusk afgeremd door de 
« oorlog » op het subkontinent. Verder in zijn toespraak sugge-
reerde hij dat de studenten die zo krijgslustig op oorlog aandrin
gen maar best onmiddellijk naar het front zouden gaan. Maar 
hier voelde de intelligentsia blijkbaar niets voor. R'eden : duizen-
den studenten, al meer dan drie jaren afgestudeerd moesten ovr 
langs onder de wapens en verkommeren nu in de zandwoestijnen 
zonder ooit een schot te hebben gelost. 

tec h nok ra at 

De studenten hadden andere klachten achter dte hand. Een paar 
dagen voor zijn 07nstreden toespraak had de president zijn pre
mier Mahmoed Fawzi en zijn minister van BZ Raid de laan uit
gestuurd. De nieuwe premier heet Aziz Sidki (52). Meer dan 
dertien jaar lang is hij minister van Industrie geweest en is voor
namelijk bekend door zijn (al te) optimistische verklaringen 
inzake produktie. Dat hij onvermoed vlug nummer twee in de 
staat is geworden dankt hij aan zijn vijandschap met de in '71 
tot levenslang veroordeelde AU Sabri. Sidki werd nu beloond 
voor zijn trouw aan Sadat. Deze technokraat laat zich evenwel 
niet afbreng^en van « fantastische » projekten, die hij met grote 
ijver maar zonder ekonomische logika wil doorgevoerd zien. 

dilemma 

President Sadat die Defensie en Buitenlandse Zaken voor zich
zelf behoudt, zal eindelijk klare wijn moeten schenken rn.b.t, 
onderhandelingen met Israël : hij zal moeten kiezen tussen UNO-
bemiddelaar Gunnar Jarring en de zgn « hotel «-gesprtekfcen met 
de VSA waarin een tussentijds akkoord over het heropenen van 
het Suez-kanaal vooraan staat. Sadat is erg ontgoocheld over de 
Amerikaanse houding in het Nabije Oosten maar wil desondanks 
verder onderhandelen. Omdat Riad diezelfde bereidheid niet aan 
de dag legde werd hij Vervangen door Chaleb, ex-ambassadeur te 
Moskou. Hoe dan ook, als zijn onderhandelingen falikant aflopen 
zou Sadat loel eens de steun van het volk kunnen verliezen. 
Grijpt hij onmiddellijk naar de grote middelen (oorlog met 
Israël) dan wacht hem een gewisse nederlaag. Doet Sadat hele
maal niets dan zal ook die onbeslistheid hem zwaar aangerekiend 
worden. Alleszins is het zo dat Sadat pas dan oorlog kan over
wegen als ook het binnenlands front eendrachtig achter hem 
staat. Zover is het alsnog niet. Zelfs zijn eenheidspartij laboreert 
aan heftige tegenstellingen tussen anti-kommunistische •nationa
listen en aanhangers van de « rode » ex-vice-president AU Sdbri. 
Toch lijkt Sadat niet in onmiddellijk gevaar. Als het leger hem 
blijft steunen hoeft hij niets te vrezen. Maar zijn eerste taak 
bestaat erin het Egyptisch volk te overtuigen dat onderhandelin
gen nog altijd beter is dan vechten... vooral als geen uitzicht op 
overwinning bestaat. 

De jonge onafhankelijke Lagerhuis-afgevaardigde Bernadette 
Devlm diende de Britse (konservatieve) minister van Binnen-
rif^ 2«fcen Reginald Maudling tijdens een zitting van het 
Lagerhuis te Londen een aantal muilperen toe, krabde hem in 
haren en gezicht en moest met vier man buiten gesleurd worden, 
üp die manier ontlaadde deze Ierse vrijheidsstrijdster haar opge
kropte woede voor het bloedbad te Londonderry « waar lachende 
moodenaars m het wildeweg schoten op rustige betogers ». 
Op onze foto : verbrijzelt Bernad>ette de « stenen tafelen van 
Albions onderdrukkingsgeboden » ? 
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gelijk werk, gelijk loon 

Het is een al oude eis van de werkende vrouwen, maar in ds 
praktijk is er eigenlijk nog niet veel van terecht gekomen, ook 
niet in de EEG-landen, die nochtans in 1962 het verdrag van 
Rome ondertekenden, waarin o.m. is gestipuleerd dat de lidstaten 
het principe van gelijk loon voor gelijk werk moeten toepassen. 
Op papier is de scherpste diskriminatie reeds verdwenen doch 
nog heel wat werkende vrouwen vinden dat ze benadeeld wor
den Heel wat werkgevers klasseren immers het werk dat hun 
vrouwelijke werknemers presteren, een kategorie lager, met een 
diensovereenkomstig lager loon. 

Desniettemin is er een geleidelijke gelijkschakelmg aan de 
gang onder druk van de EEG. Wat de diverse ministers van 
Arbeid niet belet de zaken zo voor te stellen alsof de afbraak 
van deze diskrimmatie uitsluitend hun werk is... 

De nieuwe koning van Nepal, Birendra Bir Bikram Shah Deva (oef ! oef !) 27 jaar en zijn gade. 
Hij volgt zijn zopas overleden vader op. 

bantoe-talen 

Radio Bantoe, een afdeling van de « Suidafrikaanse Uitsaal 
Korporasie » zendt wekelijks gedurende 592 uren uit in zeven 
Bantoe-talen nl. Zoeloe, Xhossa, Zuid-Sotho, Noord-Sotho, Tswa-
na, Venda en Tsjonga. Vorig jaar ontving Radio Bantoe 6 miljoen 
brieven van luisteraars. 

De schooluitzendingen van Radio Bantoe worden iedere dag 
door 700.000 Bantoeschoolkinderen beluisterd. Het departement 
van Bantoe-Onderwijs stelde hiervoor 4.400 radiotoestellen ia 
beschikking. Deze radio-instelling heeft een personeelsstaf van 
250 man, waarvan 200 Bantoes, 84 omroepers inbegrepen. 

garfield todd 
(Argos) Plots zijn de schijnbaar deemoedig^e zwarte Rhodesiërs geweld

dadig op straat gekomen (« Wij » 29/1, pag. 10). De Britse kommissie Pear-
ee die de mening van de Rhodesische Afrikanen moet peilen over de ter
men van het akkoord tussen Londen en Salisbury is reeds gewaarschuwd : 
als 't Afrikaanse volksdeel niet zijn in de grondwet verankerde, volledige 
politieke rechten krijgt wordt een « bloedige revolutie » onvermijdelijk. 
Tegelijk heeft bisschop Abel Musorewa, een van de leiders van de Afri
kaanse bevolkingsgroep en voorzitter van de African National Council 
(ANC), het Brits-Rhodesisch akkoord tot regeling van de onafhankelijk-
heidskwestie vastberaden afgewezen. De bisschop riep luid dat de onder
handelingen over het akkoord nooit tot duurzame resultaten zullen leiden. 
Wel meent hij dat de nieuwe situatie een voordeel biedt : in tegenstelling 
tot eerdere omstandigheden heeft zwart Rhodesië nu het recht « neen » 
te zeggen. Die kans. zo verzekerde de bisschop, zal de zwarte bevolking 
met beide handen grijpen om een eenparig negatief vonnis uit te spreken 
over het blanke minderheidsbewind. 

Hoe dan ook door zijn belofte 
de zwarten geleidelijk bij het 
landsbeleid te betrekken heeft lan 
Smith de onafhankelijkheid en het 
afschaffen van Britse sancties 
a.h.w. afgekocht. Het is gemakke
lijk het kompromis af te wijzen 
als een kapituleren van Londen 
voor de blanke Rhodesische ambi
ties. Maar hiermee zijn de kansen 
van zwart Rhodesië op een toe
komstige meer billijke machtsver
houding niet beveiligd. Wel heb
ben de zwart-Rhodesische eisen, 
eigenlijk een onschuldige formali
teit en een demokratisch lapmid
del, een onverwachte uitwerking 
gehad. Daar de regering te Lon
den bereid leek te luisteren naar 
de stem van de autochtonen heeft 
ze het recht op zwarte inspraak 
erkend. Uit die principiële erken
ning is de recente beroering ont
staan. Eens te meer heeft een al 
te lang verdaagde toegeving he
vige reakties op gang gebracht. 

« verrader » 

Garfield Todd is een van de 
rari nantes die deze ontwikkeling 
heeft voorzien. Van meetaf is hij 
een profeet van de verstandhou
ding geweest. Ook toen hij pre
mier was heeft hij gewezen op de 
frappante tegenstelling tussen de 
ekonomische rol van de Rhode
sische neger en zijn politieke 
rechtloosheid. Die ekonomische 
participatie van het zwarte bevol
kingsdeel is niet langer te looche
nen. In werkelijkheid ligt het lot 
van Rhodesië al in zwarte hand : 
in ziekenhuizen en politieburo's, 
in het leger en fabrieken is van
daag nog moeilijk een blank ge
zicht te bekennen. Het is haast 
een wonder dat die allround be
drijvigheid op ekonomisch vlak 
niet in tastbare politieke verwor
venheden is geresulteerd. Achter 
die wanverhouding ziet Garfield 
Todd het gevaar van een geweld
dadige eksplosie die zeker haar 
bladzijde in de ge-^chiedenis van 

woelig Afrika zal opeisen. Maar 
niemand is profeet in eigen land. 
Ook dit heeft Garfield tot zijn 
schade ondervonden : twee weken 
geleden heeft Jan Smith hem vei
lig opgeborgen m een gevangenis 
van Salisbury. Vandaag is de pro
feet een van de meest gehate man
nen in de blanke bevolkingsgroep 
geworden. Blank Rhodesië heeft 
hem uitgestoten als een « verra
der » en « kaffervriend ». 

praktische 
ontwikkelingshulp 

Garfield Todd had al die narig
heid kunnen vermijden indien hij 
in het Rhodesisch heuvelland bij 
zijn duizend hektaren grond en 
20.000 stuks vee ware gebleven. 
Hij is een farmer zoals zijn ras-
sistische tegenstander lan Smith. 
Met Smith is hij van mening dat 
de « heerschappij » over Rhodesië 
in « beschaafde handen » moet 
blijven. Maar « beschaafd » bete
kent voor hem met onvoorwaar
delijk « blank ». Voor Garfield 
Todd (in 1934 als Schots zende
ling uit Nieuw-Zeeland naar Rho
desië geëmigreerd) heeft ieder 
mens, ongeacht zijn huiskleur, 
recht op integrale ontplooiing van 
zijn geschiktheden. Maar de 
Schotse puritein liet het niet bij 
het verkondigen van een paar fun
damentele boodschappen. Zijn 
missiewerk boog hij om tot prak
tische ontwikkelingshulp. Toen hij 
35 was ging hij geneeskunde stu
deren om zijn zendelingenkliniek 
naar eigen voorkeur te kunnen be
sturen. Als arts heeft hij duizen
den Afrikaanse vrouwen verlost. 
Daar ontdekte hij dat « primitie
ven » een vaak verbazende intel
ligentie hebben. Meteen besefte 
hij dat de zwarte kinderen het 
niet langer konden stellen met 
een lagere school-opleiding, waar
toe de blanke regering na lang 
aarzelen be^^loten had. Daarom or
ganiseerde hij in samenwerking 
met zijn vrouw een meer uitge

breid lager onderwijs dat over 
heel zwart Rhodesië gunstig werd 
onthaald. Maar bij al zijn progres-
sisme bleef Garfield Todd geloven 
in de onmisbaarheid van een ster
ke hand. Toen hij in '47 een groep 
opstandige leerlingen met stoksla
gen bestrafte kwam een zwarte 
reaktie los. Achteraf werd de on
besuisde « leraar » toch vrijge
sproken omdat de afgetroefde 
leerlingen (inklusief hun ouders 
en stamverwanten) zijn verdedi
ging gingen opnemen en publie
kelijk hun « verregaande onge
hoorzaamheid » gingen belijden. 

snelle promotie 

Toen hij in 1946 de politieke 
arena betrad had Garfield meteen 
geluk... Zijn mentor in de United 
Rhodesian Party, Lord Malven, in 
1953 premier geworden van de 
nieuwe centraal-Afrikaanse fede
ratie, bood hem het premierschap 
aan van een tot provincie verlaagd 
Rhodesië. Nu hij hoog aan de top 
stond wilde Garfield onmiddellijk 
zijn idealen waar maken : het on
derwijs voor de zwarten uitbrei
den, nieuwe werkgelegenheden 

Boeman lan Smith 

scheppen, lonen verhogen, de 
« anomalische » kieswet en de ach
terhaalde voorwaarden inzake 
landeigendom revolutioneren. Ge
volg van zijn bemoeiingen : vijf 
jaren later had Garfield het ver
trouwen van de blanke minder
heid verbeurd... Toen het rassis-
tisch Rhodesisch front van lan 
Smith in 1962 de verkiezingen 
won mocht de onvermoeibare zen
deling het einde van zijn politieke 
loopbaan v e r w a c h t e n . Maar 
Smith's overwinning bracht een 
waslijst van nefaste gevolgen mee, 
ook het einde van een door Gar
field Todd gekoesterde idee dat 
de rassensimbiose evolutionair zou 
opgelost worden. In de plaats van 
een geleidelijke ontwikkeling 
kwam een eskalatie van onver
zoenlijkheid en geweld op gang, 
en een kettingreaktie van narig
heden : de illegale onafhankelijk
heidsverklaring, het zwart terro
risme (vooral in de voorsteden), 
de willekeurige internering van 
van de zwarte elite en een door 
de Britse sankties veroorzaakte 
ekonomische stagnatie. 

steeds radikaler 

Voortaan zou ook Garfield Todd 
de weg van de radikalisering op
gaan. Met de dag ging hij dichter 
achter de verdrukte zwarte meer
derheid staan. In 1965 op een 
teach-in aan de universiteit van 
Edinburg weigerde de Britse rege
ring zijn paspoort te verlengen 
en « verbande » hem op zijn Rho
desische farm. Daar begon zijn 
gedwongen « rust ». Maar zijn 
dochter Judith is hem op de voor
posten komen aflossen. Zij is vijf
entwintig en heeft te NY aan de 
Columbia-universiteit joernalistiek 
gestudeerd. In de plaats van haar 
vader reisde ze onlangs naar Lon
den en Edinburg, onvermoeibaar 
op de bres voor haar zwarte land
genoten. Samen met haar vader 
heeft ze de moeilijke richting ge
kozen : de zwarten mobiliseren 
tegen het Brits-Rhodesisch ak
koord. Ook zij werd gearresteerd. 
Samen met haar vader verblijft 
ze in de gevangenis van Salisbury. 
Maar hun offer is zinvol genoeg. 
Ook in Rhodesië gaat nu de wek-
roep van de opstand tegen feodale 
willekeur. In hun cel blijven va
der en dochter hopen op een ge
leidelijke ontwikkeling n a a r 
rechtvaardigheid en evenwicht. 
Maar de geest van revolte zal nog 
moeilijk kunnen bedwongen-wor
den. Hij moet uiteraard de tegen
stellingen tussen blank en zwart 
nog aanscherpen en uiteindelijk 
tot een « oplossing » leiden die 
Garfield nu al aan het huiveren 
brengt. 
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Indien de heer eerste-minister 
ooit een uitspraak heeft gedaan die 
volledig in strijd is met de werke
lijkheid, dan was dit toen hij de 
Voerkwestie ais een « stekelvar
kentje » of ais de « vlieg op de 
Belgische lamp » betitelde. 

Inderdaad, de Voerkwestie is in 
de huidige Belgische politiek geen 
bijkomstig probleem, noch subjec
tief, d.w.z. in hoofde van de staats
burgers, noch objectief, d.w.z. wat 
betreft de aard van het probleem. 

•en belangrijk probleem 

Het is onmiskenbaar dat een groot 
deel van de staatsburgers veel belang-
•telling heeft voor het lot dat aan de 
aes Voergemeenten zal worden toebe
deeld. Gans Wallonië staat als één man 
•chter het statuut, dat door de vroegere 
minister Dehousse is uitgebroed, het
geen duidelijk tot uitdrukking komt 
in het feit dat alle franssprekende par
lementsleden de onmiddellijke goed
keuring van dit statuut als onontbeer-
Ijk achten. 

Maar ook in Vlaanderen interesseert 
men zich bijzonder voor het probleem 
•an de Voer. Talloze jeugd- en cultuur
organisaties, strijdverenigingen en ge
meenteraden hebben zich onomwonden 
uitgesproken tegen het zojuist vermeld 
statuut en dit door middel van protest-
vergaderingen, plakakties, betogingen, 
moties, enz. 

Dat deze akties representatief zijn 
•oor Vlaanderen lijdt niet de minste 
twijfel, zoals o.m. duidelijk blijkt uit 
de houding die door de verschillende 
politieke partijen terzake werd ingeno
men. 

Het is naar alle waarschijnlijkheid 
overbodig te vermelden dat de Volks
unie onvoorwaardelijk voorstander is 
•an het behoud bij de provincie Lim
burg, hetgeen evenwel niet zonder be
tekenis is, gezien onze partij méér dan 
19 th. van de Vlaamse kiezers verte
genwoordigt. Een alleszins niet onaan-
rienlijke groep ! 

Maar ook de CVP is eigenlijk tegen
stander van het ontwerp Dehousse, 
niettegenstaande het feit dat haar ge
mandateerden bij de onderhandelin
gen, die tot het huidig regeringspro
gramma hebben geleid, dit ontwerp 
hebben onderschreven. 

Men moet niet ingewijd zijn in de 
keukengeheimen van de CVP om te 
weten dat de Voerkwestie voor deze 
partij een bestendige nachtmerrie is. 
Iedereen is er van op de hoogte dat 
het uit schrik voor de kiezer is dat de 
CVP het statuut Dehousse niet heeft 
durven goedkeuren enkele maanden 
vóór de normale verkiezingsdatum van 
mei 1972 en dat zij heeft geëist dat dit 
statuut zou worden aangevuld met een 
bepaalde verwijzing naar art. 3 bis van 
de grondwet. Overigens blijkt uit uit
spraken gedaan op de CVP-raad van 
19 januari jl. dat de laatste haarden 
van verzet nog altijd niet volledig zijn 
opgeruimd. 

Bij de 19 th. kiezers van de Volksunie 
en de 38 th. van de CVP moeten nu ook 
15 th. van de PVV worden gevoegd. 
Inderdaad, de vroegere liberale partij, 
tot voor kort vaandeldrager van het 
unitarisme, maakt immers haar even
tuele steun aan het statuut Dehousse 
afhankelijk van het goedkeuren van 
een analoog statuut voor de streek van 
Komen-Moeskroen. En gezien dit laat
ste, althans in de huidige politieke 
konstellatie, met de minste kans 
maakt, mag men zeggen dat ook de 
PVV voorstander is van het behoud 
van de zes Voerdorpen bij Limburg, 
hetgeen betekent dat eigenlijk méér 
dan 70 th. van het Vlaamse kiezers
korps tegen het statuut Dehousse ge
kant zijn. 

de voerstreek 

werd verraden 
de onaantastbare taalgrens 

Zoals ik zojuist reeds aanstipte is 
de Voerkwestie belangrijk niet alleen 
in subjectieve doch ook in objectieve 
zin. 

In de voorbije halve eeuw is Vlaan
deren meer en meer Nederlandstalig 
geworden en dit zowel officieel als fei
telijk. Te Brussel en op de taalgrens 
hebben wij evenwel het tegenoverge
stelde zien gebeuren. Hier heeft men 
nooit een statuut gekregen in overeen
stemming met de feitelijke situatie. 
En indien dit wel het geval was dan 
werd dit statuut immers afgeknaagd 
en dikwijls zelfs volledig opgeheven. 

De evolutie van het taaistatuut van 
de Voerstreek is hiervan een treffende 
illustratie. Dit gebied had een feitelijk 
nederlandstalig regime vanaf 1930. Na
dien werd het met faciliteiten begiftigd. 
De overgang naar Limburg deed hier
aan niets af ! En nu zal het een twee
talig statuut krijgen, om ten slotte bin
nen een aantal jaren volledig te worden 
verfranst. 

De achteruitgang van het Nederlands 
te Brussel en op de taalgrens is voor 
de Vlaamse gemeenschap een en al on
aanvaardbaar. 

• Ten eerste omdat wij, zoals alle 
andere volkeren ter wereld, ons taal
gebied tegen afbrokkeling willen be
schermen. 

• Ten tweede omdat de bescherming 
van de Nederlandstaligen in de be
dreigde gebieden uitgaat van een so
ciale bekommernis. 

Wij zijn dan ook erg verwonderd 
over de houding, die inzake de Voer
streek door de Waalse en vooral door 
de Vlaamse socialisten wordt ingeno
men. Deze laatsten hebben overigens 
jaren geleden een totaal ander stand
punt ingenomen, zoals overduidelijk 
blijkt uit de diverse uitspraken van co-
voorzitter Van Eynde, waarvan ik er 
enkele zal citeren : 
« De Voergemeenten zijn onbetwist
baar Vlaams. Tot voor korte tijd heejt 
niemand dit geloochend... Wij geven 
aan de heren van Luik de raad de agi
tatie gauw te laten koelen... Wij vragen 
meer bepaaldelijk aan de Luikse socia
listen of zij nog lang het gezelschap 
van M. Ie comte de Sécillon zullen ver
kiezen boven de eerlijke samenwerking 
met hun Vlaamse kameraden . 
Alleen de nationalisten staan in één 
•front met hun kasteelheren en ultra's. 
Socialisten en democraten nemen over
al de verdediging van de kleine man 
op, zelfs al is die kleine man een Vla
ming zoals in de Voerstreek ». 

(«Volksgazet», 23 maart 1962) 
Het is duidelijk, dat zo aan de ver-

fransing van de Voerstreek geen halt 
wordt toegeroepen, men onvermijde
lijk verder zal gaan. Terecht schreef 
« De Standaard » van 14 augustus 1968 
dan ook : 

« Aantasting van de taalgrens betekent, 
zoals de aantasting van een staatsgrens, 
een casus belli, een oorlogsverklaring 
en de opzegging van het kompromis 
van 1963 ». 

Eigenlijk was het niet zo moeilijk 
geweest iedere opeising van de Voer
streek zonder meer af te wijzen. Inder
daad, dit gebied kwam naar Vlaande

ren in ruil voor de streek van Komen-
Moeskroen. En dat dit geen valse inter
pretatie is van de toen afgesloten ak
koorden, blijkt uit enkel uitspraken, 
die in tempore non suspecto door le
den van de CVP werden afgelegd en 
waarvan ik er twee bij wijze van voor
beeld zal citeren. 

De heer De Saegher : 

« Het lot van Komen-Moeskroen is, of 
men het wil of niet, verbonden aan dat 
van de Voerstreek ». 

De heer Verhenne : 

« Ik herhaal : de taalgrens is voor ons 
getrokken, maar hoe of waar men er 
ook aan torne, onvermijdelijk komt de 
ganse kwestie Moeskroen in het ge
drang, en ik zeg gans de kwestie, dat 
betekent zowel het taaistatuut als de 
administratieve provinciale indeling ». 

Overeenkomsten, die geen gebieds-
ruil inhouden, zijn niet per definitie 
moreel aanvaardbaar. Doch hier ging 
het om een overeenkomst, die toch er
gens verdedigbaar was en die overigens 
voor de leden van de staatspartijen 
bindend had moeten zijn, alleen al 
door het feit dat het een overeenkomst 
was. Pacta sunt servanda ! 

de voerstreek, 
vlaams gebied I 

De Voerstreek is een nederlandsta
lig gebied. Dit werd altijd door de 
Waalse filologen erkend en tot op he
den nooit tegenspreken. 

Overigens was de houding van de 
Waalse politici tot over een aantal ja
ren volkomen in overeenstemming met 
deze onmiskenbare konstatatie. 

Sedert 1930 hebben zij allen gedeeld 
dat de Voerstreek voor talloze diens
ten afhankelijk was van Hasselt en 
van Tongeren en dat er hier enkel 
Vlaamse lagere scholen bestonden. In 
1957 voegde de heer Collard himself 
de Voerslreek bij de onderwij sinspek-
tie van het kanton Tongeren. Rond de
zelfde tijd vernietigde de Bestendige 
Deputatie van Luik een beslissing van 
de gemeenteraad van Remersdaal waar
bij de plaatselijke lagere school werd 
verfranst. En dit alles ondanks het feit 
dat de zes Voerdoi-pen tengevolge van 
de publicatie van de talentelling van 
1947 officieel tweetalig moesten /ijn. 

Bij de bespreking van de wet van 8 
november 1962 was er aanvankelijk 
geen of slechts weinig interesse bij de 
Franstaligen voor de Voergemeenten, 
hetgeen duidelijk blijkt, niet alleen uit 
de stemmingen, die in de Karaerkom-
missie en in de openbare vergaderin
gen werden uitgebracht maar ook uit 
bepaalde verklaringen, die in die tijd 
werden gedaan. 

Zo lezen wij in het verslag van de 
Kamercommissie van Binnenlandse Za
ken : 

« Un meitibre francophone qualifie Ie 
régime exisiant de paternalisme pro
vincial. Il est partisan du rattachement 
de Comines-Mouscron au Hainaut et 
de la region des Fourons au Limbourg». 

Uit een bepaalde uitspraak, onlangs 
gedaan door de heer Spaak, de toen

malige vice-premier, blijkt bovendien 
dat de Luikse socialisten de Voerstreek 
kwijt wilden o.m. om electorale re
denen : 

« La deputation socialiste Liègeoise 
nous disait : n'acceptez pas Ie plan du 
gouvernement qui laisserait les Fou
rons dans la province de Liège, faites-
les passer a la province du Limbourg. 
Celd nous assurera la majorité au con-
seil provincial de Liège ». 

En de heer Spaak vervolgt : 

« Cessez de répandre des légendes. Le 
gouvernement avait propose que les 
Fourons restent dans la province de 
Liège et c'est a la demande des socia-
listes liègeois que la chose a été chan
ge e ». 

Het is algemeen geweten dat Wallo
nië vóór 1962 weinig of géén belang
stelling heeft gehad voor de Vlaamse 
dorpen van het Voergebied, hetgeen 
niet kan worden gezegd van de Lim
burgers, die overigens na 1963 hun in
spanningen méér dan verdubbeld heb
ben. Degenen, die hierover iets meer 
willen weten, raad ik aan het « Dossier 
Voerstreek » te lezen, een memoran
dum dat enige tijd geleden door het 
plaatselijk aktiekomitee- aan alle 
Vlaamse parlementsleden werd gezon
den. 

Men kan zich dan ook de vraag stel
len waarom de Waalse parlementariërs 
zulke voorstanders zijn van een spe
ciaal statuut voor de zes Voergemeen
ten. 

deze " viaamse '* ministers en 

Eyskens (CVP) 

Lefèvre (CVP) 
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Het is duidelijk dat de uitslag van 
de verkiezingen, die sedert 1964 hebben 
plaats gehad, enkel als een voorwend
sel worden gebruikt. Niet alleen is het 
K) dat de zogenaamde franstalige meer
derheid zeer klein is, ook stagneert ze 
en bij de jongste verkiezingen is zij 
«elfs enigszins teruggelopen. Hier 
komt bij dat de Franstaligen zeer goed 
weten : 

# Dat de verkiezingen in de Voer
streek méér met dorpsruzies, fa
milieveten en burentwisten te ma
ken hebben dan wel met echte po
litiek. 

# Dat vooi zover dit niet het geval is, 
hier niet kan worden gesproken van 
een objectieve talentelling maar 
wel van een referendum. 

# Dat de omstandigheden, waarin de 
politieke keuze moet groeien, niets 
te maken heeft met vrijheid in ob
jectieve zin. 

Het lijdt geen twijfel dat de fransta-
Bge politici zich op sleeptouw hebben 
laten nemen. Vlak na de overheveling 
naar Limburg heeft de Mouvement Po
pulaire Wallon en aanverwante orga
nisaties zich over de plaatselijke frans
kiljons ontfermd. Zij hebben het Waals 
chauvinisme aangevuurd met de bedoe
ling aldus het Waals trauma te verster
ken. En zijn daarin gelukt, hetgeen 
blijkt uit het feit dat geen enkele 
Waalse partij zich op dit terrein prin
cipieel durft opstellen. Erger zelfs, al
le trachten zij mekaar te overtroeven. 

kapitutatie ! 

Het is doodjammer — om het zacht
jes te zeggen — dat men van Vlaamse 
zijde heeft toegelaten dat dit Voer-
kompleks tot stand kon komen. De 
traditionele partijen in Vlaanderen 
hebben enkel veibaal verzet aangete
kend. Feitelijk hebben zij niets onder
nomen. Het tegenovergestelde was 
noch thans erg gemakkelijk geweest. 

Men had kunnen sankties treffen te
gen de onwillige burgemeesters, die 
zich als ongekroonde koningen gedra
gen. Men had de faciliteiten kunnen af
schaffen of minstens kunnen voorstel
len dit te doen. Men had een meer ak-
tieve politiek in deze streek kunnen 
voeren. 

En zo men mij zegt dat dit alles on
mogelijk was, omdat men aldus de 
Walen tegen de borst zou hebben ge
stoten, dan vraag ik mij af waarom 
men wel bereid is het statuut Dehousse 
te aanvaarden, waar men toch goed 
weet dat de Vlamingen door dit sta
tuut tegen de borst worden gestoten. 

De Vlamingen in de traditionele par
tijen hebben bovendien de weg geëf
fend voor het geestelijk kind van de 
heer Dehousse. 

1. Door de goedkeuring van punt 59 
van de vorige regeringsverklaring. 

2. Door de wijziging van art. 1 al. 4 van 
de grondwet. 

3. Door de ondertekeing van het vroe
gere wetsontwerp 1064. 

Weliswaar zijn er de talloze verkla-
lingen van de heer Verroken en ook 
hebben andere mandatarissen van de 
CVP zich uitgesproken tegen het prijs
geven van de Voergemeenten. Deze 
verklaringen hebben echter ofwel geen 
waarde, doordat zij alleen de betrok
kenen binden, ofwel waren zij enkel 
taktisch bedoeld. 

Moest dit laatste het geval zijn, 
hoopten men aldus zowel de Vlamin
gen als de Walen te lijmen, dan is het 
duidelijk dat dit oneerlijk was. Overi
gens had men moeten weten dat de 
Walen eens een kom-af zouden eisen, 
hetgeen inhoudt dat men zich gewoon 
weg belachelijk heeft gemaakt 

Niemand twijfelt er aan dat de 
Vlaamse CVP en BSP een laatste kans 
hebben laten voorbijgaan om de Voer 
te redden. Inderdaad, men heeft vóór 
de jongste verkiezingen steeds gespro
ken over een kommunautair pakket, 
dat naast de Voerstreek ook Brussel 
bevatte. Gezien nu het Rassemblement 
Bruxellois van de verkiezingen van 21 
november 1971 dusdanig gebruik heeft 
gemaakt, dat de bedoeling van de wet
gever, nl. de bescherming van de Vla
mingen te Brussel, schipbreuk heeft 
geleden, lag het voor de hand dat men 
van Vlaamse zijde de theorie van het 
kommunautair pakket zou aanhouden 
en zeggen : wij hebben niet gekregen 
wat gij ons hebt beloofd, bijgevolg 
krijgt gij niet wat wij u hebben be
loofd. 

Maar, men heeft dit niet gezegd. Wel 
heeft men toegestemd in een statuut, 

dat de Voerstreek van Limburg zal los--
maken. 

Nu reeds wordt het faciliteitenstelsel 
derwijze toegepast, dat het de Vlaams
gezinden zijn die op bescherming be
roep moeten doen. Nu reeds is de ge
meentelijke administratie volledig ver-
franst, hetgeen aan iedereen bekend is, 
ook aan de instanties die hiertegen 
maatregelen hadden moeten ti effen, 
doch het niet hebben gedaan. 

Men moet dan ook geen profeet zijn 
om te weten, tot wat het statuut De
housse zal leiden, nl. een tweede Brus
sel, een nieuwe aantasting van de taal
grens, voorbode van verder ekspansie 
naar het Nooi den. 

Ik beëindig dit artikel met een uit
spraak van de heer Leynen, hoofdredac
teur van « Het Belang van Limburg ». 
Deze uitspraak, die gedaan werd in 1965, 
willen wij graag voor onze rekening ne
men. Zij luidt als volgt : 

« Wij zijn verplicht een plechtige 
waarschuwing te richten tot de Luikse 
irredentisten, waarbij wij ons bewust 
zijn van de draagkracht van onze woor
den : iedere poging gericht op de wijzi
ging van het statuut van de zes neder-
landstalige Voergemeenten zal zeker 
m de noordelijke gewesten van het land 
een kettingreactie verwekken die op de 
duur het bestaan van het land zelf in 
gevaar kan brengen ». 

e. raskin, 

Volksvertegenwoordiger 

srs en staatssekretarissen hebben de vlaamse voerslreek al afgeschreven ; zii plaatsten hun hand-
tekening onder het wetsontwerp - dehousse r . 
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maatschappij 

de zoveelste kaakslag 

politici houden geen rekening met de vrouwen 

Alweer is de regering samen
gesteld uit louter mannen. 
Zelfs voor het ambt van staats
secretaris is er geen enkele 
vrouw waardig bevonden. 

Sinds het 140-jarig onzalig be
staan van de Belgische staat is 
er welgeteld één vrouw in de 
regering geweest en die werd 
er na vier jaar weer uitgewipt. 
Het zou daarenboven ondenk
baar geweest zijn, dat zij een 
ander ministerie dan dat van 
het Gezin onder haar bevoegd
heid zou gekregen hebben. 

Als deze nieuwe kaakslag zo 
hard aankomt dat er heel wat 
slapende vrouwen wakker 
schrikken, zullen wij de éérste-
minister zeer dankbaar zijn. 

Dat de weinige vrouwen in 
Parlement en Senaat solidair 
de zaal verlaten hebben ter ge
legenheid van de voorlezing 
van het regeringsakkoord, kan 
ons alleen maar verheugen. 
Frontvorming, zo hoort het ! 
Nu de vrouwenbewegingen 
overal in volle werking en gis
ting zijn, getuigt het niet pre
cies van politiek doorzicht er 
r n rekening mede te houden, 

vrouw kan zich niet altijd 
weer opnieuw in een hoekje 
Ja ten drukken. De reacties zul
len onvermijdelijk scherper en 
scherper worden. 

Heel wat mannen verwijten 
ons niet genoeg bekwame vrou
wen te hebben, die daarenbo
ven te weinig op de stemmen 
Van hun seksgenoten kunnen 
rekenen. Tenslotte komt het 
hierop neer dat de man de 
vrouw verwijt wat hij zélf in 
ile loop der eeuwen van haar 
gemaakt heeft, nl. een afhanke
lijk, onmondig wezen dat niet 
net recht gekregen heeft zelf
standig te lerem denken. En wat 
reeds eeuwen aan gang is ver
andert men niet in een paar ge
neraties. 

superwezens en 
kletskousen 

Heel de maatschappij, heel 
het levensbeeld wordt beheerst 
en geregeerd van en door man
nen. Alle machtsposities en 
machtssleutels zijn in handen 
van mannen en daartegen moet 
de vrouw stormlopen. De vrouw 
die met handen en voeten ge-
Donden is aan haar gezin, de 
Vrouw die geen macht heeft, 
geen financies en door niets of 
niemand gerugsteund wordt 
dan door haar zelf. De vrouw, 
die in het begin van deze eeuw 
nog aan de meeste universitei
ten geweigerd werd en die in 
eigen landf nauwelijks 20 jaar 
stemrecht geniet. Moet de 
vrouw soms een superwezen 
zijn om dit allemaal aan te 
kunnen ? 

In « Wij » van 15-12-71 schre
ven wij een artikel onder de 
hoofding « Je vrouw staan ». 
Daarin werd een oproep ge
daan aan de VU-vrouwen om 
Zich daadwerkelijk in te zetten 
in de politiek. Hierop ontvin

gen wij heel wat reakties, zo
wel mondelings als schriftelijk. 
De klachten waren vrij alge
meen en gemakkelijk te herlei
den tot het volgende : 
1) meestal worden de vrouwen 
gebruikt — of liever misbruikt 
— om postzegels te plakken, 
circulaires te vouwen en koffie 
te schenken. 
2) hun opinie wordt zelden ge
vraagd of er wordt geen reke
ning mee gehouden. 
3) de vrouw verwacht concre
te dingen en wordt teleurge
steld door zoveel nutteloze bla
bla in eindeloos durende verga
deringen, al dan niet overgoten 
met het nodige bier. 

Er wordt zo dikwijls verwe
ten aan de vrouwen dat zij 
kletkousen zijn, maar elke 
vrouw die zich op politiek ter
rein waagde, heeft moeten vast
stellen dat dit de zoveelste 
dooddoener is. Nergens wordt 
er zoveel gekletst als in de po
litiek. In alle partijen, zonder 
uitzondering, blijkt het een al-

f emeen verschijnsel te zijn dat 
e man doodgraag zichzelf 

hoort spreken en honderd woor
den gebruikt als er tien vol
staan. 

Wie zei ook weer dan vrou
wen kletskousen waren ? 

verstikte pogingen 

Een bepaalde dame schreef 
ons dat zij op zekere dag be
sloot zich in te zetten voor de 
VU. Wij halen dit voorbeeld 
bijzonder aan omdat het zo fla
grant is. Buiten haar eigen per
soon, had zij tijd, geestdrift en 
een wagen ter beschikking. 
Wat wil men nog meer ? 

Wel, het eerste wat men haar 
vroeg was : « waar is je man 
en waarom komt hij niet ? ». 
Die man was toevallig een 
vreemdeling met alle begrip 
voor de "VU. Niemand heeft ooit 
haar studies of hobbies ge
vraagd. Na enkele vergaderin
gen stelde zij vast dat het heel 
wat minder interessant was, 
dan zij zich voorgesteld had. 
Toen ze tenslotte toch een op
dracht kreeg bestond deze uit 
het klassieke postzegels plak
ken en circulaires vouwen. 
Nooit werd er naar haar opinie 
gevraagd. Ze werd alleen maar 
geduld als « aanhangsel van 
haar man ». Ook deze vrouw 
is van mening dat diegenen die 
het aandurven vlug ontmoedigd 
worden. De brief werd beslo
ten met de overtuiging dat er 
genoeg vrouwen geïnteresseerd 
zijn in de politiek, maar dat — 
ook in de VU — de mentaliteit 
van de mannen derwijze is, dat 
zij vele pogingen van meetaf 
aan verstikken. 

kongresbesluiten 1969 

In de kongresbesluiten 1969 
van de VU staat er te lezen dat 
men rekening dient te houden 
met de vrouw « uitgaande van 
haar concrete levenssituatie ». 
Wat verstaat men eigenlijk 
daaronder ? Is er één politieker 
die er begrip voor oplevert ? 
Op papier natuurlijk wel, maar 
wij bedoelen in de harde prak
tijk. 

Of een man veel of weinig 
kinderen heeft, of hij moeilijke 
bejaarden in huis heeft of niet, 
of hij zieke of gehandikapte 
kinderen heeft, het vormt alle
maal geen beletsel voor zijn 
ambitie. Hij verlaat het huis 
voor zijn vergaderingen in de 
rustige wetenschap dat zijn 
vrouw het wel allemaal bered
dert. Kan de vrouw zich het
zelfde veroorloven ? En intus-
sentijd wordt er over de meest 
vrouwelijke aangelegenheden 
op de meest mannelijke wijze 
beslist. 

stalen zenuwen 

Het is een opvallend feit, dat 
vooral vrouwen met een min 
of meer groot gezin belangstel
ling hebben voor de politiek. 
Het zijn juist diegenen die een 
en ander aan den lijve onder
vonden hebben. Deze vrouw 
gaat niet zo maar naar een ver
gadering. Haar zorgen verge
zellen haar en het ingeboren 
verantwoordelijkheidsgevoel te
genover het gezin, achtervolgt 
haar eveneens. Wij zijn over
tuigd dat weinige vrouwen zul
len tegenspreken, dat het pre
cies niet altijd de kinderen zijn 
die een beletsel vormen voor 
de vrije ontplooiing. Beseft de 
man wel eens hoe veeleisend 
hij kan zi-jn en hoeveel zorgen 
hij behoeft ? Denkt men er 
ooit aan dat de vrouw elke 
maand geplaagd zit met een fy
sische onaangenaamheid, waar
van er velen heel wat last heb
ben ? Het staat natuurlijk niet 
netjes daarover te praten, maar 
behoort het soms niet even 
goed tot de concrete levenssi
tuatie van de vrouw ? Eens dat 

zij in de politieke schijnwer
pers komt te staan verwacht 
men van de vrouw — als zeld
zaam dier — dubbel zoveel als 
van de man. Wanneer een man 
in de politieke arena zwijgt of 
een flater begaat, valt dit heel 
wat minder op. Niet bij de 
vrouw op wie alle banbliksems 
terecht komen en die in het 
bezit moet zijn van een reuze
dosis verstand, energie, dyna
misme en vooral stalen zenu
wen. 

Over een man van 50 jaar 
zegt men dat het een « jonge 
politieker » is. Een vrouw van 
dezelfde leeftijd wordt bij de 
« ouwe taarten » geklasseerd. 
Wij schreven het reeds vroeger, 
de vrouw heeft zelfs niet het 
i-echt van rustig oud te wor
den. Ook dat wordt haar kwa
lijk genomen. Met alles en nog 
wat moet de vrouw rekening 
houden. Men verlangt inder
daad van haar een superwezen 
te zijn. Dat alleen de allersterk-
sten meekunnen, hoeft geen be
toog. En dan maar verwonderd 
te zijn dat de vrouw politiek zo 
moeilijk te benaderen valt, 
wanneer het haar zo oneindig 
zwaar gemaakt wordt. 

vrouwen vluchten niet 

Onder deze hoofding ver
scheen er in een gekende 
Vlaamse krant een bericht over 
vluchtmisdrijf. De Duitse psy
choloog Helmut Dodt heeft nar

de werkelijkheid van de fictie 

huguette d .b . 

Natuurlijk heb je al gedacht « Er gebeurt nooit iets ! » 
en dan zucht je van verveling en tenslotte ga je maar 
vol overgave naar een detective-story op teevee kijken. 
En toch . de werkelijke gebeurtenissen overtreffen dik
wijls de meest adembenemende romans, de onwaarschijn
lijkste films. 
Je hebt daar 'n koffermoord-met-politieke achtergrond in 
Brussel, échter dan de griezeligste Sherlock Holmes, en 
wat gebeurt er daar allemaal in Limburg ? In Duitsland 
krijg je sensationele bankovervallen met schietpartijen 
die herinneren aan Chicago uit de twintiger jaren en met 
wilde achtervolgingen, en alles krijg je, netjes gefotogra
feerd en verfilmd 's avonds bij het teeveenieuws, dat zo 
sadistischer uitvalt dan de keihardste Mannix. 
In hetzelfde Duitsland trekt een bende anarchisten langs 
de gestroomlijnde autostrades, en ontvoeren gewiekste 
gentlemen (?)-gangsters een schatrijke selfmade-koopman. 
Als in Londen een spionage-affaire op de proppen komt, 
dan moet de regering van her Masjesty ineens een hele 
ambassade beleefd verzoeken het land te verlaten... aan 
onze kust ontdek je daar een verlaten auto op 't strand, 
hoorde die niet toe aan een Russisch diplomaat ? Die in 
New-York verschijnt en dan weer in Washington ver
dwijnt ? Verhalen om Simenon en Agatha Christie bleek 
van nijd hun manuscripten te laten weggooien. 
En aan de Azuren Kust lopen leuke actricetjes met an
derhalve kilo marihuana in de politieval, net als die keu
rige heer van de Franse geheime dienst in de Verenigde 
Staten want in Parijs werken gevaarlijker kerels dan 
zekere James Bond. 
Horen we daar niet over een zwendelaffaire met adver
tenties en gebeurt dat niet in ons eigen, deftige Vlaamse 
land ? Je kan je zo afvragen of de uitgeslapen telefoon
helden soms lessen namen bij Elsschots Boorman... En 
soms, als je de ministers hoort praten, vergelijk je met 
die goeie Pieter Bas, al is het geesteskind van de onna
volgbare Bomans zoveel menselijker dan de mata doren 
uit onze werkelijke politieke arena. 
Er gebeurt zoveel : herinneren jullie zich Mowgli ? Nu en 
dan ontdekken ze werkelijke wolfskinderen in de rimboe. 
En leest die vlijtige tiener van jou zo'n sullig meisjesboek 
« voor dertien en ouder » over vlotte jonge dames die 
zich een weg door de Zuidamerikaanse jungle moeten 
banen ? En denk je dan geërgerd : « Wat een nonsens » ? 
Een vliegtuig stort neer in het Peruviaans oerwoud... één 
overleeft de ramp, bouwt zich een vlot, zwalpt over de 
schuimende rivieren en belandt tenslotte, uitgeput maar 
springlevend, in de bewoonde wereld. Juliane is zeventien
jaren sterk en dank zij het levenswerk van haar ouders 
gewend aan het groene duister en de dierengeluiden op 
de achtergrond. 

.Misschien hou je niet van g^ote avonturen, omdat je 
de tragiek achter de schermen vermoedt. En toch . en 
toch denk je dikwijls weer : « Er gebeurt nooit iets ! » en 
dan graai je naar de griezeligste detectiveroman, kijk je 
naar de avontuurlijkste teeveefilm .. 

meiijk een ernstige studie aan 
vluchtmisdrijf gewijd. Van 384 
bekende gevallen werden er 
320 opgelost. Geen enkele 
vluchteling was een vrouw. De 
meeste mannen verloren het 
hoofd, niet alleen wegens dron
kenschap, maar ook o.a. omdat 
er een stiekem vriendmnetje in 
de wagen zat. De psycholoog 
verklaarde dat de vrouw én als 
vrouw én als moeder zo ge
woon is verantwoordelijkheid 
te _dragen, dat zij niet zo snel 
het noorden zal verliezen. 

Geldt dit niet even goed in de 
politiek ? Mag de vraag niet 
gesteld worden of er met de 
vrouw in de politiek niet heel 
wat minder politieke vlucht
misdrijven zouden gebeuren ? 

Er staan meer vrouwen klaar 
om dit te bewijzen dan de man 
vermoedt ! 

hi lda uyt terhoeven 
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met teater 15-18 

naar vernieuwd jeugdtoneel ? 

Een paar weken terug brach
ten wij u het geboorteberioht 
van « 15-18 », het nieuwe jon-
gerenmaandblad. Wij hebben 
toen onomwonden onze mening 
gezegd en onze vrees geuit over 
een iets te oppervlakkige bena
dering van de onderwerpen. 
Deze bemerking herhalen wij 
opnieuw bij het zien van num
mer twee dat zopas uitkwam. 
Ondanks alles blijven wij 
c 15-18 » krediet geven omdat 
het tijdschrift met de tijd en 
met de inspraak van vijftien-
achtieners zichzelf heelwat kan 
verbeteren. Dit maal te lezen : 
een gesprek met een beeldhou
wer over het nieuwe Parijs, een 
paar uittreksels van liedjes van 
Vermandere, wat show, spiona
ge in de tulmte. Een inleidend 
stuk over het parlement met de 
dubbelzinnige ondertitel : de 
Wetstraat hangt scheef. Een 
gesprekje met Johan Boonen 
die Sapphoge dichten vertaalt, 
polsstokspringen, de achter
grond van het Noord-Ierse konr 
flikt. En als maandelijks open
baar kunstgezicht : Louis-Paul 
Boon. 

Op een perskonferentie start
te « 15-18 » zijn toneel als twee

de van de drie fazen want bin
nen enkele tijd komen ook de 
« 15-18 »-reizen op de markt. 

Zijn wij een beetje terughou
dend wat betreft het tijdschrift 
voor het toneel zijn wij volledig 
gewonnen. 

Volgens de organisatoren wil 
teater « 15-18 » eigen toneel 
brengen voor die bepaalde leef
tijdsgroep die op dit ogenblik 
een potentieel van meer dan 
een kwart miljoen eenheden 
telt. Om een heleboel reden 
komt deze groep, althans vol
gens « 15-18 » niet aan haar 
trekken. Want — en dat is meer 
dan juist — de schouwburgen 
zijn materieel in de onmoge
lijkheid om deze groep met een 
konstant wisselde karakter van 
een aangepast repertoire te 
voorzien, te meer daar de aan
vraag vrij groot is. Dat wil 
« 15-18 » overbruggen door met 
een eigen teater naar de jeug
digen toe te gaan. 

Die grote groep van jeugdige 
toneel-konsumenten zit in een 
eigen denkwereld die gezien de 
samenleving van vandaag in 
voortdurende beweging is. De 
mensen die toneel « 15-18 » zul
len vormen werden zo uitgeko-

boon en daens 

De stad Aalst heeft ver
leden week op nogal aca
demische wijze Louis-Paul 
geprijsd en geprezen om zijn 
« Pieter Daens of hoe in de 
negentiende eeuw de arbei
ders van Aalst vochten te
gen armoede en onrecht. ». 
Dat Boon met de Dirk Mar-
tensprijs werd bedacht, kan 
nauwelijks iemand verwon
deren : Boon die met Pieter 
Daens nog maar eens een 
kanjer van een boek ge
schreven heeft, werd 60 jaar 
geleden geboren in dit Aalst 
dat vandaag erkent dat het 
een heel, heel groot stuk van 
zijn faam dankt aan de 
thans vereeuwigde binding 
Daens-Boon. 

Paul De Wispelare, als 
spreker aangekondigd, was 
er niet bij, In zijn plaats 
sprak Gerrit Borgers. Hij 
bracht dankwoorden en hul
deblijken mee vanuit Neder
land, hij vertelde markante 
bijzonderheden uit de tijd 
toe hij via Gaston Burssens 
in kontakt kwam met Louis-
Paul Boon. Borgers zei te
recht dat hij het zinvoller 
vond op een avond als deze 
bij anekdotes te vertoeven, 
liever dan het grote belang 
van literaire reus Boon te 
willen bewijzen. 

Vóór Borgers het woord 
nam, hernam Willem M. 
Roggeman nog eens heel 
uitvoerig wat hij in de voor
bij dagen reeds in een paar 
bladen had bewezen : een 
indrukwekkende Boon die 
de krachttoer heeft uitge
haald om een hele maat
schappij en een lange perio
de van meer dan een halve 
eeuw weer tot leven te bren
gen. Roggeman kondigde 

ook aan dat nu vrijwel alle 
letterkundige verenigingen 
in Vlaanderen en Nederland 
Louis-Paul Boon als enige 
kandidaat voor de Nobel
prijs zullen voordragen. 

De akademische zitting 
werd opgeluisterd met steen-
goede luisterliederen (ge-
engageerde en ook zuiver 
poëtische) met tussenin een 
reeks totaal verkeerd opge
zette kommentaren. Ver
keerd omdat het toch wat 
naïef is te menen dat de ge
vierde Boon en de aanwezi
ge vrienden en bewonde
raars het maatschappelijk 
engagement zullen willen 
identificeren met enkele 
platgelopen gemeenplaatsen 
en wat stoute uitdrukkin
gen die al lang niet meer 
tabou zijn. 

Naast de burgemeester, 
schepenen en raadsleden 
van Aalst (onder wie VU-
mandatarissen De Neve, 
Coudron, Blommaert en De 
Brul), merkten wij tijdens 
de zitting op : Arbeiderspers-
Querido directeur Kuipers 
(Amsterdam), de letterkun
digen Gaston Durnez, Fer-
nand Auwera en Julien We-
verbergh. 

Over de straks 60-jange 
Boon en over het grootse 
Pieter Daens zullen wij in 
dit blad over kort uitvoerig 
handelen. En misschien zul
len wij dat over een jaar 
opnieuw moeten doen. Want 
dat niet Hugo Claus, maar 
Louis-Paul Boon de volgen
de Staatsprijs voor het pro
za binnenhaalt, betwijfelt 
vandaag niemand meer. 

frans-jos verdoodt 

zen omdat zij door beroepsbe
zigheden met hun teateraktivi-
teit en onderwijsbinding be
stendig in kontakt staan met 
de jeugd. Dat is maar best ook 
want wat voor zin heeft het to
neel te brengen dat ofwel niet 
aangepast is, onder de maat zit 
of d'er boven. De polsslag van 
de jeugd, die vandaag zus kan 
kloppen en morgen zo blijven 
begrijpen, eist een voortdurend 
kontakt met de jonge mensen
wereld. Mede om de praktische 
problemen van verplaatsings
kosten enz. uit de weg te rui
men wil teater « 15-18 » de 
jeugd in een haar vertrouwd 
milieu gaan opzoeken. De orga
nisatoren wensten er graag de 
nadruk op te leggen dat hun 
teater zowel mentaal als tech
nisch mobiel wenst te zijn en 
te blijven om zo te kunnen vol
doen aan de sterk wisselende 
noden en verlangens van die 
leeftijdsgroep. 

Wij geloven de artistieke lei
ding van teater «15-18 ». Hun 
beginselen lijken ons eerlijk, 
het zijn trouwens ook de enige 
geldende kriteria om aan goed 
en boeiend en zich steeds ver
nieuwend jeugdtoneel te doen. 

Elke school met een mini
mum aan uitrusting wat zaal 
en toneelmogelijkheden betreft 
kan teater « 15-18 » ontvangen, 
met een minimum van 250 toe
schouwers en met 50 fr. kijk
geld. 

Teater « 15-18 » pakt, voorlo
pig, met twee produkties uit. 
« Elkerlijk », een beetje on
vermijdelijk bij het school
gaand volkje en « Voorlopig 
vonnis » van Jozef Van Hoeck. 

Beide werken zullen echter 
op een manier gebracht worden 
die totaal van hun sterk histo
rische gebondenheid zullen ont
daan worden. « Elkerlijk » zal 
van vandaag zijn, want « Elker
lijk » heeft een tijdsoverschrij-
dende inhoud dat heden te da
ge een beste illustratie is van 
de mens met zichzelf in kon-
flikt. Het stuk zal ook regelma
tig onderbroken worden met 
alle middelen die vandaag ter 
beschikking zijn, chanson bv. 
om de, geërbiedige, oorspronke
lijke tekst ahw nog sterker te 
maken. 

« Voorlopig vonnis » is een 
werk dat « op het schoolpro
gramma staat ». Het kan dan 
ook in klasverband voorbereid 
worden en achteraf met of zon
der akteurs besproken en uit-
gerafeld worden. 

« 15-18 » heeft voor februari 
reeds een druk bezet program
ma. Vijf voorstellingen in het 
Gentse, een voorstelling in 
Boom en twee in Neerpelt tel
kens met « Voorlopig vonnis ». 
« Elkerlijk » gaat begin maart 
in premiere. 

Alle inlichtingen teater 
« 15-18 », Centrumgalerij, Blok 
1, 1000 Brussel, tel. 02/127269. 

Wij menen echt dat dit tea
ter wat nieuws kan brengen in 
de wereld van het jongerento-
neel, dat een hele boel nieuwe 
perspektieven voor de jeugd 
open gegooid zullen worden en 
dat lijkt ons toch wel belang
rijk. Wij wensen de artistieke 
leiding, Hugo Meert en Johan 
Decaluwe heel veel sukses en 
voldoening met hun onderne
ming. (m.v.1.). 

K-post 
• Tot 16 februari stellen ür-
hain Crapé en Guido Mariman 
resp. keramiek en grafiek ten 
toon in de kunstgalerij Lede-
ganck, Boelare 15 te Eeklo. Da
gelijks van 14.30 u tot 19 u., 
's maandags gesloten. 

• De Peter Stuyvesant-kolek-
tie « Ruimtetijdkunst » die 
reeds te Brussel te zien was 
wordt thans ook te Gent ten
toongesteld in het museum voor 
Schone Kunsten, Citadelpark te 
Gent tot 5 maart, dagelijks van 
9 tot 12 en van 14 tot 17 u. 

• Co Westerik, van wie thans 
tot 27 februari in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brus
sel werk is tentoongesteld, 
werd in 1924 te Den Haag gebo
ren en bezocht er de Konink
lijke Akademie voor beeldende 
kunsten, waar hij thans leraar 
is. Het gaat om een retrospek-
tieve van schilderijen, akwarel-
len en tekeningen. Westerik 
wordt omschreven als een rea
listisch schilder, vermengd met 
sivnboliek. 

• De maand februari in de 
Beursschouwburg vertoont op 
de affiche : Brusselse mario
netten met « Pitje de Duud op 
schok » door en met Jan van
den Broeck, die ook « Meer dan 
50 jaar op de planken » presen
teer. Verden : kleinkunstpro-
gramma « Effe proeve », pro-
vinciaal toneeltornooi ; « Man
neke Maan en de toverlan-
taarn » (Garage teater Suske-
wiet) ; English Comedy Club ; 
« De Zondagswandeling » van 
Georges Michel : een VTB-kon-
cert ; « Huis Clos » van J.P. 
Sartre, nadere inlichtingen : 
tel. 02/11.25.25 of 13.70.99, Au
gust Ortsstraat 22, 100 Brussel. 

• « Vlaanderen » publiceerde 
onlangs zijn resterende afleve
ringen in de jaargang 1971 — 
waarin vooral het nummer 
(iKerkbouw in Vlaanderen nü» 
opviel door zijn originaliteit en 
en de veelzijdige benadering 
van de boeiende problemen 
omtrent de hedendaagse kerk-
architektuur — en kondigde 
meteen de jaargang 1972 aan. 
Ingezet wordt met een num
mer over en omheen twee be
langrijke Vlaamse kunstenaars: 
het artistiek broederpaar Karel 
en Gustaaf Van de Woestijne. 
Maart-april brengt een afleve
ring over aktuele Vlaamse 
schilderkunst (in het raam van 
de Felix De Boeckprijs). In 
mei-juni volgt dan « Een reis 

naar Sint-Jakob van Compos-
' tella ». Vervolgens een katOr 

loognummer i.v.m. de tentoon^ 
stelling « Vlaamse houtsnij-
kunst » (Oostende, oogst-sept. 
1972) en een aflevering over 
« De Symbiose in de Kunsten » 
(sept.-okt.). De jaargang besluit 
met een grandioos opgezet 
nummer over « Rococo-orgels 
in Vlaanderen » (nov.) en het 
CVKV-jaarboek 1972 (dec). Bij 
het orgelnummer zal zeer waar
schijnlijk een LP worden uit
gegeven (30 cm., 30 t/m., 2 x 
20 minuten speelduur) met or
gelmuziek uit de Rococotijd, 
gespeeld door Kamiel D'Hooge 
op de in de aflevering behan
delde historische orgels. Deze 
plaat zal maksimum 100 frank 
kosten ; er kan ingeschreven 
worden bij : Administratie 
« Vlaanderen », Stationstraat, 
47A, 8800 Roeselare (een gele 
briefkaart volstaat). 

Abonnementsprijs « Vlaande
ren » : 318 fr. (B.T.W. inkluis) 
voor 7 nrs. - giro 9576, Bank 
van Roeselare en West^Vlaanr 
deren, Roeselare (vermelden : 
Abonnement « Vlaanderen » 
1972). 

• Rudi Clark (Marcel Declerc) 
heeft van bij zijn geboorte het 
artiestenbloed in de aderen 
stromen. Zij ouders waren in 
de universiteitsstad een welbe
kend kabaretduo en het was 
met hen dat hij zijn eerste stap-
op de planken waagde. Alhoe
wel Rudi altijd van een zan
gersloopbaan heeft gedroomd, 
vond hij het geen ramp dat hij 
eerst in de kleinkunst belande 
de. Met het familietrio deed hij 
overigens een berg ervaringen 
op die hem nu als solist onge
twijfeld meer dan te pas ko
men. 

Zijn zangkwaliteiten werden 
ontdekt toen hij gevraagd werd 
een feest van een Leuvense 
jeugdklub op te luisteren. Een 
platenproducer werd zo over
donderd door de stemkracht 
van Rudi Clark dat hij hem 
stante pede een platenkontrakt 
aanbood. Een eerste plaatje 
kwam op de markt : « Eenza
me Uren — Wanneer » 

Rudi Clark staat nu zowat 
vijf jaar op de planken. Hij 
treedt op met het orkest The 
New Six en laat zich omringen 
door twee knappe en swingen
de go-go-girls « De Heidi's ». 
Nou en of ! (De weg naar nie-
mandslaan en Droog je tranen 
— Baltic nr SL 6812, nieuw op 
de markt). 
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maatschappij 

de zoveelste kaakslag 

politici houden geen rekening met de vrouwen 

Alweer is de regering' samen
gesteld uit louter mannen. 
Zelfs voor het ambt van staats
secretaris is er geen enkele 
vrouw waardig bevonden. 

Sinds het 140-jarig onzalig be
staan van de Belgische staat is 
er welgeteld één vrouw in de 
regering geweest en die werd 
er na vier jaar weer uitgewipt. 
Het zou daarenboven ondenk
baar geweest zijn, dat zij een 
ander ministerie dan dat van 
het Gezin onder haar bevoegd
heid zou gekregen hebben. 

Als deze nieuwe kaakslag zo 
hard aankomt dat er heel wat 
slapende vrouwen wakker 
schrikken, zullen wij de eerste-
minister zeer dankbaar zijn. 

Dat de weinige vrouwen in 
Parlement en Senaat solidair 
de zaal verlaten hebben ter ge
legenheid van de voorlezing 
van het regeringsakkoord, kan 
ons alleen maar verheugen. 
Frontvorming, zo hoort het ! 
Nu de vrouwenbewegingen 
overal in volle werking en gis
ting zijn, getuigt het niet pre
cies van politiek doorzicht er 
teen rekening mede te houden. 
De vrouw kan zich niet altijd 
weer opnieuw in een hoekje 
laten drukken. De reacties zul
len onvermijdelijk scherper en 
•cherper worden. 

Heel wat mannen verwijten 
ons niet genoeg bekwame vrou
wen te hebben, die daarenbo
ven te weinig op de stemmen 
Van hun seksgenoten kunnen 
rekenen. Tenslotte komt het 
hierop neer dat de man de 
vrouw verwijt wat hij zélf in 
fle loop der eeuwen van haar 
gemaakt heeft, nl. een afhanke-
^jk, onmondig wezen dat niet 
net recht gekregen heeft zelf
standig te lerew denken. En wat 
reeds eeuwen aan gang is ver
andert men niet in een paar ge
neraties. 

superwezens en 
kletskousen 

Heel de maatschappij, heel 
het levensbeeld wordt beheerst 
en geregeerd van en door man
nen Alle machtsposities en 
machtssleutels zijn in handen 
van mannen en daartegen moet 
de vrouw stormlopen. De vrouw 
die met handen en voeten ge
bonden is aan haar gezin, de 
Vrouw die geen macht heeft, 
geen financies en door niets of 
tiiemand gerugsteund wordt 
dan door haar zelf. De vrouw, 
die in het begin van deze eeuw 
nog aan de meeste universitei
ten geweigerd werd en die in 
eigen land nauwelijks 20 jaar 
stemrecht geniet. Moet de 
vrouw soms een superwezen 
zijn om dit allemaal aan te 
kunnen ? 

In « Wij » van 15-12-71 schre
ven wij een artikel onder de 
feoofding « Je vrouw staan ». 

laarin werd een oproep ge
daan aan de VU-vrouwen om 
^ch daadwerkelijk in te zetten 
in de politiek. Hierop ontvin

gen wij heel wat reakties, zo
wel mondelings als schriftelijk. 
De klachten waren vrij alge
meen en gemakkelijk te herlei
den tot het volgende : 
1) meestal worden de vrouwen 
gebruikt — of liever misbruikt 
— om postzegels te plakken, 
circulaires te vouwen en koffie 
te schenken. 
2) hun opinie wordt zelden ge
vraagd of er wordt geen reke
ning mee gehouden. 
3) de vrouw verwacht concre
te dingen en wordt teleurge
steld door zoveel nutteloze bla
bla in eindeloos durende verga
deringen, al dan niet overgoten 
met het nodige bier. 

Er wordt zo dikwijls verwe
ten aan de vrouwen dat zij 
kletkousen zijn, maar elke 
vrouw die zich op politiek ter
rein waagde, heeft moeten vast
stellen dat dit de zoveelste 
dooddoener is. Nergens wordt 
er zoveel gekletst als in de po
litiek. In alle partijen, zonder 
uitzondering, blijkt het een al-

f emeen verschijnsel te zijn dat 
e man doodgraag zichzelf 

hoort spreken en honderd woor
den gebruikt als er tien vol
staan. 

Wie zei ook weer dan vrou
wen kletskousen waren ? 

verstikte pogingen 

Een bepaalde dame schreef 
ons dat zij op zekere dag be
sloot zich in te zetten voor de 
VU. Wij halen dit voorbeeld 
bijzonder aan omdat het zo fla
grant is. Buiten haar eigen per
soon, had zij tijd, geestdrift en 
een wagen ter beschikking. 
Wat wil men nog meer ? 

Wel, het eerste wat men haar 
vroeg was : « waar is je man 
en waarom komt hij niet ? ». 
Die man was toevallig een 
vreemdeling met alle begrip 
voor de VU. Niemand heeft ooit 
haar studies of hobbies ge
vraagd. Na enkele vergaderin
gen stelde zij vast dat het heel 
wat minder interessant was, 
dan zij zich voorgesteld had. 
Toen ze tenslotte toch een op
dracht kreeg bestond deze uit 
het klassieke postzegels plak
ken en circulaires vouwen. 
Nooit werd er naar haar opinie 
gevraagd. Ze werd alleen maar 
geduld als « aanhangsel van 
haar man ». Ook deze vrouw 
is van mening dat diegenen die 
het aandurven vlug ontmoedigd 
worden. De brief werd beslo
ten met de overtuiging dat er 
genoeg vrouwen geïnteresseerd 
zijn in de politiek, maar dat — 
ook in de VU — de mentaliteit 
van de mannen derwijze is, dat 
zij vele pogingen van meetaf 
aan verstikken. 

kongresbesluiten 1969 

In de kongresbesluiten 1969 
van de VU staat er te lezen dat 
men rekening dient te houden 
met de vrouw « uitgaande van 
haar concrete levenssituatie ». 
Wat verstaat men eigenlijk 
daaronder ? Is er één politieker 
die er begrip voor oplevert ? 
Op papier natuurlijk wel, maar 
wij bedoelen in de harde prak
tijk. 

Of een man veel of weinig 
kinderen heeft, of hij moeilijke 
bejaarden in huis heeft of niet, 
of hij zieke of gehandikapte 
kinderen heeft, het vormt alle
maal geen beletsel voor zijn 
ambitie. Hij verlaat het huis 
voor zijn vergadermgen in de 
rustige wetenschap dat zijn 
vrouw het wel allemaal bered
dert. Kan de vrouw zich het
zelfde veroorloven ? En intus-
sentijd wordt er over de meest 
vrouwelijke aangelegenheden 
op de meest mannelijke wijze 
beslist. 

stalen zenuwen 

Het is een opvallend feit, dat 
vooral vrouwen met een min 
of meer groot gezin belangstel
ling hebben voor de politiek. 
Het zijn juist diegenen die een 
en ander aan den lijve onder
vonden hebben. Deze vrouw 
gaat niet zo maar naar een ver
gadering. Haar zorgen verge
zellen haar en het ingeboren 
verantwoordelijkheidsgevoel te
genover het gezin, achtervolgt 
haar eveneens. Wij zijn over
tuigd dat weinige vrouwen zul
len tegenspreken, dat het pre
cies niet altijd de kinderen zijn 
die een beletsel vormen voor 
de vrije ontplooiing. Beseft de 
man wel eens hoe veeleisend 
hij kan zi-jn en hoeveel zorgen 
hij behoeft ? Denkt men er 
ooit aan dat de vrouw elke 
maand geplaagd zit met een fy
sische onaangenaamheid, waar
van er velen heel wat last heb
ben ? Het staat natuurlijk niet 
netjes daarover te praten, maar 
behoort het soms niet even 
goed tot de concrete levenssi
tuatie van de vrouw ? Eens dat 

zij in de politieke schijnwer
pers komt te staan verwacht 
men van de vrouw — als zeld
zaam dier — dubbel zoveel als 
van de man. Wanneer een man 
in de politieke arena zwijgt of 
een flater begaat, valt dit heel 
wat minder op. Niet bij de 
vrouw op wie alle banbliksems 
terecht komen en die in het 
bezit moet zijn van een reuze
dosis verstand, energie, dyna
misme en vooral stalen zenu
wen. 

Over een man van 50 jaar 
zegt men dat het een « jonge 
politieker » is. Een vrouw van 
dezelfde leeftijd wordt bij de 
« ouwe taarten » geklasseerd. 
Wij schreven het reeds vroeger, 
de vrouw heeft zelfs niet het 
recht van rustig oud te wor
den. Ook dat wordt haar kwa
lijk genomen. Met alles en nog 
wat moet de vrouw rekening 
houden. Men verlangt inder
daad van haar een superwezen 
te zijn. Dat alleen de allersterk-
sten meekunnen, hoeft geen be
toog. En dan maar verwonderd 
te zijn dat de vrouw politiek zo 
moeilijk te benaderen valt, 
wanneer het haar zo oneindig 
zwaar gemaakt wordt. 

vrouwen vluchten niet 

Onder deze hoofding ver
scheen er in een gekende 
Vlaamse krant een bericht over 
vluchtmisdrijf. De Duitse psy
choloog Helmut Dodt heeft nar 

de werkelijkheid van de fictie 

huguette d.b. 

Natuurlijk heb je al gedacht « Er gebeurt nooit iets ! » 
en dan zucht je van verveling en tenslotte ga je maar 
vol overgave naar een detective-story op teevee kijken. 
En toch... de werkelijke gebeurtenissen overtreffen dik
wijls de meest adembenemende romans, de onwaarschijn
lijkste films. 
Je hebt daar 'n koffermoord-met-politieke achtergrond in 
Brussel, échter dan de griezeligste Sherlock Holmes, en 
wat gebeurt er daar allemaal in Limburg ? In Duitsland 
krijg je sensationele bankovervallen met schietpartijen 
die herinneren aan Chicago uit de twintiger jaren en met 
wilde achtervolgingen, en alles krijg je, netjes gefotogra
feerd en verfilmd 's avonds bij het teeveenieuws, dat zo 
sadistischer uitvalt dan de keihardste Mannix. 
In hetzelfde Duitsland trekt een bende anarchisten langs 
de gestroomlijnde autostrades, en ontvoeren gewiekste 
gentlemen(?)-gangsters een schatrijke selfmade-koopman. 
Als in Londen een spionage-affaire op de proppen komt, 
dan moet de regering van her Masjesty ineens een hele 
ambassade beleefd verzoeken het land te verlaten... aan 
onze kust ontdek je daar een verlaten auto op 't strand... 
hoorde die niet toe aan een Russisch diplomaat ? Die in 
New-York verschijnt en dan weer in Washington ver
dwijnt ? Verhalen om Simenon en Agatha Christie bleek 
van nijd hun manuscripten te laten weggooien. 
En aan de Azuren Kust lopen leuke actricetjes met an
derhalve kilo marihuana in de politieval, net als die keu
rige heer van de Franse geheime dienst in de Verenigde 
Staten, want in Parijs werken gevaarlijker kerels dan 
zekere James Bond. 
Horen we daar niet over een zwendelaffaire met adver
tenties en gebeurt dat niet in ons eigen, deftige Vlaamse 
land ? Je kan je zo afvragen of de uitgeslapen telefoon
helden soms lessen namen bij Elsschots Boorman. En 
soms, als je de ministers hoort praten, vergelijk je met 
die goeie Pieter Bas, al is het geesteskind van de onna
volgbare Bomans zoveel menselijker dan de matadoren 
uit onze werkelijke politieke arena. 
Er gebeurt zoveel : herinneren jullie zich Mowgli ? Nu en 
dan ontdekken ze werkelijke wolfskinderen in de rimboe. 
En leest die vlijtige tiener van jou zo'n sullig meisjesboek 
« voor dertien en ouder » over vlotte jonge dames die 
zich een weg door de Zuidamerikaanse jungle moeten 
banen ? En denk je dan geërgerd : « Wat een nonsens » ? 
Een vliegtuig stort neer in het Peruviaans oerwoud... één 
overleeft de ramp, bouwt zich een vlot, zwalpt over de 
schuimende rivieren en belandt tenslotte, uitgeput maar 
springlevend, in de bewoonde wereld. Juliane is zeventien
jaren sterk en dank zij het levenswerk van haar ouders 
gewend aan het groene duister en de dierengeluiden op 
de achtergrond. 

.Misschien hou je niet van g^ote avonturen, omdat je 
de tragiek achter de schermen vermoedt. En toch en 
toch denk je dikwijls weer : « Er gebeurt nooit iets ! » en 
dan graai je naar de griezeligste detectiveroman, kijk je 
naar de avontuurlijkste teeveefilm .. 

melijk een ernstige studie aan 
vluchtmisdrijf gewijd. Van 384 
bekende gevallen werden er 
320 opgelost. Geen enkele 
vluchteling was een vrouw. De 
meeste mannen verloren het 
hoofd, niet alleen wegens dron
kenschap, maar ook o.a. omdat 
er een stiekem vriendinnetje in 
de wagen zat. De psycholoog 
verklaarde dat de vrouw én als 
vrouw én als moeder zo ge
woon is verantwoordelijkheid 
te _dragen, dat zij niet zo snel 
het noorden zal verliezen. 

Geldt dit niet even goed in de 
politiek ? Mag de vraag niet 
gesteld worden of er met de 
vrouw in de pohtiek niet heel 
wat minder politieke vlucht
misdrijven zouden gebeuren ? 

Er staan meer vrouwen klaar 
om dit te bewijzen dan de man 
vermoedt ! 

hilda uytterhoeven 
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met teater 15-18 

naar vernieuwd jeugdtoneel ? 

Een paar weken terug brach
ten wij u het geboortebericiht 
van « 15-18 », het nieuwe jon-
gerenmaandblad. Wij hebben 
toen onomwonden onze mening 
gezegd en onze vrees geuit over 
een iets te oppervlakkige bena
dering van de onderwerpen. 
Deze bemerking herhalen wij 
opnieuw bij het zien van num
mer twee dat zopas uitkwam. 
Ondanks alles blijven wij 
< 15-18 » krediet geven omdat 
het tijdschrift met de tijd en 
met de inspraak van vijftien-
achtieners zichzelf heelwat kan 
verbeteren. Dit maal te lezen : 
een gesprek met een beeldhou
wer over het nieuwe Parijs, een 
paar uittreksels van liedjes van 
Vermandere, wat show, spiona
ge in de tuimte. Een inleidend 
stuk over het parlement met de 
dubbelzinnige ondertitel : de 
Wetstraat hangt scheef. Een 
gesprekje met Johan Boonen 
die Sapphogedichten vertaalt, 
polsstokspringen, de achter
grond van het Noord-Ierse koiv-
flikt. En als maandelijks open
baar kunstgezicht : Louis-Paul 
Boon. 

Op een perskonferentie start
te « 15-18 » zijn toneel als twee

de van de drie fazen want bin
nen enkele tijd komen ook de 
a 15-18 »-reizen op de markt. 

Zijn wij een beetje terughou
dend wat betreft het tijdschrift 
voor het toneel zijn wij volledig 
gewonnen. 

Volgens de organisatoren wil 
teater « 15-18 » eigen toneel 
brengen voor die bepaalde leef
tijdsgroep die op dit ogenblik 
een potentieel van meer dan 
een kwart miljoen eenheden 
telt. Om een heleboel reden 
komt deze groep, althans vol
gens « 15-18 » niet aan haar 
trekken. Want — en dat is meer 
dan juist — de schouwburgen 
zijn materieel in de onmoge
lijkheid om deze groep met een 
konstant wisselde karakter van 
een aangepast repertoire te 
voorzien, te meer daar de aan
vraag vrij groot is. Dat wil 
« 15-18 » overbruggen door met 
een eigen teater naar de jeug
digen toe te gaan. 

Die grote groep van jeugdige 
toneel-konsumenten zit in een 
eigen denkwereld die gezien de 
samenleving van vandaag in 
voortdurende beweging is. De 
mensen die toneel « 15-18 » zul
len vormen werden zo uitgeko-

boon en daens 

De stad Aalst heeft ver
leden week op nogal aca
demische wijze Louis-Paul 
geprijsd en geprezen om sdjn 
« Pieter Daens of hoe in de 
negentiende eeuw de arbei
ders van Aalst vochten te
gen armoede en onrecht. ». 
Dat Boon met de Dirk Mar-
tensprijs werd bedacht, kan 
nauwelijks Iemand verwon
deren : Boon die met Pieter 
Daens nog maar eens een 
kanjer van een boek ge
schreven heeft, werd 60 jaar 
geleden geboren in dit Aalst 
dat vandaag erkent dat het 
een heel, heel groot stuk van 
zijn faam dankt aan de 
thans vereeuwigde binding 
Daens-Boon. 

Paul De Wispelare, als 
spreker aangekondigd, was 
er niet bij. In zijn plaats 
sprak Gerrit Borgers. Hij 
bracht dankwoorden en hul
deblijken mee vanuit Neder
land, hij vertelde markante 
bijzonderheden uit de tijd 
toe hij via Gaston Burssens 
m kontakt kwam met Louis-
Paul Boon. Borgers zei te
recht dat hij het zinvoller 
vond op een avond als deze 
bij anekdotes te vertoeven, 
liever dan het grote belang 
van literaire reus Boon te 
willen bewijzen. 

Vóór Borgers het woord 
nam, hernam Willem M. 
Roggeman nog eens heel 
uitvoerig wat hij in de voor
bij dagen reeds in een paar 
bladen had bewezen : een 
indrukwekkende Boon die 
de krachttoer heeft mtge-
haald om een hele maat
schappij en een lange perio
de van meer dan een halve 
eeuw weer tot leven te bren
gen Roggeman kondigde 

ook aan dat nu vrijwel alle 
letterkundige verenigingen 
in Vlaanderen en Nederland 
Louis-Paul Boon als enige 
kandidaat voor de Nobel
prijs zullen voordragen. 

De akademische zitting 
werd opgeluisterd met steen-
goede luisterliederen (ge-
engageerde en ook zuiver 
poëtische) met tussenin een 
reeks totaal verkeerd opge
zette kommentaren. Ver
keerd omdat het toch wat 
naïef is te menen dat de ge
vierde Boon en de aanwezi
ge vrienden en bewonde
raars het maatschappelijk 
engagement zullen willen 
identificeren met enkele 
platgelopen gemeenplaatsen 
en wat stoute uitdrukkin
gen die al lang niet meer 
tabou zijn. 

Naast de burgemeester, 
schepenen en raadsleden 
van Aalst (onder wie VU-
mandatarissen De Neve, 
Coudron, Blommaert en De 
Brul), merkten wij tijdens 
de zitting op : Arbeiderspers-
Querido directeur Kuipers 
(Amsterdam), de letterkun
digen Gaston Durnez, Fer-
nand Auwera en Julien We-
verbergh. 

Over de straks 60-jarige 
Boon en over het grootse 
Pieter Daens zullen wij in 
dit blad over kort uitvoerig 
handelen. En misschien zul
len wij dat over een jaar 
opnieuw moeten doen. Want 
dat niet Hugo Claus, maar 
Louis-Paul Boon de volgen
de Staatsprijs voor het pro
za binnenhaalt, betwijfelt 
vandaag niemand meer. 

frans-ios verdoodt 

zen omdat zij door beroepsbe
zigheden met hun teateraktivi-
teit en onderwijsbinding be
stendig in kontakt staan met 
de jeugd. Dat is maar best ook 
want wat voor zin heeft het to
neel te brengen dat ofwel niet 
aangepast is, onder de maat zit 
of d'er boven. De polsslag van 
de jeugd, die vandaag zus kan 
kloppen en morgen zo blijven 
begrijpen, eist een voortdurend 
kontakt met de jonge mensen
wereld. Mede om de praktische 
problemen van verplaatsings
kosten enz. uit de weg te rui
men wil teater « 15-18 » de 
jeugd in een haar vertrouwd 
milieu gaan opzoeken. De orga
nisatoren wensten er graag de 
nadruk op te leggen dat hun 
teater zowel mentaal als tech
nisch mobiel wenst te zijn en 
te blijven om zo te kunnen vol
doen aan de sterk wisselende 
noden en verlangens van die 
leeftijdsgroep. 

Wij geloven de artistieke lei
ding van teater «15-18 ». Hun 
beginselen lijken ons eerlijk, 
het zijn trouwens ook de enige 
geldende kriteria om aan goed 
en boeiend en zich steeds ver
nieuwend jeugdtoneel te doen. 

Elke school met een mini
mum aan uitrusting wat zaal 
en toneelmogelijkheden betreft 
kan teater « 15-18 » ontvangen, 
met een minimum van 250 toe
schouwers en met 50 fr. kijk
geld. 

Teater « 15-18 » pakt, voorlo
pig, met twee produkties uit. 
« Elkerlijk », een beetje on
vermijdelijk bij het school
gaand volkje en « Voorlopig 
vonnis » van Jozef Van Hoeck. 

Beide werken zullen echter 
op een manier gebracht worden 
die totaal van hun sterk histo
rische gebondenheid zuUen ont
daan worden. « Elkerlijk » zal 
van vandaag zijn, want « Elker
lijk » heeft een tijdsoverschrij-
dende inhoud dat heden te da
ge een beste illustratie is van 
de mens met zichzelf in kon-
flikt. Het stuk zal ook regelma
tig onderbroken worden met 
alle middelen die vandaag ter 
beschikking zijn, chanson bv. 
om de, geërbiedige, oorspronke
lijke tekst ahw nog sterker te 
maken. 

« Voorlopig vonnis » is een 
werk dat « op het schoolpro
gramma staat ». Het kan dan 
ook in klasverband voorbereid 
worden en achteraf met of zon
der akteurs besproken en uit-
gerafeld worden. 

« 15-18 » heeft voor februari 
reeds een druk bezet program
ma. Vijf voorstellingen in het 
Gentse, een voorstelling in 
Boom en twee in Neerpelt tel
kens met « Voorlopig vonnis ». 
« Elkerlijk » gaat begin maart 
in premiere. 

Alle inlichtingen teater 
« 15-18 », Centrumgalerij, Blok 
1, 1000 Brussel, tel. 02/127269. 

Wij menen echt dat dit tea
ter wat nieuws kan brengen in 
de wereld van het jongerento-
neel, dat een hele boel nieuwe 
perspektieven voor de jeugd 
open gegooid zullen worden en 
dat lijkt ons toch wel belang
rijk. Wij wensen de artistieke 
leiding, Hugo Meert en Johan 
Decaluwe heel veel sukses en 
voldoening met hun onderne
ming. (m.v.1.). 

K-post 
• Tot 16 februari stellen TJr-
bain Crape en Guido Mariman 
resp. keramiek en grafiek ten 
toon in de kunstgalerij Lede-
ganck, Boelare 15 te Eeklo. Da
gelijks van 14.30 u tot 19 «., 
's maandags gesloten. 

• De Peter Stuyvesant-kolek-
tie « Ruimtetijdkunst » die 
reeds te Brussel te zien was 
wordt thans ook te Gent ten
toongesteld in het museum voor 
Schone Kunsten, Citadelpark te 
Gent tot 5 maart, dagelijks van 
9 tot 12 en van 14 tot 17 u. 

• Co Westerik, van wie thans 
tot 27 fehrvxtri in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brus
sel werk is tentoongesteld, 
werd in 1924 te Den Haag gebo
ren en bezocht er de Konink
lijke Akademie voor beeldende 
kunsten, waar hij thans leraar 
is. Het gaat om een retrospek-
tieve van schilderijen, akwarel-
len en tekeningen. Westerik 
wordt omschreven als een rea
listisch schilder, vermengd met 
simboliek. 

• De maand februari in de 
Beursschouwburg vertoont op 
de affiche : Brusselse mario
netten met « Pitje de Duud op 
schok » door en met Jan van
den Broeck, die ook « Meer dan 
50 jaar op de planken » presen
teer. Verden : kleinkunstpro-
gramma « Effe proeve », pro
vinciaal toneeltornooi ; « Man
neke Maan en de toverlan-
taarn » (Garage teater Suske-
wiet) ; English Comedy Club ; 
« De Zondagswandeling » van 
Georges Michel ; een VTB-kon-
cert ; « Huis Clos » van J.P. 
Sartre, nadere inlichtingen : 
tel. 02/11.25.25 of 13.70.99, Au
gust Ortsstraat 22, 100 Brussel. 

• « Vlaanderen » publiceerde 
onlangs zijn resterende afleve
ringen in de jaargang 1971 — 
waarin vooral het nummer 
«Kerkbouw in Vlaanderen nü» 
opviel door zijn originaliteit en 
en de veelzijdige benadering 
van de boeiende problemen 
omtrent de hedendaagse kerk-
architektuur — en kondigde 
meteen de jaargang 1972 aan. 
Ingezet wordt met een num-
mer over en omheen twee be
langrijke Vlaamse kunstenaars: 
het artistiek broederpaar Karel 
en Gustaaf Van de Woestijne 
Maart-apnl brengt een afleve
ring over aktuele Vlaamse 
schilderkunst (in het raam van 
de Felix De Boeckprijs). In 
mei-juni volgt dan « Een reis 

naar Sint-Jakob van Compos-
' tella ». Vervolgens een katOr 

loognummer i.v.m'. de tentoorv-
stelling « Vlaamse houtsnij' 
kunst » (Oostende, oogst-sept. 
1972) en een aflevering over 
« De Symbiose in de Kunsten » 
(sept.-okt). De jaargang besluit 
met een grandioos opgezet 
nummer over « Rococo-orgels 
in Vlaanderen » (nov.) en het 
CVKV-jaarboek 1972 (dec). Bij 
het orgelnummer zal zeer waar
schijnlijk een LP worden uit
gegeven (30 cm., 30 t/m., 2 x 
20 minuten speelduur) met or
gelmuziek uit de Rococotijd, 
gespeeld door Kamiel D'Hooge 
op de in de aflevering behan
delde historische orgels. Deze 
plaat zal maksimum 100 frank 
kosten ; er kan ingeschreven 
worden bij : Administratie 
« Vlaanderen », Stationstraat, 
47A, 8800 Roeselare (een gele 
briefkaart volstaat). 

Abonnementsprijs « Vlaande
ren » ; 318 fr. (B.T.W. inkluis) 
voor 7 nrs. - giro 9576, Bank 
van Roeselare en West-Vlaarir 
deren, Roeselare (vermelden : 
Abonnement « Vlaanderen » 
1972). 

• Rudi Clark (Marcel Declerc) 
heeft van bij zijn geboorte het 
artiestenbloed in de aderen 
stromen. Zij ouders waren in 
de universiteitsstad een welbe
kend kabaretduo en het was 
met hen dat hij zijn eerste stap-
op de planken waagde. Alhoe
wel Rudi altijd van een zan
gersloopbaan heeft gedroomd, 
vond hij het geen ramp dat hij 
eerst in de kleinkunst beland
de. Met het familietrio deed hij 
overigens een berg ervaringen 
op die hem nu als solist onge
twijfeld meer dan te pas ko
men. 

Zijn zangkwaliteiten werden 
ontdekt toen hij gevraagd werd 
een feest van een Leuvense 
jeugdklub op te luisteren. Een 
platenproducer werd zo over
donderd door de stemkracht 
van Rudi Clark dat hij hem 
stante pede een platenkontrakt 
aanbood. Een eerste plaatje 
kwam op de markt : « Eenza
me Uren — Wanneer ». 

Rudi Clark staat nu zowat 
vijf jaar op de planken. Hij 
treedt op met het orkest The 
New Six en laat zich omringen 
door twee knappe en swingen
de go-go-girls « De Heidi's ». 
Nou en of ! (De weg naar nie-
mandslaan en Droog je tranen 
— Baltic nr SL 6812, nieuw op 
de markt). 
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tee-vee 
veertig procent 

Kan van deze kersverse rege
ring uiteraard nog niet gezegd 
worden dat zij al van veel ini
tiatieven blijk heeft gegeven, 
dan kunnen wij tooh alvast met 
de jongste Magesienuitzending 
l^eamen dat zij de teeveekijkers 
niet onberoerd laat. 

Wij bedoelen hiermee niet 
een aantal ministeriële koppen 
die voor cartoonisten zeer dank
bare onderwerpen zijn, maar 
wel de onlangs bekendgemaak
te verhoging van het kijk- en 
luistergeld. 

Met eventjes veertig procent. 
Zeer ruw geschat — presieze 
bedragen zijn immers nog niet 

bekend — zou dit betekenen 
dat het gekombineerde kijk- en 
luistergeld van 960 tot 1350 fr. 
zou verhoogd worden. 

Voorstanders van deze onge
twijfeld weinig populaire maat
regel kunnen zeker en vast en
kele steekhoudende argumen
ten aanhalen. Vooreerst zullen 
zij aantonen dat de kijk- en 
luisterbelasting — want dat is 
het tenslotte — al ettelijke ja
ren ongewijzigd en niet eens 
geïndekseerd was. Verder zul
len zij er zeker op wijzen dat 
het gebruik van radio en teevee 
toch evenveel mag kosten als 
een abonnement op een dag
blad. Wie dagelijks een krantje 
koopt, moet daar ook jaarlijks 
ruim vijftienhonderd frank aan 
spenderen. 

Maar het grootste argument 
dat de verdedigers van de rege
ringsmaatregel zullen aanhalen, 
houdt helemaal geen steek. Zij 
zullen immers niet nalaten met 
handen en voeten aan te tonen 
dat goede programma's maken 
heel veel geld kost. 

Jarenlange ervaring in de 
teeveejournalistiek doet ons na
tuurlijk inzien dat televisie en 
radio maken inderdaad dure 
aangelegenheden zijn. Maar 
hiermee is de kous dan ook af. 
Telkens in Belgiè een program
ma unaniem slecht wordt be
vonden klinkt steevast het zelf
de onbenullige wederwoord van 
de BRT : geef ons meer geld en 
wij maken betere programma's. 
En dit precies is een flagrante 
onwaarheid. 

De grootste kleurenproduktie wordt op dit ogenblik gedraaid door 
de Frans-Zwitserse televisie met medewerking van de Bayerische 
Rundfunk. Eddie Constantine speelt de hoofdrol. Het wordt een 

harde zaak, Constantine waardig... 

advertent ie 

Croot 
Kruiden 

Kookboek 

Wat elke huisvrouw allemaal met krulden en specerijen kan doen om haar 
gerechten tot ongekende delicatessen te maken, vertelt dit omvangrijke 
kruidenkookboek op smakelijke wijze. Na een uitgebreid overzicht van de 
kruiden en specerijen en het gebruik ervan, volgen ruim 600 recepten die 
allemaal zo lekker zijn, dat u ze beslist wilt proberen. U leert hoe kruiden 
u kunnen helpen bij het verfijnen van pikante hapjes en voorgerechten, 
soepen, eiergerechten, visgerechten, vlees, gevogelte, macaroni en spa
ghetti, sauzen, groentes, brood, taart en cake, koekjes, dranken, nage
rechten, souffles, salades en ga zo maar door. 

Ruim 600 heerlijke recepten uit de 
wereldkeuken der kruiden. In het 

'Nederlands bewerkt door Wina Born 
en met geestige penie keningen van 
Jo. Spier. 

Het hierbij afgebeelde, helderrood gelakte KRUIDENREK 
met twaalf potjes met leuke houten doppen in dezelfde 
rode kleur vormen een tweede aanwinst voor uw keuken. 
De potjes zijn gevuld met veel gebruikte kruiden, zoals 
dragon, kervel, anijs, selderij, dille, salie, laurier, rozemarijn, 
peterselieblad, koreander, marjolein en basilicum. 

Kruidenboek Én kruidenrek uoor ISOf 
met een waarde van F 600, als u nu lid wordt van de Nederlandse Boekenclub 

HET LIDMAATSCHAP VAN DE N.B.C. 

Dit is geheel gratis. U betaalt geen administratie- of portokosten noch 
inleggeld. 
U betaalt alléén voor het boek of de plaat die u zelf gekozen hebt. 
U hebt maar één verplichting. U moet ieder kwartaal (drie maanden) 
voor tenminste honderd vijftig frank naar eigen keuze kopen. 
VRIJE KEUZE 

ledere 3 maanden ontvangt u gratis de katalogus Gouden Uren Hieruit 
kiest u zelf het boek of de plaat die u wilt bezitten. 
U koopt dus ieder kwartaal een boek(en) of een plaat met een minimum 
waarde van Fr. 150,—. 
Voor dit kleine bedrag bouwt u uw eigen bibliotheek en discotheek op. 
WAAR HOUDT U VAN ? 

Boeiende liefde- of familieromans, harde of ontspannende lectuur? 
Oorlogsromans ? Van boeken over verre landen of volken ? Houdt U 
van populair-wetenschappelijke werken op elk gebied, die U een brede 
algemene ontwikkeling verschaffen en die ook een steun zijn voor Uw 
kinderen 7 Speciale boeken voor de huisvrouw of voor de zakenman ? 
Houdt U -van goede muziek 7 Klassieke muziek of moderne 7 
De NBC vervult Uw wensen voor dat kleine bedragje van Fr. 150 per 
3 maanden. 

SPECIALE AANBIEDING 

Wanneer u nu het goede besluit neemt lid te worden van de Neder
landse Boekenclub, ontvangt u het Groot Kruidenboek en het afgebeelde 
Kruidenrek als welkomgeschenk aan de prijs van Fr. 150,—. 

DOE U ZELF EN UW GEZIN EEN PLEZIER ZEND ONDERSTAANDE 
BON NOG VANDAAG OP EN U GENIET OOK VAN ALLE VOORDELEN 
VAN DE N B C . 

NEDERLANDSE BOEKENCLUB 
Apollostraat 150 - 2600 Berchem (Antwerpen) 
TEL : (03)21.38.16 

• Noteer mij als lid van de Nederlandse Boekenclub voor tenminste' 
een jaar aan de geldende clubvoorwaarden. Stuur mij gratis de' 
grote geïllustreerde katalogus en verder elk kwartaal het clubtiid-
schrift "GOUDEN UREN". 

• Zend mij als welkomgeschenk aan de prijs van Fr. 150,— Het Groot 
Kruidenboek en Kruidenrek. 

• Zend mij bovenstaande aanbieding niet. Ik kies zélf boeken of fono-
platen uit, na ontvangst van de katalogus "GOUDEN UREN". 

IK BETAAL 
D bij ontvangst aan de postbode. 

O Stuur mij een rekening. Ik stort binnen de 30 dagen op per 152 65 
van de Nederlandse Boekenclub. 

Naam 

Straat 

Plaats 

Handtekening. 

Met meer geld alleen zullea 
hier geen betere maar wel nog 
duurdere programma's gemaakt 
wirden. Omdat goede progranv-
ma's maken op de eerste plaats 
een kwestie van hersenen ia. 
En die zijn — wij hebben he t 
reeds tot in den treure her
haald — onvoldoende aanwezig 
bij de lieden die bij onze om
roep de lakens uitdelen. Of is 
het soms niet hemeltergend dat 
de jongens achter Pentat lon het 
lef hebben zichzelf bra int rus t 
te noemen ? 

Vooral in de amusementstek-
tor van onze Vlaamse teeve« 
viert de kollektieve stompzirjr 
nigheid schaamteloos hoogtij. 

En niets laat vermoeden dat 
samen met de 40 procent meer 
ontvangsten aan kijk-en luis
tergeld het intelligentiekwoti-
ent en de zin voor ludieke kre-
ativiteit bij de BRT-apparat-
sjiks in dezelfde mate zal toe
nemen. 

Eigenlijk is er maar één af
doend middel. 

Een fiks aantal vermolmde 
BRT-mannetjes en dito vrouw
tjes per aangetekend schrijven 
de wettige opzegtermijn be
kend maken. En nieuwe be
kwame mensen aanwerven. En 
niets belet de regering om die 
nieuwe mensen ook 40 % meer 
te betalen. Voor ons niet gela
ten. Maar wij willen wel betere 
programma's. Dan hoeven wij 
niet altijd naar Nederland te 
kijken. 

trefpunt : 

gemiste kans 

In de eerste uitzending van 
« Trefpunt » na het vertrou
wensvotum in de Kamer heeft 
de regering Eyskens bis een 
slechte beurt gemaakt. 

Om te beginnen was zij er al 
niet bij op zaterdag 29 JanuarL 
Er waren wel vertegenwoordi
gers van de meerderheidspart i j 
en, maar van ministers geen 
spoor. 

Daarbij waren én Chabert én 
Geldolf uiterst zwak. 

Geldolf debiteerde enkele al
gemeenheden en de cijfers die 
Chabert ten beste gaf werden 
frekwent door de oppositie — 
waaronder een schalks-waakza-
me Hugo Schiltz — gekorri-
geerd. 

Heel de uitzending kon eigen
lijk worden samengevat in de 
laatste minuut toen Jan Ceu-
leers zegde dat de meerderheid 
zich mocht verdedigen. Waarop 
Schiltz : « Is dat dan de taak 
van de meerderheid ? ». 

vidax 
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horizontaal : 

11) Element u i t de driehoeksmeting -
Scheldnoam voor It leuri ing - Poling. 
— 2) Stand - Koning der Hunnen -
Geestesvervoering. — 3) Amerikoanse 
s taa t - Zweedse voornaom - Meer 
(Spaans). — 4) Moerassig - Spoedig -
Aanspreekt i te l voor koning - Soort 
steen. — 5) Onderr icht - Droogoven -
Kuip. — 6) Oermens - Werkje van Gos-
•ton Durnez. — 7) Plaog - Gek - En 
ondere. — 8) Niet vol - Most - Rivier 
in Siberië - Kaartspel - boksterm. — 
9) Effen - Gemeente in het Waaslond -
Z iek te . — 10) Famil iel id - Vernis -
Scheepsterm - Voorzetsel, — \]). Euro
peaan - Dubbele k l inker - M u i i e k n o o t 
- Doel 1 - Voertu ig. — 12) Regie von 
te legraaf en telefoon - Vlaamse « schil
der 3 - Antwerps kasteel. — )3) A f 
spanning voor schepen - Ontkenning -
Muz ieknoot - Nederland. — 14) Schil
der - Nummer - Naam - Filmster me t 
vooral ui twendige ta len ten. — 15) Oost-
vlaamse gemeente - Beter don beter -
Wester lengte - Komt voor a KIRI ». — 
16) Gezell in van TI j l - En andere - Eks-
plozieve streek. — 17) Chinese moert -
Nederland - V/elaon - Oosterlengte -
Liefste Beotri js. — 18) Achter - u i ten 
(van zucht , kreet e.d.) - Onderricht -
Stroom van Smetano. — 19) Kinderspeel-
9oed - T i jd ing - Neon - Slede. — 20) 
Beter geen dan een slechte. 

oplossing n' 2 

vertikaal : 

1) Gebit - Dee! v.h. menseli jk l ichaam -
Pentekening - No ta bene. — 2) Bloed
va t - Vlaamse kleinkunstgroep die heel 
wat op schooi geleerd hebben - Ondui
del i jk. — 3) Amerikaanse s taat - En 
andere - Dubbele k l inker - Selenium -
Vul in : LR. — 4) Ruit - Tamel i jk -
Keukenpiet - Europese hoofdstad. — 5) 
Twee medeklinkers - Schuif - Bezigheid 
van matrozen - A f k o r t i n g von longens-
naam. — 6) Beroepsonderricht - Boks
term - Dier. — 7) Sint - Voornaam van 
simpatieke Limburger - Moment je. — 
8) Persoonlijk voornaamwoord - Deel wan 
een adres - Hert - Roem. — 9) Neder
land - Mohammedaanse bi jbel. — 10) 
Pers. voornaamwoord (Frans) - « V/i j » 
heeft er veel, maar heeft er nog veel 
nodig - Motorschip. — 11) Lawaai -
Ui ts lu i f ing - Onpersoonli)k voornoam-
woord - Mohammed is z i jn profeet. — 
12) Dorst (Spaans) - Oostvlaamse ge
meente - Roem. — 13) Dat heb je best 
niet om de nek - Mechelaar. — 14) Jon-
gensnaam - Westvlaamse gemeente -
Kaart - Muzieknoot . — 15) Koets -
Kaak - Spil. — 16) Brabantse gemeente 

- Een schoenmaker b l i j f t er best bi j -
Baardje - Brussels ooppenteoter. — 17) 
Vorm van eten - Kanaa! - Sint - Neigen. 
— 18) Muzieknoot - Heks - Soort ke 
ver. — 19) Snelschrift - Woesti jnschip -
Allee. — 20) Egyptische godin - Inter-
not ionole t ransportmaatschappi j - Voeg
woord - Duitse havenstad. 
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WALTER ROLAND 
g e d i p l o m e e r d op t ic ien , 

e r k e n d door a l le z i e k e n f o n d s e n 
KERKSTRAAT 5 8 - A N T W E R P E N 

(Let o p het h u i s n u m m e r I ) 
T e l e f o o n 0 3 / 3 6 . 8 6 . 6 2 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
V o o r lezers v a n di t b l a d 10 % k o r t i n g 

Gemeente 
MARIAKERKE 

Het Gemeentebestuur van 
Mariakerke maakt bekend 
dat volgende betrekkingen 
te begeven zi jn : 
1. Drie betrekkingen van 

politieagent op proef, 
met aanlegging van 
werf reserve 

2. Betrekking van biblio
thecaris in vast verband 
met beperkte prestaties 
(12u. per week) 

Inlichtingen en voorwaar
den te bevragen op het ge
meentesecretariaat (bureel 
12) 
De eigenhandig geschreven 
aanvragen moeten inge
diend worden bij het Colle
ge van Burgemeester en 
Schepenen van en te 9910 
Mariakerke, per aangete
kend schrijven uiterl i jk ter 
post besteld op 15-2-72 en 
vergezeld van de nodige 
bewijsstukken. 

OFFSET - 8TENCU.WERK - FOTOKOPU 
t N K A 

T u m h o u t s e b a a n 405 - Borgerhout 
TEL. 03.39.70.00 

Z E L E 
Openstaande betrekkingen 
Het College van Burge
meester en Schepenen 
maakt bekend dat bij het 
gemeentebestuur volgende 
betrekkingen te begeven 
z i jn : 
— 1 Betrekking van ge

schoold arbeider B 
(kasseier) 

— 4 Betrekkingen van 
halfgeschoolde arbeider 
A (handlanger) 

De eigenhandig geschreven 
aanvragen moeten gestuurd 
worden aan het adres van 
de h. Burgemeester van de 
gemeente, Centrum, 1, 
9140 Zele, bij ter post aan
getekende brief, die ten 
laatste op 1 maart 1972 
moet besteld z i jn. 
De kandidaten dienen voor
af de nodige inlichtingen 
(voorwaarden - bij te voe
gen stukken) aan te vragen 
op de dienst sekretariaat -
rekendienst (telefoon : 
052/45.021) 

Zele, 25 januari 1972. 
De Sekretaris, 
ANTHEUNIS M. 

De Burgemeester, 
CEERINCK A. 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWIKTIO JAAR WAARBORG. 
Ook. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V.BA. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmel (Bt.) - Tel. 02/79.20.00. 

WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

Egmont e n Hoornest raa t 
W i l l e b r o e k 

M A Z O U T T A N K S 

P.V .B.A 
M E T A A L W E R K E N 
P I J P V E R W E R K I N G 
Tel . 0 3 / 7 8 . 8 2 . 3 4 

15 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIjNDRECHT 

Tel. : (03)52.81.73 

STAD AALST Openstaande betrekkingen 
D e Commiss ie v a n O p e n b a r e O n d e r s t a n d v a n de stad Aalst w e n s t 
v o o r haar v e r p l e g i n g s - e n v e r z o r g i n g s d i e n s t e n dr ie v e r p l e e g -
helpsters aan te w e r v e n . Deze b e t r e k k i n g e n z i jn te b e g e v e n op 
proe f ; d e p r o e f f e r m i j n is dr ie m a a n d . De k a n d i d a t e n d i e n e n h o u 
d e r te z i jn v a n e e n d ip loma v a n k inderverzorgs te r . 
D e k a n d i d a t u r e n d i e n e n ger icht aan de heer Voorz i t t e r v a n de 
Commiss ie , Gasthuisstraat 4 0 , Aa ls t e n dit b i j a a n g e t e k e n d schr i j 
v e n . Z i j d i e n e n u i ter l i jk op 18 f e b r u a r i 1 9 7 2 op het secretar iaat 
a a n w e z i g te z i jn s a m e n met de n o d i g e b e w i j s s t u k k e n . 
D e v o o r w a a r d e n e n b i j k o m e n d e in l ich t ingen k u n n e n steeds b e 
k o m e n w o r d e n op het secretar iaat . Gasthuisstraat 4 0 , Aalst , v a n 
m a a n d a g tot v r i j d a g , tussen 9 uur e n 1 1 u 3 0 of te le fon isch 
0 5 3 / 2 2 3 9 3 ( b i n n e n p o s t 2 0 4 ) . 

o r b i s b o e k h a n d e l n.v. 
v e k e s t r a a t , 16-18 2000 antwerpen. 

vraagt voor spoedige i n d i e n s t t r e d i n g 

vroiiweliiice 
iieileiisiiiiisitsilijie 
ssteiiotYiiisite 
• -JWW •««*,*» ,̂  

w1 j^bieden ' . 

- wedde volgens barema 
- I3e maand 
- apprec ia t iepremie 
• ex t ra - l egaa l pensioen 

maandag 31 j anua r i van 
10 uur to,t 12 uur en van 
14 uur t o t 16 uur 

wij zoeken voor « W U » 
In de provincies Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen ; 

een aktief mannetje of vrouwtje dat in zijn (haar) provincie wil 
werken als vertegenwoordiger van de publiciteitsdienst van ons 
weekblad. 

Ernstige personen van minimum 30 jaar, die voldoende « mo
biel » zijn, en die goed thuis zijn in de Vlaamsgezinde middens 
van hun provincie, genieten onze voorkeur. Er worden hen ook 
adressen bezorgd. Wie van aanpakken weet kan met het kommis-
sieloon op de gesloten kontrakten een beSftngrijke bijverdienste 
opbouwen. 

Uitsluitend schriftelijk solliciteren : Antwerp Public Relations 
pvba, Hof ter Schriecklaan 33, 2600 Berchem-Antwerpen. 

matthieuls beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een woonlnrichtlng 

onzs studiedienst 
lost uw woon-

priAlesm gratis op 
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saporro 

De olimpische winterspelen in Sapporo zullen ongeveer dert ig 
miljard frank kosten. De olimpische zomerspelen in München 
nog eens dertig miljard, hetzij vier maal meer dan voorzien was. 
De Duitse staat zal ongeveer 10 miljard moeten opdraaien. Men 
zal verder 12.000 mensen nodig hebben voor de nodige diensten 
tijdens de zomerspelen, plus 15.000 soldaten van het Duitse leger 
voor de ordediensten. Deze enkele cijfers maar om te zeggen dat 
olimpische spelen dure spelen zijn. Onwillekeurig moet men daar
bij deze bedenking maken : er lijden honderden miljoenen mensen 
honger op aarde, t ientallen miljoenen kinderen gaan een leven 
van grote ontbering tegemoet, ook in onze ver boven hun stand 
levende welvaartsstaten begint de nood zich hier en daar te doen 
gevoelen, en stijgt de werkloosheid — en al wat erbij hoort — met 
de dag. Is het ogenblik wel goed gekozen om dergelijke sommen 
te vergooien aan sportgloriol en -genot ? 

Oubaas Brundage heeft zijn bedreigingen gedeeltelijk uitge
voerd gekregen. Op het ogenblik dat wij deze lijntjes typen, werd 
bekend gemaakt dat één skiloper, de Oostenrijker Karl Schranz, 
voor de olimpische winterspelen wordt uitgesloten, omdat bewe
zen zou zijn dat hij geen pure amateur is. Wij zijn ervan over
tuigd dat hij dat inderdaad niet is. Wij zouden het fijn vinden — 
maar weten dat het onmogelijk is — als men de olimpische spelen 
terug zou inrichten in de geest die baron de Coubertin destijds 
voorschreef. Wij vinden het echter belachelijk nu die éne skiloper 
uit te sluiten, als hij, naar hij zelf zegt, niet meer en niet minder 
amateur is als de andere vedetten. Men mag zich verwachten aan 
een onoverzichtelijke hoop herrie, en zoveel is wel zeker : Brun
dage zal zijn — in onze ogen eerbiedwaardige — strijd verliezen, 
en de « sport » zal de heren van het lOK helemaal uit de hand 
lopen. Wij betwijfelen nochtans zeer dat de ongebreidelde kom-
mercialisatie die voor de deur staat, een verbetering zal zijn. 

D, Amsterdamse jochies zuUen i^oorlopig hun geliefkoosde wintersport moeten laten : hun dro-
iggen in het water. Waar zijn die winters van vroeger ? Erger nog . op de Hollandse wa

téren zal de klassieke Elfsleden-Ronde niet zo v'ug neer doorgaan want de waterhezoedehng 
[ heeft daarvoor een té dikke vinger in de « brij ». 

'eze 
men 

akkoord 
i 
Naast een stel onuitvoerbare 

wijzigingen aan de voethalre-
giementen, stelt de'h Reynaert 
oèk iets voer dai o.i. wel uit 
voerbaar is, en zelfs wenselijk 
Het betreft de zg. « gele kaart» 
Men weet dat deze kaart te
genwoordig dient als verwitti
ging. Wanneer de scheidsrech
ter die kaart aan een speler 
toont, weet die dat hij bij een 
volgende gelegenheid van het 
veld vliegt. In de praktijk komt 
het erop neer dat de scheids
rechter doorgaans de gele kaart 
toont, als het er een rode (on-
middellijJcë uitsluiting) moest 
zijn, en dat de spelers betrek

kelijk « veilig » zijn dus geert 
uitsluiting moeten vrezen zo 
lag ze de gele kaart niet onder 
de neus kregen. De heer Rey-
naert stelt nu voor dat de « ge
le kaart » zou betekenen dat 
de snelen gedurende een zekere 
tijd zou uitgesloten worden (zo
als dat bestaat in ijshockey en 
waterpolo). Vermits het zou 
bijdragen tot de beteugeling 
van het vrije « spel », zijn wi; 
pro. 

voldoende toezicht ? 

Verleden zondag overleed tij
dens een wielerwedstrijd de 
jonge renner Roger Bijn. Óp 

het ogenblik dat wij dit schrij
ven, werd nog niets bekend ge
maakt van de doodsoorzaak. 
Wij nemen aan dat de sportbe
oefening mets met dit trag sch 
voorval te maken heeft. Noch
tans lezen wij in onze krant 
dat « vooral maag stoor ws?en 
hem in zijn korte loopbaan par
ten speelden », dat hij regel
matig kloeg over zijn gezond
heid », en « dat hij enkele da

gen voor de fatale wedstrijd 
bekend maakte dat hij leed aan 
maagstoornissen ». Tenslotte 
dat de toeschouwers vóór zijn 
val (die niet de oorzaak van 
zijn overlijden zou zijn) op
merkten dat hij ziüijmelde op 
de fiets. Wat wij ons bii dit al
les afvragen is het volgende : 
wordt er voldoende over ge
waakt dat de deelnemers aan 
sportwedstrijden — van welke 
aard ook — de nodige staat van 
gezondheid bezitten om elk ge
vaar uit te sluiten ? Is het ja, 
dan is het ja. Is het neen, dan 
moet daar volgens ons iets aan 
gedaan worden. 

gezond 

Vlaanderens gouden stem. 
Juul Kabas, heeft een nieuwe 
sound gelanceerd, bevattende 

ZO maar een praatje 

merckx 

Een paar weken geleden hebben de inrichters van de ronde van 
Frankri jk ons hun plannen voor de Tour 72 voorgelegd. Twee za
ken vallen hierbij op : de ronde komt dit jaar niet buiten de 
Franse grenzen, en de strijd zal dienen gestreden in het hoogge
bergte. Er zijn maar een paar zg. vlakke ritten, en het eindje weg 
van de laatste bergen tot Parijs is zo kort mogelijk gehouden. In 
ons land vraagt men zich niet zonder ongerustheid af of het eerste 
feit erop wijst dat men absoluut een Franse overwinning wil, en 
of het tweede feit wil zeggen dat Ocana voorzien wordt als over
winnaar. Ocana is wel geen Fransman, maar hij rijdt voor een 
Franse ploeg, en die ploeg (Bic) heeft « grote kosten » gedaan. 
Kortom, alles schijnt erop te wijzen dat men onze Merckx geen 
kadootjes zal doen. Als dat inderdaad het geval moest zijn, zal 
Meckx sterkere vijanden te overwinnen krijgen dan de mannen 
per velo. a! dan niet verenigd in komplotten tegen hem. 

Er is al een paar jaren sprake van, zonder dat het zover kwam, 
maar dit jaar zal het menens zijn : Merckx en zijn aanval op 
het werelduurrekord. Het ligt in zijn bedoeling zijn rekordpoging 
te wagen op de olimpische wielerbaan te München, en wel juist 
vóór of juist na de olimpische spelen. Dat is zeer handig bekeken. 
Op dat ogenblik zitten zowat alle sportjoernalisten van heel de 
wereld te München. Op dat ogenblik is het op aarde al sport wat 
de klok slaat. Als inleiding tot of als besluit van de spelen zal de 
race van Merckx het volle pond van de aandacht krijgen, en be
zorgt hij zijn bazen een fenomenale publiciteit. Men kan van 
Merckx veel zeggen, maar zeker niet dat hij de publicitaire be
langen van zijn werkgevers niet zou behartigen zoals het moet. 

Wij horen zo links en rechts dat de bazen van Molteni niet zo 
erg opgetogen zijn. Hun produktie zou niet zijn wat ze zou moe
ten zijn. Eén van de oorzaken daarvan is het feit dat de gevoerde 
publiciteit niet rendeerde zoals werd gehoopt. Zoals men weet 
werd die publiciteit grotendeels gevoerd door middel van een 
rennersploeg, met als kopman Eddy Merckx. Nu lijdt het niet de 
minste twijfel dat Merckx and bis boys de publiciteit van Molteni 
op onnavolgbare wijze hebben gevoerd. Het heeft er dus de schijn 
van dat er iets anders misloopt met de reklame. Dat zou dan wel 
eens kunnen zijn dat de mensen — o.i. terecht — niet meer het 
door de firma's verhoopte verband leggen tussen sportprestaties 
en indu-;triéle produktie. Eenvoudiger : niet van plan zijn 'n pro-
dukt te kopen omdat een bewonderde sportvedette de naam ervan 
op de rug draagt. In feite wil dat zeggen dat het geloof in publici
teit langs de sport om aan het wankelen zou gaan. En meteen — 
in de wielersport zeker — de grondvesten van de sport zelf. 

Het is nu al bijna vijf jaar 
dat wij wekelijks deze kom
mentaart jes in de marge van 
het sportgebeuren vlijtig 
neerpennen. De tijd gaat 
snel. 

Van het begin af hebben 
wij, denken wij, duidelijk 
gesteld dat wij de sport be
naderen vanuit een wel be
paalde instelling. Wat de 
echte ontspanningssport be
treft, deze die aktief beoe
fend wordt, daar is geen pro
bleem : daar is niet zo heel 
veel geschrijf bij nodig. Wat 
de kommerciële spektakel-
sport betreft, deze bekijken 
wij als een konsumptiearti-
kel, en onszelf beschouv/en 
wij als de konsumenten. 
Onze instelling is dus deze 
van kritische kant. 

Wij zijn er ons verder van 
bewust dat onze kritische 
instelling soms nogal zwaar 
negatief geladen is, en dat 
wij de zaak al te eenzijdig 
bekijken. Men kan tegen
over de sport andere stand
punten innemen, en het is 
maar goed dat anderen dat 
ook doen, maar staande 
waar wij staan, en zijnde 
wat wij zijn, kunnen wij 
geen ander standpunt inne
men dan het onze, zonder 
oprechtheid en eerlijkheid 
geweld aan te doen. 

Dit standpunt is onze le
zers welbekend. Sommigen 
zijn het ermee eens, anderen 
niet, zoals dat moet gaan. 

In de loop van die vijf jaar 
kregen wij af en toe een 
briefje. Er was er al eens 
een met een beetje lof of 
aanmoediging. Die deden 
plezier. Van meer belang 
lijken ons de briefjes waar
in wij op de vingers werden 
getikt, of waar in een andere 
zienswijze dan de onze werd 
verdedigd. 

Dergelijke brieven vinden 
wij bijzonder fijn. Wij zou
den het zeer spijtig vinden 
als de lezers tegenover ons 
geschrijf niet de kritische 
zin zouden aan de dag leg
gen, die wij tegenover an
deren noodzakelijk achten. 
Niemand twijfelt er nog aan 
dat het hard nodig is dat het 
individu tegenover de maat
schappij die hem omringt 
een eigen, persoonlijke en 
kritische, h o u d i n g aan
neemt. Niemand twijfelt er 
nog aan dat de sport in de 
vorming van dat maatschap
pijbeeld een niet te onder
schatten faktor is. Het zou 
men er dan kunnen aan twij
felen dat ook de persoonlij
ke vizie op de sport noodza
kelijk is ? 

Wat ons nog meer ver
heugt is het feit dat het in 
al de lezersbrieven die wij 
ontvangen gaat om essen
tiële dingen, om waarden, 
om principes, om interpre
taties, om opvattingen. Nooit 
heeft «en lezer zich druk 

de meest verspreide Beerschot
moppen. U hebt het oeuvre 
wellicht ook gehoord in Echo. 
Artistieke evenementen zijn 
onze materie niet, dus willen 
wij het niet hebben over het 
lied als dusdanig. Maar de mop
jes, die in razend tempo de ron
de van Vlaanderen doen — on
danks de draw op Standard — 
die vinden wij toch goed. Die 
van « 's zaterdags gaan we naar 
den Beerschot, en 's zondags 
naar de voethal », of « vari in 
den tijd toen Beerschot d'-e 
goal maakte » of van de « Beer-
.schottiketten die door de zie
kenkas terugbetaald worden ». 
Hier en daar horen wij een se-
rieuzeling beweren dat men bij 
Beerschot niet opgetogen is 
over al die humor. Geloven wij 
niks van. Die humor is een veel 
gezondere basis van de nijdig
heid van heroepssupporters die 
hun klub — en vooral zichzelf 
— veel te veel au sérieux ne
men. 

gemaakt over vragen als : 
« was dat wel een penalty ?, 
had die renner wel het goe
de « mes » gestoken ? Had 
die ploeg niet kunnen win
nen met een beter uitge
kiende taktiek ? ». 

Dit steekt wel schril af 
tegen wat men op de redak-
ties van echte sportbladen 
zoal kan lezen in de lezers
brieven. De lezers van « Les 
Sports » bij voorbeeld (en 
dit was voor ons eigenlijk 
de aanleiding voor het 
schrijven van dit loodzware 
stukje) hebben het altijd 
maar over rezultaten van 
sportwedstrijden, verdien
sten van vedetten, percen
ten en statistiekjes, beslis
singen van scheidsrechters, 
keuze van feestvarkens, on
rechtvaardigheden hun ido
len aangedaan, vergissingen 
in onbenullige details. Maar 
slechts zelden gaat het over 
de grond van de zaak. 

Mogen wij hieruit hel vol
gende besluit t rekken : dat 
de lezers van kleine rubriek
jes als dit — in een blad dat 
ui teraard niet voor de sport 
gelezen wordt —, die de 
naam hebben geen échte 
sportliefhebbers te zijn, in 
werkelijkheid een beter in
zicht hebben in wat rond de 
sport gebeurt, dan de lezers 
van de echte sportpers, de 
specialisten zogezegd, de 
kenners, de mannen van het 
hoge woord ? 
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Aanbevolen huizen 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus 
van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKIO — TEL. 09,77.39.79 

ELEKTRO MACHIELS 
SMISSTRAAT, 1 
1981 VOSSEM 

Tel. 02/57.37.79 
Verdeler van ACEC 

Ook grote keus in fonoplaten 

ELCO (BOSCH-DIENST) 
Auto-elektr. & diesel-inspuiting 
Elektr. & drukluchtgereedschap. 
Hydraulische installaties, enz.. . 

Jan van Rijsvtrijcklaan 296 
Antwerpen - Tel. 03/27.38.20 

DIRIGENT 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

Doorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische faktureer- en boek

houdmachines 
HERMES (algemeen agent) 

EMI MERCURE 
K. Albertplein 11-12 (station) 
9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Bezoek Drankhuis 

« OP-SI NIOORKE » 
Nieuvsrwerk 1 - Mechelen 

achter postkantoor en 
St-Rombautskerk 

Uitbater FRANS GIELtS 
Tel, 015/111.06 

DISCO-BAR & DANCING 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

(bij Heist-op-den-Berg) 

In de geest der Nederlanden. 
Een typische Zuid-Afrikaanse 

sfeer. 

DEPREZ P.V.B.A, 
Vismijn 104 — OOSTENDE 

Zeevisgroothandel - voor allen 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ver
bruiker voor : diepvries, wekel. 

ontvangst. 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16, Antwerpen 

Tel. 39 19 27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

AAN HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

T.V. VANAF 9.000 F 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053'244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016 347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Brugqestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051 612 84 

Verlichtingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

Grote baan Brugge-Kortrijk 
40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

HOBBYMARKT 
H. SCHORPiON 
Huishoudartikelen, 

Gereedschappen, tuingerief. 
Ladders, Alle soorten draad. 

Alles voor de knutselaar 
TURNHOUTSEBAAN 342 

2230 SCHILDE 
Tel. : 03,83.12.23 

ALLES VOOR DE TUIN 
lohan VAN HERREWEGHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE 

TEL. 09 79.31.70 
Rozelaars, sier- en bosbomen, 

koniferen, fruitbomen, 
sierstruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplantingsplan 

gratis, op aanvraag 

10 jaar E.S. Zv/embaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
Vijfv/cgenstraat 13 - Izegem 

Tel. 051'316.23 
honderden referenties 

Te Steenokkerzeei 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferentie-oord 

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

RUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

Heerlijke panorama's met beto
verende wandelingen door bos
sen, over heuvels en door dalen, 
langs oude kastelen en heldere 
bergriviertjes. Twee speeltuinen 
met zwembad - visgelegenheid.. 
Prachtig gelegen campings en 
bivakgelegenheid, rustige pen
sions en zomerhuisjes heten U 
welkom. 

Inlichtingen : 
V.V.V. DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moelingen 

Bedden- en Matrassenbedrijf 

« RUST WEL » 
A. Versweyveld - Trollin 

Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 
Tel. 21.32.52 

Epeda - Beka - Simmons 
Dodo - Pirelli 

Kindermeubelen 
« TIENER-STUDIO » - T. 21.59.58 

Herentalsebaan 351-353 
2100 DEURNE 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053'687.40 

A. DE BACKER-DEGEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ - PAPIERHANDEL 

GESCHENKEN 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreeks levering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5% aan V.U.-leden. 
Tel. (015)629.42 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherensfr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
In volslagen artisanaatswerk : 

d a n d u s 
BOOMSESTEENWEG 890 

2610 WILRIJK 
Tel. : 87.51.07 - 87.51.54 

(ool< na 19u ) 

Natuursteenbedrijf-
Kunstdekor 

Abonnees « WIJ » : 8% korting 

Bezoek 
Casfhof « DE VEERMAN » 
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 

Tel. 052 332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

T.V. prijzen vanaf 7.500 F 
Antenne Holland ^ + 2 gratis 

FRANS HEREMANS 
Rljmenamse Steenweg 12 

MUIZEN (Brabant) 

Tel. 015/532.83 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomstraat 21 

1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen 

VU 10 % 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

BANKETBAKKERIJ 
|ozef en RIta 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1 7 8 0 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

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

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 

8458 OOSTDUINKERKE 
Tel. (058)526.29 

PROSPEKTUS OP AANVRAAG 
Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

SANITAIRE- en KEUKEN

INSTALLATIES 

F, LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmanssfraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

ROMY - PILS 
ROMAN PRODUKT 
Concessiehouder : 

B E T T E N S 
Masuistraat 9-13 - 1000 Brussel 

Tel. 16.17.19 

ALPHA MEUBELEN 
Klapdorp 70 - 2000 Antwerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Stijl- Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste tijd. 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
• INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebrillen 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslId 
Tel. 52.01.22 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Wouter Haecklaan 4 - Deurne 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

THUISWERKZAAMHEDEN 

In iedere gemeente worden per
sonen gevraagd voor het vou
wen van brochure's, sorteren 
van brieven, schrijven van adres
sen, enz. Alle thuiswerken zijn 
direkt te aanvaarden I Inlichtin
gen (postzegel insluiten) : 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Posfbox 2059 - 's Hertogenbosch 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053, 22063 

montage*, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalant m. garantie 

W. De Kefelbutter 
Osbroeksfraat 47 

AALST 

DIRK MARTENS 
PV.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiterijuitrustingen - ping
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltas

sen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Vlaamse 

Handelaars en Zakenlui, 
w i j Vlaams Nationaal It voor U geen onbe
kend weekblad. 
Dit moet U aanzetten een advertentie In Wlf 
Vlaams Nationaal te plaatsen. 
Probeer eerst even met een advertentie 
< Aanbevolen hulzen >. ledere week een 
publiciteit van uw zaak (1 kolom breedte, 
3 cm hoogte In kader). Het kost slechts 380 fr. 
( • f BTW) per maand. 

Stuur Uw tekst in naar 

WIJ VLAAMS NATIONAAL 

Publiciteifsdiensh -
Antwerp public Relations 

HOF TER SCHRIECKLAAN 33 
2600 BERCHEM-ANTWERPcN 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNRER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar 
middag- en avondmalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep ! gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialitetlen zijn ; Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016 286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03'31.20.37 - mooiste zaal van de sfad 
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 11. Tel. 016268 .69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugsfraat 28 Tel 02 18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053 228.53 . 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03 53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09 26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011'736.30 
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bewegingsljjjjzer 
belangrijk bericht 

Vorige week konden we wegens laattijdig insturen van de kopij 
andermaal versclieidene berichten niet meer inlassen en moesten 
we de nog bruikbare tekst daarvan naar het huidig nummer 
verwijzen. We herinneren er nogmaals aan dat alle kopij voor de-
ee rubriek ons uiterlijk de DINSDAG moet toekomen. Later bin
nengekomen berichten kunnen we niet meer plaatsen. Onze me
dewerkers — vooral de nieuwelingen onder hen — worden vrien
delijk 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 ge
bonden waar onze mandatarissen te uwer beschikking staan. Hebt 
H noden of moeilijkheden (?), richt u in vertrouwen tot hen. 
ZITDAGEN : 
— Elke maandag van 16 n. 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 « Vle-
minckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.26). Senator H. De Bruyne. 

— 2e en 4e woensdag van 19 u. tot 20 u. te Kontich, lokaal « Alca-
ï a r », Mechelsesteenweg 22 (tel. 57.13.52). Volksvertegenwoor
diger 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). Volks
vertegenwoordiger dr. H. Goemans. 

— 3e donderdag van 20u.30 tot 31u.30 te Merksem. Lokaal «Tijl», 
Breda baan 298 (tel. 45.89.76). Volksvertegenwoordiger dr. H. 
Goemans. 

KALENDER FEBRUARI 1972 : 
ANTWERPEN : 
Maandag 7 februari : volksvertegenwoordigers R. Mattheyssens 

en A. De Beul. 
Maandag 14 februari : senator H. De Bruyne en volksvertegen

woordiger A. De Beul. 
Maandag 21 februari : volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens 

en A. De Beul. 
Maandag 28 februari : senator H. De Bruyne en volksvertegen

woordiger A. De Beul. 
WIJNEGEM : 
Maandagen 7 en 21 februari : senator H. De Bruyne. 
KONTICH : 
Woensdagen 9 en 23 februari : volksvertegenwoordiger R. Mat

theyssens. 
MERKSEM : 
Donderdag 17 februari : volksvertegenwoordiger dr. H. Goemans. 

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 we
kelijkse « Bewegingswijzer »-
rubriek. De teksten dienen met 
de zaterdagmorgen post (de za
terdag voor het verschijnen) 
ten laatste in 't bezit te zijn 
van het arr. sekretariaat (Wim 
Claessens), of voor 12 u. (mid
dag) afgegeven te worden. 

Niet tijdig ingebrachte teks
ten worden niet meer opgeno
men. 
DI-WEEK-END 

Alle kaderleden en aktieve-
lingen van Vujo in ons arr. hou
den zondag 27 februari a.s. vri j . 
In uitvoering van het weekend 
te Cadzand richt het Dosfelin-
stituut;7voor Vujo een vormings-
dag in over « Aktiemogelijkhe-
den en het plannen van akties». 
Plaats : Volkshogeschool El-
cker-Id, Consciencestr. 46 të 
Antwerpen. 

AARTSELAAR 
INSTUIF 

De VU en VUJO verwachten 
u zaterdag 19 februari op onze 
gemaskerde of ongemaskerde 
karnavalsfuif in ons tref
punt « Rodenbach », Kapellestr. 
19. Aanvang 2 0 u. CJans de 
avond kan je er pannekoeken 
smullen en eens prett ig de be
nen uitslaan. Toegang vri j . 

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNE MENTENSL AG 

Er zijn nog enkele mensen 
uit onze afdeling die hun abon
nementsgeld op het blad «Wij» 
niet hebben hernieuwd. Ze be
trekken hun blad waarschijn
lijk nu langs hun dagbladver
koper wat uiteraard ook goed 
is, dan heeft die er ook nog wat 
aan. Mochten ze echter toch 

nog willen hernieuwen, dat kan 
altijd. Onze propagandisten ko
men het aan huis wel vragen. 
Tenzij u dadelijk stort op post-
cheknr. van onze voorzitter 
Bergers, Antwerpen, 61.75.11 of 
tel. naar ons sekretariaat, Wet-
str. 12, Antw., 36.84.65. Indien 
we het thuis mogen komen ont
vangen, zullen we daar geen 
gras laten over groeien. 

LEDENSLAG 
De hernieuwing liep vlot van 

de hand. 't Zijn natuurl i jk al
tijd dezelfden waar men nog 
naar wacht. Breng het vandaag 
nog in orde. 100 fr. lidmaat
schap tot eind 1972. Eveneens 
te storten op hoger pcnr. van 
Bergers of m baar geld op het 
sekretariaat. Is uw echtgenoot 
al bijlid (50 fr.) ? 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 4 maart op Linker 
Oever. 

DIENSTBETOON 
Elke maandag van 16 tot 20 

u. op het sekretariaat, Wetstr. 
12 en niet meer zoals voorheen 
op donderdag. Er zal tijdens 
voornoemde uren een volksver
tegenwoordiger aanwezig zijn. 
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 Marcel, Lg. Winkelstr. 
42, Antw., tel. 33.52.83. 
GALABAL 12 FEBRUARI 

Uitverkocht 

BERCHEM 
HET IS ZOVER 

Vandaag 5 februari verwacht 
VU-Berchem u van 20 u. 30 af 
op haar tweede overwinnings
bal in zaal Alpheusdal, nabij 
Berschem Sport Stadion. Or
kest Leo Dess. Zeven vliegtuig
reizen, een transistor-radio, lus
ters, langspeelplaten, boeken, 
flessen drank enz kunt u win
nen tijdens onze tombola. 

UP TEN BERCH 
Ons blad « Up Ten Berch » 

gaat een nieuwe jaargang in. 
Wij hebben nog plaats voor en
kele adverteerders. Kontakt ne
men met R. Hoyaux, Elisabeth-
laan te Berchem. 

BOECHOUT-VREMDE 
GELUKWENSEN 

Aan onze voorzitter Fred 
Entbrouxk, die op 28 januari 
als eerste vertegenwoordiger 
van de Volksunie en tevens als 
jongste raadslid zijn intrede 
heeft gedaan in de Boechoutse 
gemeenteraad. Kandidaat van 
de jeugd, ook de ouderen reke
nen op u ! 

KOM UIT UW ZETEL 
En wordt lid of maak uw 

vrienden lid. U bent altijd wel
kom bij de afdelingssekretaris 
Flor Van Praet, Malpertuus, 
Provinciestwg 363, Boechout. 
KALENDER 

Op 21 februari beleggen wij 
te Borsbeek samen met onze 
vrienden uit Borsbeek en Wom-
melgem een voorlichtingsavond 
met debat voor middenstan
ders, tuin- en landbouwers. 
Sprekers : senat. H. De Bruyne 
en volksvertegenwoordiger Lu-
do Sels. 

BORGERHOUT 
LEDENVERGADERING 

Wij nodigen a aUen uit op de 
zeer belangrijke algemene ver
gadering van vrijdag 11 febru
ari om 20 u. 30 in de bovenzaal 
van « Nieuwe Carnot », Carnot-
str. 60 te Antwerpen met als 
spreker Wim Jorissen over <cDe 
nieuwe regering en haar rege
ringsakkoord, ontleed door de 
VU ». 

EDEGEM 
RUIMTEBAL 

Dit jaar hebben wij « ver
ru imd » : op zaterdag 5 februa
ri dansen wij in de ruime hal
len van COVA (1000 zitplaat
sen). Voor dit feest zijn grote 
onkosten gemaakt. Kaarten bij 
I. Van den Eynde. Paul Wyns 
en K. Van Reeth. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

Volgende mensen staan ter 
uwer beschikking : Clem De 
R a n t e r , provincieraadslid, 
Steynstraat 106, tel. 27.72.78 ; 
Foime Crick, gemeenteraadslid, 
Broydenborglaan 19, tel. 
27.82.11 ; Cretien Pichal, ge
meenteraadslid. Heidestraat 293 
en Lode Van Camp, sekretaris. 
Jozef de Costerstraat 38, tel. 
27.85.58. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvertegen
woordiger Mattheyssens, de 2de 
en 4de woensdag van elke 
maand van 19 tot 20 u. in ons 
lokaal « Alcazar », Mechelse 
steenweg 22, tel. 57.13.52. 

Alle dagen, liefst na telefo
nische afspraak, provincie- en 
gemeenteraadslid Jef Steurs, 
Edegemse stwg 87, tel. 57.10.27 ; 
gemeenteraadslid Juu l Tolle
neer, Gemeenteplein 11, tel. 
57.00.71 ; COO-lid René Jaeken, 
Witvrouwenveldstraat 14, tel. 
57.14.03 en COO-lid mevr. Li-
sette Van Herreweghe, Ede
gemse stwg 105, tel. 57.08.85. 

Voor eventuele hulp bij het 
invullen van uw belastingsfor
mulieren komt u terecht bij 
Mon Van den Hauwe, IJzer-
maalberg 29, tel. 57.33.11. 

VLAAMSE KRING 
Houdt haar bal op zaterdag 

19 februari in het parochtiecen-
trum, Magdalenastraat. Orkest 
Ray Chadwick. Prijzen voor de 
tombola kunnen worden afge
geven 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 
kun je op ons sekretariaat, 
Kosterijstraat 6. Niet uitstellen, 
doen ! 

• m Vlamingen, 
• • % | ^''^^3 CxRATIS ADVIES 
^ ^ i ^ P 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 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt meft ons ! 

MECHELEN (Arr.) 
NIEUW ARR. BESTUUR 

Voorz. : Stevens Alfred, Mo-
lenstr. 16, 2570 Duffel, tel. 015/ 
31143 ; ondervoorz. : Delang 
Guido, Rollierstr. 1, 2688, St.-
Amands, tel. 052/32283 ; sekr. : 
Luyten Walter, Liersestwg 140, 
2590 Berlaar, tel. 03/821193 ; 
penningm. : Wagemans Ger
main, Rietlei 3, 2570 Duffel, tel. 
015/32210 ; org. : Somers Joos, 
Liersestwg 11, 2580 St.-Katelij-
ne-Waver, tel. 015/17900 ; prop.: 
Suykens André, Vinkstr. 23, 
2660 Willebroek, tel. 03/788648 ; 
dienstbetoon : Caethoven Wal
ter, Katerstr . 150, 2260 Nijlen, 
tel. 03/828570 ; arr. afgev. in de 
part i j raad : Stevens Alfred, 
plaatsvervanger Luyten Walter; 
Delang Guido, plaatsvervanger 
Somers Joos ; Servaes Michel, 
plaatsvervanger Somers Joos ; 
ledenwerving en hernieuwing : 
Somers Joos ; verantwoordelij
ke voor «Wij»-abonnementen : 
Smits F., Voldersstr. 20, 2800 
Mechelen, tel. 015/31711. 

Lokaal arr. raad : « De Dage
raad », Hallestr. 4, 2800 Meche
len, tel. 015/11165. 
NIEUW AFDELINGS
BESTUUR LIER 

Voorz. : Dillen Louis, Lintse-
stwg 64, tel. 03/702200 ; omroe
per-pers : Boogaerts Frank, 
Zuid Australiëlaan 69, tel. 03/ 
704125 ; penningm. : Van Doors-
laer Guy, Liersestwg 198, L i n t ; 
sekr. : Peeters Antoon, Mechel-
str. 63, tel. 03/703929 en Mijle-
mans Jan, Hazenstr. 34, tel. 03/ 
703133 ; verslaggever : Van 
Henden Eugeen, Zagerijstr. 29 ; 
prop. : Lachi Frans. Kromme 
Ham 14 en Verstraeten Frank, 
St. Gommarusstr . 19 ; omroe
per : Mortelmans Karel, Oud-
strij derslaan 6, tel. 03/703303 ; 
Vlaamse Kring : de Pillecijn 
Dirk, Predikherenlaan 23, tel. 
03/703219 en Van Pelt Frans, 
Voetbalstr. 29. tel. 03/7()0394 ; 
gemeenteraadsleden : Bouwens 
Rik, Lisperstr. 93, tel. 03/702055 
en Verbist Jan. Vredelaan 32, 
tel. 03/702977; leden : Cappuyns 
Koiveniersvest 3, Marien Gom-
maar, Frankenweg 14. Willems 
René, Mijl 5, Bosschaerts Mar
cel. Lisperstwg 104, Kuypers 
Jan, Kesselsestwg 52 en Gysels 
Paul. Liersestwg 135, Emblem ; 
senator : Bouwens Edgard, 
Eeuwfeestlaan 63, tel. 03/701152, 
allen te Lier. 

Let op nieuw redaktieadres 
van « Omroeper-Neteland » : 
alle kopij dient voortaan ge
stuurd aan : Frank Boogaerts, 
Zuid Australiëlaan 69. 2500 Lier 
tel. 03/704125. 

NIEUW AFDELINGS
BESTUUR HINGENE 

Voorz. : Cuyt Jos, Pieter Coo-
mansstr. 10 ; penningm. : Jor-
dant Eddy. Van Kerkhovenstr . 
38 ; prop. : mevr. Rottiers R., 
Van Haelenstr. 57 ; org. en ere-
voorz. : Joos Joris, Van Haelen
str. 57 ; sekr. Rottiers Benny, 
Van Haelenstr. 57 : jongeren : 
Rottiers Benny en Van Vracem 
Guido, Wolfgang d'Ursulstr. 8, 
tel. 03/771952, allen te 2671 Hin
gene. 

NIEUWE AFDELING 
ITEGEM 

Met zuldanig entoesiasme 
star t te deze nieuwe afdeling, 
dat weldra jong en oud in Ite-
gem VU-lid zal zijn. Proficiat 
en welkom. 

Erevoorz. : De Pre te r Livi-
nus, Liersestwg 52 ; voorz. : 
Sprengers Gilbert, Geerdegem 
Schonenberg 99, Mechelen ; 
sekr. : Van Hout Alfons, Kleine 
Hooiweg 4 ; penningm. : Da
niels August, I tegembaan 149 ; 
prop. en org. : Denis Verschue-
ren, Bevelsestwg 46 -. ledenwer
ving : Lembrechts Frans, Be
velsestwg 62 en Van Meensel 
André, Wiekevorstsestwg 44 ; 
feestelijkheden : Verschueren 
Leo, Hooijberghs Henri. Bevel
sestwg 90 en Lembrechts Frans; 
jongerenwerking : Weyns Luc, 
Kerkplein 2, De Pre te r Her
man, Kruisstraat 11 . en Van 
Hoof Rudy, Kerkstr . 47, allen 
te Itegem. 

Lokaal Itegem : Van Calster 
Frans, Bevelsestwg 72. 

ARR. KADERDAG 
dracht voor elke afdeling : Ver-

18 maart te Willebroek. Op-
wittig uw kaderleden. Houd za
terdag 18 maar t vrij. 
BEWEGINGSLEVEN « WIJ » 

, Gezien de nieuwe definitieve 
samenstelling van het arr. be
stuur nu bekend is moet weer
om alle bewegingsleven dat 
men in « Wij » wil zien ver
schijnen aan de arr. sekretaris 
Walter Luyten, Liersestwg 140, 
Berlaar, opgezonden worden. 

zoekertjes 
Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. B168 

Jongeman geboren in 1949, 
militieverplichtingen vervuld, 
geaggregeerde in de chemie 
(Al) zoekt een betrekking in 
het domein van zijn opleiding. 
Schrijven blad. onder R 11 

Jonge man 25 jaar, diploma 
A3, 4e jaar mechanica, 5e jaar 
A3 automechanica, zoekt werk 
in een garage of aanverwant 
bedrijf. Zich wenden dr. Van 
Nieuwenhove, Denderstraat 43, 
Geraardsbergen. R 12 

MIDDELKERKE : mod. app. te 
huur. Ideale ligging aan & nar 
bij zee. Spec, prijzen in voorsei
zoen. Tel. 059/30806, J. V. d. 
Houwele R 13 

Jonge man zoekt bijverdien
ste voor 's avonds en 's zater
dags, bij voorkeur ver ta l ingen 
Nederlands-Frans en Frans-Ne
derlands. Kontakt nemen met 
R. Vandezande, Naamsestr . 167, 
3000 Leuven, tel. 016/28420. R14 

Tandtechnieker zoekt t ande» . 
technisch laborator iummater i 
aal te koop, moet in zeer goed* 
staat zijn. Z.w. Van der Kleijn. 
Veiligheidsstr. 43 te 1040 Bru»-
sel (Koekelberg). Tel. na 19 u^ 
02/25.46.42. R15 

Jonge dame, 20 j . Diploma'» 
sekretariaat en moderne talen 
A6 en A2. Zoekt werk in Aalst, 
Wetteren, Gent of Dendermon-
de. 

Jonge dame, 20 j . , s tudies : 
Handel (behalve he t laatst* 
jaar) zoekt werk in Aalst, 
Brussel, Dendermonde of Gfent. 

Jonge dame, 17 j . , studies : 
Handel (behalve het laatst» 
jaar ) , diploma : steno-dactylo 
en jonge dame, 18 J., sanitaire 
helpster zoeken werk in Aalst, 
Brussel, Dendermonde of Gent. 

Jonge heer, 21 j . , diploma's 
hoger secundair technisch on
derwijs Handel 6 jaar, steno-
dactylo Nederlands, Frans , 
schools Duits en Engels, zoekt 
werk. 

Zich wenden « Centrum voor 
dienstbetoon en naschoolse vor
ming, vzw » Stuifstr. 15, 9391 
Appels, tel. 052/247.74 (vanaf 
18 u.). R16 

Costa Brava, Llansa. Villa t e 
huur : 9 personen, 3 slaapka
mers, gratis zwemdok. Tel. 03/ 
55.36.30. R17 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bii'hulzen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03 ) 36.10.11 

Gent 

Kernredaktle 
T. van Overstraeten (elnd-
red.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corfy (red. sekr.), M. van 
liedekerke. 
Redaktle en publiciteit : 

Sylvaln Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tei. 02/23.11.98 

Administratie en betieer i 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle kiacliten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarliiks 200 fr. 
Driemaandelljics lOSfr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw uitgever Mr F. Van
der Eist, Belzegemstraat 20 

Brussel 1120 
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MERKSEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Tengerieve van al onze leden 
en simpatisanten, en voor de 

anse bevolking, zal iedere der-
e donderdag van de maand, te 

beginnen vanaf donderdag 17 
I februari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
. volksvertegenwoordiger Hector 

Goemans zitting houden op het 
sekretariaat van de Volksunie 
Merksem, Vlaams Huis Tijl, 
^redabaan 298. Voor problemen 
die onze gemeentelijke manda
tarissen van COO en gemeen
teraad aangaan blijven deze 
steeds ter beschikking. 
VU-BAL 

Gaat door op zaterdag 4 
maart in de prachtige zaal «De 
Garve», Van Praetlel 137. Kaar-

, ten reeds nu te bekomen. 

MOL 
VOORDRACHTEN 

In samenwerking met het 
Dosfelinstituut werden volgen
de voordrachten gepland : dins
dag 22 februari, volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz over 
« Federalisme en Demokratie » 
en dinsdag 21 maart, senator 
Lode Claes over « Brussel en 
de Brusselse invloed op onze 
sociaal-ekonomische toestand », 
beide in de gemeentelijke ver
gaderzalen. 

MORTSEL 
AFDELINGSLEVEN 

Donderdag 23 maart : alge
mene openbare VU-vergadering 
met als (vermoedelijke) gast
spreker senator H. De Bruyn. 

Vrijdag 28 april onze traditio
nele Privé-leden-Lente-avond. 

Zaterdag 30 september : groot 
VU-voorwmters-bal, met het or
kest « Jacky Sands » in het St. 
Lodewijk-centrum (Dieseghem) 
PROFICIAT 

Afdeling Mortsel wenst haar 
zusterafdeling Boeohout, en 
vooral haar voorzitter Fred 
Entbrouxk, van harte geluk bij 
de intrede van deze laatste (als 
Ie opvolger) in de Boechoutse 
gemeenteraad. 

NIEL-SCHELLE 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdag tussen 19 u. 30 
en 21 u. 30 verwacht ons ge
meenteraadslid, Jos De Koek, 
de mensen met administratieve 
moeilijkheden. Iedereen is wel
kom. 
Inlichtingen bij de bestuursle
den of vrijdagavond op het se
kretariaat, Antwerpsestraat 106 
te Niel. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Burgemeester Karel Verber-
ne is iedere zaterdag van 10 tot 
12 u. op het Gemeentehuis ter 
beschikking van de bevolking, 
voor besprekingen van gemeen
telijke aangelegenheden. 

Schepen Juul Hanssen, iede-
rere donderdag van 18 u. 30 tot 
20 u. op het Gemeentehuis ter 
beschikking. 

TURNHOUT 
BAL 

Op zaterdag 5 februari om 20 
u. 30 heeft ons jaarlijks bal 
plaats. Alle leden, simpatisan
ten en uiteraard de lezers van 
« Wij » worden dan ook vrien
delijk uitgenodigd. Zaal « Gil-
denhuis » aan de stwg op Mol 
te Oud Turnhout (centrum van 
het dorp). Inkom 50 fr. Ruime 
parking voorzien. 
INCIDENT 

In verband met de publikatie 
onlangs verschenen in de kran
ten en aan de hand van J. Dae-
lemans heeft het afdelingsbe
stuur hiertegen standpunt inge
nomen en zijn volledige mede
werking aan de arr. en nationa
le strukturen bevestigd. Het af
delingsbestuur wijst er op dat 
de ganse aktie opgezet werd 
door één enkel bestuurslid. Een 
algemene ledenvergadering sa
mengeroepen op 29 januari 11. 
steunt met eenparigheid van 
stemmen de houding door het 
afdelingsbestuur aangenomen. 
ABONNEMENTEN 
EN LEDENWERVING 

Onze bestuursleden zijn vol
op bezig met huisbezoeken, wie 
kan ons nog adressen bezorgen? 
VLAAMSE KRING 

Vrijdag 18 februari spreek
beurt over de « Voerstreek » 
met tentoonstelling in samen
werking met het Dosfelinsti
tuut in de bovenzaal Amicitia, 
Grote Markt om 20 u. Sprekers: 
volksvertegenw. Kuijpers W. : 
de taalgrens en de Voer met 
dia's ; Martens P., joemalist : 
Voerstreek en A-sociale taal-
dwang ; Boffe R., schoolhoofd, 
een getuigenis uit de Voer
streek. 

Vrijdag 10 maart komt Flor 
Grammens. Begin 20 u. in de 
bovenzaal Amicitia, Grote 
Markt 

Op 21, 22 en 23 april tentöcm-
stelling met de groep Viveré 
uit Wemmei in St. Victor Insti
tuut, Kasteeldreef, Turnhout. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Ieder Volksunielid of simpa-
tisant zou lid moeten worden 
van de Vlaamse Ziekenkas : In
lichtingen te bekomen bij de 
plaatselijke afgevaardigde voor 
Turnhout en omstreken Wilm-
sen Karel, Jacob Smitsstraat 15, 
Turnhout. 

WESTMALLE 
VU-BAL 

Zaterdag 12 februari om 20 u. 
Volksuniebal der Voor- en 
Noorderkempen in de feestzaal 
« De Kempen », Zoerselbaan, 
grensscheiding Westmalle-Zoer-
sel. met het orkest The Telstar. 

WILRIJK 
GEMEENTERAAD 

De afgelopen gemeenteraad 
was weer ruimschoots gestof
feerd met VU-tussenkomsten. 
Naast de vaste rubrieken « Hof 
Legrelle » en « Egelantierlaan, 
woonstraat », vroeg Walter De 
Coene een redelijkere prijs 
voor de huisvuilzakken, drong 
volksvertegenw. André De Beul 
aan op een betoelaging van het 
Dosfelinstituut, terwijl hij het 
gemeentebestuur hekelde dat 
een nieuw restaurant dat in het 
Frans zijn deuren opende van 
officiële uitnodigingen voorzag 
en bracht Paul Van der Gucht 
het al jaren op voltooiing 
wachtende COO-be jaardente
huis nog maar eens op de agen
da. Alweer een geanimeerde 
raadszitting, waarover meer in 
een volgende « Scherp gezien ». 

WIJNEGEM 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Zaterdag 5 februari e.k. te 
19u45 in de zaal Normaalschool 
richt men een grote kleinkunst-
avond in. Kaarten en numme
ring : 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, Markt
plein te Wijnegem, spreekt Flor 
Grammens over zijn plannen. 
BRT - DAGEN VAN HET 
VLAAMSE LIED 

Zaterdag 19 februari te 18 u. 
30 vertrekken wij per bus van
op het Marktplein. Reisonkos-
ten ongeveer 50 fr. Doel van 
de reis : De BRT-studio's in 
Brussel, waar die avond een 
volksmuziek-concert opgeno
men wordt ter gelegenheid van 
de dagen van het Vlaamse lied. 

De Vlaamse Vriendenkring 
zorgde voor gratis kaarten. 

Brabant 

GROOT VOLKSUNIEBAL 
BRUSSEL 

Het door de verkiezingen 
uitgesteld arr. bal voor Brus
sel, 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 arron
dissementen om tesamen 
met ons dit bal tot een suc
ces te laten uitgroeien. 
Plaats : zaal «Meli» te Brus
sel (achter Heizelstadion). 
Orkest : Grote formatie van 
Stan Philips. Laat Brussel 
niet los, en komt ons dan
send helpen ! 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
ARR. RAAD 

De eerstvolgende arr. raad 
heeft plaats op zaterdag 5 fe
bruari om 14 u. 30 in het lokaal 
« Waltra », Arduinkaai te Brus
sel (bij Stan Philips, naast de 
KVS). 

ASSE (Fed.) 
GESLAAGD BAL 

Te Schepdaal had een zeer 
geslaagd federatiebal plaats. 
Heelwat mensen uit de federa
tie en zelfs van daar buiten wa
ren, ondanks het koude weer, 
naar Schepdaal gekomen om de 
overwinning, zij het een beetje 
laat, hartstochtelijk te vieren. 

ASSE (Fed.) 
FED. VERGADERING 

Op dinsdag 8 februari wn 20 
u. heeft in 't lokaal «Kummels-
hof » te Asse (langs de grote 
baan Brussel-Aalst) de federa-
tietaardsvergadering plaats. Op 
de dagorde staan veel belang
rijke punten. Alle afdelingsbe-
stuuTsleden en mandatarissen 
zijn op deze vergadering ver
wacht. 

ATTENRODE-WEVER 
STICHTINGSVERGADERING 

Op 11 februari e.k. om 20 u. 30 
in de zaal « Hageland » te At-
tenrode wordt de bestuursver-
kiezing georganiseerd van deze 
nieuwe afdeling in het hart van 
het Hageland. Gastspreker r se
nator Maurits van Haegendo-
ren. 
DANSAVOND 

Op 19 februari e.k. om 20 u. 
in dezelfde zaal dansavond met 
al de vrienden uit het Hage
land. Hartelijk welkom. Toe
gang : 40 fr. 

BEERSEL 
BAL 

Zaterdag 5 februari e.k. heeft 
het eerste afdelingsbal plaats 
van de VU Beersel-Drogenbos-
Linkebeek in de zaal « Groot 
Salon », H. Teirlinckplein te 
Beersel (vlak tegenover de 
kerk). 

ESSENE 
HULDIGING 

Vorige zaterdag werd te Es-
sene in het Pajottenland, René 
Mertens gehuldigd. De gemeen
te Essene heeft, onder het im
puls van zijn dynamische bur
gemeester Lode Verdoodt, het 
levenswerk van deze overtuig
de Vlaamse Brabander, de «Ge
schiedenis van Essene » uitge
geven. Tijdens een receptie 
stipten de burgemeester en dr. 
J. Verbesselt de verdienste van 
de gehuldigde aan. Voor zijn 
Vlaamse overtuiging, voor zijn 
toepassing van de taalwetten 
als schooldirekteur te Brussel 
werd René Mertens in 1944 ge
broodroofd. Volksvertegenw. 
E. De Facq woonde namens de 
VU de receptie bij om de ge
huldigde te feliciteren. 

EVERE 
MEDELEVEN 

Donderdag werd mevr. Pau
wels, de moeder van ons pro
vincieraadslid Theo Pauwels 
ten grave gedragen. Het arr. en 
al de vrienden bieden Theo en 
zijn familie blijken van mede
leven aan. 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 11 tot 12 
u. staat Jan De Berlangeer, ag
glomeratie- en gemeenteraads
lid tot uwer beschikking, De 
Smet de Nayerlaan 158, Jette. 
VUJO 

Thee-dansant op 18 februari 
vanaf 20 u. in « Hendrik Con-
ciencekelder », « Graaf van Eg-
mont », J. Van Praetstraat te 
Brussel. 

LEUVEN (Arr.) 
VUJO 
VORMINGSAVOND 

Donderdag 10 februari te 20u. 
in zaal « Vita », Burgemeester-
str., Leuven. ledere jongere is 
welkom. We spreken o.l.v. 
volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers over : « Opdrachten 
in onze volksgemeenschap ». 

LOT 
HAANTJESKERMIS 

Onze eerste haantjeskermis 
van onze jonge Volksunie-afde
ling 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 aan
wezigheid van onze vele sym
pathisanten, zowel van de om
liggende gemeenten als van 
Lot zelf. 

OVERIJSE-HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Het aantal leden van de 
Vlamse Ziekenkas groeit stil
aan. Neemt nog vandaag kon-
takt op met de plaatselijke af
gevaardigde Dirk Hiers, Lange-
werg 32 te Overijse (Maleizen), 
tel. 53.82.64. 
PUBLICITEIT 

Onze afdeling geeft een twee
maandelijks pamflet uit. Wie 
bezorgt ons publiciteit ? Reeds 
vanaf 300 fr. en op 900 eksem-
plaren gedrukt. 

ZOEKERTJE 
De afdeling zoekt een stenoli-

machine. Goede staat en niet te 
hoge prijs. Alle aanbiedingen 
op tel. 50.61.76. 
« WIJ» 

Elke lezer van ons blad zorgt 
er voor dat hij een nieuwe 
abonnee klaarstoomt ! Verwit
tig dan schepen Marcel De 
Broyer (50.6176) en hij zorgt 
voor de rest. Ook moet het aan
tal leden nog fel verhoogd wor
den : 50 nieuwe leden ligt in 
het bereik. 

SCHAARBEEK 
VERGADERING 

Dinsdag 8 februari a.s. om 20 
u. in lokaal « Het Castel », hoek 
Josaphatstr. en Lodew. Ber-
trandlaan. Toespraak door 
Meester De Brabanter over 
« Aktieplan Volksunie ». Na
dien bespreking ervan. 

ST.-KATARINA LÖMBEEK 
HAANTJESKERMIS 

Zaterdag 26, zondag 27 en 
maandag 28 februari : grote 
haantjeskermis in lokaal Uilen
spiegel. Iedereen is van harte 
welkom. 

ST. KWINTENS-LENNIK 
MOSSELSOUPER 

Losgelaten door de federaties 
Asse en Halle moet de VU-afde-
ling Lennik zijn eigen boontjes 
doppen. Dit zal gebeuren met 
ons eerste mosselfestijn op za
terdag 26 februari vanaf 18 u., 
zondag 27 februari vanaf 12 u. 
en maandag 28 februari vanaf 
18 u. in het estaminet « In de 
verzekering tegen de grote 
dorst » (rechtover de kerk) te 
Eizeringen - St. Kwintens-Len-
nik. Smakelijk. 

ST.-PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke laatste dinsdag van de 
maand door senator Bob Maes 
en federatieraadslid Frans 
Adang in het lokaal « De Jon
gen Deken », Rink te St.-Pie-
ters-Leeuw. Deze zitdag is even
eens gecombineerd met het 
Vlaamse Ziekenfonds Braban-
tia. Anderzijds kan eenieder 
ook terecht elke zaterdag van 
11 tot 12 u. bij federatieraads
lid Frans Adang thuis, Ruis-
broeksesteenweg 109 of op tele
fonische afspraak, tel :77.31.83. 
BAL 

Ons 2de lentebal heeft plaats 
op zaterdag 18 maart e.k. in de 
zaal « De Jongen Deken » ,aan 
de Rink te St. Pieters-Leeuw. 

TERVUREN (Fed.) 
OVERWINNINGSBAL 

De overwinning wordt ge
vierd samen met alle gekoze
nen en kandidaten op zaterdag 
19 februari om 20 u. in de zaal 
St. Clemens te Hoeilaart met 
Nicole Josy. Hugo Sigal, het 
Ron Davis-sekstet en enkele 
gogo-meisjes. 

TIENEN 
NIEUWE AFDELING 

Op 26 jan. jl. ging de stich
tingsvergadering van de afde
ling Tienen door o.l.v. senator 
Maurits van Haegendoren en 
arr. sekretaris Gerd Bert. 
BESTUUR 

Voorz. : Pol Buvens, Park 
Nieuwenhove 38. Tienen ; sekr.: 
Annie Ruytings, Leuvenstr. 103, 
Tienen ; penningm. : Reimond 
Van Dijcke, Nieuw Overlaar 54, 
Hoegaarden ; org. : Dany 
Bamps, Leuvensestr., Tienen ; 
prop. : Johan Roggen. Kliniek-
str. 72, Tienen. 

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 zit
dag gaat door op maandag 21 
februari. 

regionale vu-pers 

in volle opgang 

Afdelingen, kantons, federa
ties, arrondissementen, die re
gelmatig een blad, ideale op
lage minimum 15.000 eks. of 
meer, willen uitgeven kunnen 
onder goede voorwaarden te
recht bij Rotatyp, de drukkerij 
van « WIJ ». Wij beschikken 
over vier bladformaten in ro
tatiepers. Vraag eens inlichtin
gen : tel. 02/23.45.22. 
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oosNvlaanderen 

OPROEP TOT 
VU-AFDELINGEN 

Is een VU-afdeling, die In' 
8 maanden tijd 3 verkie
zingskampanjes moet voe>4 
ren, te benijden of te bekls j 
gen ? Het is een twistpunt U 
Maar dat het voor ons em^ 
strop wordt is een zekerheid' 
indien... 

Met meer dan een jaar 
vertraging gingen de samen
gevoegde gemeenten Appels-
Dendermonde-Sint Gillis op 
13 juni 1971 ter stembus. De 
VU behaalde 2 zet«Is op XL 
(tegen 1 op 7 -1- 11 - H 3 = 51 
in 1963). Op 22/12/71 werden 
deze verkiezingen nietig 
verklaard door ae Raad van 
State. 

Intussen hadden de parle
mentsverkiezingen van 7 no
vember '71 in ons arr. 1 
rechtstreeks verkozen Vü-
volksvertegenwoordiger op
geleverd. 

Kunnen we onze leden en 
simatisanten nu opnieuw 
aanspreken om de kiesstrijd 
voor 27 februari te financie
ren ? 

Indien we deze keer een 
bescheiden beroep mogen 
doen op de VU-afdelingen en 
simpatisanten die niet in een 
verkiezingsstrijd gewiickeld 
zitten en... er gehoor vinden, 
dan wordt het geen strop. 

Een bijdrage van 300 fr. 
zouden we ten zeerste waar
deren. Met onze dank bij 
voorbaat. 

Te storten op PR 139655 
van Kredietbank Dender-
monde (voor VU - Gr. D.). 

AALST (Arr.) 
VOETTOCHT 

Alle afdelingen worden opge
roepen deel te nemen aan de 
voetocht Gent-Taalgrens (ong. 
30 km.) zondag 26 maart. Aan
komst : Roman House, Vloes-
berg. Deze voettocht staat in 
het teken van de toepassing 
van de taalwetten in de streek. 
VRAGENLIJST 
DIENSTBETOON 

Volgende afdelingen stuur
den reeds de vragenlijst binnen: 
Erembodegem-Centrum, Aspe-
lare-Nederhasselt, Zandbergen, 
Nieuwerkerken, Kerksken, 
Heldergem, Denderleeuw, Ge-
raardsbergen. Wij dringen er 
bij de anderen op aan dit ook 
zo vlug mogelijk te doen. 

AALST (Afd.) 
BESTUURSVERKIEZING 

De bestuursverkiezing van 17 
januari kende een onverwacht 
hoge opkomst. Uitslag : voorz. : 
Dolf De Clercq ; ondervoorz. : 
Daniël Jacobus ; secr. : De 
Groote ; penningm. : Martine 
De Leeuw ; prop. : Danny De-
nayer ; org. : Frans Van Wilde
rode ; dienstbetoon : Arseen 
Carlier ; publikaties : Siegrid 
D'Hoker-Ottoy : afgev. arr. 
raad : Carlier, D'Hoker-Ottoy, 
De Leeuw en De Groote. 

Van het bestuur maken ver
der ambtshalve deel uit : sche
pen Jan De Neve en de gemeen
teraadsleden Frans De Brul, 
Jan Caudron, dr. Vanderbeke 
en Antoon Blommaert. 

Goed heil aan deze nieuwe 
ploeg. 
LEDENWERVING 

Alle lezers van « Wij » die 
nog geen lid zijn van de partij, 
worden dringend verzocht aan 
te sluiten. Wend u tot een van 
de bestuursleden of geef naam 
en adres, plus een bankje van 
100 fr. af in « De Vriendschap », 
Kerkstr. 9. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. 

DE KLINGE 
FINANCIES 

Steun op rekeningnummer 
D 52/520166 van VU-Balegem 
bij Bank van Brussel te Bale-
gem. 

DENDERLEEUW '•""̂  
GROOT NACHTBAL 

Vandaag 5 februari om 21 u. 
30, in de zaal van het H. Kruis-
kollege, Nieuwstraat. Ingericht 
door de VU en VUJO. Kaarten 
aan 50 fr. Iedereen hartelijk 
welkom. 



zz WIJ • 5-Z-72 

EREMBODEGEM 
NACHTBAL 

Op zaterdag 4 maar t e.k. in 
de zaal « Animo ». Orlcest : De 
Gensters. Inltomprijs : 50 fr. 
Kaarten bij de bestuursleden. 

GENT 
SNEYSSENSKRING 

Zaterdag 12 februari te 20 u. 
30 spreekt Paul Martens, hoof d-
redakteur van « Wij » in het 
Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, over het aktuele 
thema : « De waarheid over de 
Voerstreek ». 

GENT OOST 
(ST.-AMANDSBERG) 
VUJO 

Hield op vrijdag 28 januari 
jl. een zeer geslaagde spreek
beurtavond. Zij ontmoetten de 
Dietse Solidaristische Bewe
ging voor een confrontatie in 
ideeën. Kwam van de gastspie-
kers (Maarten Van Nierop en 
Arseen Rijckaart) felle kritiek 
op het parlementarisme en op 
de Volksunie, dan reageerde 
het jeugdig publiek met perti
nente vragen waarop de spre
kers het antwoord schuldig 
bleven. 

GENT-EEKLO 
VUJO 

Wij roepen alle jongeren van 
het ar. op deel te nemen aan 
het leefmilieukongres dat mor
gen, zondag 6 februari te Gent 
plaats heeft. De spreekbeurten 
beginnen om 9 u. 30 in de ge
bouwen van de fakulteit voor 
wetenschappen, Ledeganckstr. 
35. Ons aller Nelly Maes is bij 
de sprekers. Inschrijvingsgeld : 
50 fr. 

GROOT DENDERMONDE 
OPROEP 

Op 27 februari 1972 moeten 
de inwoners van Groot Dender-
monde 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 parle
mentsverkiezingen te voldoen. 
Nu is onze kas nagenoeg leeg. 
Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen 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, VVinningstraat 39 te 
St. Gillis Dendermonde, reke
ning 4*67/13/58054.01 bij de 
Kredietbank te Dendermonde 
(PCR 235.62 Kredietbank, 
Gent) . De VU-af deling van 
Groot Dendermonde dankt u 
daarvoor hartelijk. 

LEDEBERG 
SOC. DIENSTBETOON 

Mevr. J. De Caster-Buyl, ge
meenteraadslid houdt zitdag : 
iedere maandagavond van 19 
tot 21 u. in café « Brouwers-
huis », Kerkplein 7 te Lede-
berg ; iedere donderdagavond 
van 19 tot 21 u. in café « Den 
Nieuwen Anker », Brusselse
steenweg 434 te Ledeberg of na 
telefonische afspraak (52.99.89). 

MELLE 
VU-BAL 

Zaterdag 26 februari te 21 u., 
VU-bal in de zaal Fiormanic, 
Gemeenteplein. Orkest « The 
Mardix ». 

MERELBEKE 
PROPAGANDA-KOMITEE 

Voor de eerste maal verga
derde het propaganda-komitee 
na de reorganisatie van het be
stuur. Er stonden heel wat 
puntjes op de dagorde o.a. de 
verdere financiële organisatie 
van ons streekblad « De Weer
galm », de spaarpot-aktie, abon
nementen op « Weergalm » en 
« Wij », maandelijkse kolpor-
tages met « Wij » in het kan
ton Oosterzele, organiseren van 
openbare vergaderingen. Een 
speciale inspanning zal gedaan 
worden om het kader der pro
pagandisten uit te breiden, enz. 
Teneinde de leefbaarheid van 

« De Weergalm » te verzeke
ren zal ook een speciale in
spanning worden geleverd wat 
de reklame betreft. Willen we 
nog verder vooruitgaan in ons 
kanton dan moet er met man 
en macht gewerkt worden. Men 
kan zich steeds voor de propa
ganda en organisatie aanmel
den op het adres van K. Van 
Damme, Tuinwijk Jan Verhae-
gen 36. 
DERDE LEEFTIJD 

"Ons feest voor de derde leef-
tijds-genoten zal doorgaan op 

9 april e.k. Voorzien is : rondrit 
in de gemeente, koffietafel, 
kaart ing en gratis tombola. 
« DE WEERGALM » 

Opnieuw is ons maandblad 
huis aan huis verschenen in 
Merelbeke, Bottêlare, Lands
kouter, Schelderode en Melle. 
Wie zijn financieel steentje bij
dragen wil kan zulks steeds op 
rekening van Jul ien Mayens, 
Bank van Brussel, Merelbeke, 
Nr G/12/111351 of op per 
44.39.81, eveneens Julien May
ens, Kloosterstr., Merelbeke. 

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 
zaal « De Roos » te Nevele om 
17 u. 

OVERBOELARE 
GERAARDSBERGEN 
BAL 

Zaterdag 19 februari in zaal 
« St. Bavo », Kleine Buizemont, 
te Overboelare-Geraardsbergen. 
Deuren te 20 u. 30. Iedereen 
welkom. 

OUDENAARDE 
GEMEENTERAAD 

Alle leden en simpatisanten 
worden vriendelijk uitgenodigd 
op de e.v. gemeenteraadszitting 
van maandag 7 februari om 18 
u. in de Schepenzaal van het 
Stadhuis. Op de agenda o.m. 3 
voorstellen van Frans Van Den 
Heede : 1. Voorstel tot inrich
ting van een ontmoetingscen
t rum voor de jeugd ; 2. Infor
matie van de adviesraden ; 3. 
Informatie van het publiek. 

SCHOONAARDE 
OVERLIJDEN 

Donderdag 27 januari over
leed op 79-jarige leeftijd de h. 
Gillis Waterschoot, VÜ-lid en 
gans zijn leven dapper op de 
bres in de Vlaamse Beweging, 
waarvoor hij na de laatste oor
log zelf en zijn kinderen on
noemelijke plagerijen moest 
verduren. Aan de ganse grote 
Vlaams-bewuste familie onze 
meest oprechte deelneming. 
STEUN 

Wie stort iets in onze door de 
voorbije kiesstrijd geplunderde 
afdelingskas ? Onze PC nr. is 
98.24.89. 
OUDE « WIJ 'S » 

Smijt uw weekblad na lezen 
niet weg. Wij zullen ze regel
matig ophalen en verder dra
gen. Of breng ze zelf bij Her
man Van Den Abbeele, Losweg 
1, Schoonaarde. 

ST. NIKLAAS 
NACHT VAN EUROPA 

Zaterdag 5 februari gaat om 
20 u. de start van de « 4e nacht 
van Europa » door in het hotel 
Serwir, St. Niklaas. Twee or
kesten : het groot Waltra-orkest 
van Stan Philips en in de bier-
kelder het folk- en bluesorkest 
Papa-docks. Tijdens het dans
feest, t rekking van de arr. tom
bola « iedereen prijs », inge
richt door de A. Verbruggen-
kring. Dit dansfeest wordt u ge
bracht door de culturele dienst 
Volksunie St. Niklaas ten voor
dele van de Vlaamse sociale 
werken. Kaarten te bekomen : 
J.-P. Maes, dr. A. Verdurmen-
straat 6, St. Niklaas, tel. 03/ 
76.51.30. Bijdrage : 100 fr. 

west-ylaanderen 

ALVERINGEM 
VUJO-T-DANSANT 

Op 5 februari organiseert de 
Vujo van Alveringem 'n T-dan-
sant in 't Vlierhof om 20 u. Toe-
gangskaart 50 fr. Iedereen is 
welkom, ook degenen van an
dere afdelingen. 

BRUGGE (Arr.) 
ONTVANGST 

Tijdens een ontvangst op uit
nodiging van onze nationale 
partijvoorzitter en het VU-arr. 
bestuur handelde mr. Van der 
Eist over de politieke ontwik
keling en de plaats die de VU 
in de Vlaamse beweging in
neemt. De bomvolle zaal kader
leden in het Breydelhof luis
terde reer aandachtig naar de
ze klare en strijdvaardige uit

eenzetting. Nadien had een 
ontvangst plaats waarop de lei
ding en het kader door per
soonlijk kontakt mekaar beter 
leerden kennen. 

lEPER (Arr.) 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Vlamingen, sluit heden nog 
onmiddellijk aan bij 'n Vlaams 
Ziekenfonds. Versterk onze 
rangen, sluit aan bij het Zie
kenfonds « West-Flandria ». 
Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden tot één van beide 
onderstaande adressen : Sohier 
Rik, Werf 140, 8970 Poperinge, 
tel. 057/43136 en Meire Erik, 
Frenchlaan 5, 8900, leper, tel. 
057/21256. 

KNOKKE-HEIST 
VLAAMS DANSFEEST 

Dat iedereen zich op heden 
zaterdag 5 februari naar Knok-
ke spoede. Daar wordt in de 
« Wiener Weinstube » gedanst 
vanaf 21 u. Zoveel mogelijk 
volk meebrengen. Iedereen is 
van harte welkom. 

KORTRIJK 
VU-STANDPUNTEN 

Het arr. bestuur van de VU 
in vergadering bijeengekomen 
samen met zijn mandatarissen 
op vrijdag 21 januari wijdde 
een bespreking aan het syste
matisch toepassen van boeten 
op de BTW-verplichtingen. E r 
wordt vastgesteld dat voorna
melijk middenstanders het 
slachtoffer zijn van dit repres
sief optreden. En dit alles niet
tegenstaande de duidelijke be
loften van de minister van Fi-
nancieën bij de invoering van 
de BTW die soepel en zonder 
boeten tijdens het eerste jaar 
in te voeren. Het arr. bestuur 
van de VU samen met zijn man
datarissen protesteert tegen de
ze feiten en zal par lementair 
laten tussenkomen om kwijt
schelding van de boeten te be
komen. 

Verder werd een bespreking 
gewijd aan het nu vervallen 
wetsontwerp Vermeylen nopens 
de technische ingenieurs. Het 
bestuur is van mening dat de 
vroeger gediplomeerden in 
geen geval een minderwaardi
ge titel moeten dragen. Het eist 
de formele definitieve erken
ning van het p r o v i n c i a l tech
nisch instituut Kortrijk als vol
waardige instelling voor het af
leveren van diploma's inge
nieur. 

KARNAVAL 
U wordt vriendelijk verwacht 

op de grootse karnavalviering 
opgeluisterd door het Duo Ron-
ny's, met waardevolle prijzen 
aan de best verklede persoon en 
het paar.In lokaal «1302 », Bur
gemeester Reynaerts traat te 
Kortri jk op zaterdag 19 februa
ri om 20 u. 

FILM- EN DIA-AVOND 
Vrijdag 25 februari om 20 u. 

stipé. Vlaamse strijd en IJzer
bedevaarten, in lokaal « 1302 ». 

ORGANISATIE 
De eerste vergadering gaat 

door bij onze vriend-slachter 
Gaston Desmet, XII Apostelen
straat te Kortrijk, op zondag
voormiddag 13 februari om 10 
u. 30. 

KORTEMARK 
ZARREN WERKEN 
GEZAMENLIJK BAL 

Onze beide afdelingen organi
seren tesamen hun afdelings
bal en wel op 12 februari a.s. in 
de zaal « Casino » te Handzame 
(Despienter) met de bekende 
Vansteenlandt-Band. We ver
wachten heel het kanton Diks-
muide en velen daarbuiten ! 

LEDEGEIW DADIZELE 
ABONNEMENTENSLAG 

Helpt mede met het maken 
van nieuwe abonnementen, of 
geef ons adressen door van sim
patisanten, wij doen de rest. 
Een abonnement voor een gans 
jaar kost slechts 350 fr. Ook 
aan huisbestelling wordt ge
daan. 

LEDENSLAG 
EN HERNIEUWING 1972 

Verloopt vlot, op enkele na 
zijn alle hernieuwingen reeds 
binnen. Onder onze abonnees 
zijn er wellicht nog een paar 
die geen lid zijn : wordt ook lid 
en het tegenovergestelde is ook 
waar, wordt ook abonnee Qp 
« Wij ». Ook hebben wij reeds 
een tiental nieuwe leden bij 
geworven. Adressen zijn steeds 
welkom. 

KOLPORTAGE 
Er wacht ons veel werk, kor

telings gaan wij terug de baan 
op met ons weekblad « Wij ». 
Leden, simpatisanten en vrien
den die met ons willen mee
werken, gelieve ons dit te la
ten weten. 

WIE HELPT DE PUT 
DEMPEN ? 

Na de prachtige uitslag van 
7 november 1971 gaan wij nu 
de vruchten plukken, en helpen 
wij eensgezind allen mee om de 
overgebleven onkosten te dek
ken. Op 7 november gaf u ons 
uw stem, geef ons nu uw mede
werking en uw steun. Een 
bankbiljet in een omslag, in de 
bus van onze penningmeester 
Acx Frans, Begijnestr. 44, 8650 
Ledegem, of nog : een kleinig
heid op PR 5004.16 van de voor
zitter Hendrik Vandenberghe, 
Fabriekslaan 20, 8650 Ledegem. 
Hartelijk dank. 
DIENSTBETOON 

Wenst u raad, of hebt u pro
blemen, wendt u tot ons, wij 
staan steeds ter beschikking, 
iedereen is welkom. Binnen 
kort worden ook speciale zit-
dagen door onze mandatarissen 
gehouden, waar en wanneer 
wordt nog meegedeeld. 

LEFFINGE 
OVERLIJDEN 

Op 1 februari werd « Dies » 
Opstaele in alle eenvoud begra
ven, flij was een kalm, eerlijk, 
karaktervol en rechtlijnig man. 
Zij leven was een gans leven 
van Vlaams-nationale inzet. 

Wij vergeten onze vriend 
« Dies » niet en trachten het 
leed van zijn dappere echtge
note te delen. 

IWENEN 
DIENSTBETOON 

Dr. Vanholme, Joel Tahon en 
Piet Vanbiervliet staan ter be
schikking van alle leden en van 
alle inwoners van Menen op 
iedere donderdagavond van 21 
tot 22 uur. 

Ook voorstellen i.v.m. afde
lingswerking zijn er steeds 
welkom. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
KALENDER DER BALS 

5 februari : Alveringem 
(Vlierhof) T-Dansant (Spoo
ky) ; 12 februari : Handzame, 
(Casino), voor afd. Kor temark 
en Zarren-Werken samen ; 19 
februari : Middelkerke (zaal 
«Ter Duinen») ; 4 maar t : Oos
tende (Wit Paard) ; 11 maar t : 
Nieuwpoort ; 18 maar t : Kler
ken voor afd. Houthulst ; 18 
maar t : Br e dene (zaal «Tijl») 
en 25 maar t : Oudenburg (zaal 
« Moderne »). 

ROESELARE 
VLAAMSE VROUWEN 

Na de massale opkomst voor 
ons St. Niklaasfeest en de uit
stekend geslaagde mosselsouper 
zijn wij blij onze 2de Panne-
koekavond te kunnen aankon
digen met als gastspreker de h. 
Hugo Schiltz (volksvertegen
woordiger). Alle VVR- en VU-
leden en Vlaamse simpatisan
ten worden verwacht op dins
dag 15 februari, in de St. Mi-
chielszaal, St. Miehielsstr. te 
Roeselare. 

Inlichtingen en inschrijvin
gen (voor pannekoekavond : 
45 fr. per persoon) : sekr. Oost
straat 46, tel. 051/214.73. 

VARSENAERE 
BAL VAN DE 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 van de 
nieuwe afdeling Varsenaere die 
eerlangs zal opgericht worden. 

ZWEVEGEiVI 
NIEUWE AFDELING 

Te Zwevegem ging de stich
ting door van een VU-afdeling. 
In een bomvolle zaal meldde af
delingsvoorzitter Walter Ver-
schaete de geboorte van een 
nieuwe afdeling. Het voltallig 
arr. bestuur was aanwezig om 
volksvertegenwoordiger Frans 
Baert in een gevatte spreek
beurt de evolutie en de snelle 
uitbouw van de Volksunie voor 
het aandachtige Zwevegemse 
publiek te horen uiteenzetten. 
Daarna kwamen nog volksver
tegenwoordiger Luk Vansteen-
kiste en provinciaal raadslid 
R.A. Vandewatti jne aan het 

woord. De afdeling s tar t te me t 
niet minder dan 70 leden. 
BESTUUR 

Voorz. : Wal ter Verschaete ; 
ondervoorz. : J a n Pott ie ; sekr.: 
André De Croos ; penningm. : 
Bernard Desauw ; org. : mevr. 
Jul ia Carlier-Gijs ; prop. : 
mevr. Raymonde Van Den Hee-
de-Platteuw ; afgev. arr. raad : 
Walter Verschaete. 
TREFPUNTEN 

Café « De Kaai », Otegemstr. 
252 en café « Sportwereld », 
Otegemstr. 158, waar ook iede
re eerste donderdag van de 
maand het dienstbetoon wordt 
verzekerd door een der man
datarissen en een bestuurslid. 

medegedeeld 
VRIENDEN VAN DE 
BEIAARD, DEN BELLAERT, 
Blauwmoezelstraat 5, 
2000 Antwerpen. 

In november jl. werden de 47 
klokken van de stilaan be
roemd geworden Hemonybei-
aard van de O.-L.-Vrouwetoren 
naar beneden gelaten. Samen 
ong. 30.000 kg. brons. Ten ge
volge van de jarenlange bei-
aardbespelingen, alsmede de 
weersomstandigheden en de 
luchtverontreiniging, was de 
overheid genoodzaakt dit in
s t rument aan een grondig on
derzoek te onderwerpen. 

Op 15 februari organiseert de 
VTB in samenwerking met de 
« Vrienden van de Beiaard » 
een autocarreis naar de klok
kengieterij te Asten, waar zich 
de volledige Antwerpse bei
aard bevindt. Daar zal uitleg 
worden gegeven over het ver
loop van de res taurat ie bij de 
klokken zelf, zullen zelfs enke
le klokken worden gegoten on
der het oog van de toeschou
wers, zal het beiaardmuseum in 
het gemeentehuis bezocht wor
den en wordt aan de bezoekers 
koffie aangeboden. Het mid
dagmaal wordt verzorgd in he t 
Evoluon te Eindhoven. Alles 
bij elkaar een zeer interessante 
reis die wij graag aan iedereen 
aanbevelen. 

Praktische schikkingen : op 
dinsdag 15 februari e.k. ver t rek 
per autocar voor het VTB-
bondsgebouw, St.-Jacobsmarkt 
45, Antwerpen te 9 u. Reissom 
per persoon : 210 fr., alles inbe
grepen, dwz : autocarvervoer, 
middagmaal Evoluon (koffie
tafel), koffiepauze, hooi, chauf
feur, alle taksen. 

WELSPREKENDHEID 
Het Inst i tuut Eloquentia 

heeft de jongste jaren duizen
den mensen uit alle beroepen 
mogen opleiden tot bekwame 
sprekers. Spreek- en vergader
technieken zijn in onze samen
leving van groot belang. Velen 
hebben er hun carrière aan te 
danken. In 20 steden van he t 
Vlaamse land ving vanaf 31 ja
nuari 1972 een nieuwe cyclus 
aan. Alle belangstellenden wor
den uitgenodigd vrijblijvend 
kennis te maken met dit toch 
wel zeer speciaal kursuspro-
gramma. Aanvang telkens om 
20 u. Inlichtingen en inschrij
vingen vanaf 19 u 30. 

Adres : Italiëlei 191, Antwer
pen, tel. 03/32.71.14. 

VLOT ZIJN KAN MEN LEREN 
Men kan zich afvragen hoe 

het komt dat zovele mensen 
zich geremd voelen in allerlei 
situaties. Men weet niet « hoe 
zich te houden », hoe een ge
sprek te s tar ten bij een eerste 
ontmoeting, of men gebruikt 
een zodanige overvloed van 
woorden om uiteindelijk niets 
te zeggen. Daardoor worden 
vaak contacten afgeremd en 
gaat men zich eenzaam voelen. 

In termedium wil t rachten 
hier aan te verhelpen en richt 
van 3 tot 5 maar t e.k. een week
einde in onder de ti tel « Vlot 
zijn kan men leren ». Het pro
gramma voorziet discussies en 
vooral veel prakti jk rond com
municatie en ui tdrukkingsvaar
digheid. 

Medewerkers zijn ; Wim 
Tuyls, cursusleider ; Simone 
Van Haegendoren, cursusleid
ster ; Rita Fabry, schoonheids
specialiste en Remi Vanden-
broecke, leraar bewegingsex
pressie. 

Het weekeinde vindt plaats 
te Diegem in residentieel ver
band. 

Uitvoerige inlichtingen kan 
men vragen bij In termedium, 
Guido Gezellelaan 63, 3030 He-
verlee, tel. 016/245.45. 
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verdeelt u ook maandelijks 
uw salaris 'Mn hoopjes"??? 
Iioe zors^uldig U 'f ook plant... hoe meer U ook tracht te sparen . . nooit xal U hét resultaat bereiken van onze klient die : 

in '60 een bouwopdracht gaf voor 4 3 7 5 0 0 F 

hij betaalde dit met 
5 0 . 0 0 0 F kontanten 

350.000 F lening 
37.500 F premre 

In '71 verkochten wij voor hem dezelfde woning aan 

hij betaalde terug aan lening 

MEERWAARDE 

KENT U EEN BETERE 

1.025.000 F 
200.000 F 

825.000 F 

BELEGGING ??? 

/-y" 

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 = slechfs 1.052.218 F 

DAT KAN KUNNEN ALLEEN 

Algemeen Bouwbedrijf 
Kunnen N.V. 

ANTWERPEN 

Meir 18 

Tel. 03 /31.78.20 

CENT 

Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

GENK 

Wintersiagsfraat 22 

Tel. 011 /544.42 

LEUVEN 

Brusselstraat 33 

Tel, 016/335.37 

600 arbeiders... 

B O N 
N A A M : 

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 r i jwoning, vi l la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aau uw informatiecen
trum te op te u. 

Handtekening 

1001 mogelijkheden 



brasser ziet de winter 

•^^S^to^. 

redenaars 
De politieke en sociale geschiedenis van Vlaan

deren lijkt wel door redevoeringen te zijn gemaakt. 
Jacob Van Artevelde is zelfs al sprekend vanop 
zijn balkon de dood ingegaan. En eeuwen later, 
toen het in Vlaanderen weerom vreselijk misliep 
met de wevers, toen stond die andere Gentenaar 
Anseele overal waar de buil der arbeidersmiserie 
openspatte het volk toe te spreken, in de openlucht 
vanop een zeepkist of vanop een boerekar of van
op de stofferige podiums in danszalen en volks-
cafés. Pastoor Daens van Aalst wilde voor hem 
niet onderdoen en verhief op dezelfde plaats zijn 
stem, tegen de goesting van zijn bisschop, van de 
koning en van de paus. 

Het lijkt het tragische lot der stille, zwijgende 
werkers te zijn dat hun naam nooit tot de geschie
denis zal behoren. Het zelfde gebeurt met hen die 
eigenlijk nooit wilden zwijgen, maar het doen 
moesten omdat hun tongriem uit goedkoop hout 
gesneden is. Over Paul Vanden Boeynants bijvoor
beeld gaat het verhaal dat hij als premier 'n soort 
eigen televisiestudio bezat om te leren wat hij nu 
nog steeds niet kan : vijf ernstige woorden na el
kaar uitspreken en daarbij nog een aanvaardbaar 
gezicht opzetten ook. 

Alen zegt nu wel eens dat Vlaanderen grote re
denaars bezat precies zolang het allemaal in het 
Frans moest en kon. Voorlopig praat Jozef Van 
Overstraelen van de Vlaamse Toeristenbond die 

legende op zijn eentje aan stukken. Hij die tege
lijk de Adenauer en de De Gaulle van Vlaanderen 
kon zijn, kan langer het magische woord vasthou
den dan zijn tweehonderdduizend leden tesameru 

De filosofie van een groot redenaar bestaat er 
in zich net voldoende lang de belangrijkste na God 
te voelen. Zijn taktiek : iedereen ziek te maken 
met zijn woord, nadien met datzelfde woord ieder
een de genezing beloven. Of, als je het nog akeliger 
wil zien, de toehoorder in het water gooien en na
dien de armen uitstrekken om de drenkeling te 
redden. 

De beste redenaars die ik heb gekend behoor-' 
den echter niet tot het politieke, sociale en culture
le domein. Het waren de paters redemptoristen. 
Elke zomer kwam er zo een halfgod naar Hemel-
bredegem. Negen dagen lang stonden de mensen 
rond de kapel samengetroept, zingend, biddend en 
luisterend naar de erg corpulente pater. Toen die 
de preekstoel onder een der lindebomen besteeg, 
trad een diepe, bange stilte in. Men wachtte op de 
nieuwe dramatische belevenissen die de pater 
weerom zou meegemaakt hebben sinds hij een 
jaar tevoren onder dezelfde- boom de noveen had 
besloten. Weerom waren tientallen in zijn armen 
gestorven, vaders en moeders, vrome en losbandi
ge jonge kerels, brave meisjes en ontembare zon
daressen. En allen hadden zij in hun laatste ogen
blikken de pater grote geheimen uit hun leven toe

vertrouwd. Dan mat de pater het ogenblik waarop 
hij kon uitroepen : en sterven zult gij allen evert-
eens ! 

Achteraf bekeken kan men zich erover verwon
deren dat toen rondom dat kapelleken werkelijk 
niemand is gestorven. Ik ben daar vaak weggegaan 
met een lading springstof in mijn bange hart. 

En toen, in een nieuwe zomer, de corpulente 
pater kwam niet terug, kwam nooit meer terug. 
Nu stond een andere onder de lindeboom, een ma
gere man uit de abdij die vlakbij is. Hij had lange, 
witte, magere handen die hij devoot samenhield 
terwijl hij sprak. Hij sprak als iemand die bang 
is zijn toehoorders pijn te doen, hij had blijkbaar 
nog nimmer iets sensationeels beleefd in zijn le
ven, zijn armen leken te broos om een stervende 
erin op te vangen. Hij vertelde daarentegen de ge
woonste dingen met de gewoonste woorden, te 
vanzelfsprekend om nog een mens te kunnen 
boeien. Hij sprak over goedheid en over een soort 
mensen die elkaar lief hebben op een manier die 
geen avonturen toeliet. 

Weinigen kwamen nu nog rond het kapelleken 
staan. Men haalde de schouders ervoor op. En toen 
opperde een notabele een voorstel waarmee men 
de noveen redden kan : 'er zou weerom een spre
ker komen, een redenaar. 

frans-jos verdoodt. 


