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niet te Brussel 
Terwijl wij deze regels t ikken vergadert de Nederland

se Kul tuur raad in het halfrond van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers te Brussel. Niemand kan op dit ogen
blik met zekerheid zeggen of de Raad daar in de toe
komst verder zal vergaderen, ofwel zijn zetel buiten 
Brussel zal vestigen. Sinds de (korte) installatiebijeen
komst in december jl. heeft een commissie een ontwerp 
van reglement opgesteld waarvan het eerste punt be
paal t dat de Raad zijn vestigingsplaats kiest. Daarover 
zal de raad zich vandaag, donderdag, wel nog niet uit
spreken. Een aantal unitaristen in dit Vlaams kultuur-
par lement zal t rachten deze aangelegenheid voor geruime 
tijd in een commissie te begraven in de hoop de huidige 
(voorlopige ?) vergaderplaats burgerrecht te verlenen. 
Tegen een dergelijke « encommisionenng » zal van VU-
zijde gereageerd worden. 

Zoals reeds vroeger meegedeeld heeft de Part i j raad van 
de Volksunie zich uitgesproken voor de vestiging van de 
Nederlandse Kul tuurraad buiten Brussel. Senator Joris-
sen heeft een amendement klaar waarin Mechelen als 
vestigingsplaats wordt voorzien, terwijl de mogelijkheid 
wordt opengehouden om ook in andere Vlaamse steden 
te vergaderen. Wat het s tandpunt is van de andere par
tijen is vooralsnog niet duidelijk : in elke partij vind je 
voor- en tegenstanders van Brussel als zetel van de Ne
derlandse Kultuurraad. Bij de Walen zou een sterke 
groep vooi'stander zijn van Namen. 

De keuze van de vestigmgsplaats is belangrijk. Vestigt 
de Nederlandse Kul tuurraad zich buiten Brussel dan is 
er een goede kans dat deze eerste regionale Vlaam.se in
stantie een duidelijke gestalte krijgt in de ogen van het 
publiek. Een dergelijke keuze zal er zeker tne bijdragen 
de autonomie-gedachle te versterken. Blijft de Raad inte
gendeel te Brussel vergaderen, in het bolwerk van het 
unitair bewind en onder de voogdij van doorwinterde 
handlangers van het Brusselse centralisme, dan zal het 
Vlamse publiek niet eens merken dat er iets aan het 
veranderen is. Kiezen voor een vestigingsplaats buiten 
Brussel betekent hoegenaamd niet dat men Brussel als 
aloude Vlaamse stad afschrijft, en het is larie te beweren 
dat daardoor de Vlaamse aanwezigheid daar verzwakt 
wordt. 
Door de Nederlandse en Franse Kul tuurraden buiten 
Brussel te vestigen wordt de ontwikkeling in de richting 
van het federalisme bevorderd en het centralisme afge
zwakt. En dat willen we toch, of niet. 

Paul iVIartens 

De sociale onrust neemt toe in het hele land. Te 
duizendtal arbeiders uit de Limburgse chemisch 
•»an Geerard Siegers op p. 3). Het was een kalm 
arbeiders om onverzettelijk door te gaan met de 
op de menselijke arbeidsvoorwaarden, terwijl d 
De vakbondsmilitanten zetten zich terdege in v 
vraag stellen of men het over hun hoofden heen 
stemming van de arbeiders. Zo dit mocht gebe 
ding aannemen zoals destijd in het Limburgse m 

Tessenderlo betoogden woensdagnamiddag e e n 
e bedrijven voor hun eisen (zie daarover een stuk; 
e betoging die nochtans getuigde van de wil der-

strijd. Opvallend was de nadruk die gelegd w e r d 
e « 10 frank »-eis steeds meer komt bovendri jven, 
oor deze staking, maar je hoort allerwegen de-
niet op een akkoordje zal gooien zonder de in -
uren dan kan de cheraie-staking wellicht een wen-
ijnbekken. 

het ylaams onderwijs gaaf in Brussel aditei^tt 
Moeten wij de mensen van 

het « Vlaams Onderwijscen-
t rum » nog langer ernstig ne
men ? Enkele dagen na de in
voering van de beruchte « li
ber ie du père de familie » te 
Brussel (op 1 september 1971) 
verschenen in de kranten die 
de CVP-BSP-coalitie steunen 
allerlei optimistische berichten, 
zo in de aard van : de invoe
ring van de « vrijheid van de 
huisvader » had geen weerslag 
op het leerlingenaantal in de 
Vlaam?e scholen, die scholen 
gaan er zelfs op vooruit. 

Deze nogal doorzichtige opti
mistische conclusies steunden 
op een aantal (voorbarige) cij-
•fers van het « Viaams Ondei-
wijscentrwm ». Dit centrum 
heeft er nu nieuwe bekend ge
maakt die een heel andere gang 
van zaken te zien geven : het 
Vlaamse kleuteronderwijs boert 
met 7,8 % achteruit in verge
lijking met het vorige school
jaar, het Vlaamse lager onder
wijs te Brussel heeft 5,2 % leer

lingen minder dan vorig jaar. 
En nu de regeringsmeerderheid 
die verantwoordelijk is voor de 
invoering van de « liberté du 
père de familie » terug aan het 
bewind is, zegt de sekretaris 
van het VOC er doodgemoede
reerd bij dat deze gevoelige 
achteruitgang een gevolg is van 
de daling van het geboortecij
fer en niet van de wederinvoe
ring van de « vrijheid van de 
huisvader » te Brussel. En om 
de regeringspartijen nog meer 
genoegen te doen voegt hij er 
nog aan toe dat het « peuter
plan » een succes werd. Van de 
beloofde 98 peutertuinen die be
loofd werden als « compensa
tie » voor de invoering van de 
ho^ergenoemde liberté zijn er 
8 maanden na datum al .. 49 op
gericht. Ze herbergen 523 peu
ters, en dat noemt die man «een 
soliede basis voor de kleuter
klassen en de lagere scholen». 

Wij weten het op dit ogen
blik nog niet in welke mate de 
vrij drastische terugloop van 

het aantal kinderen in d e 
Vlaamse scholen te Brussel e e a 
gevolg is van de dalende nata-
liteit. en in welke mate de in
voering van de « liberté du 
pere de familie » daarvan de 
oorzaak is. 

Maar wij zouden vandaag nog 
niet durven beweren dat deze 
achteruitgang louter een demo
grafische « en niet een taalpoii-
tieke achteruitgang is », zoals 
het VOC beweert. Zodra de cij
fers van het Franstalig onder
wijs in de hoofdstad bekend 
zijn zullen we al iets meer we
ten. 

WÜ zullen niet betwisten dat 
het VOC, dat wij steeds hebben 
gesteund, goed werk levert voor 
de \ i aan i se scholen te Brussel. 
Wij hebben echter de indruk 
dat bepaalde mensen in het 
VOC een ietsje te veel logistie
ke steun willen verlenen aan 
een bepaalde regeringspolitiek 
te Brussel. Wij hopen dat wij 
ons vergissen. 

Peutertuinen 

1970-1971 1 1971-1972 | Verschil 

i 523 

Kleuterscholen 5.827 | 5.402 

Lagere scholen I 14.679 | 13.910 

- 7,8 % 

— 5,2 % 

::i* o 

abonnementenslag 

leuven niet te stuiten! 
De werfkampanje voor «Wij»-abonnees loopt nu een goe<le twee 

maanden. Ondanks de ongunstige omstandigheden waarin werd 
gestart (dure decembermaand, nieuwjaarsperiode) kunnen wij 
vandaag zeggen dat zij vrij vlot verloopt. Als het zo nog een tijdje 
kan doorgaan, dan kunnen wij vast op een netto-winst van een 
duizendtal jaarabonnees rekenen. 

De kogel is echter nog niet door de kerk ! Nog liggen de weke
lijkse werfcijfers goed (ook deze week kwamen er weer 180 nieu
we bij) maar er is een lichte tendens tot verzwakking waar te ne
men. In de loop van maar t sluiten wij de officiële jaarlijkse werf
kampanje af. Dit wil echter niet zeggen dat nadien geen nieuwe 
abonnees meer dienen geworven, nee, dat is een taak voor het hele 
jaar voor elke afdeling en voor elk kaderlid. In maar t echter moe
ten wij reeds kunnen vaststellen of dit een goed jaar wordt voor 
ons weekblad, ofwel een minder goed. Daarom nogmaals deze op
roep tot allen in de part i j die wensen dat « Wij » verder moge 
groeien en bloeien : die in de komende weken nog eens een extra
inspanning doen opdat wij onze doelstellingen voor 1972 bereiken. 
Werf (nog) een abonnee. Als de velen die er om allerlei redenen 
tot nogtoe niet hun werk konden van maken zich eventjes laten 
inspireren door het voorbeeld van onze top-twintigers, dan zijn 
wij voor dit jaar met onze schaapjes op het droge. 

AlJe iof verdienen cte mensen 
uit het arrondissement Leuven, 
voor hun volhardende ijver die 
prachtige resultaten opieert. 
Het arrondissement Leuven 
wierf tot hiertoe de meeste 
nieuwe abonnees van alle ar
rondissementen. Meer zelfs dan 
de twee groten, Anwerpen (2e 
gerangschikt) en Brussel (3e 
plaats) . Niet minder dan drie 
« Leuvenaars » prijken eervol 
vooraan in de « top-20 » : Joris 
Depré, eerste met 84 nieuwe 
abonnees ; Jef Vinex, tweede 

met 50 en Marleen Schouteden 
met 39 op de vierde ptaats. Doe 
het maar eens na ' 

De rangschikking der arron
dissementen ziet er. vanaf de 
4e plaats, nu zo uit : Gent-Eek-
lo, St. Niklaas, Mechelen, Has
selt, Tongeren-Maaseik, Kort
rijk, Turnhout, Aalst, Brugge, 
Oostende - Veurne - Diksmuide, 
Roeslare-Tielt. Dendermonde, 
leper en Oudenaarde. 

Wij willen de mensen van 
onze zeeprovincie zeker geen 

steen werpen, want inzake le
denwerving boeken zij vaak in
drukwekkende cijfers, maar 
mingen met aandrang willen 
toch zouden wij de West-Vla-
vragen : denk ook eens aan 
«Wij», geef op uw beurt de 
abonnementenslag 1972 een ste
vige duw ! Wat bijvoorbeeld in 
Leuven kan, moet zeker niet 
onmogelijk zijn in arrondisse
menten als Roeselare-Tielt, 
Brugge en Oostende-Veurne-
Diksmuide. 

Als een bollede is deze week 
een nieuweling in onze « top-
20 » komen opduiken : Jos Hey-
len, uit Herenthout (daar is het 
nochtans ook niet zo gemakke
lijk te werven) die er deze 
week zomaar eventjes 25 tege
lijk instuurde. Proficiat, Jos ! 

En het past ook de sterk toe
genomen vrouwelijke inzet dit 
jaar een in het licht te stellen. 
Met Marleen Schouteden (Leu
ven) . Jacqueline De Caster 
(Ledeberg), Mieke Op de Beeck 
(Koningshooikt) en Georgette 
De Kegel (Ninove) beschikken 
wij nu reeds over vier dames 
in onze « top-20 ». De ag komt 
naderbij dat wij onder onze 
topwervers de helft vrouwen 
zullen tellen, wat een normale 
verhouding zou zijn. Inmiddels 
een harteijk proficiat voor deze 
pioniersters. 

top 20 

1. JORIS DEPRE (Tervuren) 8 4 

2. Jef V inex (Erps-Kwerps) 5 0 

3. Laurent De Backer (St Kathar ina Lombeek) 4 4 

4 . Mar leen Schouteden (Leuven) 39 
A lbe r t Aendenboom (St. Niklaas) 3 9 

6. Jozef Labaere (Kor t r i j k ) 35 

7. Piet De Pauw (Vurste) 3 0 

8. Jos Heylen (Herenthout) 2 9 

9. Edward De Schri jver (Gent) 28 

10. Leo van Hoeylandt (St. Niklaas) 2 6 

11 . Jacqueline De Caster (Ledeberg) 2 4 

12. Marcel De Boeck (Vilvoorde) 2 0 

13. M . Op de Beeck (Koningshooikt) 18 
F. De Beuckelaer (Kont ich) 18 
C. van Looveren (Wommelgem) 18 

16. Georgette De Kegel (Ninove) 17 
Jaak Gabriels (Bree) 17 

18. C. Bouchet (Opglabbeek) 15 
Evrard Raskin (Eigenbilzen) 15 
F. Schruers (Hasselt) 15 

Jan Verbeke (Mariakerke) 15 
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engij 
win 96 frank 

Als wij u een tip kunnen ge
ven om geld te verdienen, bes
te lezer(es), laten wij dat nooit 
achterwege. 

Deze week kunt u 96 frank 
hesparen door onze raad op te 
volgen. Als u uw kijkgeld voor 
1972 nog niet betaald heeft, 
bent u bij de gelukkigen. 

Jn dit gezegend land van ons 
worden immers de kijk- en luis
tergelden op paritaire bazis 
tussen BRT en RTB verdeeld. 
Dat betekent dat de 59,3 % 
Vlaamse kijkers eigenlijk 9,3 % 
van hun belasting aan de RTB 
afstaan en dat de 40,7 Waalse 
broeders met 9,3 % van de 
Vlaamse frankskens gaan lo
pen. 

Onrechtvaardig, zegt u ? In
derdaad. Trek deze scheve toe
stand zelf recht en verbeter de 
fout bij de bron door simpel
weg te weigeren uw bijdrage 
voor de RTB, afgerond op 10 % 
— 96 frank, af te trekken van 
het te betalen bedrag (voor ra- • 
dio en tv). U bewijst u zelf een 
goede dienst en vooral, u bent 
het bijbels spreekwoord indach
tig ; geef aan de keizer wat 
aan de keizer toekomt en geen 
frank meer. 

M.V. te B. 

prof. frans daeis 

Het heeft me zeer verwon
derd dat U aan prof Fr. Daels 
geen bijzondere bijdrage geiüijd 
hebt in uw blad ter gelegen
heid van zijn negentigste ver
jaardag. Hij is toch een der 
meest hoogstaande figuren en 
ook een der meest verdienste
lijke uit onze Vlaams-nationale 
strijd. 

A.R. te Schoten. 

geen illusies 

In uw uitgave van 29-1-72, 
prijkte op de eerste bladzijde 
de foto van de zeer gevaarlijke 
man « Simonet ». 

Inderdaad, deze nieuwbak
ken en steeds monsterachtig 
lachende minister, is vooral 
voor Vlaanderen een te vrezen 
individu, waarvan wij niet veel 
goeds hebben te verwachten. 
Hij is Brusselaar en als goede 
Belg tegelijkertijd, natuurlijk 
franstalig. Daar wij de menta
liteit van de franstalige Brus

selaar kennen, weten wij nu 
reeds dat deze baas van finan
ciën eerder aan de schrappe 
kant zal zijn voor dte Vlamin
gen, laat staan dat wij dan nog 
over objektieve kriteria kun
nen spreken. Voorlopig moeten 
loij ons geen illusie's maken. 

Als toeschouwer van al deze 
misplaatste komedie, is het 
moeilijk om te begrijpen dat 
men deze monsieur in de rege
ring heeft binnengehaald, on
danks het heftig protest zowel 
in de CVP als in de BSP. Het 
is zelfs zo, dat een zeer groot 
deel in de socialistische partij 
gewoon woedend is op dit heer
schap. Tegen de wil van d-e ba
sis in, hebben de vergrijsde 
partijbonzen van CVP en BSP 
deze franskiljon er toch in ge
haald. 

Een tweede gevaarlijke frans
talige Brusselaar, die in het rijk 
der unitaire regering is opge
nomen, luistert naar de naam 
Vanden Boeynants, van beroep 
« spekslager ». Ik heb alle res-
pekt voor spekslagers, maar 
voor deze zeker niet. Men moet 
wel eerlijk durven toegeven, 
dat hij het ver heeft gebracht. 
Niet elke vleesman kan van 
zichzelf zeggen, dat hij minis
ter van Landsverdediging werd, 
maar ja, niet iedereen heeft 
bepaalde vrienden zoals Paul. 
Alle gekheid op een stokje, ons 
dierbaar leger krijgt voortaan 
het bevel van weer eens een 
franskiljon. 

Wat heeft men in Brussel 
willen beogen met deze aan
stelling ? Heeft men schrik ge
kregen van de steeds maar be
tere Vlaamse bewustwording 
onzer Vlaamse militairen? Wil
len de conservatieve unitaris-
ten hier paal en perk aan stel
len ? Ik vrees voor hen, dat ze 
dan wel eens zeer bedrogen 
zouden kunnen uitkomen ! ! 

Wij zullen VdB nog niet met
een veroordelen, maar ik vrees 
toch dat het voor Vlaanderen 
geen goede zaak is. Het verle
den van VdB heeft reeds be
wezen dat deze man geen goed 
hart heeft, wat Vlaanderen be
treft (zie Leuven). Hem in het 
oog houden is ten zeerste aan
geraden. Eén troost hebben wij 
echter : het zal mefer dan waar
schijnlijk niet voor lang zijn ! 

W.S. te Molenstede. 

« trouw » en viaanderen 

In de rubriek « Wij in Ne
derland » van 15 jan jL schrijft 
uw korrespondent over de 
moeilijkheden rond het protes
tantse dagblad «Trouwyt en dat 
het jammer zou zijn als deze 
knap gemaakte krant voor Ne
derland verloren zou gaan. 

Voor Nederland kan deze 
krant misschien nog verloren 

gaan, voor Vlaanderen is zij 
al lang verloren, zoals het blijkt 
uit een brief, afgedrukt in 
« WIJ » van 26 juni 1971, door 
het hoofd van de afdeling ak-
tualiteiten van de NCRV, naar 
aanleiding van het verslag van 
de Borms-herdenking door die 
omroep en een protestbrief 
daarop van mevr. Aretz. 

Uit deze brief : « aan herle
ving van het fascisme hebben 
wij geen enkele behoefte en 
wanneer in Vlaanderen dit fas
cisme de kop weer opsteekt zul
len wij dit blijven signaleren ». 
Get. het hoofd van de afdeling 
aktualiteiten. 

Dit is de heer J.F. van Maa-
nen, nu gegadigde voor het 
hoofdredakteurschap van het 
« progressieve » « Trouw ». 

In deze en dergelijke kringen 
in Nederlands is men bezeten 
door een « fascisme signaleren-
complex ». Zolang er één FDF-
er de VU voor fasci.'itisch uit
maakt is de VU fascistisch. 
Niets aan te doen. 

Uw correspondent in Neder
land zou beter moeten weten 
dan « Trouw » te verdedigen. 
De heer Schakel, die een ander 
protestants dagblad wil opzet
ten, is daarentegen een aktief 
voorstanden van de Nederland
se kuituur binnen en buiten 
Nederland. 

R.V.A. te Amsterdam. 

H O U T W O R M 7 
Behandeling van dakwerken tegen alle bout-
Insekten TWINTK5 JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gtatis bestek in gans het 
land. P.V.BJ\ INDUSTRADE Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt.) - Tel. 02/79.20.00. 

vereenvoudigen 

Dat zou nodig zijn. Wij heb
ben nu 10-tallen ministers en 
staatssekretarissen. Toen ik 
jong was waren er 7 ministers. 
Hier waren ook slechts 3 dok
ters en geen apoteker. Geen 
enkele had een auto en die dok
ters konden hun werk gemak
kelijk af. Nu zijn er 15 dokters 
en 5 of 6 apotekers. Allen heb
ben ze een auto. Een winkelier 
hoefde geen boekhouding te 
voeren ten dienste van de 
staat. Als hij zijn zaak reeds 
enige maanden aan 't uitbaten 
was, kwam een kontroleur eens 
uw bedrijf bekijken en hij stel
de voor : « Als ik uw jaarlijkse 
patentbelasting eens stel op 20 
fr. zou dat gaan ? » Daarmee, 
en met nog enige franken ge
meentebelasting was alles in or
de. Geen fakturen klasseren, 
geen prijzenkontrole en toch 
was alles goedkoop, onze frank 
was volwaardig, de staat maak
te geen schulden, of zeer wei
nig. 

En de prijzen : alles zeer 
goedkoop hoewel een klein 
beetje stijgend. Maar de hande
laar 7)erdiende rijkelijk zijn 
brood. Veel beter dan nu, ter
wijl de kleine winst nog door 
de belasting wordt afge
schuimd. Men kocht aller
schoonste rijst tegen 0,60 fr per 
kg., suiker 0,75 fr., koffie 3 fr. 
per kg, sterke, schone met 
handwerk gemaakte schoenen 
8 fr. Een beste kostuum 45 fr. 
Mijn trouwkostuum naar maat 

gemaakt 2 fr. Nu loil de staat 
alles in de minste kleinigheden 
regelen. Zo is het bij voorbeeld 
met de belasting. Waarom het 
de mensen zo lastig maken ? 
Alleen de belasting op ver-
bruiksartikelen zou de staats-
financiën kunnen redden, en 
misschien beter dan nu. En nu 
komt er de BTW, dat verschrik
kelijk spookbeeld voor de be
drijven nog bij. Zou men aan 
hogerhand begrijpen wat men 
vooral de kleine bedrijven aan
doet ? Het is onbeschrijflijk 
wat een verloren werk dat 
meebrengt. En dat zou ook zo 
eenvoudig kunnen gebeuren. 

Als de staat bijv. aan alle 
fabrieken, groothandelaars, in
voerders enz. oplegt 10 % be
lasting op al hun uitgaande 
iakturen te plakken met de 
zo vervloekte zegels van vroe
ger, dan heeft niemand er last 
van. De groothandel maakt 
toch fakturen, het is dus een 
kleinigheid die van zegels te 
voorzien. En de bedrijven zou
den misschien uit dankbaarheid 
voor de vereenvoudiging veel 
minder aan ontduiking doen. 
En de miljarden zouden bin
nenstromen. 

A B. te Kalmthout 

bij de bok 

Professor Verhulst ( « Door
braak » 29-1-72) is niet te spre
ken over het feit dat Va7i Rijn 
achterna werd gelopen, geraad
pleegd en in de watte loerd ge
legd door dfe redders vaii het 
Vaderland, en dat zij, de Fond
sen en de VVB met klikken en 
klakken werden buitengesme
ten door de ex-erzatz-flamin-
günt Gaston, daarin geholpen 
door de Onmisbaren, Ouderlin
gen, strategen enz., allemaal 
staatsmannen die grote dien
sten hebben bewezen aan zich
zelf en naastbestaanden. Toch 
normaal dat buitenzwieren, 
professor • de Fondsen en de 
VVB klagen wel maar bijten 
nooit. Waarom niet vlakaf zeg

gen en schrijven dat wij Vla
mingen van de kleurpolitiekert 
niets hebben te verwachten ? 
En dat de Volksunie zegt en 
schrijft, Vlaanderen eerst, etj 
er ook naar handelt ? Wij Vlet' 
mingen hebben nooit een te
kort gehad aan rasgenoten om 
ons bij de bok te zetten. 

M.C. te Tervuren. 

De redaktie draagi; geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

B E R I C H T 

Kommisie van 

Openbare Onderstand 

Aanwerving van een opstel
ler in vast verband (proef
t i jd 6 maanden). 
E e n aanwervingsexamen 
voor toelating tot de be
trekking van opsteller zal 
eerstdaags ingericht wor
den. 
De wetten op de voorkeur
rechten zi jn van toepas
sing. 
De kandidaatstellingen die
nen ui ter l i jk op 6 maart 
1972 ter post afgegeven en 
verzonden per aangetekend 
schrijven. 
Alle inlichtingen (o.m. lijst 
van de in te sturen sta-
vingsstukken) zi jn te beko
men op het sekretariaat 
^an de K.0.0, , Yserheem-
Dlein, 1, 8160 Diksmuide. 

NAT f O N A L E LOT ER IJ 

4 de TRANCHE 

St. -Valentijntranche 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 21 februari 

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

TMIStOIENVOOHEENIOIAAiVAN 7 2 M I L J O E N 

NIEUW! 
15 dagen naar Andaloezië 
en de Costa Blanca 

ZATERDAG 11 TOT 
ZATERDAG 25 MAART 

I e DAG : 's Namiddags per v l ieg tu ig naar Al icante. 
2e DAG : Vertrek voor de rondreis per autocar. Via Murcia en 
Puerto lumbreras naar Granada. 
Se DAG : Verb i i i f te Granada. Bezoek. 
4e DAG : Naar Cordoba, waar aankomst vóór de middag. Namid
dag bezoek. 
5e DAG : 's Morgens naar Seviila en 's namiddags bezoek. 
6e DAG : Verb l i j f te Sevllla. Verder bezoek. 
7e DAG : Over Jerez naar Cadiz. 
8e DAG : Via Arcos de la Frontera naar Ronda. 
9e DAG : 's Morgens bezoek en in de namiddag via Marbel la en 
Torremolinos naar Malaga. 
10e DAG : Over Almunécar naar Almer ia. 
H e DAG ; Vla Murcia en Al icante naar Benidorm. 
12e DAG TOT 14e DAG : Verb l i j f te Benidorm. 
15e DAG : Op het einde van de namiddag per v l ieg tu ig van 
Alicante naar Zaventem. 

Reissom : 10.900 F. Toeslag éénpersoonskamer (indien beschikbaar) : 50 F per nacht-

Geldige reispas vereist ! 

VTB - VAB : Sinfjakobsmarkt, 45-47 — 2 .000 Antwerpen Tel. (03) 31.09.95 
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de konvenfie van osio : 

een slag in het (vuile )wat-er 

Er bestaat vanzelfsprekend een verbijsterende wanverhouding 
tussen de bezorgdheid die de jeugd betoont over de vervuiling 
van het land, het water en de lucht, en de onmacht van de nationa
le en internationale instanties om er praktisch iets aan te doen. 
Bij de meestal jonge aktiegroepen trappel t men terecht van onge
duld en neemt het onbehagen bijna revolutionaire vormen aan. 
Bij de regeringen blijft het bij vage woorden, of komt er hoogstens 
een minimale en tamelijk theoretische tekst uit de bus. De Kon-
ventie van Oslo, afgesloten tussen twaalf Europese landen, waar
onder België, is hiervan de zoveelste illustratie. 

9 0 % zelfs 
niet' behandeld l 

Het Verdrag voorziet rege
lingen in verband met het uit
storten van schadelijke stoffen 
in zee, door schepen of door 
vliegtuigen. Verheug u hier
over niet voortijdig, geachte le
zer ! Het gaat over stoffen die 
door vaartuigen of vliegtuigen 
uitgestort worden. De Konven-
tie van Oslo voorziet geen en
kele regeling inzake de veront
reiniging van de Noordzee door 
stromen, rivieren, rioleringen, 
pijpleidingen en dergelijke. Als 
ge weet dat deze vormen van 
rechtstreekse vervuiling ver
antwoordelijk zijn voor 90 % 
van de totale pollutie, begrijpt 
u meteen dat de Konventie van 
Oslo grotendeels maar een slag 
in het (vuile) water is, en dat 
we feitelijk geen noemenswaar
dige stap in de goede richting 
gezet hebben. 

belgië halfweg 

Maar zelfs in het domein van 
die zeer beperkte 10 % van de 
vervuilingsoorzaken is men niet 
tot radikale oplossingen ge
raakt . 

Het heeft reeds veel moeite 
gekost om dertien Staten zo 
ver te krijgen dat hun verte
genwoordigers aan 'n verdrag-
tekst gingen zwoegen. De uitno
diging ging van de Noorse re
gering uit, en was gericht tot 
de vijftien landen die de Kon
ventie over het vissen in het 
Noordoostelijk deel van de At
lantische Oceaan ondertekend 
hadden. Wegens allerlei om
standigheden lieten Ierland, Po
len en de Sovjet-Unie zich niet 
vertegenwoordigen. De andere 
Europese oeverstaten van At
lantische Oceaan waren er wel, 
maar dadelijk bleek dat langs 

diplomatieke weg zeer moei
zaam moest geopereerd worden 
om minimale s tandpunten met 
elkaar te verzoenen. 

Noorwegen stond de (betrek
kelijk) radikaalste reglemente
ring en verbodsbepalingen voor. 
Het feit dat dit land betrekke
lijk weinig industriële afvallen 
langs boven aangeduide weg 
moet uitstorten zit er voor iets 
tussen dat zijn vertegenwoordi
gers tot de « zuiversten » be
hoorden. Frankri jk en Enge
land, oude nijverheidslanden 
met lange kusten en sterk ge-
industrialiseerde stroomgebie
den, waren minimalist. België 
stond ergens halfweg. 

duistere kanselarijstijl 

We kunnen hier de lange 
technische debatten niet weer
geven. Samenvat tend kunnen 
we zeggen dat de Britten en de 
Fransen een beweging hebben 
uitgevoerd in de richting van 
het strengere Noorse standpunt, 
en dat België tenslotte met zijn 
aanvankelijk s tandpunt iets be
neden het peil lag waarop de 
Konventie van Oslo zich ge
plaatst heeft. 

Verwacht er geen wonderen 
van, van dit ingewikkelde di
plomatiek dokument, dat voor 
jongelui doodgewoon onlees
baar is. Men moet de kansela
rijstijl onder de knie hebben 
om er doorheen te geraken, 
door de indeling van de vervui
lingsoorzaken in drie lijsten : 
een zwarte lijst, een grijze lijst 
en een wit te lijst, met ellenlan
ge opsommigen en distinguo's 
van de materies die al dan niet 
natuurl i jk en al dan niet opzet
telijk aanwezig zijn in de uit 
te storten vuiligheid en afval. 

Het werd een diplomatiek do
kument waarin niets meer te 
ontdekken is van wat dan toch 
een van de grootste bekommer

nissen van de moderne mens is 
— de zeeën die rond hem aan 
het sterven zijn. 

een straaltje hoop ? 

Is er dan in dat grauwe diplo
matieke stuk geen straaltje 
hoop te ontdekken ? 

Misschien wel. Het is helaas 
waar dat met een echte inter
nationalisatie van het probleem 
en van de oplossing slechts 
schoorvoetend een aanvang 
wordt gemaakt. Een groot en 
stoutmoedig precedent in die 
richting werd ons in Oslo niet 
geboden. Maar er is een be
schroomde aanpak in die rich
ting, die zelfs iets verder gaat 
dan de Noordoostelijke hoek 
van de Atlantische Oceaan. Die 
Noordkaap én het zuiden van 
Portugal en Spanje zijn er in 
zekere zin toch ook bij betrok
ken. Er bestaat nu een eerste 
formulering van de internatio
nale vervuilingsnormen. Een 
zekere normalisering van 
rechtsstandpunten en een vage 
blauwdruk van een toezichts-
kommissie kwamen tot stand. 
De kommissie zal echter nog 
geen bestendig karakter heb
ben, en er is geen overdracht 
van soevereine rechten. De toe
passingsgebieden zijn thans nog 
zeer beperkt, maar er is toch 
een zekere toekomstige grada
tie en verruiming van de Kon
ventie voorzien. 

de strijd 
moet nog beginnen 

Een kinderhand is gauw ge
vuld. We werden te Oslo met 
een kluitje In het vervuilde 
riet gestuurd : laten we dat 
toch maar goed beseffen. Men 
kan de Konventie niet temin be
schouwen als een van de zeld
zame internationale werkstuk
ken, waarui t toch iets te leren 
valt, politiek en technisch. 
Maar de voornaamste konklu-
sie ligt op een ander peil : ze 
toont aan dat de strijd voor de 
werkelijke bescherming van 
het leefmilieu, internationaal-
politiek gezien, nog moet be
ginnen. 

hektor de bruyne, 
senator. 

Op 31/12/'71 verstreek de collectieve arbeidsovereenkomst in de 
chemische bedrijven PCT-PCL en LMV. In de loop van november 
71 werd dan ook een nieuw eisenprogramma ingediend door de 

onderscheidene vakbonden. Dit eisenprogramma omvatte hoofdza
kelijk looneisen. We lichten er hier enkele punten uit. 

1. Een algemene loonsverhoging van 6 fr. per uur. 

2. Ploegenvergoeding : Ie ploeg : 5 fr. per uur ; 2e ploeg : 8 fr. 
per uur ; 3e ploeg : 18 fr. per uur. 

, 3- Loontoeslag voor zaterdagwerk : Ie ploeg : -t- 15 % ; 2e ploeg : 
+ 30 % ; 3e ploeg : + 60 %. /c. . P «=s » 

4. Gewaarborgd maandloon : van 80 % naar 100 %. 

Bij deze looneisen werden dan nog enkele eisen gevoegd voor 
gewaarborgd loonbehoud bij overplaatsing en verhoging van en
kele premies die in deze bedrijven van toepassing zijn. 

Reeds bij de eerste kontakten in de Pari taire Kommissies bleek 
dat er van de zijde van de werkgever 'n zeer stugge houding aan
genomen werd zodanig dat de onderhandelingen spoedig afspron
gen. Op 17/l/'72 werd dan ook een stakingsaanzegging ingediend 
door de drie vakbonden. De staking zou dus ingaan op 24/l/'72 te 
zes uur 's morgens. Op dit ogenblik was de toestand onder de ar
beiders reeds zo, dat buiten een zeer grote toegeving aan het 
eisenprogramma een staking onvermijdelijk zou zijn. In laatste 

't is maar een begin, 
wi j gaan door 
met de strijd ! " 

instantie werd er dan toch een verzoeningsvoorstel ingediend bi.f 
de vakbonden door de sociale bemiddelaar Eybert. De vakbonden 
de beroering onder de arbeiders kennende, besloten dan dit voor
stel aan een referendum bij de arbeiders te onderwerpen. Verwon
derlijk is hier wel de manier waarop dit referendum plaats had. 
Slechts de nacht voor het verstrijken van de opzegperiode zou de 
uitslag gekend zijn. Slechts wanneer 70 % van de betrokken arbei-
ders het verzoeningsvoorstel zouden verwerpen zou de staking in
gaan. Deze is dan spontaan uitgebroken op 24/l/ '72 nog voor de 
uitslag van het referendum bij de arbeiders bekend was. Typisch 
is nu wel dat er aan de poorten van de betreffende fabrieken door 
de arbeiders veel minder over looneisen hoort praten dan wel over 
de archi-slechte menselijke betrekkingen, die ons soms nog wel 
aan middeleeuwse toestanden doen denken. De houding van de h. 
Gijsemans, adjunct-direkteur-generaal van de chemische bedrij
ven, aan de poort van de fabrieken, heeft deze indruk bij ons nog 
versterkt. De laatste dagen heeft nu ook de rijkswacht openlijk de 
zijde van de fabrieksdirektie gekozen. Haar houding is werkelijk 
provocerend tegenover de stakende arbeiders. Het is dan ook niet 
te verwonderen, dat deze steeds meer in beroering komen en da t 
het niet onmogelijk is dat deze staking, die aanvankelijk een mo
del was van een solidaire en tuchtvolle actie, wel eens zou kunnen 
uitgroeien tot een hard verzet vanwege de arbeiders tegenover de 
provokaties van direktie en rijkswacht. De oprichting van een 
« Vrij Arbeiderskomitee ». en het feit dat de arbeiders meer en 
meer beroep doen op de verantwoordelijken van het Permanent 
Komitee en andere arbeiderskomitees wijst wel degelijk op een 
verstrakking van de toestand. 

geeraard siegers, 
senator. 

eyskens speelt vals 
Wie de politiek sinds een 

tiental jaren gevolgd heeft, 
kent de achtergronden van 
de jongste grondwetsherzie
ning. 

Vlaanderen kwam tot po
litiek bewustzijn. De Frans-
taligen vreesden in de toe
komst in Vlaanderen niet 
voldoende bondgenoten meer 
te vinden. De Vlaamse meer
derheid moest dus verdwij
nen, ook al bleef de staat 
unitaristisch 

Het verzet daartegen, dat 
moest gebroken worden, 
kwam zeker niet van de 
PVV en van de BSP. Zo de 
CVP marcheerde zouden 
PVV en BSP wel volgen. 

Een eerste resultaat be
haalde de heer Van den 
Boeynants, CVP-voorzitter, 
op het congres van zijn par
tij te Oostende in 1961. 

Zo al de Vlaamse eisen in
gewilligd zouden zijn (wat 
in de stijl van Jan Verroken 
de prealabelen heette) zou 
voor bepaalde gevallen voor
taan een tweederde-meer 
derheid noodzakelijk zijn en 
daarvoor zou de Vlaamse 
meerderheid verdwijnen. 

Daar alle Vlaamse eisen 
bij lange niet verwezenlijkt 
waren toen Gaston Eyskens 
de derde maal eerste-minis-
ter werd, diende hij er iets 
anders op te vinden om zijn 

« flaminganten » te lijmen. 
Hij vond een « oplossing » 

voor Brussel uit. 
In het Brussels agglome

ratiekollege zouden de Vla
mingen een gelijke verte
genwoordiging krijgen en 
zoals er een alarmbel zou 
zijn voor de Franstaligen in 
het parlement, zo zou er een 
komen voor de Vlamingen 
te Brussel. 

Voor deze gelijke verde
ling van schepenambten te 
Brussel zouden de Vlamin
gen de Franstaligen de helft 
geven van de ministerzetels, 
en daarnaast de Vlaamse 
meerderheid vervangen te
gen een tweederde-meerder
heid (in sommige gevallen 
gepaard aan een dubbele 
meerderheid) voor alle be
langrijke wetten. 

Dat was het « nationaal 
evenwicht », gepropageerd 
door de heer Eyskens. 

Wij hebben dit nooit aan
vaard omdat de Vlaamse of
fers te talrijk en te groot 
waren. 

Wij zijn thans gerechtigd 
klaar en duidelijk neen te 
zeggen. 

Hij meende he t niet. Want 
ofwel was hij overtuigd dat 
zijn Brusselse oplossing niet 
zou slagen en dan was zijn 
bedrog duidelijk van meet-
af aan. Ofwel meende hij 
wel dat het zou slagen (en 
nam hij ten hoogste wat ri-
siko in koop) en dat had hij 
met zijn nieuwe regering 
moeten reageren tegenover 

hetgeen te Brussel bij de 
verkiezingen voor de agglo-
merat ieraad gebeurd is. 

Welnu hij reageert niet, 
hij niet en ook de CVP niet, 
tegen de vier Franstaligen 
die in het agglomeratiekól-
lege zetelen als Vlamingen 
en die zelfs beletten dat de 
Vlamingen de alarmbel lui
den. 

De Vlamingen zijn ver
kocht en de regering neemt 
er zelfs geen akte van. 

Voor de heer Eyskens is 
er niets gebeurd ! 

Dit gaat werkelijk elk be
grip te boven. 

Meer nog dan dat. Van 
hetgeen niet verwezenlijkt 
was onder de vorige rege
ring : de 50 % Vlaamse ge
neraals en de 50 % Vlaamse 
hogere ambtenaren wordt 
evenmin nog gesproken. 

Wel over de Voerstreek 
waarvoor de CVP onder de 
vorige regering al voorbe
houd maakte. 

De Franstaligen kunnen 
geen beter eerste-minister 
wensen dan Gaston Eyskens. 
Hij is voor hen het gedroom
de kerstmannetje dat hen 
alles geeft. 

Waar blijft de CVP bij dit 
alles ? 

Ook de regeringsgezinde 
pers die de jongste weken 
zelf scherp te keer ging te
gen deze Brusselse toestan
den zwijgt thans als op 
kommando. 

Klaarblijkelijk kregen ze 
onderrichtingen. 

Als men met CVP-ers over 
die Brusselse toestand praat 
dan stellen zij de manhafti
ge oplossing voor : Brussel 
af te schrijven ! 

Terecht zullen dan vele 
Vlamingen de vraag stellen, 
waarom schrijft men dan 
België zelf niet af ? 

Reeds vroeger schreven 
wij dat de « Vlaamse CVP » 
een myte was. 

Meer dan de helft van hen 
weet niet eens wat Vlaamse 
Beweging is en hoogstens 
een kwar t heeft een Vlaams 
refleks. 

Gek is het dat sommige 
CVP-flaminganten de heer 
Eyskens nog altijd als een 
Vlaamsgezinde beschouwen. 
Men kan dit dan net zo goed 
van de heer Jcs Van Eynde 
beweren of van de heer Ber-
t rand (die na tien jaar mi
nister van Verkeerswezen te 
zijn geweest aan de top van 
de Sabena een verhouding 
van 85 % Franstaligen te
gen 15 % Vlamingen achter
liet). 

De bewering dat Eyskens 
de vader is van de regionale 
ekonomie is al even gek 
want in 1953 wilde hij de 
V l a a m s e pendelarbeiders 
nog doen verhuizen naar 
Wallonië. 

We halen hierbij de woor
den aan die Gaston Eyskens 
uitsprak op het Vlaams We
tenschappelijk Kongres in 
1953 : 

« Het is vanwege de Vla
mingen misplaatste senti

mentalisme zich te verzetten 
tegen een verplaatsing van 
arbeidskrachten naar Wal
lonië. De werkliedentreinen 
en het verblijf der arbeiders 
in Wallonië, gescheiden van 
hun familie, zijn moreel een 
sociaal ongunstige oplossin
gen. 

Het ware veel beter da t 
een deel van onze Vlaamse 
arbeidsbevolking zich voor
goed in Wallonië zou gaan 
vestigen ». 

De heer Eyskens is pas 
voorstander van de streek-
ekonomie geworden toen de 
Volksunie die begon te pro
pageren. En als eerste-mi
nister heeft hij ze alleen in 
pro-Waalse richting omge
bogen en ze dus vervalst. 
Waarom ? 

Omdat er enkele honder
den werklozen meer waren 
in Wallonië dan in Vlaan
deren. Nu er zoveel duizen
den werklozen. in Vlaande
ren meer zijn, zwijgt hij . 

Hij is de gedroomde die
naar van de Franstaligen, 
hun gedroomde kollabora-
teur. Voor het behoud van 
zijn eerste-ministerschap is 
hij tot alle hand- en span
diensten bereid. 

Voor Vlaanderen is hij 
een valsspeler. 

wim |orissen, 

senator. 
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ward 
hermans 75 

« Een wild hart dat nog 
steeds heftig voor Vlaande
ren klopt » schreef « Gazet 
van Antwerpen » bij de 75ste 
verjaardag van oud-volks-
vertegenwoordiger voor Me-
chelen Ward Hermans. Uit 
één van onze eerste Volks-
uniebrochuren in de jaren 
vijftig herinneren we ons 
het woord, na de repressie
vloedgolf, « dat men niet ak
koord moest zijn met een 
aantal stellingnamen die 
Ward Hermans had gedaan, 
maar dat zijn inzet vanaf 
zijn vrijwilligersschap aan 
aan de IJzer, over de boete-
kom pa gnie in de Ome en 
zijn fiere houding tegenover 
de repressierechtbank vol
staan om de echtheid van 'n 
totale levensinzet te onder
kennen ». Die waardering 
heeft een politiek tegen
stander, als Kamiel Huys-
mans trouwens herhaalde
lijk betoond. 

Wij wensen de schijnbaar 
onverslijtbare Ward Her
mans nog vele jaren, mede 
als voorzitter van de Vlaam
se Oudstrijders, prov. Ant
werpen waaraan hij zijn vi
taliteit besteedt naast zijn 
onverpoosd studiewerk. 

wilfried 
marfens 

De CVP is op zoek naar 
een nieuwe voorzitter, nu 
Vandekerchove voorzitter 
van het Vlaamse cultuur-
parlement is. Er schijnen er 
niet zoveel gevlast te liggen 
op deze vrij ondankbare job. 
Een naam die de laatste da
gen steeds meer wordt ver
noemd is die van de Gentse 
advokaat Wilfried Martens, 

de gewezen voorzitter van 
de CVP-jongeren. Als Mar
tens CVP-voorzitter wordt 
bestaat er een kans dat de 
CVP duidelijker de federa
listische weg opgaat, of Mar
tens moet zijn opvattingen 
verloochenen. Hij was des
tijds biezonder aktief te Leu
ven, in het Jeugdkomitee 
voor de (vervlaamsing) van 
d e Wereldtentoonstelling 
1958 te Brussel, en in het 
Vlaams Aktiekomitee Brus
sel en Taalgrens dat o.m. de 
marsen op Brussel inrichtte. 
Toen hij nadien in de CVP 
terecht kwam begon hij heel 
wat water in zijn Vlaamse 
wijn te doen. Met zijn CVP-
jongeren speelde hij liever 
voor « progressist » en in die 
kringen is het de mode nog
al minachtend neer te kij
ken op de Vlaamse bewe
ging. Wilfried Martens is 
overigens een verstandig 
man met een grote werk
kracht en hij beschikt over 
een groot organisatietalent, 
maar menselijke warmte 
gaat van hem niet uit. Of de 
CVP onder de leiding van 
'n koudbloedige Streber te
rug de harten zal weten te 
veroveren van de Vlamin
gen blijft een open vraag. 

passionara 
Een nieuwe (ere) titel voor 

onze VU-lady in de Kamer 
van volksvertegenwoordi
gers, mevr. Nelly Maes (St. 
Niklaas). Naar aanleiding 
van haar protest — samen 
met ons Leuvense kamerlid 
Willy Knijpers — op de En
gelse ambassade vorige week 
woensdag, noemde « La Li
bre Belgique » haar « de Bel
gische Bernadette Devlin ». 
Beter ware natuurlijke : de 
Vlaamse, maar wat wil je, 
de Libre blijft de Libre. 
Het blad schrijft : « wij had
den reeds vastgesteld, van 

bij de eerst 3 Kamerzitting 
na de verkiezingen, dat rae-
juffer (sic) Neliy Maes het 
temperament van een « pas-
sionaria » heeft. Dat zij nu 
over het Kanaal heen de 
hand reikt aan haar collega 
Bernadette Devlin verbaast 
ons niet ». En verder : «maar 
laten wij hopen dat de Bel
gische minister van Binnen
landse Zaken, de h. Van 
Elslande, niet dezelfde bele
digingen moge te verduren 
krijgen als zijn Britse col
lega ». 

z i j n woorden 

Vorige zondag, tijdens de 
uitzending « Faire Ie Point » 
op de KTB-televisie, ver
klaarde eerste-minister Eys-
kens bezorgd te zijn om het 
voortbestaan van de opinie-
pers in ons land. Hij zei ook 
nog dat het in een democra
tie nodig is dat er kritiek 
kan geoefend worden op de 

regering en dat elke mening 
vrijelijk moet kunnen weer
gegeven worden. 

Het klinkt ongelooflijk 
mooi, en we zijn dan ook be
nieuwd welke maatregelen 
zijn regering zal nemen om 
het voortbestaan van de opi-
niepers te waarborgen (zo
als in de regeringsverkla
ring beloofd). Wij zijn voor
al benieuwd om te zien hoe 
men deze keer de zaak zal 
« regelen » zodat de socialis
tische pers het gevraagde 
manna krijgt en de anderen 
er buiten gehouden wor
den... Wij hebben immers 
biezonder slechte ervaringen 
met de « objectieve krite-
ria » die men bij dergelijke 
gelegenheden pleegt te han
teren. 

...en zijn daden 

Zo hebben wij tijdens de 
vorige legislatuur, toen Eys-
kens ook eerste-minister 
was, kunnen beleven dat op 
zeer dubieuze gronden de 
« Vlaams-na tionale gedachte 
en actie» van het TV-scherm 
werd geweerd. Toch zegt 
Eyskens dat elke opinie vrij
elijk moet kunnen worden 
geuit .. En onlangs nog — 
tijdens de jongste verkie
zingskampanje — hebben 
wij de « democratische » in
gesteldheid van onze eerste-
minister kunnen testen. On
ze lezers herinneren zich 
wellicht nog dat er na de 
ontbinding van het parle
ment een TV-uitzending was 
waarbij de eerste-minister 
en een socialistich minister 
door de pers mochten on
dervraagd worden. Een ver
tegenwoordiger van « Wij » 
werd daarvoor uitgenodigd, 
maar werd op het laatste 
ogenblik geweigerd. Offi
cieel heette het : omdat 
« Wij » geen dagblad is... 

De werkelijke reden zou 
zijn, naar men ons in BRT-
kringen verzekerde, dat de 
h. Eyskens had laten weten 
dat hij niet zou komen als 
daar ook iemand van « Wij s 
bij de ondervragende jour
nalisten zat. Voor het overi
ge « moet er in een demo
cratie kritiek op de regering 
kunnen geleverd worden »... 

versterk 
de kracht 

van de leeuw ! 
met « wi j » 

geen pariteit ! 

Volksunie - senatoren heb
ben bij de Senaat een wets
voorstel ingediend om de 
dotatie voor radio en televi
sie als volgt te verdelen : 
60 % voor de BRT en 40 % 
voor de RTB. Dit is meer 
dan verantwoord, aangezien 
het kijk- en luistergeld ook 
voor ongeveer 60 % uit de 
portemonnee van Vlaamse 
mensen komt. Van de pari
taire verdeling die nu be
staat profiteren weer eens 
de Franstaligen. 

wij in nederland 

aktivisten 
geloven niet in hun eigen invloed 

## 

(jeeveedee) Als er één verschijnsel is dat het Nederlandse openbare le
ven de laatste jaren een ander aanzien heeft gegeven, dan is het wel dat 
van de aktiegroepen. Er gaat letterlijk geen dag voorbij of ergens in het 
land, van Maastricht tot Groningen, van Vlissingen tot Den Helder, komen 
aktiegroepen de straat op om te pogen burgers te winnen voor hun doel-
stellmgen, en om de overheid « achter de vodden te zitten ». Naar schat
ting zijn er niet minder dan bijna vierduizend van zulke groepen en neemt 
hun aantal met de dag toe. 

Voor de eerste keer is het feno
meen van « aktie » en « aktie-
groep » nu eens wetenschappelijk 
onderzocht, en de afgelopen week 
zijn de voorlopige resultaten van 
dit onderzoek bekend gemaakt. 
Het ging om de vragen wat voor 
mensen die duizenden aktievoer-
ders nu eigenlijk zijn, hoe ze er
toe zijn gekomen om zich in groep 
voor een of ander (in hun ogen) 
belangrijk doel in te zetten en of 
ze werkelijk invloed hebben. De 
politieke afdelingen van vijf Ne
derlandse universiteiten en hoge
scholen (twee in Amsterdam, 
voorts Tilburg, Nijmegen en Lei
den) voerden dit onderzoek uit. 
Het was gericht op het gedrag 
van de kiezers, maar het werd zo 
uitgebreid opgezet dat ook het ak-
tie-verschijnsel uitvoerig aan de 
orde kwam. Het moet gezegd dat 
hierbij heel wat interessante ge
gevens te voorschijn kwamen. 

vijfde deel van bevolking 
in aktiegroepen 

Uitgaande van de omschrijvmg 
dat vrijwel alle akties gericht zijn 
tegen overheidsmaatregelen waar 
men het niet mee eens is (te wei
nig huizenbouw, milieuvervuiling, 
de « overbodige » metro in Am
sterdam, te grote schoolklassen, te 
veel geld voor het leger, te wei
nig ontwikkelingshulp, enz. enz), 

blijkt liefst een vijfde deel van 
de volwassen bevolking zich op 
een of andere manier met een of 
meer akties te engageren. Dit 
aantal is werkelijk zeer hoog, 
vooral wanneer het wordt verge
leken met het aantal leden van de 
politieke partijen. Immers, slechts 
ongeveer het achtste deel van de 
Nederlandse kiezers is bij een par
tij aangesloten. De aktievoerders 
zijn voor 60 procent mannen, 
waarmee is aangetoond dat bewe
gingen als Dolle Mina, Man-
Vrouw-Maatschappij, e.d. in dit 
opzicht nog altijd hun betekenis 
hebben. 

Uitgezocht naar burgerlijke 
staat, leeftijd, inkomen en gods
dienst, bieden de « aktivisten » het 
volgend beeld : 

82 procent is gehuwd, waarmee 
het praatje over « jonge, onerva
ren hardschreeuwers » wel finaal 
is ontzenuwd. Het is zelfs zo dat 
mensen van middelbare leeftijd 
bij de aktievoerders het sterkst 
vertegenwoordigd zijn. Er is wél 
een duidelijke samenhang tussen 
de sociale klasse en het aktivisme. 
Hoe meer men zich tot een hoge
re « klasse » rekent, hoe groter 
de kans dat men aan akties zal 
meedoen. Volgens de onderzoekers 
hangt dit verschijnsel samen met 
opleiding en bercepsniveau. De 
laagste inkomensgroepen zijn dan 
ook het minst « aktief ». Wat 
overigens niet betekent dat zij 
wél tevreden zouden zijn met het 
overheidsbeleid. Wat het geloof 

betreft, zijn de katholieken het 
meest « aktief ». Het onderzoek 
liet ook zien dat deze katholieke 
aktievoerders minder trouw zijn 
in het kerkbezoek dan hun ge
loofsgenoten die niet aan akties 
meedoen. 

niet stemmers 
ook niet aktief 

Zoals bekend werd enkele jaren 
geleden in Nederland de opkomst
plicht bij verkiezingen afgeschaft. 
Sindsdien bleef een vrij groot aan
tal burgers bij de stembus weg. 
niet zozeer uit onverschilligheid 
als wel uit ontevredenheid over 
de regering en de partijen. Men 
zou zich kunnen afvragen of deze 
niet-stemmers voor een belang
rijk deel ook de mensen van de 
aktiegroepen zijn. Dit blijkt ech
ter niet het geval ; zoals de laag
ste sociale klassen zich afzijdig 
houden van akties, zo zijn het ook 
de slechtstbetaalden en degenen 
die alleen maar lager onderwijs 
hebben gehad, die op de verkie-
zingsdag thuisblijven. De univer
sitaire onderzoekers verbinden 
aan dit verschijnsel een opmerke
lijke konklusie : door het alge
meen kiesrecht hebben we in 
theorie een stelsel dat politiek te-
gengewicht kan geven aan de 
maatschappelijke ongelijkheid. 
Immers, degenen die in de maat
schappij onderaan staan, kunnen 
door hun getalsterkte via de po
litiek proberen hun positie te ver
beteren. Maar nu schijnen we op 
een punt gekomen waar door het 
niet-deelnemen van s o m m i g e 
groepen aan de politiek, de onge
lijkheid eerder bevestigd wordt. 
Aldus de onderzoekers die hier
mee duidelijk de vinger leggen op 
een zwak punt in het demokra-
tische systeem. 

persoonlijke betrokkenheid 
speelt grote rol 

Hoe komen burgers ertoe om ak
tie te gaan voeren ? Het onderzoek 
wees uit dat het onderwerp van 
aktie de gemeente of de buurt kan 

zijn, een vermeende nalatigheid 
van de overheid of een ongewen
ste maatschappelijke of technolo
gische ontwikkeling, maar dat het 
steeds relatie zal hebben met het 
persoonlijk leven van de betrok
kenen. Hoe meer men bij voor
beeld ontevreden is over de eigen 
woonsituatie (en dat zijn er nog 
vele duizenden in Nederland !), 
hoe eerder men de woningnood 
ook als het grote nationale pro
bleem zal zien. Van daar naar het 
aktivisme is slechts een stap, al 
is het niet zo dat alle ontevrede
nen meteen lid worden van een 
aktiegroep. Want ook in dit geval 
gaat het vaak om mensen uit de 
lagere sociale klassen die door 
hun bescheiden inkomen en onvol
doende opleiding het vermogen 
missen om hun protest of grieven 
goed onder woorden te brengen. 
Dit neemt intussen niet weg dat 
bij degenen die wél aktie voeren, 
de persoonlijke betrokkenheid bij 
problemen een belangrijke rol 
speelt. 

Wat tenslotte de invloed van de 
aktievoerders op de politieke gang 
van zaken betreft, wees het on
derzoek uit dat bijna de helft van 
de aktivisten niet gelooft dat ze 
veel zullen kunnen bereiken. Ze 
verschillen daarin niet veel met 
de niet-aktievoerders die voor 55 
procent geloven dat akties niets 
uithalen. Uiteindelijk heeft men 
toch meer vertrouwen in de poli
tieke partijen : aktieven en niet-
aktieven vinden voor respectieve
lijk 69 en 67 procen^; dat de par
tijen veel invloed moeten hebben. 

Men kan als belangrijke conclu
sie uit het landelijke onderzoek 
stellen dat de aktivisten bepaald 
niet de politiek en maatschappe
lijk vervreemden zijn. Het zijn in
tegendeel de meest geëngageerden 
die hun vrije tijd opofferen om 
aktief in een groep bezig te zijn. 
Zo gezien heeft het verschijnsel 
van de buiten-parlementaire ak
ties een positieve betekenis, en on
getwijfeld niet alleen voor Neder
land. Maar dit laatste behoeven 
we de Vlaamse lezer die al heel 
lang met het bijltje van het aktie-
voeren heeft gehakt, tlgenlijk niet 
te vertellen . 
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Maandagnamiddag in het drukke centrum van Brussel : een rouwdag voor de dertien slachtoffers 
van Derry en al de Ieren gevallen onder de Britse terreur. Na een meeting in de gehouwen van 
de VUB trokken de inrichtende VNSU-leden stilzwijgend door de hoofdstad-in-namiddagsfeer. 
Een 80-tal studenten, sympatisanten van VU-Brussel en de parlementairen Lode Claes en Eugeen 
Defacq stapten mee op. Voorafgegaan door een Ierse vlag, een zwarte rouwvlag en de leeuwevlag-
gen van VNSV-Gent en Brussel volgden een aantal slogans als : « Stop moord in Ierland », « IRA 
lüiU win » en « British army terror ». Er was heelwat stille sympatie op de stoep, een Ierse dame 
tvenste de inrichters te bedanken met dit manifest, ook de aanwezigheid van twee leeuwenvlag
gen dte meer dan twee uur door Brussel werden meegedragen toerd met vreugde onthaald. Er 
waren geen incidenten, de aanwezigheid van de politie was enorm De foto : het begin van de 

tocht aan het universitair centrum 

halve eeuw vtb 
De Vlaamse Toeristenbond is 

aan zijn halfeeuwfeest toe. Sa
men met zijn — groter en ster
ker geworden — zusterorgani
satie, de Vlaamse Automobili-
tenbond, is hij mans genoeg 
om van dit Jubeljaar een nieuw 
hoogtepunt te maken in zijn 
aan initiatieven al lerhande 
reeds zo rijke geschiedenis. Hel 
Is echter passend, dat van 
Vlaams-nationale zijde de wel
gemeende feestwensen gekop
peld worden aan een ui tdrukke
lijke vermelding van en waar
der ing voor de gTote rol die de 
VTB nu reeds een halve eeuw 
speelt in onze onl\oogdings-
strijd. 

De VTB IS van in den begin
ne het kind geweest van een 
gelukkig huwelijk : dat van de 
demokrat ie met de Vlaamse 
Bev.'eging Van meet af aan 
heeft bij de stichting een dub
bel opzet voorgezeten : het toe
risme (dat tot dan toe het 
voorrecht was geweest van de 
zogenaamd « betei-e » kringen) 

voor het volk open te zetten, er 
een « sociaal toerisme » avant-
la-lettre van te maken en het 
tegelijkertijd te hanteren als 
middel van volksverheffing en 
ontvoogding. 

De VTB zou geen gewoon 
reiskantoor worden (het aspekt 
reiskantoor kwam trouwens, 
met de evolutie der tijden, 
slechts la ter) , maar in de al
lereerste plaats een strijdende 
Vlaamse kultuurvereniging 
Dat is tot op de dag van van
daag zo gebleven. De grote 
trouw, over een halve eeuw 
heen, aan het oorspi'onkelijk 
opzet is onder meer te danken 
aan het feit dat de Bond thans 
nog steeds geleid wordt door 
een der pioniers ervan, de heer 
Jozef Van Overstraeten, die 
reeds in 1922 behoorde tot de 
merkwaardige groep van stich
ters en voormannen, waaron
der o m prof. ir. Stan Leurs en 
Herten Pil. 

Het oprichten van een demo-
kratische en stnjdend-Vlaamse 
toeristenbond in 1922 was 
avant-garde Niemand kon op 

befoging 
« dhoppe groen en vlaams » 

Dhoppe is een Vlaams ge
hucht op de taalgrens in de 
streek van Ronse. Toen de 
wet tot vastlegging van de 
taalgrens in 1962 bleef het 
ten onrechte — en door de 
onhandigheden van CVP-ka-
merlid Jan Verroken — bij 
het Waalse Vloesberg (Flo-
becq). Als « compensatie » 
zouden dan op gans het 
grondgebied van Vloesberg 
Caciliteiten worden verleend 
ten gelieve van de Vlamin
gen. Van deze faciliteiten 
kwam natuurlijk niets in 
huis ! De laatste jaren 
klinkt in de streek de roep 
steeds luider : Dhoppe moet 
bij een Vlaamse gemeente 
worden gevoegd (.Brakel). 
Dan bestaat er ook een goe
de kans dat het uit zal zijn 
met de stelselmatige groen
vervuiling welke in dit 
mooie gebied plaatsheeft. 

Onder impuls van een 
aantal Vlaamse verenigin
gen wordt op 26 maart a.s 
betoogd voor «Dhoppe groen 
en Vlaams». Het wordt een 
voettocht vanuit Gent naar 
Dhoppe. 

Vertrek : Gent, St, Pieters-
station, te 7 uur stipt Ver
zamelen te 6.4.5 uur Knap-
zak en regenkledij mee
brengen. Voor verzorging en 
« bezemwagens » zorgen het 
Vlaams Krui.s ,) Z'elcen-
fonds Flandri;;. 

Aankomst : 1,5.30 u. aan 
de Kapel (steenweg Brakel-
Ronse). Daar aansluiten van 
betogers, muziekkorpsen, 
enz. Samen naar « Roman 
House » (ca. 3 km. door 
Dhoppe) Daar : volksver
gadering, met als spreker 
Flor Grammens. 

Terug : voor de marcheer-
ders zijn er autobussen te
rug naar Gent 

Inschrijven : P. De Pauw 
(tel. 21.32.06), De Pintelaan 
311, 9000 Gent. 

Organisaties die willen 
meewerken kunnen zich ook 
daar melden ! Affiches, deel-
nemingskaarten, enz. te be
komen op aanvraag 

Steun : op postrekening 
nr 98500 van de Krediet
bank te Brakel, voor rek. nr 
444-858.093 van « Steunfonds 
Dhoppe ». 

dat ogenblik duidelijk voor
zien, welke vlucht het toeris
me en later het automobilisme 
zou nemen. Maar toch werd 
aangevoeld dat hier de kans 
bestond om een nieuwe socia
le en kulturele dimensie open 
te leggen voor de Vlaamse Be
weging. 

De stichting van de VTB was 
avant-garde, omdat de vereni
ging van in de aanvang op een 
uitgesproken pluralistische ba-
zis werkte. Het is wellicht de 
eerste grote niet-politieke 
Vlaamse organizatie geweest, 
waarin gelovigen en vrijzinni
gen mekaar vonden. In die zin 
- maar niet alléén in die zin 
- - is het steeds een zuivere 
Vlaams-nationale organizatie 
geweest : een vereniging over 
de ideologische verzuilingen 
heen, voor allen die zich met 
het « Vlaanderen eerst » kon
den verenigen. 

De oprichting van de VTB 
was avant-garde, omdat zij de 
Vlaamse Beweging in haar 
Europoes en mundiaal kader 
plaatste « Het Vlaming zijn 
om Europeër te worden » van 
Vermeylen kreeg hier zijn 
echt-volkse betekenis 

De geboorte van de VTB was 
avant-garde, omdat de Vlaamse 
Beweging hier rezoluut een do
mein betrad dat tot dan toe 
voorbehouden geweest was aan 
Brusselse organizaties met 
frankofone en koninklijke pre
dikaten. 

De VTB heeft een zeer vlug
ge bloei gekend Einde 1922 wa-
waren er 5.520 leden: dat cijfer 
was in juli 1930 reeds opgelo
pen tot honderdduizend 

De rol van de VTB m de 
vooroorlogse jaren werd tref
fend 'samengevat door Elias in 
zijn « 25 jaar Vlaamse Bewe
ging » • De VTB is vanaf die 
tijd niet meer weg te denken 
uit het Vlaams kulluurleven en 
de vrees voor een mogelijke le-
denafval heeft het bestuur van 
de bond nooit weerhouden, op 
de ingeslagen weg voort te 
gaan. In de vernederlandsing 
van het gezelschapsleven, in de 
aanwakkering van de liefde tot 
eigen land en volk, heeft de 
VTB een buitengewoon voorna
me rol gespeeld ». 

De groei is na de tweede we
reldoorlog — met de gestegen 
kansen voor. het massaal toeris
me en de explözie van het au-
tomobielverkeer — steeds ver
der gegaan : VTB-VAB zijn de 
sterkste kultuurverenigingen 
van Vlaanderen. De dienstver
lenende en de zakelijke aktivi-
teiten hebben niet belet, dat de 

federalisme onverenigbaar 
met imperialisme 

Het federalisme is de lossere staatsvorm waar verschei
dene delen los samenwerken in een groter geheel in te
genstelling met een unitaristische staat die van uit een 
sterk centrum de onderdelen overheerst en ze probeert te 
assimileren tot een sterk geheel, als een minder belang
rijke periferie rond dit alles overheersend centrum Een 
voor allen, allen voor een is een vast beginsel bij het fe
deralisme. Men werkt samen en men duldt niet dat een 
lid in verdrukking komt. 

Zwitserland ging de Rheto-Romanen beschermen hoe
wel die slechts een bevolking uitmaken van 80 000 men
sen en die zelfs geen gemeenschappelijke kultuu'-taal 
hebben, doch slechts verwante dialekten spreken. Allen 
(Duits-, Frans en Italiaanstaligen gingen één verdedi
gen) Op België toegepast zou dit b.v. betekenen dat Vla
mingen en Walen samen de kleine groep Duitstaligen 
een eigen politieke s truktuur zouden verlenen. 

Federalisme heeft niets te maken met staatsnationalis-
me dat zoals bekend doelbewust streeft naar taaiassimi
latie van landgenoten die niet de uitverkoren staatstsal 
spreken. In België zien we dit imperialisme nog duidelijk 
aan het werk te Brussel, in de randgemeenten, in de 
Voerstreek, en in het Duitstalig gebied. 

Federalisme beoogt het tegendeel. Het wijst elke as^'-
milatie onder druk af, zoals het principieel gekant i? te
gen het verovereren van gebied van een andere gemeen
schap en ook pricipieel gekant is tegen de overheersing 
van de ene gemeenschap door de andere. 

Het is duidelijk dat in dit land ware federalisten de 
gewoonten van het imperialistisch Franstalig unitarisme 
niet alleen niet zouden mogen overnemen doch dit prin
cipieel zouden moeten afwijzen. 

De Volksunie heeft steeds konsekwent deze federalis
tische beginselen gevolgd. 

Wij hebben nooit Waals grondgebied opgeèst. 
Wij kunnen echter ook onlogisch zijn met de geest van 

het federalisme en het morgen om taktische redenen 
doen. Wij hebben ook steeds gezegd dat we de verhoudin
gen in België niet wilden omkeren in die zin dat wij op 
onze beurt de Franstaligen wilden onderdrukken. Wij 
hebben dit ook gezegd toen de CVP ons dit nog verweet 
Voor de jongste oorlog en ook nog in de vijftiger jaren 
waren er Vlaamse Katolieken die ons minimalisten 
noemden. Zij zouden België overheersen en de Fransta
ligen onder hun gezag plaatsen door zich op hun beurt 
van het staatsnationalisme en het imperialisme te bedie
nen. 

We zien wat van hun grootspraak geworden is. Ze heb
ben de Vlaamse meerderheid prijsgegeven en zelf de ge
ringe compensatie die ze te Brussel voorzien hadden in 
het agglomeratiekollege durven ze niet meer eisen ! 

Wij erkennen het principieel recht van de Walen op 
het eigen grondgebied en op eigen politieke strukturen 

Wij stellen anderzijds vast dat niemand in de praktijk 
zo sterk op het « bodemrecht » staat als de Walen. On
danks de honderdduizenden Vlaamse inwijkelingen heb
ben zij steeds de tweetaligheid geweigerd, ja zelfs alle 
faciliteiten en daar waar de wet die invoerde saboteren 
ze die. Het moet dan ook duidelijk zijn dat ze aanvaar
den dat de Vlamingen hetzelfde doen in Vlaanderen, zo
niet zouden ze zich gedragen als racisten, wat elk ge
sprek zinloos maakt In Zwitserland, waar het federalisme 
traditie is, werd een verzoek van Franstaligen uit het 
kanton Zurich om daar Frans onderwijs te krijgen afge
wezen door het Zwitsers Bondsgerechtshof met de moti
vering dat tegenover de belangen van bepaalde kinderen 
en ouders, als een openbaar belang het behoud staat van 
de taalkundige gaafheid van een streek. 

Het is dan ook duidelijk dat we niet kunnen aanvaar
den dat Franstalige federalisten aanspraak maken on 
Vlaams gebied, noch in Vlaams-Brabant, noch in de 
Voerstreek, noch waar ook langsheen de taalgrens, die 
voor ons de eeuwenoude dialektgrens is 

Het tegengestelde eisen is elementen van het bestreden 
staatsnationalisme vermengen met het federalisme en be
tekent een wezenstrek van het federalisme prijs geven. 

Op ons moet dus niemand rekenen om de Voerstreek of 
om gemeenten in Vlaams-Brabant prijs te geven of 
tweetalig te maken. 

Wel willen we als verzachtende omstandigheid in aan
merking nemen dat de verzoeking groot kan zijn wan
neer Vlamingen, zoals de Vlaamse socialisten, hen dit ge
bied komen aanbieden, doch federalisten moeten de 
moed hebben principieel te zijn. 

Wat de Vlaamse renegaten betreft, die de Waalse fede
ralisten in verzoeking iDrengen, daar blijft ons slechts 
over het Vlaamse refleks bij ons volk zo sterk te maken 
dat de Vlaamse lamlendelingen die uitverkoop willen 
houden van Vlaams gebied dit zullen betalen met de ver
schrompeling en de ineenstorting van hun partij . 

wim jorissen. 

Vlaams-nationale Iqn radikaal 
werd doorgetrokken : VTB-
VAB was bij verre de eerste 
kultuurvereniging die z i c h 
reeds kort na de Ile wereldoor
log rezoluut opstelde achter het 
federalisme. Heel de werking 
is daarvan trouwens doorde
semd bewijzen wat Vlaande
ren op zichzelf en zonder be
voogding kan op terreinen, 
waar het Belgisch etablishment 
een monopoliepozitie meende te 
kunnen handhaven In die zin 
zijn de gekende zwart-gele wa
gentjes van de VAB-Wacht op 
de Weg de treffende simbolen 
van zelfstandigheidswil. 

Het is onmogehjk, hier alle 
aktiviteiten van deze veelzijdi
ge Vlaamse kultuurvereniging 
op te sommen. Steeds heeft zij 
haar aktieterrein verruimd 
Vermelden we maar uit de 
jongst^ jaren de steun aan het 
Vlaamse teater- en koncertle-
ven, de aanmoediging van jon
ge Vlaamse musici, cartoonis
ten, enz. Vijftig jaar oud heeft 
de VTB toch steeds weten in te 
haken bij het eigentijdse. 

Misschien laat voorzitter J. 
Van Overtraeten wel eens door 
de ene of andere jonge histori
cus het breed paneel schetsen 
van de halve eeuw VTB-akti-
viteiten. Het zouden boeiende 
bladzijden zi]n, waaruit wel en 
wee van de Vlaamse Beweging 
en de stage vooruitgang van 
onze gemeenschappelijke zaak 
duidelijk zijn af te lezen. Vijf
tig jaar, die ons gebracht heb
ben op de drempel van wat de 
stichters en leiders van de VTB 
steeds voor ogen heeft ge
zweefd : de grootst mogelijke 
Vlaamse zelfstandigheid op al
le terreinen. 

Het behoort tot de Belgische 
geplogenheden om grote ver
enigingen na een paar decen
nia werking te belonen met 
het predikaat « Koninklijk ». 
Het is destijds een vorstelijk 
geschenk van de VTB aan 
Vlaanderen geweest, voor deze 
eer beleefd te danken om ge
woonweg verder te blijven wat 
hij steeds geweest is : een 
volkse, demokratische, radi-
kaal-Vlaamse bond. 
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persspiegel 
Nu de « grote » debatten ge

ëindigd zijn in kamer en se
naa t over de regering Eyskens, 
de stieren weggedreven, is er 
weer terug plaats voor de kul-
tuur raad in het Paleis der Bel
gische Natie. Dat deed de meest 
Vlaamsbewusten in de dag
bladpers dan nog eens scherp 
de vraag stellen, wat men nu 
eigenlijk van zins is met de 
vestigingsplaats van de met zo
veel tamtam aangekondigde 
« raad van de Vlaamse kultu-
rele zelfbeschikking (onder
wijs niet inbegrepen) ». 

En deze week werd het ook 
zowat de week van de röntgen-
fotos van politiekers : Wilfried 
Martens liet zichzelf, publici
tair als steeds, doorlichten met 
retouchering van « Standaard» 
tot «Le Soir». Onze Nelly Maes 
kreeg na haar Engelse Ambas-
sadetrip een « Devlin «-etiket 
van de « Libre » opgeplakt. 

Siazet van antwerpen 

Wijzend op het gevaar dat 
he t « voorlopig te Brussel » 
wel eens definitief zou kunnen 
worden stelt Karel De Witte, 
dè Vlaamse Brusselaar, het 
nog eens scherp waarom die 
Vjlaamse kul tuurraad absoluut 
ïi^t Brussel weg moet. 

'« De gevolgde taktiek is erg 
handig. Men begint met voor
lopig in Brussel te vergaderen, 
en dan ontstaat daaruit een ge
woonte, die men niet meer ge
makkelijk kan doorbreken, zo
dat het Brussel blijft. 

» Als de kultuurraad in Brus
sel zetelt, zij het voorlopig, is 
hij op het verkeerde pad. Voor 
het publiek, en zelfs voor v'ele 
leden, zal er geen essentieel 
verschil zijn tussen het natio
nale parlement en de regionale 
raad voor kulturele zaken. Het 
zijn immers dezelfde verkoze-
nen, die de ene keer zetelden als 
nationale wetgevers en de vol
gende dag als regionale, in de-

. zelfde lokalen. Ook al zou men 
elders in Brussel gaan huizen, 
als tussenoplossing, dan nog 
hlijft de start verkeerd. 

de tijd 

Dit blad gaat ook in tegen de 
« centralisten » die zo node 
iets van de Brusselse macht 
lossen. De vraag zal echter zijn 
in hoever de Vlaamse CVP-de-
centralisators of hoe ze zichzelf 
ook mogen etiketteren weer 
onder de plak gaan liggen van 
de BSP-centralisatie-maniak-
ken. 

« Ten hoogste zou men kun
nen aanvaarden dat de raad ten 
voorlopigen titel, in het parle
ment bijeenkomt totdat geoor
deeld wordt dat elders de no
dige infrastruktuur aanwezig 
is. Maar dan mag het voorlo
pige niet door de wet van de 
inertie uitgroeien tot het be
stendige. Er was een tijd toen 
het parool gold : hoe dichter 
hij de W'etstraat, hoe efficiën
ter. Dat was de konkretizering 
van de macht die uitstraalde 
van het overvoede centrum, de 
zon van de centralistische staat. 
Van de wederomstuit moet men 
nu niet in het andere uiterste 

. vallen en zeggen : hoe verder 
van Brussel, hoe beter. De kul-
tuurraden zijn echter ivel re
gionale instellingen gezien van 
uit het centrum en dit centrum 
moet ze als vreemde lichamen 
uitstoten indien de spanniyig 
centralisme regionalisme nog 
een zm heeft. 

» Zo bekeken, is het totaal 
overbodig dat de kultuurraden 
zich door andere dan regionale 
motieven zoud'en laten leiden. 
De decentralizatie kan nooit 
worden opgevat als een toe
maatje of als een steuntje van 
de beslissingsmacht die Brus
sel is omdat daar de regering, 
het parlement en de departe
menten blijven. Indien men nu 
zou denken dat het voor de 
nieuwe instellincjen dan ook 
goed is zo dicht mogelijk bij 
dit beslissingscentrum geves
tigd te zijn, heeft men van de 
decentralizatie en van de re-
gionalizering niet veel begre
pen. 

» "Centralistische" argumen
ten gebruiken om de plaats van 
vestiging van de kultuurraden 
te motiveren, is wel het gekste 
dat mtön kan doen, na de be
knotting van de bevoegdheden 
van die raden, na het kultuur-
pakt en de komende kultuur-
paktkommissie ». 

voor allen 
Wij kunnen er niet aan voor

bij want deze BSP-azijnspu-
wers dringen zich bijna van
zelfsprekend op in onze ru
briek. Na vorige week hun gal 
te hebben gekeerd tegen de 
« boerenkinkels met hun stier 
die maar eens streng moesten 
worden gestraft » hebben ze 
het nu tegen de jongens van 
Magesien, die over Vanden 
Boeynants geïroniseerd had
den « onze soldaten weten met
een wat ze vier jaar lang zul
len te eten krijgen ». 

En dan begint dit BSP-week-
blad vuur te spuwen in de fel
ste Geldolf stijl tegen de man
nen van de BRT. 

« De heren Paul Vanden 
Bussche, Bert Janssens en Jan 
Vanderstraeten, om ze in hiër
archische volgorde te noemen, 
vinden het natuurlijk allemaal 
best in orde : de « grappige 
snaken » van Magesien mogen 
alles vertellen. Want satire is 
immers het slagwoord dat alles 
toelaat... ook de grofste insi
nuaties 'en de platste verdacht
makingen. 

» Van twee dingen één : of
wel beseffen deze heren niet 
dat dergelijke zaken niet door 
de beugel kunnen, en dan pleit 
dit niet voor hun morele ge
zondheid, ofwel weten ze het 
drommels wel, maar durven ze 
er uit platbroekerij niet fegen 
in te gaan en ontvluchten ze 
liever hun verantwoordelijk
heid. 

» Nota van de redaktie : wan
neer komen de kopstukken van 
de Volksunie eens aan de beurt 
in het schimpscheutenkraam 
van Magesien ? (Dit ter atten
tie van Jan Vanderstraeten en 
Cie...) ». 

volksgazet 
Van Eynde, die men alles 

kan verwijten, behalve gebrek 
aan een brutale oprechtheid 
(van uit zijn visie) is blijk
baar niet erg opgezet met het 
« windhaan »-karakter van zijn 
misschien toekomstige kollega 
partij-voorzitter Wilfried Mar
tens. 

« M. Wilfried Martens heeft, 
onmiddellijk nadat zijn kandi
datuur was gesteld, een aantal 
interviews toegestaan, waarin 
hij zich nochtans t.o.v. de BSP 
'enigszins vergaloppeert, ver
moedelijk om van sommigen 
onder degenen die hij waar
schijnlijk morgen zal preside
ren, vergiffenis te bekomen 
voor wat dezen als zijn jeugd
zonden hebben beschouwd. 

Wij bedoelen geenszins de 
« marsen op Brussel » die hij 
als CVP-jongere en studenten-
leider meemaakte... 'en die nu, 
succesrijk door een derde naar 
de Brusselse Tweekerkenstraat 
zal loorden gevolgd. 

Neen, M. Martens heeft zich 
eens uitgesproken voor de pro
gressieve frontvorming en hij 
noemde zich ook voorstander 
van de pluralistische school. 

Dat rekenen velen in de CVP 
en in de katholieke onderwijs
wereld hem zwaar aan. 

Derhalve haast hij zich te 
verklaren dat dit alles voorbij 
is. 

» Maar hij kan toch niet van 
zichzelf getuigen dat hij ter 
wille van het presidentschap en 
van alles wat nog kan volgen 
zijn huik naar de uit het hoofd
bestuur waaiende wind hangt. 

Hij wil bij het begin van zijn 
« grote » loopbaan geen wind
haan en geen kazakk'eerder 
zijn. 

Wat is dan gemakkelijker dan 
de schuld voor de eigen koers
wending op anderen te wer
pen ? ». 

knack 

De « Libre » noemde Nelly 
Maes de VU-passionnaria of de 
Vlaamse Bernadette Devlin. 
Toen ze haar vrouwenprotest 
dan nog formuleerde bij de 
troonsbestijging van Eyskens 
trok dit Vlaamse weekblad 
Sint-Niklaaswaarts voor het 
klassieke vraaggesprek. In dit 

vraaggesprek was nog niet het 
grapje opgenomen met vraag 
en antwoord : « Waarom zal 
de regeringsperiode van Eys
kens erg onvruchtbaar zijn ? 
Omdat de dames de kamer ver
laten en de stieren de senaat 
niet binnen mogen ». 

« Men zegt dat U een links 
element bent in de Volksunie. 
Is er 'een links element in de 
Volksunie, en wat is voor U 
links ? 

» Ja, kijk in het weekblad 
Links werd ik eens afgeschil
derd als helemaal geen progres
sieve dame. Ondertussen weet 
ik van de betreffende journa
liste dat dit artikel op een boel 
misverstanden berust. Goed, 
wij zijn dan links in verband 
met onze standpunten op so
ciaal en economisch vlak, onz'e 
sociale voorzieningen en voor
al omdat wij ons blijven ver
zetten tegen de manie het eco
nomisch motief als het enig 
geldende te zien. 

» Links is voor mij een hou
ding om de maatschappij te 
willen verbeteren en de wil, de 
moed op te brengen die maat
schappij te verand'eren, te om
vormen... ». 

» Dus ook anti- establish
ment ? 

» Ja, dat wel. 
» En als de Volksunie ooit 

regeringsmacht zou krijgen, 
dus ook establishment zou wor
den ? 

» Dat is toekomst. Kijk naar 
Allende. Zal die nu rechts wor
den nu hij aan de macht is ? 
Wie weet dit bij voorbaat ? In 
de ideale democratie moet je 
naar mijn mening een besten
dige inspraak op gang houden 
en nooit vertrekken vanuit dog
ma's ». 

» Met uit d<e Kamer weg te 
lopen hebben deze zes vrouwen 
geen dogma willen afkondigen, 
zij hebben alleen maar hun af
keuring willen tonen en duide
lijk willen maken dat woorden 
toch nog niet alles zijn, zelfs 
niet als ze in een regeringsver
klaring zijn opgenomen ». 

links 
Na het bovenstaande inter

view met Nelly Maes zal 
« Links » waarschijnlijk formu
leren dat wij « onze vrouwelij
ke gekozene misbruiken ». We 
doen het in elk geval al vol
gens hen met Gerard Siegers, 
de misbruikte, die het toch wel 
goed meent. 

« Links : U betreurt de bin
ding vakbonden-partijen. U 
wilt de arbeidersbelang en ver
dedigen via syndikal'e akties. 
Waarom dan bent u senator ge
worden voor de Volksunie, toch 
ook een politieke partij ? 

» G. Siegers : Ik meen dat 
de arbeiders hun macht moe
ten doorzetten op het politieke 
vlak. Dat is noodzakelijk. Maar 
de binding tussen vakbond en 
partijen is verkeerd. Ik heb 
geopteerd voor een partij die 
dez'e binding niet had en ook 
omdat ik Vlaamsgezind ben. De 
strijd in de Limburgse mijnen 
is ook een Vlaamse strijd... 

» Links : Maar in Wallonië 
zijn er mijnen ! Ook in Wallo
nië wonen arbeiders ! Ziet u 
de arbeidersstrijd dan eerder 
als taalstrijd dan als klassen
strijd ? 

» G. Siegers : De taalstrijd is 
toch ook een sociale strijd. Bo
vendien meen tfc dat het fede
ralisme de arbeiders zal toela
ten het patronaat aan te vall'en 
elk in zijn eigen landgebied. 
Het federalisme zal de unitaire 
macht van het patronaat door
breken, de arbeiders zullen elk 
voor hun eigen patronaat staan 
en het met eigen middelen 
kunnen bestrijden. 

» Links : Er wordt de laatste 
tijd heel vaak gestaakt in Lim
burg. Er is duidelijk een malai
se. Me'ent u dat de arbeiders in 
het huidige sisteem voldoening 
kunnen krijgen of acht u eko-
nomische struktuurhervormin-
gen noodzakelijk ? 

» G. Siegers : Ja, ja, struk-
tuurherv arming en zijn nodig .. 
natuurlijk... 

»0p dit ogenblik komen een 
paar stakers aangelopen : « De 
betogers zijn daar met de span
doeken ! ». Hei interview 
breekt af. Gerard Siegers loopt 
door, een man tusf,'en zijn mak
kers. Hij meent het blijkbaar 
goed, spijtig dat hij door een 
partij met kapitalistische bin
dingen misbruikt wordt ». 

Zoals wij in ons vorig nummer meldden gingen onze Kamerleden 
Nelly Maes (St. Niklaas) en Willy Kuijpers (Leuven) op de En
gelse ambassade zelf kordaat protesteren tegen de onderdruk-
kingspolitiek in Noord-Ierland en tegen de gewelddadigheid van 
het Engelse leger. Foto boven : Willy Kuijpers haalt zijn plakma-
teriaal uit de autokoffer. Foto midden : terwijl Nelly Maes de 
Britse « man van wacht » aan de kJap houdt glipt Kuijpers naar 
boven waar hij zijn protest op de wand van het ambassadeurs
kantoor aanplakt. Foto onder : disucussiëren over de tekst met de 

ambassadesekretaris 

verslagboek van het algemeen vlaams congres 

(13 juni 1971) 

w. luyten 

Het Overle^centruni van Vlaamse verenigingen, dat in 1965 op 
initiatief van het Davidsfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds 
werd opgericht, orsfaniseerde op 13 juni 1971 een Algemeen Vlaams 
Congres met aJs thema « Brussel ». 

De Kul tuurraad voor Vlaanderen achtte het belangrijk om het 
verslagboek van dit congres uit te geven : de jongste ontwikke
lingen rond Brussel wijzen erop dat er tijdens deze nieuwe legis
latuur andermaal maatregelen dienen getroffen te worden, die 
Brussel als hoofdstad van een meertal ig land moet aanvaardbaar 
maken. Het congres heeft deze problematiek grondig onderzocht 
in verschillende werkgroepen die werden voorafgegaan door zes 
referaten : demografie en bodembeleid, onderwijs te Brussel, sub
nationaliteit, taalwetgeving, decentralisatie en het Nederlands 
cultuurleven te Brussel. De teksten van deze referaten evenals 
de goedgekeurde resoluties werden in het verslagboek opgeno
men. Samen met de slottoespraak van de voorzitter van het Over-
legcentrum en het A. Vermeylenfonds, prof. dr. A. Gerlo, bieden 
deze documenten in dit verslagboek een duidelijk overzicht van 
de huidige standpunten van de Vlaamse beweging inzake Brussel 
als hoofdstad van een meertal ig land. 

Dit verslagboek wordt niet in de handel gebracht. Belangstel
lenden ontvangen het thuis na storting van 90 fr. op prk 14.1929 
van de Kul tuurraad voor Vlaanderen te Antwerpen. Op het strook
je vermeldt men : « Verslagboek Vlaams Congres », naam en adres 
(postnummer) in druklet ters . 
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jongerencongres leefmilieu 

het is nu tijd om te handelen 
Te Gent organiseerde het « Gents Aktiekomitee Leefmilieu » vorige za

terdag een algemeen iongerencongres over de problemen van de milieu
bescherming. Ruim vijfhonderd jonge mensen uit de verschillende Vlaamse 
politieke jongerengroeperingen woonden de vier sectievergaderingen 
(voormiddag) en de plenaire slotzitting ('s namiddags) bij, wat alleszins 
een succes mag genoemd worden. Toch ging van dit congres niet de stuw
kracht uit die men ervan had verwacht. De plenaire vergadering verzandde 
te veel in oeverloze woordenkramerij, voornamelijk door het optreden 
van enkele tientallen maoïsten en trotzkisten, die zich nog meer eens « ge
manipuleerd » voelden en die, zonder enige luisterbereidenheid, voortdu-
durend hun stelling poneerden : dat het allemaal weinig zin heeft, dat 
milieu-aktivisme, zolang niet eerst de maatschappij in haar geheel grondig 
hervormd is. Nu zijn veel jonge mensen ook wel van mening dat er aan 
onze maatschappijstrukturen heel wat schort, maar zij vragen zich toch 
terecht af hoelang men dan nog zal moeten wachten eer het « zin heeft » 
tegen de ergerlijke milieu-verontreiniging iets te gaan doen ? Het zou 
wel eens té laat kunnen zijn .. De overgrote meerderheid was dan ook van 
mening dat het nu dringend de tijd geworden is om te handelen, en dit is 
in de eerste plaats de taak van de verantwoordelijke overheid die in ons 
land al te zeer in gebreke blijft. Aan de vertegenwoordigers van de poli
tieke jongerengroepen (waaronder de VUJO) werd dan ook met aandrang 
gevraagd in hun diverse partijen alles in het werk te stellen opdat er wel
dra concrete wetgevende maatregelen zouden worden getroffen. Samen
werking over de partijgrenzeu heen is daarvoor aangewezen, want dit gaat 
ons werkelijk allemaal aan. 

Het Algemeen Jongerencongres 
Leefmilieu drukt zijn scherpe te
leurstelling uit en protesteert met 
klem tegen het regeringsprogram-
m,a inzake milieuheheer en vooral 
tegen de afwezigheid van een Mi
nisterie van het Leefmilieu, met 
degelijke bevoegdheden. 

De aanwezige jongeren (meer 
dan 500) aanvaarden slechts nieu
we industriële vestigingen, na de 
publicatie van een wetenschappe
lijk onderzoek over de noodzaak 
van dezte vestiging en over de ver
vuilingsgevolgen ervan. Zij pro
testeren met klem tegen het feit 
dat industriële vestigingen en 
productie worden toegelaten zon
der bouw- noch eocploitatiever-
gunning. 

a. natuurbescherming 

Gezien de bevolkingsdruk een 
steeds grotere weerslag heeft op 
ons milieu stelt het Algemeen 
Jongerencongres Leefmilieu voor: 
1) dat gewezen wordt op de nood
zaak om nu of later aan aantalre
gulatie te doen ; 
2) dat een rationeel gebruik zou 
worden gemaakt van de energie
bronnen, dat de verspillingseco
nomie wordt afgeremd en dat een 
soberheidsethiek zou worden ge
propageerd ; 
3) dat in de toekomstige planning 
rekening zou worden gehouden 

met natuurbehoudsbelangen ; om 
deze rationeel door te voeren is 
nodig : 
— het voorlopig invoeren, bij 
hoogdringendheid, van een K.B. 
tot vrijwaring van alle huidige 
natuurgebieden, parken en land
schappen ; 
— een definitieve goedkeuring 
van de voorontwerpen gewest
plannen, in afwachting van een 
strikt noodzakelijke wet voor na
tuurbehoud ; 
— de oprichting van een speciaal 
Instituut voor Natuurbeheer ; 
4) dat een ministerieel komitee 
zich zou bezighouden met de uit
voering van een aantal prioritei
ten, die door een interdisciplinai
re werkgroep van ecologen, geo
grafen, landschapsarchitecten, 
agronomen, economen, sociologen 
en anderen worden vastgesteld ; 
5) dat inzake de bijdrage van de 
landbouw voor natuurbehoud en 
-beheer, de meest rendabele land
bouwgronden prioritair worden 
afgebakend, zodat het gebruik van 
chemische middelen wordt be
perkt en waardevolle groen- en 
natuurgebieden worden behouden; 
6) dat de in het Groenmanifest 
vermelde punten zouden worden 
uitgevoerd. 

b. stadsrenovatie 

De aanwezigen op het Alge
meen Jongerencongres Leefmi
lieu 

1) stellen vast dat de inspraak 
van de bevolking en van de spe
cialisten in de organisatie ont
breekt en propageren een grotere 
sensibilisering van de bevolking 
voor dit probleem door middel 
van vormingswerk, onderwijs en 
persmedia ; 
2) vragen vereenvoudiging van de 
bestuurlijke s t r u k t u r e n met 
grondwettelijke plicht op infor
matie en klagen de zwijgplicht uit 
partijdiscipline aan ; 
3) vragen een herorganisatie van 
de technische organen betreffen
de de planning met ruime in
spraakmogelijkheden ; 
4) verzoeken de politieke jonge
renbewegingen zelf wetsvoorstel
len voor te stellen of in te dienen. 

c. verontreinigings-
problematiek 

De aanwezigen op het Algemeen 
Jongerencongres Leefmilieu me
nen : 
1) dat er onderwijs op gebied van 
maatschappijbewustzijn moet ge
geven worden, met behandeling 
van milieu-, politieke en maat
schappelijke problemen en dat er 
daarnaast een degelijke voorlich
ting en informatie moet gegeven 
worden aan niet-studerenden, zo
wel jongeren als ouderen ; 
2) dat een degelijke controle moet 
gebeuren inzake productie, ver
vuiling en winsten, dat het fabri-
cagegeheim moet afgeschaft wor
den, dat de industriegrond niet 
mag verkocht worden ; 
3) dat de wetten en K.B.'s door 
een competente multidisciplinai
re commissie moet worden ge
maakt, dat de sanktie, bij vervui
lers veel strenger moet, worden, 
dat de sankties moeten aangepast 
worden aan de winsten die door 
de betrokkenen worden gemaakt, 
dat dringend onderzoek nodig is 
om zeer strenge pollutienormen 
op te stellen ; 
4) dat pluralistische akties zouden 
moeten gevoerd worden, waaraan 
veel ruchtbaarheid moet gegeven 
worden en dat een overkoepelend 
orgaan zou moeten gevormd wor
den dat representatief is voor de 
vele kleine groeperingen. 

De jongeren roepen op tot anti-
reklameakties bv. tegen het insij-
pelen van propaganda vanwege 

de polluenten in scholen, zelfs 
wanneer deze zogezegd gericht is 
op de verbetering van het leefmi
lieu, zoals de Shell-aktie. 

De jongeren verzoeken de Natio
nale Jeugdraad tot een konkrete 
aktie i.v.m. niet-afbreekbare weg
werpartikelen ; zij roepen alle 
jongeren op een Raad voor Pollu-
tiekontrole te vormen wanneer in 
hun buurt een nieuw industrie
park wordt aangelegd. 

d. ecologie en maatschappij 

1) Omwille van de actueel acute 
toestand moeten er dringend 
noodoplossingen gevonden wor
den en toegepast tegen lucht- en 
waterbezoedeling. Deze zorg moet 
dringend door de gemeenschap 
waargenomen worden en door de 
private bedrijven betaald. 

T.a.v. de consumptiemaatschap
pij werd fundamenteel gesteld 
dat er een economische democra
tie moet komen, waarbij de ge
meenschap de productie beheerst 
en beheerst. Deze economische de
mocratie zal ook de fundamentele 
oplossing brengen van de milieu
bescherming. 
2. Kosten die voortspruiten uit de 
zorg voor milieubescherming moe
ten nu gedragen worden door de 
bevuilers. Dit mag geen stijging 
teweeg brengen van de kostprijs 
van het eindproduct. Daarom is 
ook de economische democratie 
de enige fundamentele waarborg. 
3) Wil deze economische demo
cratie ook zijn nuttig effekt op de 
milieubescherming hebben, dan 
moet voorlichting en informatie 
zeer frekwent en grondig worden 
doorgedreven. Deze opvoeding 
moet leiden tot een ingebouwde 
refleks voor milieubescherming 
en feitenkennis. 
4. Uit de spanning bevolkingsaan-
groei - milieubescherming komt 
als dringende eis dat naast lucht 
en water ook de grond gemeen
schapsrecht is. 
5) Wat de beheersing van de be-
volkingsaangroei betreft, menen 
de jongeren dat op mondiaal vlak 
deze bevolkingsaangroei in de 
hand moet gehouden worden en 
dat op nationaal vlak mogelijk
heden voor geboorteregeling (in
formatie 4- middelen) moeten ver
spreid en ter hand gesteld wor
den. 

matttti»' 
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deze week in de kamer 

leuven en noord-ierland 
Willy Kuijpers heeft zich als 

vers kamerlid dadelijk in de 
parlementaire heksenketel be
geven, nonchalant maar perti
nent. Dinsdag interpelleerde 
hij Renaat Van Elslande, mi
nister van Binnenlandse Zaken 
over het schokkend incident te 
Leuven, waarbij student Re
main Cools door een Leuvens 
politie-agent werd neergescho
ten. De interpellant stelde vast 
da t de gemeentelijke politie in 
tegenstelling met bvb. Neder
land geen opleiding geniet, 
toestand waarvan ze het eerste 
slachtoffer is. Hij somde als 
verdere oorzaken van niet-effi-
ciency op : te politiek getinte 
benoemingen, teveel niet-poli-
tionele opdrachten, waardoor 
personeelstekort ontstaat, te
kort aan toezicht en aan voor
lichting. Het politie-apparaat 
wordt al te veel beschouwd en 
misbruikt als middel om de 
huidige orde, nl. deze van de 
geldmachten, te bestendigen. 
Tot besluit brak Willy Kuij
pers een lans voor de oprich
t ing van 'n hoger en neutraal 
toezichtslichaam. 

In zijn antwoord op deze 
maidenspeech verwees minis
te r Van Elslande naar de ge
meentelijke autonomie, die in
grepen van hogerhand beperkt. 
Wat het gebruik van vuurwa
pens betreft stipte de minister 
de diverse onderscheiden aan 
op administratief en rechter
lijk gebied, waardoor eenvor
mige voorschriften onmogelijk 
zijn. De minister kon verder 
slechts vaststellen dat er inder
daad geen eenvormige lande
lijke opleiding bestaat doch 
vroeg om geduld, daar hij de 
kwestie nader zou onderzoe
ken. In die zin nodigde hij ons 
kamerlid uit, hem later op
nieuw te interpelleren. Wat 
wel een zeer positief besluit 
was van dit eerste optreden 
van kamerlid Kuijpers. 

Tijdens het debat na de in
terpellatie van mevr. Verlackt-
Gevaert over de houding van 
de Belgische regering t.a.v. de 
kwestie Ulster vertolkte Nelly 
Maes het standpunt van de 
VU-fraktie. Ze stelde scherp de 
dubbelzinnige houding van de 
regering ter zake aan de kaak 
en beklemtoonde het recht van 
het Vlaamse volk, mede de 
Belgische buitenlandse politiek 
te bepalen, zeker in een kwes
tie waar ons volk aan de kant 
van de verdrukte tegen de ver
drukker staat. Ze pleitte voor 
een aanvaardbare oplossing. 

« Men moet kiezen tussen het 
volk en de kanonnen. Wij heb
ben onze keuze gemaakt ». Al
dus het besluit van deze korte 
maar overtuigende tussen
komst. 

vlaamse 

textielindustrie 

benadeeld 

Kamerlid Vansteenkiste voel
de minister Simonet (Ekon. 
Zaken) aan de tand nopens de 
« marktverstoring en de kon-
kurrentievervalsing in de tex-
tielsektor ingevolge door het 
Rijk gedane investeringen ». 
Meer bepaald wou kamerlid 
Vansteenkiste weten welke 
rijkssteun onder vorm van toe
lagen, investeringen en infra-

s t ruktuurwerken aan de du-
bieuse onderneming TAS te 
Seneffe werd verleend, niette
genstaande haar grote verlie
zen. Het kamerlid weer hierbij 
op de kolossale schade aan an
dere (vooral Vlaamse) textiel
firma's toegebracht door deze 
handelswijze. 

Minister Simonet gaf zoals 
gebruikelijk een zeer ontwij
kend antwoord, logenstrafte 
speciale rijkssteun aan TAS 
doch moest toegeven dat de 
Nationale Investeringsmaat
schappij een nieuwe participa
tie van 70 miljoen aan TAS 
overweegt, « omdat deze firma 
in zwakke of kwijnende ge
westen werkt », een inkleding 
die niemand bevredigde en het 
onthouden van informatie aan 
het parlement bevestigt. 

vu-interpellaties 

Volgende week dinsdag zal 
Hugo Schiltz de ministers van 
Openbare Werken, Verkeers
wezen en van Volksgezondheid 
interpelleren over « de aanleg 
van de collector voor afvalwat-
ters van Genk naar Antwer
pen ». 

Luc Vansteenkiste zal de mi
nister van Verkeerswezen in
terpelleren over «de onvoldoen
de uitrust ing van het spoorweg
net in West-Vlaanderen ». 

André De Beul zal de minis
ter van Justi t ie interpelleren 
over « de werking van het in
st i tuut « Vrij en Vrolijk » te 
Brasschaat ». 

Mondelinge vragen van VU-
kamerleden zullen volgende 
woensdag gericht worden tot 
de minister van Openbare Wer
ken betreffende de geplande 
grote r ing rond Antwerpen 
(André De Beul) en betreffen
de het gebrek aan goede ver
keerswegen op het grondgebied 
van Berchem (Hektor Goe-
mans) . 

Volgende interpellatieverzoe-
ken werden door VU-kamerle-
den ingediend : tot de minister 
van Openbare Werken over 
« de slechte toestand waarin de 
Boudewijnsnelweg zich be
vindt, voornamelijk wat betreft 
de bruggen op en over deze 
weg » (Evard Raskin) ; tot de 
ministers van Financiën en 

Openbare Werk n over « de 
verkoop van de Antwerpse for-
ten, die volgens planning van 
het gewestplan Schelde-Dijlé 
bestemd zijn tot na tuurpark %, 

De h. Frans Van der Eist, VU-
voorz., werd verkozen tot lid 
van de Interpar lementai re Be-
neluxraad. Zijn plaatsvervan. 
ger is Eugeen De Facq. 

« Wel, wel, worden er weer stieren verwacht ? » 

« Nee, maar Willy Kuijpers zal weer geen jas aan hebhen... » 

na het investituurdebat 
Drie dagen redevoeringen 

in de Kamer en drie dagen 
in de Senaat, hebben de Re
gering Eyskens II het waar
merk van de douanestempel 
gegeven, waar zij naar ge
wacht heeft om de remmen 
te los^n en de banen van 
haar programma op te rij
den. 

Daarmee is ook een eind 
gekomen aan een interre-
genum, dat half september 
1971 was begonnen met het 
overlijden van de Regering 
Eyskens I. 

Daartussenin lagen de ver
kiezingen van 7 nov. en 
van 21 november 1971, naast 
de vele tribulaties om eten 
regering met de bijhorende 
meerderheid ineen te ste
ken. 

Wat de verkiezingen ge
bracht hebben, weet nu ie
dereen. Alleszins geen ver
zwakking, öf zelfs geen af
remming van de opgang van 
het zogeh'eten « Vlaams ex
tremisme » met al zijn kon-
sekwenties. Onder meer in 
de politieke opties die de 
Volksunie genomen heeft, 
en wil verwezenlijken. 

Men is dus ingescheept, 
we weten waar we aan toe 
zijn. We staan in de opposi
tie. Men heeft ons geïzo-
l>eerd op het politieke 
schaakbord, men laat ons in 
de kou staan. We hebben, 
als politieke partij, geen 
brood in de soep te brokken. 
Men gaat te Brussel onge
stoord zijn gangen, onder de 
leiding van « flamingant » 
Eyskens, precies alsof er 
niets gebeurd was. 

We hebben in de kranten 
veel beschouwingen gelezen. 

van Manu Ruys tot en met 
die van Jos Van Eynd'e. Men 
kan niet beweren dat de par
tijgangers van Eyskens II 
overlopen van geestdrift of 
barsten van vertrouwen. 

Door de premier werd ge
timmerd met wormstekig 
hout, en de voegen zijn niet 
verzekerd door soliede zwa
luwstaarten. 

Als daar niet, bestendig, 
een timmerman hij de hand 
is om het raamkozijn met 
zijn dorpels en stijlen door 
middel van winkelhaken 
aaneen te houden, zal het 
ding tegen niet veel bestand 
zijn. 

Maar men weet ook dat 
krakende wagens ver rijden, 
en dat sukkelende patiën
ten met gammele krukken 
een heel eind wegs kunnen 
afleggen. Ik zou dus mijn 
vrienden de raad g>even zich 
niet aan tijd- of duurvoor-
spellingen te wagen. Dat is 
nutteloos gedoe. 

Wie van uit zijn parle
mentszetel het steekspel tus
sen meerderheid en opposi
tie heeft meegemaakt, en 
liefst niet tussenbeide is 
gekomen vermits onze te-
noPen zich van die taak 
schitterend gekweten heb
hen, kan nu op zijn beurt 
enkele bedenkingen in het 
midden brengen. 

Sommige partijgenoten 
hebben wel eens de neiging 
om sceptisch op het parle
mentaire bedrijf neer te 
kijken. Zi] denken erbij : 
goed, wij h)ehben èijna 
600.000 kiezers in Vlaande
ren achter onze federalis
tische vlag, wij hebhen 21 
volksvertegenwoordigers en 
19 senatoren, maar wat heb

ben die in de pap fe brok
ken in Brussel ? 

Inderdaad, het unitaris-
tische establishment verde
digt zich en zal nog wel an
dere karpersprongen uitha
len om de VU zolang moge
lijk van de macht v'erwij-
derd te houden. Maar dit 
mag tot geen pessimisme 
leiden ! 

Wat lang moet leven, 
moet traag geboren worden, 
heeft Guido Gezelle ergens 
een oud chinees spreekwoord 
nagezegd. De zin daarvan is 
nooit zo pregnant geweest, 
als met de politieke macht 
van de Volksunie. 

Tot vóór achttien jaar wa-
r^n de anderen heer en 
meester in de Wetstraat. Het 
waren desolate dagen voor 
de Vlamingen en hun land. 
Onze onherstelbare verlie
zen dagtekenen uit die tijd. 
Sindsdien knaagt de Volks
unie aan hun voorrechten. 
Daarom worden zij ook zo 
vinnig, duim voor duim, 
vastgehouden en betwist 
men malkander elke vier
kante voet politiek terr'ein. 

In ogenblikken van triora-
fantisme menen we soms 
dat we met ons vee over het 
ijs zijn, en dat de Vlaamse 
realizaties al voor morgen 
zijn. Tot wij, bekoeld, vast
stellen moeten dat de macht 
ons weer ontsnapt is. Meer 
en meer moet het tot ons 
doordringen dat de anderen 
niet ontwapenen, doch zich 
sterk uitrusten. Met al de 
wapens van het unitarisme 
die sterk zijn, en opgesta
peld liggen in de bunkers 
van administratie, gerecht. 
Kerk, banken, leger. De 
machten staan tegen ons. In 

die burcht binnendringen is 
het werk van langzaam door-
zijgen en insijpelen. 

Wanneer we nog, een paar 
keer, hond*erdduizend stem
men bij de hoop van de 
600.000 kunnen leggen, zal 
dat het buskruit worden 
waarmee men de boel in de 
lucht kan blazen. Dan worRt 
de Koning federalist, met of 
zonder de zegen van Kardi
naal en Loge. 

Zoals zij ook begeven heb
hen om Gent te verneder
landsen, om het gerecht in 
Vlaanderen tte vernederland
sen, om Leuven en Brussel 
te splitsen, om zelfs het 
Belgische Rode kruis een 
schijn van federalisme te 
geven. 

Men heeft ooit eens een 
minister en andere blaaska
ken, op het Senaatspodium, 
horen beweren dat de Volks
unie g'een ideologie heeft, 
geen ideologie is en andere 
subtiele zetten van de poli
tieke haarkloverij horen uit
kramen. Mij om 't even, en 
de Volksunisten ergeren 
zich aan die filozofische 
kletskoek niet. Ideologie of 
geen ideologie, de Volksunie 
IS bezig hun ideologie fe in
filtreren, zoals de pekel alle 
vleespotten van Egypte aan
vreet. 

Wanneer het zout dat 
werk zal verricht hebhen, 
zullen zij allemaal federalist 
zijn. Zullen zij beweren, dat 
zij het in hun hart altijd 
geweest zijn. Ja de Volks
unie is het zout van de poli
tieke aarde in Vlaanderen. 
' Moge htet investituurdehat 

dat aan de Volksunisten, aan 
leden en medestanders, en-
toesiasten en weifelenden 

van één dag geleerd hebben. 
Het was geen maat voor 

niets, noch een slag in het 
lüater, maar een prachtig 
sluitend geheel van argu
menten, waarvan de éne 
konlusie luidt : de Volks
unie nog sterkter maken. Die 
les ligt voor de hand. 

Morgen zullen onze man
datarissen, als één man, vol
doende energie opbrengen 
en strijden, met kloeke ar
gumenten om de unitaris-
ten, die driester dan ooit op
treden, aan te vallen. 

Piekeren, zaniken en zeve
ren dat het parlementaire 
lüterfc zwak en doelloos is, 
en dat men tot de aanval 
moet overgaan is flauwe 
kul. Geef ons munitie, ver
sterk onze vertegenwoordi
ging in Kamer en Senaat. 
Bereid nu al de volgende 
verkiezingen voor, met werk 
van alle dag, door verster
king van onze afdelingen, 
door werving van leden. 

En niet het minst door het 
afleggen van bedilzucht. 

Z'elf duld ik dat men mij 
wil terechtwijzen, maar ik 
aanvaard niet dat men onze 
parlementairen ervan ver
denken zou, dat zij niet al
les halen uit wat het wet
gevende werk hun aan mo
gelijkheden biedt. 

Mijn overtuiging, na veer
tien dagen investituurdebat
ten, is formeel, en meer dan 
ooit gemeend : dfe Volks
unie sterker maken. Het zal 
mijn wachtwoord blijven. 

Ik zal dat stokpaardje be
rijden, zolang ik kan ! 

I. elaut 
senator 
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de volksunie in liet senoolsdeliat 
over de regeringsverklaring \ 

Vorige week donderdag werd te 17 u in de Senaat het debat 
over de regeringsverklaring afgesloten met een stemming die 
geen enkele verrassing opleverde : de ganse meerderheid stemde 
het vertrouwen in deze regering, de ganse oppositie stemde tegen. 
De vijf onthoudingen waren « ballotage »-afspraken. 

In ons nummer van vorige week gaven wij reeds een beknopt 
overzicht van de scherpe tussenkomst van VU-fraktieleider Joris-
sen en vermeldden wij eveneens de korte maidenspeech van onze 
Antwerpse senator Hektor De Bruyne (die beiden de dinsdag aan 
het woord kwamen) . De woensdag was het de beurt aan onze se
natoren Vanhaegendoren, Coppieters, Vandezande en Diepen-
daele. De donderdag ten slotte kwam fraktieleider Jorissen voor 
de eindstemming nogmaals tussen. Uit de redevoeringen van onze 
senatoren geven wij hieronder enkele uittreksels weer. 

Plaurits Vanhaegendoren : 

De debatten over de culturele 
autonomie tijdens de vorige zit
t ing hebben in Vlaanderen een 
wrange nasmaak gelaten. Het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen is van oordeel 
dat de Vlamingen de dupe zijn 
geworden van de staatshervor
ming. De strubbelingen over 
het cultuurpact en over de on
derwijsbevoegdheid van de cul-
tuur raden hebben dit bevestigd. 

Wat het cultuurpact betreft 
is het een voorbijgestreefde vi
sie, de bescherming van de 
ideologische minderheden als 
hoofdzaak te beschouwen, want 
er bestaat geen klerikale poli
tieke meerderheid. Een aantal 
ideologische gerichte vereni
gingen, o.a. het Humanistisch 
Verbond, zijn niet partijpoli
tiek gebonden en er ontstaat 
steeds meer pluralistisch cultu
reel werk. Willen de oude par
tijen het zelfstandig cultureel 
werk misschien onder hun 
voogdij stellen ? 

Het cultuurpact mag niet in 
de duisternis ontstaan. Het 
moet besproken worden in het 
par lement en alle betrokkenen 
moeten inspraak hebben. Wil 
de regering een wettelijke vorm 
geven aan dat cultuurpact ? 
Kan dat onder vorm van wet 

nief verloren ? 

Omdat Eyskens in de Ka
mer had durven beweren 
dat de 2 regeringsparti jen 
niet verloren hadden bij de 
jongste verkiezingen en dit 
omdat ze samen in de Ka
mer nog evenveel zetels 
hadden als vroeger, rekende 
Wim Jorissen hem de per
centen eens netjes voor in 
de Senaat waar de rege
ringspartijen trouwens ze
ven zetels kwijtspeelden. 
Senator Jorissen liet zien 
wat CVP en BSP samen ver
loren sinds 1958, op amper 
13 jaar tijd. 

Kamer 

Senaat 

Voor de Kamer verloren 
CVP en BSP samen dus 257o 
en voor de Senaat 26%. Het 
negatief saldo van de rege
ring Eyskens was dus voor 
de Kamer —2,43% en voor 
de Senaat —2,40%. 

Als het zo nog 13 jaar ver
der gaat zullen CVP en BSP 
samen nog slechts 31% van 
de stemmen hebben. In elk 
geval zullen beide partijen 
samen weldra beneden de 
50% zakken en de meerder
heid verliezen. 

Trouwens, de drie tradi
tionele parti jen samen, ook 
de P W is een traditionele 
part i j , vallen van 93,34% 
.stemmen in 1968 op 74,1% in 
1971 (Kamer) en van 93,91% 
in 1958 naar 73,7% in 1971 
(Senaat) wat ongeveer 20% 
verlies geeft op 13 jaar of 
ongeveer 2% per jaar ! 

1958 
1961 
1965 
1968 
1971 
1958 
1961 
1965 
1968 
1971 

: 82,29% 
• 78,95% 

62,76% 
59,73% 
57,30% 
82,99% 
78,19% 
63,20% 
59,40% 
57,00% 

maurits van haegendoren 

of van decreet ? Ware dat niet 
in strijd met de Grondwet ? 

Over de verdeling van het 
globale krediet voor culturele 
uitgaven zei Vanhaegendoren : 

Er werd bepaald dat de cul
turele uitgaven zullen gedekt 
worden door een dodatie waar
van een schijf, bestemd voor de 
verschillende vormen van de 
permanente opvoeding, zal ver
deeld worden volgens het alge
meen totaal van de uitgaven 
voor onderwijs, terwijl de twee
de schijf gelijk zal verdeeld 
worden tussen de twee gemeen
schappen. Die tweede schijf 
vertegenwoordigt 60 pet. van de 
uitgaven. De overblijvende 40 
pet. speelt echter in het voor
deel van de Franstaligen om
dat de uitgaven voor het neder-
landstalig onderwijs hoger lig
gen dan die voor het franstalig 
onderwijs, zeker als het gaat 
om het « algemeen totaal ». In 

1971 was de verhouding 57 voor 
het nederlandstalig en 43 voor 
het franstalig onderwijs. Vol
gens het regeerakkoord zal in 
1972 die verhouding 56-44 zijn. 
De culturele autonomie, beke
ken van de kant der dodaties, 
is er zeker niet op verbeterd. 
In die zin ben ik verheugd dat 
de heer Cools, een deskundige 
in budgetzaken, aanwezig is. 

Het is onrechtvaardig de uit
gaven voor het onderwijs als 
basis te nemen voor de verde
ling der dodaties, daar 65 pet. 
van de jonge bevolking Neder-
landstaligen zijn. De verdeling 
56-44 betekent dus een discri
minatie. Die discriminatie ge
beurt voor de verdeling van de 
dodatie voor de permanente 
vorming, terwijl de permanen
te vorming juist moet dienen 
om de achterstand van de Ne-
derlandstaligen op te halen. 

Volgens de demografische 
verhoudingen had de begroting 
voor het nederlandstalig onder
wijs 34 miljard moeten bedra
gen in 1971. Er werd ons dus 6 
miljard te weinig gegeven. 

Maurits Coppieters 

Over de noodzaak tot een on-
derwijspact te komen m plaats 
van alleen maar tot een school
p a d zet Maurits Coppieters het 
volgende : 

Niet het onderwijsvraagstuk, 
maar het schoolvraagstuk, dus 
het gebouwenvraagstuk, heelt 
doorgewogen op de regerings-
onderhandelingen. Vanzelfspre
kend moet het schoolpact na 
twaalf jaar worden herzien. 

Maar zolang de inrichtende 
machten niet geherstructureerd 
zijn, blijft het maar een be
stand tussen elkaar bestrijden
de partijen. Wij wensen dat de 
minister van Nationale Opvoe
ding eindelijk de coördinator 
zal zijn voor alle onderwiis dat 
wordt verstrekt. 

Men vergeet al te vaak dat het 
kind moet centraal staan m het 
onderwijs, niet de gebouwen. 

Als men spreekt van onder
wijs, bedoelt men al te vaak 
een school van steen, mm of 
meer volgepropt met leerlin
gen. De minister van Nationale 
Opvoeding wordt gezien louter 
als de betaalmeester, die zich 
beperkt tot het acteren van de 
beslissingen van de schoolpact-
commissie. In zo'n systeem is 
de weg naar het pluralisme bij
zonder moeilijk. 

Wij willen de pluralistische 
gemeenschapsschool niet in de 
plaats van het huidig systeem 
stellen, wel naast dit systeem, 
in een vorm die niet mag wor
den opgedrongen. De weg naar 
dit pluralisme is echter totaal 
onmogelijk als men blijft vast
houden aan de opvatting ver
tolkt in resolutie 4 van het 
schoolpact. 

Twee fundamentele proble
men moeten worden opgelost, 
wil men tot een echt onderwijs-
pact komen. De inrichtende 
macht van het officieel onder
wijs moet autonoom worden 
uitgebouwd en het Rijk moet 
verantwoordelijk gesteld wor
den voor alle gebouwen waarin 
onderwijs wordt verstrekt. 

Daartoe is vereist dat binnen 
een bepaald aantal jaren een 
overdracht geschiedt, zowel van 
het part imonium als van de 
lasten. 

Bij de besluitvorming moeten 
zoveel mogelijk mensen wor
den betrokken. Dat is democra
tie. De manier echter waarop 
het vernieuwd secundair onder
wijs werd tot stand gebracht, 
was verre van democratisch. 
Als federalisten willen wij een 
verfijnde vorm van democratie, 
waarin alle bij het nieuw on-
derwijspact betrokkenen mee
spelen. De oude methode van de 
geheime bespreking moet ver
laten worden. 

De overdreven haast die men 
thans aan de dag legt is mis
schien wel te begrijpen maar is 
verdacht. Men moet zoeken 
naar fundamentele oplossingen 
en vermijden dat twee granie
ten zullen blijven bestaan, die 
de verdeeldheid aanwakkeren. 
Men moet komen tot een col
lectieve besluitvorming. Men 
mag zich niet vastzetten op de
tailkwesties waardoor de le
vensbelangrijke problemen uit 
het oog worden verloren. 

De wijze waarop men de pro
testen in verband met het ge
schiedenisonderwijs uit alle be
trokken kringen heeft ter zijde 
gelegd bewijst hoezeer men 
met de deskundigheid de spot 
drijft. 

Hoe staat de regering tegen
over resolutie 4 van het school
pact en gaat zij akkoord met 

het oprichten van een pluralis
tisch wetenschappelijk centrum 
per volksgemeenschap ? Dit 
zijn twee toetsstenen om te 
zien of de rest geen mooie 
woorden zijn. Wij moeten bo
ven het eigenaarscomplex en de 
oude tegenstelling klerikaal-
antiklerikaal uitstijgen. Er is 
duidelijkheid gewenst, want al
leen onder die voorwaarde is 
echte verdraagzaamheid moge
lijk. 

wim jorissen 

Wij hopen dat alle onderwijs-
net ten en het schoolpact de 
weg naar een pluralistische ge
meenschapsschool zullen open
laten. 

In de loop van zijn aandach
tig beluisterde toespraak han
delde Coppieters ook over de 
bijzondere jeugdzorg. 

Wij citeren : 
Wal de bijzondere jeugdzorg 

betreft, kunnen wij cns nog 
lange tijd blijven bezig houden 
met artikels die verschijnen 
zoals « Vrij en Vrolijk ». Wij 
kunnen* dit vraagstuk op een 
schijnheilige wijze blijven be
naderen door middel van inter
pellaties en vragen. De verde
diger van Ludwig Poelmans 
voor het assisenhof van Tonge
ren zei met betrekking tot het 
feit dat deze man na een ja
renlang verblijf m gestichten 
en instellingen die verliet met 
nauwelijks 2.000 F op zijn 
spaarboekje, dat men het die 
instellingen niet kwalijk kan 
nemen omdat zij te weinig aan
dacht krijgen vanwege de over
heid 

Zal de regering het witboek 
van de instellingen voor ge
handicapten in haar program
ma opnemen ? Bijzondere aan
dacht verdienen de karakter
gestoorden, waarvan er 34.000 
in minder dan 600 instellingen 
opgenomen zijn. Indien de re
gering niet ingrijpt zal men 
nog jaren lang artikelen kun
nen lezen over de ellende van 
deze jongeren. De regering 
doet niet wat zij moet doen, 
namelijk de kostprijs per dag 
aan de instellingen betalen en 
een statuut aan het personeel 
verlenen. 

Robert Vandezande handelde 
in zijn maidenspeech over het 
probleem Brussel, de taalwet
geving en de Voerstreek. In 
een apart artikel zullen wij in 
een van de volgende nummers 
op deze tussenkomst nader in
gaan. 

Renaat Diependaele ten slot
te vertolkte de desiderata van 
de gezinnen t.o.v. het regerings
beleid. 

geen antwoord 
Na afloop van de debatten over de regeringsverklaring stelt het 

Part i jbestuur van de Volksunie vast dat de groei van de federale 
stromingen en het negeren ervan door de oude partijen een rege
ringsmeerderheid aan het bewind brengt die inwendig verdeeld 
is in genendele de vertolking van de volkswil. 

Op de konkrete vragen van de oppositie bij de regeringsverkla
ring werd geen antwoord verstrekt, noch over Brussel, noch over 
de uitwerking van de kulturele autonomie, noch over de ekono-
niische decentralisatie, noch over de Voerstreek. 

De Volksunie is ervan overtuigd dat door deze regering essenti
ële belangen van Vlaanderen zullen worden geschaad. De Volks
unie stelt vast dat de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij 
de regeringspartijen berust en bij hun eventuele helpers. 

VVO niet tevreden 

maurits coppieters 

Het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel heeft kennis 
genomen van de regeringsverklaring en van de nieuwe regenngs-
struktuur. , , „ ^ ^ . , j ^ j 

Wat deze laatste betreft verheugt het W O er zich over dat de 
taalkundige splitsing-verdubbeling zich voortzet, nl. mzake huis
vesting en ruimtelijke ordening, maar vraagt dat deze splitsing 
ook op het vlak van de bestuurlijke struktuur zou doorgetrokken 
worden zoals reeds lang door het VVO werd voorgesteld. 

Het VVO stelt het op prijs dat de regeringsverklaring na 8 jaar 
sabotage van de taalwet, de nadruk legt op de naleving van deze 
wet te Brussel; .... 
— betreurt echter dat voorbij wordt gegaan aan een eerlijke na

leving van de taalwet inzake de centrale besturen en de uit
voeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land be
strijkt, o.m. in de Sabena; , , , . , ^ 

— betreurt dat in het regeringsakkoord de begrenzing van het 
ekonomisch gewest Brussel tot de 19 gemeenten met werd op
genomen, des te meer dat uitdrukkelijk werd gesteld dat het 
gewest Brussel dezelfde bevoegdheid zou krijgen als het 
Vlaamse en als het Waalse gewest; . 

— verwerpt met klem deze toezegging en zegt eensgezind met 
alle andere Vlaam.se verenigingen, verenigd in het Overleg
centrum, : « Brussel geen derde macht » ! 

— verwerpt de nieuwe aanslag op het Vlaams karakter van de 
Voergemeenten die trouwens ongrondwettelijk is en eist de af
schaffing van de faciliteiten aldaar; , „ , 

— betreurt dat in geen oplossing voorzien werd voor het Brussel
se agglomeratiegezag, waar ons in ruil voor het prijsgeven 
van onze meerderheid op nationaal vlak, de kwasipariteit 
werd beloofd en het eigen beheer over de Vlaamse kuituur- en 
onderwijsproblemen, wat door de verkiezingsuitslagen van 
21 november in het gedrang werd gebracht. 

Het VVO betreurt de decadentie van het politiek bestel, geken
merkt door de niet-naleving van de taalwet van 1963 waarop on
der meer de verstandhouding tussen de volksgemeenschappen in 
België gegrondvest werd. 

Het VVO stelt, met spijt vast, dat weer eens de toegevingen 
haast eenzijdig van Vlaamse kant komen, o.m. inzake het in le
ven houden van de welvaart in Wallonië en in het Brusselse wa
terhoofd op de rug van de Vlamingen, en besluit dat meer en 
meer bewezen wordt dat in het huidig Belgische kader de Vlaam
se gelijkberechtiging, die niet alleen in feite maar zelfs in rechte 
niet verwezenlijkt is, onmogelijk blijkt te zijn. 
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devi/ereld 

ierse opstand 

(Argos) Naar aanleiding- van de « bloedige zondag » van Lon
donderry (waarbij dertien ongewapende burgers die deelnamen 
aan een verboden demonstratie door Britse parachutisten werden 
neergeschoten) hebben Britse kranten (« The Times » o.m.) ge
schreven dat de IRA dusdanig verzwakt is dat ze niet langer in 
staat zou zijn tot heftige en sistematische reaktie. Die bewering 
wordt echter niet door de praktijk bevestigd. Meer dan ooit blijft 
de katolieke bevolking tegen de aanwezigheid van Britse troepen 
gekant. Nog zondag jl. werd te Newry door tienduizenden vreed
zaam en ordelijk betoogd. Dit zal niet minder indruk maken dan 
nieuwe doden op de tragische rouwlijst van katoliek Noord-Ier-
land. Maar ook na Newry gaat de terreur verder. Overal zitten 
scherpschutters op loer naar wraak en vergelding. Zelfs de politi
ci zijn danig van de kook gebracht. Beter dan wie ook zullen zij 
beseffen dat het Iers konflikt niet bijgelegd is, dat het verder 
eskaleert naar een bange, onzekere toekomst. 

Dat de politici haast hopeloos schaakmat staan hoeft niet eens 
te verwonderen. Zowat overal rijst immers de vraag naar het pre-
ciese waarom, naar de streefdoelen van het Noordiers konflikt en 
naar de personae van een drama dat in zijn reperkussies de gren
zen van Noord- (en Zuid)-Ierland al lang heeft doorbroken. Opper
vlakkig bekeken kan die vraag profanerend doorklinken als men 
bedenkt dat de situatie in Ulster sinds haar rampspoedig begin 
in aug. 1969 al meer dan tweehonderdvijftig mensenlevens heeft 
gekost. Toch is die vraag volkomen verantwoord als men voorop-
zet dat, naast verhoogde terreur en verschrikking, ook de verwar
ring verbijsterend is toegenomen. Een voorbeeld : het karakter 
van de Noordierse strijd wordt kompleet vertekend door de erg 
verspreide bewering dat het konflikt wordt uitgevochten tussen 
het Britse leger aan de ene en de katolieke gemeenschap aan de 
andere kant. Vandaag wijst alles weliswaar op een dergelijke op
stelling, maar bij het begin van het drama lagen de verhoudingen 
en tegenstellingen « lichtjes » anders. Een beetje geheugentraining 
lijkt hier wel aangewezen. 

britten ais « neutrafe 
beschermers » 

In augustus 1969 begon het 
Britse leger zijn troepenkonti-
genten naar Ulster gevoelig te 
verhogen. Tegelijk nam het le
ger van HM alsmaar meer in
tern - Ierse orde - opdrachten 
over. Reden : protestantse eks-
tremisten gingen met de dag 
heviger te keer tegen leden van 
de Beweging voor Burgerrech
ten. Diezelfde protestantse fa
natici hadden het ook begrepen 
op de katolieke wijken van Bel
fast en Londonderry die ze om 
de haverklap met benzine-bom-
men bestookten. Het « bijna 
ontstellende » gevolg van dit 
alles was dat de Britse krijgers 
bij hun aankomst door de kato
lieke Ulsterse gemeenschap als 
een neutrale, onpartijdige 
groep werden begroet. Die ka-
tolieken meenden dat een nieu
we lente in uitzicht was en dat 
de Tommies, voor het grootste 
deel aardige jongens die wel 

liever bij moeder thuis waren 
gebleven — geleidelijk de ta
ken van de plaatselijke (protes
tantse) ordestrijdkrachten zou
den overnemen. Dit zijn, tot 
zover, de ietwat ontluisterende 
feiten. 

gel i jke burgerrechfen 

Die Beweging voor Burger
rechten voor wier bescherming 
de Britten eigenlijk opgekom-
mandeerd waren (als men de 
zaken in hun groteske potentie 
bekijkt !) was al in '67 in de 
Ierse eksistentie getreden. In 
'68 kwam ze in vreedzame be
togingen op straat. Haar doel 
was sociaal, ekonomisch en po
litiek tegelijk, met nadruk op 
gelijkberechtiging voor kato-
lieken in alle sektoren van het 
openbaar en individueel be
staan. Hoofdbezwaren van de 
Beweging : in de plaatselijke 
administratie waren de katolie-
ken niet billijk vertegenwoor
digd, de katolieken hadden 
geen toegang tot de vaak met 

staatsgelden opgetrokken wo
ningblokken, de politie was 
(bijna) homogeen protestants 
samengesteld en het hele poli
tieke sisteem deugde niet. Ten 
slotte stelde de Beweging voor 
Burgerrechten zich biezonder 
scherp op tegen het officieel 
(protestants) knoeien met de 
tot dusver vigerende indeling 
in kiesdistrikten waardoor de 
hegemonie van de protestantse 
meerderheid in lengte van da
gen beveiligd was, en waardoor 
mutatis mutandis, het katoliek 
verzet tegen alle vormen van 
diskriminatie aardig op een ge
vecht tegen de bierkaai ging 
lijken. 

niet anf i -br i ts 

De Beweging voor Burger
rechten legde slechts matige be
langstelling aan de dag voor de 
traditionele streefdoelen van 
een Iers nationalisme dat on
veranderlijk, en volkomen nor
maal, veel verwacht van vereni
ging met Eire of van grenswij
zigingen waarbij bv London
derry en Newry bij Zuid-Ier-
land zouden gevoegd worden. 
Afgezien van haar radikaal-so-
ciale opties staat de Beweging 
meer achter de grondwettelijke 
positie van Ulster als deel van 
het Verenigd Koninkrijk. Maar 
dit is beslist het standpunt niet 
van de Irish Republican Army 
die plots weer krachtige wind 
in de zeilen kreeg. Die offici
ële IRA doelde op een samen
gaan van katolieke en protes
tantse arbeiders op klassiek 
marxistische grondslagen. Ze 
was gekant tegen het aanwen
den van geweld omdat eerdere 
pogingen 1958-63 om het gehate 
Ulsters bewind uit het zadel te 
lichten bij gebrek aan steun 
vanwege de massa me! een sis
ser waren afgelopen. Maar in 
1969 kwam een «splintergroep» 
tot stand. Die eks^i-.-^misten. 
«provisionials» geheten, wilden 
de katolieke wijken n̂ gewa
pende opstelling tegen protes
tantse aanvallen verdedigen. 
Ondubbelzinnig doelden ze ook 
op het uitschakelen van het 
Stormont regiem als eerste be
langrijke stap naar de vereni
ging met Eire, Het opzet van de 
«provisionials » was duidelijk 
genoeg : via een stadsguerilla 

wilden ze de Britse regering 
dwingen tot « direct rule » 
(rechtstreeks bestuur) over Ul
ster. Op die manier waren, zo 
dachten ze, de provinciale rege
ring en het Stormont voorgoed 
de laan uit. Maar van dit ogen
blik af was het niet mooi meer 
tussen de Britse regering en... 
het Britse leger. Terecht of ten 
onrechte (dat weten we van
daag uiteraard nog niet) meen
de het Britse leger dat een der
gelijke ontwikkeling recht naar 
de aftocht van zijn kontigenten 
leiden moest en meteen het 
licht op groen zou zetten voor 
de vereniging met Eire. Die 
«provisionials» hebben de situ
atie echt meesterlijk geëvalu
eerd. Voortaan bestond hun 
taktiek erin het vertrouwen 
van de katolieken in de onpar
tijdigheid van het Britse leger 
aan 't wankelen te brengen 
(wat niet eens zo moeilijk was) 
en die katolieken meteen in de 
armen van de beschermende 
IRA te drijven. Die taktiek 
slaagde onvermoed vlug. Al
gauw kwam een eskalatie van 
geweld op gang waarbij iedere 
Britse tegenmaatregel de kato
lieke gemeenschap nog meer 
radikaliseerde. De belangrijk
ste schakel in dit proces van ra-
dikalisering was de onzalige in-
terneringswet die in de zomer 
van '71 het startschot voor ver
dere terroristische aktie werd. 
Een tweede keerpunt waren de 
13 doden van Londonderry. 

internationale weerslag 

Het lied der dertien doden 
weerklinkt overal. Niet alleen 
te Belfast en Dublin. Het is 
zelfs doorgedrongen tot West-
minster waar het zoutloos 
woordgegoochel van Maudling 
gekruid werd door de histori
sche totelaar van Bernadette 
Devlin. Heath en een fraktie 
van zijn konservatieve partij 
zijn al geneigd de Ierse grens
kwestie ter tafel te leggen. Ook 
het standpunt van Labour werd 
na de bloedige zondag grondig 
door elkaar geschud. De inter
nationale weerslag is algemeen. 
Niet alleen te Dublin waar pre
mier Lynch al wankelt onder 
de eksplosieve verontwaardi
ging maar ook te New York is 
beroering onder de Ierse emi
granten. In die samenhang 
sprak senator Ted Kennedy 
zich maandag jl. uit voor « Di
rect Rule ». Hij suggereerde 
zelfs UNO-interventie. Enge
land zal hard moeten optornen 
tegen de algemene neiging om 
het Iers probleem te internati-
onalizeren. De taaie katolieke 
Noord-leren hebben « bijna » 
het pleit gewonnen. Maar het 
geeft toch te bedenken dat de 
wereld pas ontwaakt wanneer 
schoten weerklinken en on
schuldigen worden neerge-
maaid. 
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Ttüee gevechtsvliegtuigen, hoven : een Russische Mig — door 
Israeli's buitgemaakt op de Egyptenaren — en onder een Ameri
kaanse Phantom. Deze vliegtuigen beheersen op dit ogenblik een 
beetje de toestand in het Suez-gehied. Men spreekt de laatste tijd 
dan ook, en niet ten onrechte, over : gevechtsvliegtuigen en di-

vlomatie... 

deze week in de wereld 
• Geen incidenten op de pro
testbetoging te Newry (tegen 
het neerschieten van 13 men
sen te Londonderry) daar de 
leiding van deze verboden ma
nifestatie het door Britse sol
daten en politie gebarrikka-
deerde centrum van het grens-
stadje ontwijkt : de mars der 
25.000 kiest een buitenweg, 
waardoor alles rustig verloopt. 
Bernadette Devlin stapte op 
kop van de zwijgende stoet. De 
Ulsterse zetbazen van Londen 
overwegen een strafvervolging 
tegen de inrichters van de be
toging, die een heel legertje in
ternationale perslui naar New
ry lokte. Men vraagt zich af, of 
na deze voor Ierland ongewone 
onbloedige manifestatie kans 
op vreedzaam overleg bestaat. 
Te Rome had ook Paul us V op 
ka'mfe aangedrongen. 

• Intussen gaan de bomaansla
gen in Ulster voort, evenals de 
afrekeningen. Daags van de 
manifestatie te Newry wordt 
het lijk van een door het hoofd 
geschoten man ontdekt. 
• In verscheidene hoofdsteden 
betoogt men tegen Engeland : 
de zwaarste incidenten doen 
•ich te Londen voor, waar beto

gers tot voor de ambtswoning 
van premier Heath gaan beto
gen. De botsing met de politie 
leidt tot talrijke opleidingen, 
terwijl vele betogers en politie
mannen gewond raken. Te 
Brussel wordt het optreden van 
IRA-sprekers op geplande mee
tings verboden. 

• Sadat bezoekt na zijn bespre
kingen te Moskou ook Syrië en 
Libië en acht o.m. de hervat
ting van de Jarring-missie mo
gelijk. De levering van Phan
toms en Hawks aan Israël blijkt 
nu vast te staan, na jarenlange 
aarzeling, 
• Noord-Vietnam verwerpt of
ficieel het Nixon-plan voor 
Vietnam. Zware gevechten in 
Thailand. 
• Edward Kennedy (met ver
lof te Parijs) verklaart dat de 
zaak der Noordierse katolieken 
een rechtvaardige zaak is. 
• President Buttho van Pakis
tan vraagt premier Moedjiboer 
Rahman van Bangla-Desh (in
tussen ook door Engeland en 
verscheidene andere landen of
ficieel erkend) het lot der Bi-
hari-minderheid menswaardig 
te regelen (er zouden reeds 
honderden doden gevallen zijn 

bij botsingen tussen beide be
volkingsgroepen nabij Dacca). 
Rahman verklaart te Calcutta 
dat de banden met Pakistan 
voorgoed zijn verbroken. Na 
zijn besprekingen met Indira 
Gandi (repatriëring der vluch
telingen en de Pakistaanse 
krijgsgevangenen) kondigt 
Dacca het bezoek van Rahman 
aan Moskou op 1 maart aan. 
• Kristen-demokraat Giulio 
Andreotti door president Leone 
met regeringsvorming belast, 
na Colombo's mislukking, die in 
1970 slaagde waar Andreotti 
toen mislukte. 
• Het nieuwe militaire bewind 
van Ghana zal de 4,3 miljard 
Ir. schuld aan Britse maat
schappijen niet terug betalen. 
De door de afgezette premier 
Boesia afgekondigde devaluatie 
(met 42 <"r ) wordt ongedaan 
gemaakt. 
• Luchtdienst Moskou-Frank-
furt ingevlogen : regelmatige 
verbindingen met gans Oost-
Europa worden daardoor moge
lijk. 
• Het meest liberale blad van 
Spanje « Madrid » houdt op te 
verschijnen na mislukte pogin
gen tot overname door beroeps
groeperingen. Tegen eigenaar 

Calvo Serrer wordt een aan
houdingsbevel uitgevaardigd. 
• Twee direkteurs van de 
staalfabriek Roechlingen-Bur-
bach te Saarland wegens mi
lieuvervuiling tot 10.000 mark 
boete (170.000 fr.) veroordeeld. 
• Besprekingen tussen Sovjet
unie en Amerika over de be
perking van de strategische be
wapening (Salt) tot 26 maart 
opgeschort, waarna de konfe-
rentie te Helsinki wordt her
vat. Er zouden te Wenen « vor
deringen zijn gemaakt in een 
groot aantal vraagstukken ». 
• De EEG en de Verenigde 
Staten bereiken een beginsel
akkoord inzake handelspolitiek. 
Er zijn ook handelsbesprekin
gen met Japan (bijna rond) en 
Canada (nog « wat haken en 
ogen ») aan de gang. 
• Klandestien blad « Chroni-
ka » verschalkt de geheime po
litie en komt met een verslag 
over het proces tegen de kon
testerende schrijver Boekovsky 
op de markt. Er verschijnen 
thans te Moskou meerdere 
sluikbladen, terwijl het Krem
lin de strijd tegen de kontes-
tanten verscherpt en vooral een 
groepering van de oppositie 
tracht te voorkomen, door 

steeds zwaardere vonnissen op 
te leggen. 
• De Ierse minister van Bui
tenlandse Zaken Hillary poogt 
na zijn mislukking te Washing
ton steun van de Europese rege
ringen te verkrijgen voor het 
Ierse standpunt inzake Ulster. 
Te Londen poogt de Ulsterse 
premier Faulkner de Britse te-
gering ervan te weerhouden, 
eventueel zelf het bestuur van 
Ulster te gaan waarnemen. 
• In het konflikt tussen hem 
en kardinaal Maloela verklaart 
de Zaïraanse president Mobuto, 
dat zijn regime niet tegen de 
Kerk is gekant. De ondergrond 
van het geschil lijkt katoliek 
verzet tegen de nationalisatie 
van het onderwijs te zijn. Zaïre 
dient klacht in tegen katoliek 
persagentschap. 
• Obstruktie-betogingen in Ul
ster ter « herdenking » van de 
in werking treding van de in
terneringsmaatregelen (speci
al power act) zes maand gele
den. Men verwacht een Brits 
regeringsvoorstel om uit de im
passe te geraken. 
• Frankrijk koopt officieel de 
nooit geleverde Mirages van 
Israël terug, betaling van inte
rest incluis. 



de vierde wereld 
volkeren die " men " liefst doodzwijgt 

vooraf 

Het « Wee de minderheden », tussentitel die in 
onze vorige rubriek over « de vierde wereld » was 
weggevallen, is deze maal meer dan ooit van toe
passing op een reeks volksminderheden in staten 
die de oude verdrukkersgeest blijven bewaren in 
deze eeuw van zogezegde « vrijheid der volkeren ». 

Meest ophef maakte wel het bloedbad van Derry 
dat ons terug plaatste in de donkerste uren van de 
Britse onderdrukking van het Keltische eiland. De 
twee ontembare bergvolkeren Koerden en Basken 
schreven ook weer nieuwe bladzijden in de ge
schiedenis van niet-aflatend hardnekkig verzet te
gen de onderdrukking van hun volksgroep. Na zijn 
zedepreken ten tijde van de Russische loochening 
van liet Tsjechische en Slowaakse zelfsbeschikkings-
recht past op Tito nu wel het « hipokriet » dat Ber-
nadette Devlin de Engelse minister Maudling toe
schreeuwde. Zwaar weegt de loden stilte van het 
Uzeren Gordijn op kerk en volk van de Oekra-
ienischc natie, die te groot is om het Leninistische 
principe van zelfbeschikkingsrecht door de Mos
kouheren niet te zien verkrachten. 

« hypocrits, iiars » 

Engeland, « the bloody nation », de cinische staat 
met de verfijnde maniertjes, heeft weer zijn oud 
gelaat laten zien bij de tragedie van Derry. Men 
vergeet al te licht dat aan wat nu gebeurt een tra
gedie voorafgaat, in de 19de eeuw haar hoogtepunt 
bereikend, waarbij de Ierse bevolking van meer dan 
acht miljoen mensen rond 1840 is teruggevallen tot 
slechts iets meer dan vier miljoen in het begin van 
deze eeuw. Hongersnood, moordpartijen, uitdrij
ving en emigratie hebben onder Engelse dwinge
landij dat unieke verschijnsel in West-Europa ver
oorzaakt dat een volk in het tijdstip van de Euro
pese bevolkingsexplosie werd gehalveerd. 

Dit mag men nooit vergeten om de haat te kun
nen situeren waarmee de lersbewusten in Ulster 
de paras, de moordenaars van Derry tegemoettre-
den. Zij zijn voor hen de opvolgers van de Britse 
moordenaars van gisteren en eergisteren. Als Ber-
nadette Devlin met een ontroerende oprechtheid 
zegde waarom ze de Engelse verantwoordelijke mi
nister « proletarisch » had geoorveegd en toege-
schreeuwd « hypokriet, leugenaar » dan stond ze 
in de rij van een Ierse geschiedenis waar een van 
de grootsten, Patrick Pearse, met letterlijk dezelf
de woorden van machteloze vastberadenheid die 
tot macht werd, het de verdrukkers van zijn volk 
toeschreeuwde in zijn beroemd gebleven gedicht 
« The Rebel ». Het gedicht bereikt zijn hoogtepunt 
als Pearse zich tot spreekbuis maakt van zijn volk : 
« I speak to my people, and I speak in my people 
's name to the masters of my people : Beware of 
the thing that is coming. We will try it out with 
you, ye that have harried and held. Ye that have 
bullied and bribed, Tyrans, Hypocrites, Liars ». 

In zijn prachtig boek « Rebel uit roeping » over 
de gefusiljeerde Patrick Pearse, leider van de Paas-
opstand van 1916, vertaalde Steven Debroey diens 
gedicht dat zo tipisch de Ierse vrijheidswil ken
schetst : 
« En ik zeg tot de verdrukkers van mijn volk : 

hoedt u voor de komende dingen ! 
Hoedt u voor het ontwakende volk dat 
zal nemen wat jullie weigeren te geven ! 
Hebben jullie ons overwonnen gewaand en 
gemeend dat wetten sterker waren dan het 
leven en de vrijheidswil van mannen ? 
Wij zullen het met jullie uitvechten. 
Jullie die ons gemarteld en verdrukt hebben. 
Tirannen, huichelaars, leugenaars ». 

bloedig treffen tussen koerden 
en iraakse troepen 

Wat we vorige maal in onze rubriek « Uit de 
vierde wereld » meldden over een dreigend hervat
ten van de vijandelijkheden tussen de Koerdische 
vrijheidsstrijders en de Iraakse regeringstroepen is 
dan losgebarsten begin januari. Verschillende dui
zenden Koerden waren tijdens de voorbije periode 
na het verdrag tussen de Iraakse regering en de 
Koerdische leider Barzani uit de Perzisch-Koer-
dische gebieden teruggekeerd of aangekomen in de 
streek van Sulaimaniyah. Dit gebied wordt betwist 
tussen Koerden en Irakezen. Op bevel van Bagdad 
waren de regeringstroepen begonnen deze Koerden 

terug te drijven naar Iran met de drogreden dat 
het Iraanse staatsburgers zijn. Dat wijkt dan wel af 
van de zogenaamde erkenning van het Koerdische 
volk in het verdrag van 1970. Bij betogingen van de 
Iraakse Koerden tegen dit optreden van de rege
ringstroepen vielen er 30 doden aan de kant van de 
Koerdische betogers en een tiental Iraakse solda
ten. Na dit gebeuren heeft Barzani dan bevel gege
ven om het vuur te openen op een Iraakse kazerne 
in het Westen van het Koerdische gebied. Ook hier 
vielen nogmaals een dertigtal doden. Tegenover de 
eigen opinie in Irak en de buitenwereld tracht de 
Iraakse regering deze gebeurtenissen zoveel moge
lijk te verhullen. 

Zal dat dappere volk der Koerden dan nooit kun
nen genieten van een eerlijk toegepaste vrede, die 
het eindelijk zijn zelfbeschikking en erkenning 
als volk zal waarborgen ? 

tito speelt zelf tsjechoslowakije 

Tito was degene die tijdens de Russische inval in 
Tspechoslowakije zich opwierp als de man die het 
recht opeiste van elk volk om zelf zijn eigen weg 
te gaan zonder buitenlandse inmenging. Maar nu 
hangt er een « Praagse gedrukte stemming » over 
Zagreb, de Kroatische hoofdplaats waar zich het 
sterkst de wil tot Kroatische zelfbeschikking ma-

De achterdocht van de oude Koerdische vrijheids
strijder Barzani was gewettigd. De Iraakse rege
ringstroepen hebben het verdrag van 1970 bloedig 

geschonden. 

nifesteerde in de afgelopen maanden. Daar slaan de 
zuiveringen dan ook het felst toe. In oppervlakkige 
krantenberichten of van uit Belgrado geleide be
richtgeving wordt dit alles ofwel geminimaliseerd 
ofwel overroepen. Eisen van separistische randgroe
pen moeten bewijzen «aan welk gevaar Joegoslavië 
ontsnapt is ». Anderzijds doet men liefst het zwij
gen er aan toe hoe ver de zuiveringen wel rond zich 
grijpen. Het is een echte ketterjacht geworden. Bij 
de beschuldigingen over « Kroatisch chauvinisme » 
werden de verantwoordelijken aangepakt voor het 
feit dat tijdens de jaarbeurs van Zagreb in 1971 
naast het Joegoslavisch nationaal lied ook de niet-
officieel erkende Kroatische hymne werd gespeeld. 
Een historicus werd gekopitteld omdat hij in een 
boek over de Oostenrijkse periode schreef over de 
meeheulers met 't Oostenrijks regime « De vleiers 
die altijd bestaan hebben maakten zich vlug de taal 
en de zeden van het hof eigen, maar de volkse krach
ten boden hardnekkig weerstand ». Ondertussen re
gent het « vrijwillige » ontslagen. De ganse Kroa

tische kommunistische partijleiding heeft praktisch 
ontslag genomen. Onder hen de gekende Kroatische 
partijfilosoof Miko Tripalo (45 jaar) die in het 
Marxistenblad « Praxis » geschreven had : « Er kan 
geen spraak zijn van socialisme zonder dat het na
tionaliteitenvraagstuk is opgelost en ook niet van 
totale nationale gelijkberechtiging zonder socialis
me ». Vooral de oud-stalinisten duiken terug op en 
noemen dergelijke uitspraken « reformatorisch op 
zijn Praags ». De stilte en de achterdocht begint 
dan ook terug te komen over Kroatië waar onlangs 
zeven jongelui werden veroordeeld tot maanden 
gevangenisstraf « wegens het zingen van nationa
listische liederen ». Tito heeft op zijn beurt de 
Kroatische lente doen bevriezen. 

ontembaar baskenland 

Na de tientallen aanhoudingen rond de tijd van 
het proces te Burgos kreeg men de indruk dat het 
Baskische revolutionair nationalisme vleugellam 
was geslagen. De récente gebeurtenissen in Spaans 
Baskenland tonen aan dat de Spaanse onderdruk
kers te vroeg hebben viktorie gekraaid. Voor een 
klein volk als het Baskische heeft de guenllabewe-
ging zich zeer snel hersteld. « Het zijn slechts en
kele tientallen randgevallen, die van uit Frans-
Baskenland optreden » zeggen de officieren van de 
Spaanse veiligheid. Maar dan toch tientallen die 
veilig zwemmen binnen het begrip van vele hon
derden of duizenden Baskische medeburgers. Er 
was de sterke stoot van de ontvoering van de in
dustrieel Zabala met de konkrete eis van wederin
dienstneming van ontslagen arbeiders en loonsver
hoging. Maar ondertussen bouwt de ETA zich terug 
uit. Daarvoor is geld nodig. Halen waar het is. « Bij 
de Spaanse banken » zeggen de Baskische gueril-
leros. In december, nog voor de ontvoering van Za
bala waren er op een week tijd niet minder dan 
vier bankovervallen. Terwijl de Spaanse politielei-
der zich troostte met de bedenking dat het uitster
vende wanhoopsverschijnselen zijn met dit nieuwe 
terrorisme, bekloeg een ander politie-officier zich 
« dat de organisatie van de ETA-bankovervallers 
bij de bankbedienden in Baskenland vele tipgevers 
en vertrouwenslieden moeten hebben. Ja zelfs me
dehelpers, die bij de bankovervallen een handje 
toesteken ». 

Dat druist dan wel in tegen dat officieel optimis
me van wegkwijnend revolutionnair nationalisme. 
Ondertussen mogen we niet vergeten dat de jonge
lui die te Burgos werden veroordeeld het eerste 
jaar van hun « levenslange » hechtenis achter de 
rug hebben, wat door de honderden andere opge
sloten Basken door een hongerstaking werd her
dacht. En ondertussen koketteert Franco verder met 
de « Europagedachte ». 

rome of moskou 

Dit was het slagwoord waarmee overijverige pa
ters en KSA-proosten katolieke jongeren klaar
stoomden vóór 1940 om nadien hun handen in Pi-
la tushouding te wassen toen vele van die jongeren 
tijdens de oorlog naar het Oostfront vertrokken. 
« Rome of Moskou » was ook een bloedige realiteit 
voor de Katoliek-Ortodoksen van Oekraïne die bij 
de intocht van de Russische legers in 1944 gedwon
gen werden « uit civisme » de banden met Rome 
te verbreken en zich te voegen bij de Russisch-Orto-
dokse kerk der staatstrouwe marionettenbisschop-
pen. Tienduizenden martelaren heeft dit aan de 
Oekraïenische kerk gekost. Vandaar de pijnlijke 
ontgoocheling van de Oekraïenische gelovigen over 
de houding van Rome en zijn diplomaat mgr. Wil-
lebrand die zonder protest op een oekumene te Mos
kou met die Russisch-Ortodoksen de regimetrouwe 
bisschoppen het « landverraad w-verhaal over dit 
rampenrijke Oekraïenische volk nog maar eens liet 
uitsmeren. 

De kwestie van « Rome of Moskou » had in de 
ogen van de bewuste Oekraïeniërs een veel ruimere 
dan een louter godsdienstige betekenis. Maar ook 
buiten kerkelijke kringen is dat volksnationalisme 
in de Oekraïne nog springlevend. Getuige de recen
te massale golf arrestaties ook in kommunistische 
kringen tegen een reeks vooraanstaande Oekraïe
nische intellectuelen die van « nationalistische af
wijkingen » worden beschuldigd. De meest bekende 
onder de aangehoudenen is de schrijver Michael 
Osadchy. Als geliefd docent aan de universiteit van 
Lwov (Lemberg) werd hij reeds in 1965 door Mos
kou afgezet wegens zijn stijgende invloed op de 
Oekraïenische jongere intellectuelen. Toen reeds 
werd hij uit de kommunistische partij en de schrij
versbond gesloten. Twee jaar gevangenis was toen 
het tarief. Nu wordt nog voor erger gevreesd omdat 
Osadchy beschuldigd wordt van dichtbij te zijn be-

. trokken bij het uitgeven van het sluikblad met gro
te populariteit « Ukrainsky Visnyk ». 

waiter luyten 

— Dokumentatie en briefwisseling rond deze ru
briek wordt in dank aanvaard bij Walter Luyten, 
Lierse steenweg 140, Berlaar, tel. 03/82.11.93. 
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De Brusselse krokodillen Simonet en Vanden Boeynants 

bekokstoofden een eerste annexatie van Vlaams Bra

bant. De plannen hiervoor liggen reeds vier maanden 

klaar. Ze werden uitgewerkt door de Ekonomische Raad 

voor Antwerpen (was het maneuver anders al te door

zichtig ?) en alleen de handtekening van de heer De 

Saeger ontbreekt. Vier maanden terug was, met de par

lementsverkiezingen voor de deur, het ogenblik zeker 

niet opportuun I Nu echter kan de heer De Saeger zich, 

dank zij Eyskens, Simonet en Vanden Boeynants, ver

schuilen achter een « ik kan niet anders, ik moet wel ». 

Zo wordt Vlaanderen verkocht door haar « Vlaamse » 

ministers ! 

brussel annexeert 
in alle slille 

ha Vlaams grondgebied 
Het eerste wat we te horen kregen 

van « minister » Simonet was : « het 
ekonomisch gewest Brussel moet gro
ter worden dan het administratieve 
Brussel ». 

dit is zijn plan 
Van Brussel tot Willebroek wordt de 

volledige rechteroever van het Zeeka
naal Brussel-Willebroek geïndustriali
seerd. De onteigeningen door de NV 
Brussel Zeekanaal zijn volop aan gang. 
Tien gemeenten van Vlaams Brabant 
moeten hierbij 1500 ha afstaan aan de 
Brusselse slokop ! Eppegem verliest 
223 ha, een vierde van haar grondge
bied ; Grimbergen verliest 230 ha ; 
Kapellen-op-den-Bos 115 ha ; Leest 240 
ha ; Zemst 353 ha ; Tisselt 100 ha ; 
Hingene 80 ha ; Hombeek 35 ha, Ilum-
beek 14 ha en Vilvoorde 60 ha. 

« Le tout Grand Bruxelles » strekt 
zich daardoor uit tot in de provincie 
Antwerpen. 

Dit alles gebeurt nu in de mooiste 
despotenstijl ! De betrokken gemeen
tebesturen werden niet om advies ge
vraagd, erger, ze werden zelf niet of
ficieel ingelicht over het bestaan van 
deze plannen. Zo verrijzen nu in Kapel-
le-op-den-Bos drie wijken voor sociale 
woningen midden in de toekomstige 
zone voor zware industrie. De gewest
plannen, uitgewerkt in opdracht van de 
heer De Saeger, die in het betrokken 
gebied grote groenzones voorziet, wer
den zonder meer opzij geschoven. 

De federatieraden — door onze 
« Vlaamse » parlementsleden met zo
veel bravour als DE redding voor 
Vlaams Brabant aangekondigd — wer
den nog niet geïnstalleerd. Zij zullen 
immers beslissingsbevoegdheid hebben 
over de ruimtelijke ordening binnenin 
hun federatie. Remmen dus ! Alles 
moet wijken voor de grenzeloze Brus
selse ambitie. De krokc>dillen willen uit 
him poel, kost wat kost. 

wat willen simonet 
en co aanvangen met 
deze 1500 ha ? 

Het antwoord ligt voor de hand : de 
Brusselse industrie uitbreiden, ten kos
te van vestiging in Antwerpen, Zeebrug-
ge. Gent en van de zo noodzakelijke 
(en zo beloofde) ekonomische decen
tralisatie naar regionale polen als het 
Aalsterse, de Westhoek, de streek rond 
Dendermonde, enz. 

Het wordt een mes dat aan twee kan
ten snijdt : het geld dat ontstolen 
wordt aan Vlaanderen vloeit in de 
Brusselse kas (en dit eens te meer) en 
de verfransing van Vlaams Brabant 
gaat een reuzestap vooruit. En dan te 
bedenken dat dit alles gebeurt dank zij 
« Vlaamse ministers » ! 

Simonet en Co voorzien o.a. de vesti
ging van petroleumraffinaderijen langs 
het kanaal. Daartoe moet dan wel een 
pijpleiding gegraven worden vanuit 
Antwerpen maar aangezien Brussel 7 
miljard cadeau kreeg van de minister 
van Openbare Werken, kan er wel een 
leidingetje af. Pitch /al via een leiding 
aangevoerd worden vanuit Féluy waar
door er zich dan industrièn van basis-

chemie, petrochemie, synthetische stof
fen en vernissen kunnen vestigen in 
het gebied. Brussel zelf zal geen milieu
hinder ondervinden van deze vestigin
gen en dat 95.000 inwoners van 15 
Vlaamse dorpen op minder dan 5 km 
van deze bezoedelende industrie zullen 
wonen, dat Mechelen (met zijn 68.000 
inwoners) op gemiddeld 10 km ten 
oosten (dus in de richting van de over
heersende W-winden) ligt, zal hen een 
zorg wezen. 

hun argumentatie : 
een netwerk van 
drogredenen en 
leugens 

Simonet en Co doen een wanhopige 
poging om deze verspilling van 7 mil
jard en deze gebiedsroof van 1500 ha 
te rechtvaardigen. 

We nemen hun argumentatie even 
onder de loep ! 

Er zou, volgens deze heren, een ster
ke vraag zijn naar nijverheidsgronden 
vanwege de industrie. 

Nochtans kan de zware industrie te
recht op de Linkeroever te Antwerpen 
waar 4000 ha. hiervoor voorzien wer
den. En is het — tussen haakjes — wel
licht omwille van de 7 miljard die het 
troetelkind Brussel eiste in ruil voor 
deze Linkeroever dat onze boeren daar 
nog steeds moeten vechten voor een 
behoorlijke onteigeningsvergoeding ? 

Zeebrugge en Gent bieden eveneens 
brede mogelijkheden voor zware, aan 
diep water gebonden industrie. 

Voor lichtere industrieën liggen zo
wat overal gronden ter beschikking. 
Omwille van de verminderde ekono
mische groei heerst er nu al een con
currentiestrijd tussen de verschillende 
industrieparken. 

Bij dit opbod hebben alleen de grote 
industriebazen baat ; zij stellen steeds 
hogere eisen op gebied van infrastruk-

tuur, van werknemers, van financiële 
tegemoetkomingen, en voelen zich 
steeds minder verplicht maatregelen te 
treffen o.a. in verband met de milieu
hygiëne. Nu reeds is geen toegeving te 
groot : kijken we maar naar de vesti
ging van Progil te Kallo. 

Brussel zal alles in het werk stellen 
om de industriën naar haar kanaalzone 
te lokken. Aan politieke macht en aan 
financiële mogelijkheden ontbreekt het 
haar niet. 

Met onze 7 miljard wordt het kanaal 
toegankelijk gemaakt voor duwkon-
vooien. De nieuwe sluis te Zemst is 
praktisch voltooid en een tweede sluis 
is voorzien te Hingene op de nieuwe 
kanaalarm die, parallel met de Rupel 
naar de Schelde zal stromen. Dat het 
natuurgebied Scheldeland waarvoor 
toch reeds zo hard werd geijverd hier
bij grotendeels geïndustrialiseerd zal 
worden hoelt geen betoog 

Dwars door een gave, renderende 
landbouwzone van Mechelen naar 
Zemst werd in allerijl een alrit van de 
nieuwe autoweg Brussel-Mechelen-Ant-
werpen gepland die de verbinding zal 
maken met de nieuwe industriezone. 
Deze groene ruimte is nochtans aller
noodzakelijkst, gelegen als ze is tussen 
de bezoedelende industrie van Wille
broek en de even bezoedelende indus
trie van Vilvoorde-Brussel. 

Er zou, nog steeds volgens deze he
ren, een grote nood zijn aan arbeids
krachten. 

Daartoe breiden ze « Le tout grand 
Bruxelles » nog wat verder uit. De ka
naalzone wordt afgebakend tot een ge
bied waarbinnen 230.000 mensen wo
nen. De diamantslijpers van de Zuider-
Kempen, de mensen van de streek van 
Heist op den Berg, de steenbakkers 
van de Rupelstreek, zij allen worden 
tewerk gesteld in de Brusselse indus
trie. 

Deze schandelijke pendel druist re
gelrecht in tegen de politiek van decen
tralisatie die de regering beweerde te 
zullen voeren. 

Brussel barst reeds van de pende
laars, arbeiders en bedienden, die er 
elke dag een stukje verfransing onder
gaan en elke dag een brok vernedering 
te verduren hebben. 

Fabrieken als Etemit te Kapelle op 
den Bos moeten nu reeds beroep doen 
op hele bussen Vlaamse pendelarbei
ders. De bedienden vindt men wel ter 
plaatse ; ze moeten perfekt Franstalig 
zijn want eigenlijk is Etemit een Brus
selse onderneming ; haar administra* 
tieve zetel bevindt zich aldaar. Een 
schoolvoorbeeld van wat het worden 
zal of liever : het wordt vast nog erger. 

Het is toch duidelijk dat dit een 
a-sociale, ultrakapitalistische politiek 
is. Niet Bi-ussel, maar regionale polen 
als Heist op den Berg, Dendermonde, 
Ninove, Aalst moeten uitgebreid wor
den, zodat deze Vlaamse industriepar
ken kunnen uitgroeien tot arbeids
plaatsen, niet alleen voor Vlaamse ar
beiders, maar ook voor Vlaamse be
dienden, Vlaamse ingenieurs en Vlaam
se direkteurs. De inwoners van Vlaams-
Brabant hebben, in vergelijking met 
vele andere streken, een hoog inkom
stengemiddelde. Ze staan weigerig te
genover werk in een ammoniakfabriek 
of een petroleumraffinaderij. Als Brus
sel onvoldoende Vlaamse pendelaars 
kan lokken zal er beroep gedaan wor
den op gastarbeiders, zoals dit reeds 
op grote schaal in Vilvoorde gebeurt. 
Bedienden zouden eventueel wel uit 
Vlaams-Brabant kunnen gerekruteerd 
worden, maar de voorwaarde zal on
veranderlijk luiden : perfekt Fransta
lig zijn. Direkteurs en ingenieurs zullen 
natuurlijk uit Brussel en Wallonië ko
men. 

En hier hebben we weer de al zo 
vaak met succes bekroonde taktiek : 
langs de ekonomie wordt druk uitge
oefend op de bevolking : verfransing 
wordt synoniem van promotie op alle 
gebied : financieel, sociaal en kultu-
reel. Als dit plan er doorkomt is de 
verfransing van Noord-Brabant een 
feit. 
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Wie zal het verhinderen ? Eyskens, 
De Saeger ? 

Het alternatief plan ligt nochtans 
klaar : het gewestplan dat rekening 
houdt met de behoeften van de plaat
selijke bevolking aan niet-bezoedelende 
arbeidsintensieve bedrijven. Een plan 
dat rekening houdt met het welzijn 
Tan de be^ olking en de bestaande groe

ne zones bewaart en revaloriseert. Een 
plan dat in opdracht van de heer mi
nister De Saeger, door Mens en Ruimte 
werd uitgewerkt. De heer De Saeger 
gaat nu zijn eigen gewestplan vernieti
gen omdat Bi-ussel het wil. Wat is dit 
voor een land waar zo iets mogelijk 
is ? Wat zijn dit voor Vlamingen, dat 
ze zo iets dulden ? 

it wat petit-e histoire 
van de annexatie 

Het industrialisatieplan omvat ook 
het prachtige « Kattemeuterbos » gele
gen op het grondgebied van Grimber
gen. Eeuwenlang was dit prachtig bos 
verboden gebied voor u en mij. Alleen 

wat Fransdolle adel en pseudo-adel kon 
er zijn jachtgeneugten gaan botvieren. 

De eigenaar. Ridder De Meur is een 
vriend van de heer De Néeff Toen 
enkele verontruste natuurliefhebbers 
in een uiteraard nederJandstalig schrij
ven de NV Zeekanaal naar de bestem
ming van het Kattemeuterbos vroegen 
kregen ze als antwoord dat het Katte
meuterbos « deviendra zone résidi^ntiel 
pour Ie personel des cadres » (sic) 

De heer De Néeff, provinciegoever-
neur, maakt tevens deel uit van de be-
heerraad van de NV Zeekanaal There 
is something rotten 

Het protest tegen deze schandelijke 
plannen moet blijkbaar van onderuit 
komen De plannen werden immers nog 
niet officieel bekend gemaakt Enkele 
werkgroepen die in hun respectieve ge
meenten ijverden voor een gezond leef
milieu, hebben zich verenigd tot, een 
« Interkommunale Werkgroep Leefmi
lieu voor de Federatie Vilvoorde ». Zij 
pogen door druk bij de overheid en 
door voorlichting van de bevolking de 
plannen te dwarsbomen. 

Deze interkommunale zond reeds 
uitgebreide informatie naar onze 
« Vlaamse » dagbladpers. 

Las u een behoorlijke uiteenzetting, 
een duidelijke stellingname in « De 
Standaard », « Het Volk ». « Het Laat
ste Nieuws » ? 

Waarom kletst Manu Ruys in « De 
Standaard » maar wat in het ijle over 
de plannen van Simonet ? Bij « Dfc 
Standaard » weet men hoe de voi k aari 
de steel zit! Auto-censuur ? Vrijwillig 
onkundig houden van de lezer ? 

hl Ida vandenbroeck-verwacht 

de annexatie technisch doorgelicht 

1. buiten de in het gewestplan voorziene industriezones 
komen er bij : 

223 ha in Eppegem 
230 ha in Grimbergen 
80 ha in Hingene 
35 ha in Hombeek 
14 ha in Humbeek 

TOTAAL : 1450 ha voor BrusseL 

115 ha in Kapellen-op-den-Bos 
240 ha in Leest 
100 ha in Tisselt 
60 ha in Vilvoorde 

353 ha in Zemst 

2. 15 gemeenten komen binnen 5 km van de bezoedelende 
industrieën : 

Beigem 
Eppegem 
Grimbergen 
Humbeek 
Houtem 

Kapellen-op-den-Bos 
Nieuwenrode 
Vilvoorde 
Blaasveld 
Hingene 

Leest 
Meohelen 
Ruisbroeck 
Tisselt 
Wil lebroek 

TOTALE BEVOLKING : 95.000 inwoners + inwoners van Mechelen. 

3. voorlopige kosten van het plan : 

In 1966 werden reeds door de heer De Saeger toegezegd : 2,3 miljard 
Voor verdere industrialisatie tussen 1971 en 1975 : 3 miljard 
Na 1975 : 1.5 miljard 

TOTAAL : 6,8 miljard 

4. aard van de industrieën : 

Chemische nijverheid petroleumraffinage 
basischemie, petrochemie 
synthetische stoffen 
verven, vernissen 
aanvullende ammoniakfabriek Willebroek. 

Bouwmaterialen : asbestbeton 
beton 

Metaalverwerkende industrie : machinebouw 
gieterij en metaalprodukten 

Voedingsnijverheid : veevoederbedrijven 
niouterijen 
brouwerijen 
vleeswaren 

Opslagplaatsen voor benzine, stookolie 
Cokesbedrijven 

En, als klap op de vuurpijl : de huisvuilverbrandinginstallatie van de 
Brusselse agglomeratie, die geprangd wordt tussen Vilvoorde en Grimber
gen. 

•••..u 

4 = 

6 = 

zware industrie 
nijverheidsgebied v o o r 
met hinderlijke bedrijven 
nijverheidsgebied v o o r 
niet hinderlijke kleme en 
ambachtelijke bedrijven 
nijverheidsgebied voor be
drijven van semi-indus-
triele aard 
verbrandingsoven der ag
glomeratie Brussel 
industrieterrein Mechelen. 

De 1.500 
E.R.A.-pI 
deeld : 

223 ha 
230 ha 
80 ha 
35 ha 
14 ha 

115 ha 
240 ha 
100 ha 
60 ha 

353 ha 

an 

in 
in 
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in 
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hectaren uit 
zijn als volgt 

Eppegem 
Grimbergen 
Hingene 

Hombeek 
Humbeek 

het 
ver-

Kapelle-op-den-Bos 
Leest 
Tisselt 
Vilvoorde 
Zemst. 

öüfflöfifgen 
iiflfe' oever 

(Kaart overgenomen uit « Knack • 
van 19-1-72) 
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Q maatschappij 

Wat dacht je, gewone Janssens, 
doorsneeburger ? 
Dat jouw stem om de vier jaar de gang 
van zaken bepaalt ? 
Dat je volksvertegenwoordigers 
de wetten maken ? Al begin je aan 
dat laatste wel te twijfelen... 
Weet dan dat boven je werkers-
boeren- of huisvTouwenstand nog steeds 
een gesloten groep over 
je leventje beslist. 
Een Brussels (franstalig) tijdschrift 
bericht ons dat in dit land nog 
duizend adellijke families leven. 
De stadsmens zal zich wel d'Alcantara 
herinneren, dat was ergens een 
minister, maar voor hem blijft iemand 
van adel even vreemd als Bresjnev 
of Jackie Onassis. 
De rustige plattelandsbewoner 
uit ons zoete Vlaanderen kent 
de adellijke heer wèl : 
dat IS in sommige gevallen zijn 
burgemeester, die in een voorvaderlijk 
kasteel huist, omringd door een 
prachtig park waarin de gewone 
sterveling geen luchtje happen mag. 
Of de edele burgervader nu christelijk 
of liberaal opteert, 
toch beslist hij als een mini-despootje 
over het wel en wee van zijn 
« gemeente », en hij is de opvolger 
van zijn vader, die ook al burgemeester 
was, net als diens vader. 
Over de adel en haar invloed 
verneem je niet veel, 
de pers is diskreet, net als wanneer 
het over het leger gaat. , 
Toch blijkt de top-duizend langs 
de salons van sommige dames 
in de selekte Brusselse kringen 
een zekere rol te spelen. 
Binnenlandse politieke personaliteiten 
worden salonfahig geacht : 
zien we daar niet (tot onze verbazing ?) 
André Cools, Risopoulos en 
Van Offelen ? 
En vernemen we daar niet 

gentry 

dat bij het fijne publiek 
Van den Boeynants « out » en het 
FDF « m » is ? Je kan echt niet nalaten 
over de laatste verkiezingsuitslagen 
te mediteren... 
En... lezen we daar niet dat 
een aantal socialistische leiders 
de troetelkinderen van de eksklusieve 
klasse werden ? O, proletariërs 
aller landen... ! 
Nee, de Vlamingen zijn niet 
netjes genoeg, ze mogen niet over 
de vloer. Of ze moeten steenrijk zijn, 
zegt het blad, als ene Maurits Naessens. 
We weten nu ook hoe het komt 
dat je als Vlaming zo weinig 
kans maakt in het CD. 
Want alle tweehonderd ambassades 
van de hoofdstad genieten 
regelmatig de cocktail-attenties 
van de high-society. 
Als je de som maakt van 
schemerkelkjes en etentjes, dan moet 
de edelman met fatsoen naar 
tweeduizend feestjes per jaar. 
Dat is pas hard werken ! , 
In ieder geval moeten we niet 
verbaasd zijn dat het zoontje 
van gravin X zo gemakkelijk 
carrière maakt in de buitenlandse 
diensten, of bij de NATO 
of het internationale groot-kapitaal, 
want ook dié hebben hun entrees. 
Zo weten we het : 
de Franse revolutie heeft niets 
opgelost. 
En al kunnen de fijne lui de politieke 
balans van verkiezingen niet 
doen overhellen (because te weinig 
in aantal), dan kunnen ze 
steeds meer aan invloed wmnen 
omdat ons parlementair sisteem 
steeds meer degradeert. 
Wat zei je, goede Janssens, 
brave doorsneeburger ? 
Leven we in een demokratisch land ? 

huguette d.b. 

hoe evolueert 
de Vlaamse gemeenschap 

te brussel ? 

In het zopas gepubliceerde Dos-
feldokument nr. 8 (Brussel, cij
fers, prognoses) schetst auteur 
André Monteyne de huidige bevol
kingssituatie te Brussel en schetst 
hij de (waarschijnlijke) evolutie 
van deze stad. Vanzelfsprekend 
wijdde hij daarbij voornamelijk 
aandacht aan de toestand van de 
Vlaamse gemeenschap. In zijn be
sluit ziet hij de verdere ontwikke
ling zo. 

Alhoewel zij deelneemt aan de 
algemene daling van de bevolking 
van de agglomeratie, houdt de 
Vlaamse gemeenschap — onge
veer één vierde van de Brusselse 
bevolking van Belgische nationa
liteit — relatief goed stand. Wel 
blijft zij verder verfransen onder 
invloed van de Brusselse sociaal-
economische druk, zij het in een 
trager tempo dan vroeger. Deze 
verfransing oefent zich uit op wat 
nog slechts een minderheid van 
de Brusselse Vlamingen wordt : 
de sociaal zwakste groep. Van de 
andere kant neemt de Vlaamsge-
zinde groep toe onder invloed van 
de vernederlandsing van admini
stratie en onderwijs in Vlaande
ren en, in het algemeen, van de 
betere economische toestand al
daar. Deze groep, die nu reeds één 
tiende van de totale Brusselse be
volking van Belgische nationali
teit of zowat 100.000 mensen telt 
— breidt zich uit. Er mag worden 
verwacht dat deze versteviging 
van het Vlaamse element een 
sneeuwbaleffekt zal hebben en 
stilaan, naarmate het verder uit-
deint, een vernederlandsingsef-
fekt zal hebben. Zo mag worden 
verwacht dat over enige tijd de 
twee tegengestelde tendensen m 
de Vlaamse gemeenschap — de 
verfransing en de vernederland
sing — mekaar zullen bereiken, 
waarna o.i. geen verdere verfran
sing meer plaats zal vinden. Door 
de relatieve versteviging van een 
steeds meer Vlaamser wordende 
groep, zal, voor het eerst in de mo
derne geschiedenis van Brussel, 
een Vlaamse elitegroep ontstaan 
die sterk genoeg is om het sociaal 
leven te beïnvloeden. 

Men mag dan ook stellen dat, 
zelfs in de huidige, schijnbaar on
gunstige conjunctuur, het keer
punt is bereikt (Rector Gerlo bij 
de opening van een nieuw genees
kundig laboratorium van VUB in 
mei 1970). Het is echter onze die
pe overtuiging dat de toestand 
nog gunstiger is omdat de sociaal-
economische context zich ten 
voordele van de Vlamingen wij
zigt. Van bijzonder groot belang 
is hierbij de oprichting van een 
Nederlandse universiteit te Brus
sel en het hierbij horende zieken
huis te Jette; alsmede de vorming 
van een eentalig Nederlands ge-
neesherencorps bij de hospitalen 
van de Brusselse COO met alles 
wat dit inhoudt aan sociale-cultu-
rele invloed op de omliggende 
wijken. Van zeer groot belang i&l 
ook de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven zijn in Vlaanderen 
zelf, een zaak die nog maar bezig 
is, doch waarvan de weerslag op 
het Brussels bedrijfsleven (en op 
de bedienden die in de Brusselse 
kantoren werken) nu reeds zicht
baar is. Tenslotte zal ook de fe
deralisering — wat de oprichting 
of splitsing van talrijke vroeger 
zogenaamd tweetalige instellin
gen inhoudt — de Vlaamse aan
wezigheid te Brussel steunen. Ook 
hier begint men de effecten van 
deze bewegmg, die pas aangevan
gen is, te merken : door de split

sing of het paritair beheer van of
ficiële of semi-officiele instellin
gen komen tal van domeinen voor 
de Vlaamse Brusselaars open te 
staan, waarin zij vroeger volko
men genegeerd werden 

Zelfs het vreemdelingenpro
bleem dient met te zeer te bekom
meren • voor een nieuwe sterke 
aanwas van vreemdelingen zoals 
in het midden der jaren zestig 
valt waarschijnlijk niet meer te 
vrezen; wellicht zal met de toe
treding van Groot-Brittannië tot 
de Europese Gemeenschap nog 
een zekere toestroming van En
gelstaligen ontstaan, maar dit 
hoeft de Vlamingen niet te ver
ontrusten, veeleer zal zij een ver

mindering van de invloed van het 
Frans te Brussel veroorzaken, ver
mits deze taal tot dusver als niet-
officièle gebruikstaal in het Ber-
laymont-complex gold. Het lijdt 
geen twijfel dat ze zeer snel als 
zodanig door het Engels zal wor
den vervangen, zodra Engeland 
en de drie andere anglofiele can-
didaten zullen zijn toegetreden. 

« Brussel, cijfers, prognoses » 
kan besteld worden bij het Dos
felinstituut, Tribunestraat, 14, 
Brussel, door storting of over
schrijving van 50 fr. op prk 22443 
van Kredietbank, 1000 Brussel, 
voor rekening nr. 3300/13/83.555 
van het Dosfelinstituut v.z.w. 

ii»'^j. i 
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in gesprek met willem de meyer 

de dagen van het vlaamse lied 
Lode Van Berckenlaan vijf 

boog te Borgerhout wonen Wil
lem en Fientje De Meyer. Door 
het raam zie je met de regel
maat van een nauwkeurige 
klok lichte vliegtuigen naar be
neden komen : de luchthaven 
van Deurne is vlak bij de deur. 
Weliswaar heeft Willem een 
beetje van zijn stemkracht ver
loren toch is hij nog steeds een 
en al waterval van uitroepen 
die wetenswaardige (muziek)-
belevenissen moeten onderlij
nen. 

We gingen met hem praten 
over de dagen van het Vlaamse 
lied die vandaag van start gaan. 

Met enige weemoed herin
nert de gastheer aan een eerste 
optreden op het toenmalige 
dorpspleintje van Liedekerke 
waar hij met Veremans die een 
orgeltje bespeelde het volk 
deed zingen. Achteraf werden 
de kinderen met een paar kara
mellen bedacht zodat, eens dat 
geweten, het volk naar de be
wuste dorpsplaats in dichte 
drommen samenstroomde. De 
Meyer is jaren later in Liede
kerke nog vaak te gast geweest 
temeer daar dit de laatste ver
blijfplaats was van HuUebroek. 

Het was diezelfde HuUebroek 
die de gedachte lanceerde om 
eenmaal per jaar de aandacht 
te vestigen op het Vlaamse lied 
in de meest brede betekenis 
van het woord. 

Vertrokken van deze wens 
kwam de Vlaamse Volkskunst
beweging (WKB) met bedoel
de dagen voor de pinnen. Dit 
jaar zal het dan ook de zevende 
uitgave zijn. Dank zij de Vlaam

se bard, Willem De Meyer, bele
ven deze manifestaties een on
gekende bloei zodat voor de da
gen van 12 februari tot 5 maart 
reeds honderd manifestaties 
voorzien zijn. 

Heelwat scholen, vrouwen
bonden, jeugdbewegingen, enz. 
(te veel om op te noemen) ge-
ruggesteund door de drie kul-
tuurfondsen, het ANZ, VTB, 
Kuituur, willen er dit jaar een 
beweging van belang van ma
ken. Nooit, zo vertelt Willem 
De Meyer had ik een dergelijke 
opgang kunnen vermoeden. 
Wat aanvankelijk een schuch
ter proberen was, eens ongezou
ten en misleidend op de korrel 
genomen door TV-Magesien, is 
uitgegroeid tot een nationale 
onderneming met sneeuwbal-
effekt. 

Zelfs de BRT maakt goed 
wat ze ooit verzuimde. Onlangs 
werd aan de pers een kleuren-
uitzending voorgesteld onder 
de titel : « Purper is de hei », 
een groots opgevatte dokumen-
taire gebouwd op de bekende 
melodieën van Armand Preud' 
homme (komt op 27 februari op 
het scherm). En daarmee stopt 
het niet want plannen bestaan 
om zelfde uitzendingen te kre-
eren en andere delen van 
Vlaanderen te verfilmen waar
over liederen bestaan, zoals het 
Scheldeland, Brugge, enz. 

Verder voorziet de BRT op 
zaterdag 19-2 om 20 u. op het 
Flageyplein, Studio 4 'n groots 
koncert. Het wordt een enorme 
produktie met de laureaten van 
het schoolkorentornooi 1971, 
militaire koren, groepszang en 

gezelle in het 

engels 

'CoUbrant-uhgaven bracht zopas een selectie van 2^ mooie 
'gedichten van Guido Gezelle in Engelse vertaling op de mar\t. 
De vertaling is de vrucht van bijna twintig jaar wer\ van de 
^Brugse dichteres Christine D'Haen, die als zodanig een stevige 
faam geniet, oo\ al is zij een vrouw van weinig woorden en 
bovendien iemand die alle moderne publiciteit schuwt als de 
'pest. 

Deze bibliografische voornaam en sober aandoende uitgave 
wordt ingeleid (in het Engels en in het Nederlands) door Ber
nard Kemp. Naast een zeer indringende ontleding van Gezelle's 
dichterschap en een verklaring voor de zwijgperioden in het 
leven van de dichter (volgens Kemp een innerlijke strijd tussen 
de roeping als priester en de roeping als dichter) vergelijkt de 
inleider Gezelle met de Engelse priester-dichter Gerard Manley 
Hopkins, die eveneens als dichter periodisch zweeg en zelfs vlak 
vóór zijn intrede bij de Societas Jesu besloot al zijn gedichten 
te verbranden, eveneens een gevolg van innerlijke strijd tussen 
dichterschap en priesterschap. Beiden maakten zonder van me
kaar iets af te weten een opvallend parallelle ontwikkeling door. 
Dit is behalve de geestelijke evolutie ook op taalvlak opvallend : 
Hopkins put gretig in de volkstaal van Wales (het Welsh), Gezel
le was een Westvlaams taalpartikularist, die in zijn gedichten 
oren helemaal niet verouderd of voorbijgestreefd klinken), beiden 
zelfs middelnederlandse woorden opdiepte (die voor Westvlaamse'" 
grijpen terug naar oud-germaanse strukturen zoals het strafrijm, 
beiden hadden een cultus voor de germaanse etymologie van de 
woorden « waarin ze ongehoorde creatieve mogelijkheden ont
dekken ». 

Bernard Kemp stelt terecht vast, dat Gezelle's taal onnaspeur
bare affiniteiten heeft met het Engels : « vandaar misschien dat 
Gezelle in tegenstelling met Karel van de Woestijne, die zeer 
zuiver in het Duits overkomt, zich het best laat vertalen in het 
Engels. Dat tast natuurlijk geenszins de uitzonderlijke verdienste 
aan van Christine D'Haen, die als vertaalster en als dichteres 

solisten, een Thebaans kwartet 
en aan het orgel Preud'homme. 
Dit wordt een unieke gelegen
heid voor de Vlamingen om 
eens te meer in Brussel hun 
aanwezigheid te laten gelden. 
Kaarten zijn te verkrijgen op 
tel. : 03/33.07.67. 

We hadden het verder met 
Willem De Meyer over zijn he
dendaags werk en we moesten 
vaststellen dat hij nog steeds 
onvermoeid dagelijks Vlaande
ren — met harmonika — laat 
zingen. Zowel in scholen, in het 
Antwerpse een paar druk be
zette meisjesinstituten, kazer
nes, als vakantieverblijven in 
Zwitserland, voor ouden van da
gen, tot zelfs ( ja ! ja !) bede
vaarten naar Lourdes. (Dit kort 
gesprekje ging pijlsnel tussen 
twee schoolzangstonden door). 
We hadden het met de gastheer 
ook eventjes over het al dan 
niet noodzakelijke van het in 
stand houden van het volkslied. 
Met een raak voorbeeld uit de 
Engelse « Times » illustreerde 
hij de noodzakelijkheid ervan. 
Daar was een aktie begonnen 
(een paar jaar terug) tegen «de 
bezoedeling van het lied ». 

De Meyer vindt het normaal 
dat een sociaal arm volk geen 
rijke schat aan liederen kan be
zitten en verwijst naar de on
telbare oude zinloze liedjes zo
wel wat muziek als tekst be
treft, maar vindt het anders
zij ds bedroevend dat een soci
aal rijke gemeenschap zo maar 
overgewaaide kommerciële 
« suksessen » aanvaardt en on
dergaat. Zo liet SABAM voor 
een paar jaar weten dat van 

^ 

fS^ 
' ^ 

de 40 liedjes met de meest uit
betaalde auteursrechten er 39 
Angelsaksische waren en het 
veertigste (oh wee !) Zwarte 
Lola was. Het was hetzelfde 
Zwarte Lola waarmee een ze
venjarig Vlaams meisje in Ley-
sin (Zwitserland) de eerste 
prijs haalde in het vakantie
verblijf van de BGJGezinnen. 
Met Willem De Meyer geven 

wij toe, dat dit een weinig ver
heugende evolutie is in de ge
schiedenis van het Vlaamse 
lied. 

Wat men van Willem De 
Meyer ook moge beweren, dat 
hij ouderwets, naïef, schools en 
achterhaald zou zijn, de ver
dienste die deze man, die mis
schien wel een beetje te veel 
bij het romantische blijft zwe-

jarenlange omgang met Gezelles poëzie heeft gehad ». Gezelle 
beheerste trouwens verscheidene Europese talen en heeft gedich
ten in het Engels geschreven, vreemde taal waarheen duidelijk 
zijn voorkeur ging. Niet voor niets wou hij naar Engeland uit
wijken, om er rooms-katoliek pastoraal (of missionair) werk te 
gaan verrichten. 

In deze uitgave staat telkens het oorspronkelijk gedicht tegen
over de Engelse vertaling. Men kan deze vertaling bij wijèe van 
spreken letterlijk op de voet volgen, al is er hier van letterlijke 
vertaling geen sprake. Gezelle dicht soms als in één ademtocht, 
welnu in bepaalde Engelse passages bereikt Christine D'Haen 
deze bij uitstek dichterlijke eigenschap. Niet alle gedichten ko
men even vlot en diep over, niet alle Engelse vertalingen kunnen 
de bekoring van het oorspronkelijke evenaren. Maar dat zijn 
onvermijdelijke euvels (traduire c'est trahir...) van het over
brengen in een andere taal. Maar wanneer men dan andere ver
taalde Gezelle-gedichten luidop leest beseft men welk een bene-
diktijnerwerk Christien D'Haen heeft geleverd, welk een 
dichterlijk aanvoelen haar heeft geleid om tot zulk een muzikali
teit te komen in het Engels. Eén voorbeeld maar : het ruisen van 
het ranke riet. 

O .' 't ruischen van het ranke riet ! 
o wist ik toch uw droevig lied, 
wanneer de wind voorbij u voert 
en buigend uwe halmen roert, 
gij buigt, ootmoedig nijgend, neer, 
staüL op en buigt ootmoedig weer, 
en zingt al buigen 't droevig lied, 
dat ik b*eminne, o ranke riet ! 

Oh rustling of the slender reed, 
oh if I knew your rueful plea, 
whenever winds along you rush 
or bow your blades and faintly brush ; 
you bow all meekly dipping down, 
stand up and meekly bow anon 
and bowing sing a song of need 
by me beloved, oh slender reed ! 

In deze en andere gedichten nog komt Gezelle merkwaardig 
goed, getrouw en « dichterlijk » over. We denken aan die andere 
magistrale prestatie rond Gezelle, de Latijnse vertalig van Ge
zelle-gedichten door de dichter Bert Decorte. Christine D'haen 
heeft met haar Engelse vertaling een even benijdenswaardig peil 
bereikt. Hopelijk komt deze uitgave de bekendmaking van 
Gezelle in het zo weidse Engelse taalgebied ten goede of zal ze 
een aansporing tot een hernieuwde kennismaking zijn 

R.C. 

ren, heeft zijn onvoorstelbaar. 
Voor Vlaanderen en het Vlaam
se lied is hij een niet weg te 
cijferen figuur. Zijn strijd tot 
het bewaren van de eigenheid 
van het Vlaamse lied is niet te 
meten. 

De dagen van het Vlaamse 
lied geven ons de kans om tus
sen deze bezoedeling van het 
lied (kortom van de hele amu
sementswereld), mede veroor
zaakt door de huidige spanning 
van het leven, even op adem te 
komen want het was toch Flato 
die zei : « De muziek geeft re
gelmaat aan de zielen ». (m.v.1.) 

Colibrant-Uitgaven, Deurle/Leie — 175 fr. 

Kpost 
• Pierre Dewinter stelt alu-
chromieën ten toon in de 
« Kunstkeet », St. Guidostraat 
47, te Anderlecht. Tot 16 fe
bruari. 
• Tot en met 12 maart in het 
provinciaal begijnhof te Has
selt : « Kunst TUI 1945 » uit de 
verzameling van de vereniging 
voor het museum hedendaagse 
kunst te Gent. Opening van
daag om 18 u. door K.J. Geir-
landt. Dagelijks toegankelijk. 
• Wilfried Backen stelt ten 
toon tot en met 24 februari in 
de galerij « de zolder » ; Kas
teelstraat 4 te Willebroek. 
• Kabaret Ivo de Wijs treedt 
op uitnodiging van de Vlaamse 
Klub Kust op in het Kursaal 
te Oostende dinsdag 15 febrvMri 
om 20.30 u. Aanvankelijk als 
Amsterdam,s studentenkaharet 
gestart evolueerde de groep 
« De Wijs » spoedig tot een 
volwaardig en origineel fcaba-
retensemble. Toegang : 120 fr. 
lokatie en eerste konsumptie 
inbegrepen. Plaatsbespreking : 
Kursaal en WK Sekretariaat, 
Van Iseghemlaan 4 te Oosten
de. 
• Wetenschappelijke films 
worden vertoond op 22 februa
ri a.s. te 20 u. in het Kongres-
senpaleis, Beneluxzaal (ingang 
Kunstberg. Arkaden) ; inlich
tingen : iSIIWF. Vautierstraat 
31 te 1040 Brussel, tel. 49.15.68. 
• Het « Nederlands Toneel 
Gent » programmeert van he
denavond tot en met 27 januxi-
ri « 't Gesticht » door Jaap van 
de Merwe, in de regie van Jaak 
Vissenaken, muziek Roland en 
zijn « honest artists » met in de 
rolverdeling Eddy Asselbergen, 
Chris Boni, Hermans Coessens, 
Daniel De Cock e.a. Lokatie : 
tel. 09 125.32.08. 
9 In het kader van het Tune-
sisch-Belgisch akkoord worden 
momenteel te Brussel drie ten
toonstellingen gehouden, nl. : 
de Tunesische postzegel (pu-
pliekzaal van het postkantoor 
te Brussel, Hallenstraat 1), ta
ferelen, steden en landschappen 
(kunstfoto's - Studio 44, Kruid-
tuinlaan) en schilderkunst, ta
pijten en keramiek (Militiezaal 
van het stadhuis te Brussel). 
De opening had vorige maan
dag plaats. 
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drie werelden 

Jacques De Waele zal menig tv-kijker van vroegere reportages 
over vreemde landen bekend zijn. Zijn aangename verteltrant 
vinden wij weer in zijn boek « Vreemdeling in Amerika » waarin 
hij verhaalt over zijn verblijf in de States, niet als toerist maar 
als leraar Frans aan een middelbare school in Connecticut. 

« Vreemdeling in Amerika » (uitgave DDB) is niet De Waele's 
eerste boek : in 1964 publiceerde hij bij Heideland « Iran in py
jama » ; hij verzorgde trouwens over dit land een dokumentair 
programma voor de televisie. 

Jacques De Waele, geboren te Oostende In 1927, studeerde filo
logie te Gent, filosofie te Parijs en opvoedkunde in de Verenigde 
Staten. Hij bezocht tweemaal de VS in het kader van de weten
schappelijke uitwisselingsprogrammas en bracht er een lange stu
dieperiode door. Hij bereisde de oude en nieuwe wereld, schreef 
benevens voornoemde boeken ook nog tal van artikels in krant 
en tijdschrift en vertelde over zijn ervaringen voor radio, televi
sie en voordrachtpubliek, dit laatste o.m. voor de « Rond de We
reld »-programmas in de Antwerpse Zoo. 

Jacques De Waele kreeg in 
Maple Crest, in de staat Con
necticut, een paar honderd kilo
meter boven New York, een be
trekking aan de lokale High 
School. Hij betrok er het huis 
van zijn Amerikaanse partner, 
die naar Europa ging doceren, 
kocht zijn twee auto's en vond 
er ook zijn vrienden. De scher
pe opmerker die De Waele is, 
ziet dan Amerika zoals het 
leeft in een kleine stad, gaat 
binnen in de huizen en luistert 
naar de gesprekken van groot 
en klein, jong en oud, in een 
tamelijk burgerlijk en weigesi
tueerd milieu. Hij heeft een 
open oog en oor voor het speci
fieke, dat wat de gemeenschap 
tot in haar hebbelijkheden toe 
karakteriseert, ook bij de jeugd 
met haar parties en pep-ses-
sions. en bij de kinderen die 
Halloween vieren. Hij weet 
zich in het algemeen tamelijk 
vlug en goed aan het nieuwe 
milieu aan te passen : waar 
hij dat niet doet leert men hem 
vlug hoe het hoort. Benevens 
deze schildering van het leven 
in een kleine Amerikaanse stad 
in het Noorden, op levendige 
wijze weergegeven, brengt De 
Waele ook verslag uit over zijn 
tochten doorheen de Verenig
de Staten. Zo krijgen wij een 
pittige maar waarheidsgetrou
we weergave van wat de auteur 
er heeft ondervonden ; zijn 
ontmoetingen met mensen, 
blank en zwart, met de mensen 
langs de eindeloze autostrades 
en in motels, en campings, in 
eethuizen en natuurparlcen. 
Hier zien wij een Amerika dat 
anders is dan het stereotiepe, 
dan datgene wat ons uit de uit
zonderlijke situaties van krant
en tv-berichtgeving tegemoet 
treedt, een Amerika dat anders 
is dan dat van de « New York 
Times » maar ook anders dan 
dat van Hollywood. 

« Vreemdeling in Amerika » 
is een aangenaam, vlot leesbaar 
en goedgeschreven boek dat 
zonder de « grote » problemen 
aan te snijden (Marnix Gijsen 
maakte er de auteur ten on
rechte een verwijt van : het 
lag immers niet in zijn bedoe
ling deze problemen uiteen te 
zetten) een levend stuk Ameri
ka vertoont, met de vele kleine 
dagelijkse dingen — en de da
gelijkse problemen die voor ve
len al groot genoeg zijn. 

felix dalle 

Een heel andere wereld, zo
wel historisch als geestelijk, is 
die welke Felix Dalle, de pries
ter-auteur van verscheidene 
romans en verhalen, ons uit
eenzet en waarin hij ons tracht 
binnen te leiden in zijn pas bij 
Orion-DDB verschenen boek 
« Japan Diagonaal ». 

De auteur heeft Japan be
reisd. Teneinde een zo alge
meen en diepgaand mogelijke 
penetratie in de Japanse men- • 
taliteit en de hele Japanse we
reld te kunnen bereiken, heeft 
hij t a l r i j k e vooraanstaande 
Westerse kenners van Japan, 
mensen die er jaren verbleven, 
bezocht en ze over de meest-uit-
eenlopende onderwerpen onder
vraagd en laten vertellen. De 
band-opnamen van deze ge
sprekken vormden het stramien 
waarop dit boek over Japan — 
een der lezenwaardigste en in
teressantste dat wij de laatste 
tJjd over dit onderwerp lazen 

— werd opgebouwd. Dalle is 
een vlot verteller die echter 
nooit oppervlakkig wordt. Zo
wel de metode die hij gevolgd 
heeft om zijn stof bijeen te ga
ren als de eigen opmerkinsga-
ve brengen ons dichter bij een 
volk dat doorheen vele eeuwen 
geschiedenis een vooraanstaan
de plaats innam in een Aziati
sche wereld waarin zoveel ri j
ken ontstonden en ondergingen. 
Een volk ook, dat zowel in zijn 
biologische als in zijn geestelij

ke subtantie en dit spijts de 
nederlaag, onafgebroken is ge
bleven en dat, in tegenstelling 
tot het geslagen Duitsland, zijn 
nationaal bewustzijn bewaarde 
en niet kruiperig zijn verleden 
afzwoer. 

Dalles boek draagt als onder
titel : « een reportage ». Het is 
echter heel wat meer geworden 
dan dat. Het zijn 220 bladzijden 
Japanse geschiedenis, Japanse 
geest. Japanse mentaliteit, Ja
panse gebruiken en zeden, Ja
panse moraal en levensopvat
ting, gezien door insiders en op 
nauwkeurige wijze weergege
ven door een penvaardig au
teur, die zich eveneens in deze 
wereld heeft trachten in te le-

hervé bazin 

De stap van Amerika naar 
Japan is groot ; even groot ech
ter, niet slechts in de afstand, 
is die van de Japanse eilanden 
naar het eiland in de Zuidat-
lantische Oceaan dat een tien
tal jaren geleden in het nieuws 
kwam door de vulkanische uit

barsting die er plaatsgreep, en 
waardoor de bewoners ver
plicht werden een toevlucht te 
nemen in Engeland : het eiland 
Tristan da Cunha. Gelegen ter 
hoogte van het uiterste zuiden 
van Afrika, bijna halfweg tus
sen de Kaap en Zuid-Amerika, 
biedt dit eiland aan zijn nog 
geen 300 bewoners een primi
tief bestaan. Toen de bevolking 
in 1963 terugkeerde naar het 
« Eiland der Verlatenheid » 
hadden zij kennis gemaakt ftiet 
de moderne beschaving, met 
haar voordelen maar ook met 
de nadelen die aan een tech
nische maatschappij verbonden 
zijn. Zij keerden terug en hun 
konfrontatie met de konsump-
tie-maatschappij had wel een 
modernisering van het eiland 
voor gevolg, maar zij weiger
den zich door de techniek te 
laten beheersen. 

De bekende Franse roman
cier Hervé Bazin (« Vipere au 
Poing » — « La Tête contre les 
Murs » — « Qui j 'ose aimer » 
e.a.) heeft de geschiedenis van 
dit heengaan en deze terugkeer 
tot onderwerp van ziin roman 
« Uw wereld is de mijne met » 
(Orion-DDB) genomen. Hij laat 

de mensen van deze gemeen
schap, die niet groter is dan een 
klein dorp, zowel in eigen als 
in vreemd milieu evolueren. 
Geromanceerd is deze geschie
denis echter slechts in zoverre, 
dat de personnages fiktief zijn, 
niet de mensen, niet de gebeur
tenissen en de omgeving. Ba-
zins roman zit vol spanning, vol 
beweging. Hij toont ons ook 
aan ; hoe mensen uit een tech-
nisch-primitieve gemeenschap 
wel leren kunnen, de techniek 
als hulpmiddel te aanvaarden 
zonder er zich door te la ten 
overheersen en hun gemeen
schap te vernietigen. In hoe
verre en hoelang dit zal blijven 
duren ? Reeds wijzen bepaalde 
tekenen erop, dat ook daar de 
techniek en de konsumptie-
maatschappij de archaïsche ge
meenschap aantast. 

Toch blijft Bazins boek naast 
een zeer lezenswaardige roman, 
ook een zeer leerrijke illustra
tie hoe het mogelijk is — of 
zou zijn — dat de menselijke 
gemeenschappen hun eigen ge
laat en persoonlijkheid behou
den zonder aan de techniek t e 
begeven, maar ze te overwin
nen en te beheersen. 

middagen van de poëzie 

Voor de derde beurt van de tweede reeks « IMiddagen van de 
Poëzie » had het komitee een beroep gedaan op rektor Hendrik 
Brugmans van het Europa-College te Brugge. 

Deze zeer verfijnde intellektueel werd te Amsterdam geboren 
in 1906. Hij studeerde Franse taal en Letteren aan de universiteit 
van zijn geboortestad en aan de Sorbonne te Parijs. Tijdens de 
oorlog was hij in het verzet en werd hij geïnterneerd van 1942 tot 
1944 in het kamp van St. Michiels-Gestel. Na de bevrijding van 
Nederland werd hij commissaris bij de Rijksvoorlichtingsdienst 
en sekretaris van minister-president Schermerhorn. Gedurende 
de periode van 1948 tot 1950 was hij bijzonder hoogleraar in de 
Franse letterkunde aan de Utrechtse universiteit. Omstreeks die 
jaren trad hij steeds meer op de voorgrond als promotor van het 
Europees federalisme. Sinds 1950 is hij rektor aan het Europa
college te Brugge. Zijn belangrijkste publikaties in boekvorm 
zijn : « Crisis en roeping van het Westen » (1946), « Histoire de 
l'Europe », « L'Idée Européenne » (4de druk verschijnt dit jaar), 
« Ma Pensee politique du federalisme » (1970). 

heeft, tenzij juist in Nederland 
met Henriette Roland Holst, 
Gorter en Van Collem. 

De eindeloze melancholie van 
het onreduceerbare zoals ziek
te, neergang en dood werd ner
gens zo meesterlijk weergege
ven als in de poëzie van de 
Duitse dichter Hölderlin. 

Rektor Brugmans besloot 
zijn voordracht met enkele 
woorden over volksliederen. 

Hij noemde deze liederen « de 
schouderklop van een volk op 
de eigen schouder ». Als voor
beeld van een prachtig volks
lied vermeldde hij het « Wil
helmus » en niet alleen dat — 
zei rektor Brugmans met een 
fijne glimlach — het is tevens 
ons aller nationaal volkslied ! 

hi lda uyt terhoeven 

De spreekbeurt van rektor 
Brugmans ging over « Poëzie 
lezen ». Als kind van vijf jaar 
werd hij ingewijd in het mys
terie van de poëzie door een 
gedicht zonder de minste in
houd. Het was een parodie, be
doeld als protest tegen onbe
grijpelijke surrealistische ge
dichten. Nochtans maakte het 
een geweldige indruk op zijn 
kinderlijk gemoed, omdat ie
der woord een beeld weergaf 
van iets bijzonders. Baudelaire 
noemde dat « sorcellerie évoca-
toire », tevens was hij over
tuigd dat een mens wel enkele 
dagen zonder brood en water 
kan leven, maar geen enkele 
dag zonder poëzie. Gedichten 
moet men lezen, herlezen en 
zich opnieuw herinneren. 

Als calvinist werd H. Brug
mans opgevoed met de bijbel. 
Het « Hooglied van Salomon » 
en de psalmen noemt hij hoog
tepunten in dit literaire mees
terwerk. Vooral de psalmen 
spelen een grote rol in de eer
ste ontvankelijkheid voor het 
religieus beleven. De psalm 
« Ein fester Burg ist unser 
Gott » — die onmiddellijk aan 
Luther doet denken — is een 
voorbeeld van gespierde taal 
en poëtisch aanvoelen. Nevens 
de bijbelse dimensie plaatste 
rektor Brugmans de klassieke 
met « On first looking into 
hapman's Homer » van J. 
Keats. Het betekent de ontdek
king van een werkelijkheid die 
men niet had vermoed, een 
poort op de wijde verte. 

De bekende akteur, Lou De 
Vel, droeg verscheidene gedich
ten voor. Hij deed dit met het 
grootste gemak in vier talen. 

De moderne poëzie behandelt 
niet alleen de nobele dingen, 
maar ook de gewone dagelijkse 
gang van zaken. Hendrik Mars
man meent dat de voornaam
ste taak van de dichter erin 
bestaat het graan van het le
ven om te stoken in jenever 
van de poëzie. 

Het alomgekende gedicht van 
Marnix Gijsen « Met mijn erf
oom m de bankkluis » geeft 
de indruk zeer onpoëtisch te 
zijn, maar men beseft gauw de 
grote menselijke tragedie die 
erachter schuilt. 

De ontdekking van de liefde 
in een of andere vorm is na
tuurlijk een danltbaar gegeven 
voor de poëzie. Rektor Brug
mans dacht hier onmiddellijk 
aan Shakespeare, die een oer
traditioneel gegeven zo indivi
dueel verwerkt heeft in zijn 
« Sonnetten » dat men zonder 
moeite zijn meesterhand ont
dekt. 

Het is duidelijk dat de hele 
maatschappij een rol speelt m 
het leven van de mens. Zo 
heeft de Oktoberrevolutie 
enorme verwachtingen welen 
te verwekken in de generatie 
van Hendrik Brugmans, daar
om ook was de teleurstelling 
ook zo ontzettend groot met de 
opkomst van het verschrikke
lijke Stalinisme. Niemand 
heeft deze verwachting zo ver
woord als de dichteres Hen
riette Roland Holst in het 
episch-sociale gedicht «Lenin». 
Haar ontgoocheling moet zeer 
erg geweest zijn. 

Een opvallend verschijnsel is 
wel, aldus rektor Brugmans, 
dat het socialisme weinig of 
geen poëzie voortgebracht 

« De Lipfdeshrief » van Vermeer — ontvreemd door Tijl alias Ma
ria Roymans en teruggevonden na een echte suspens —• wordt 
thans door hoojdrestaurateur L. Kuiper ?'an het Amsterdamse 
Rijksmuseum hersteld. De voor driekivart loszittende verflaag is 
opnieuw gehecht. Het hele schilderij werd verdoekt. Naar schat
ting daalde de (niet nader bepaalde) waarde van het doek door de 
beschadiging met 35''<, een zeer relatieve berekening (wel belang
rijk als bazis voor de verzekering) verduits men de totale waarde 

toch maar kan schatten. 
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ONS KRUISWOORDRAADSEL tee-vee 
opgave n' 4 

1 2 3 4 5 6 V 8 9 10 11 12 13 14 13 16 1? 18 ti> 20 

HORIZONTAAL : 

1) Vloonderens redplonk - Sterrenbeeld 
— 2) Op punt stellen van gewichten -
Volksvertegenwoordigers. — 3) Keizer 
van Etiopië - Sport tok. — 4) Vrucht -
Laatst leden. — 5) Deel - Kip - Bijbelse 
stad - Boom - Gelofte. — 6) Bretoens 
schiereiland - Onmeetbaor geta l - Duitse 
B.R.T. - Senior. — 7) A ju in - Komt d ik 
wij ls voor op maandagmorgen - Gek. — 
8) Effen - Oud testament - Vruchtbare 
plaats in de woesti in. — 9) Verminde
r ing - Ten einde rood. — 10) Dieren
wereld - Kippenhok - Uitheemse vogel -
Èen. — I I ) Vr i jer i j - Heilige - Makker . 
*— 12) Champagne u i t Ovc-rijse - Land-
bouwwerktu ig . .— 13) Kongo - Verdruk
ker - Griekse vaas. — H ) Brusselse 
fami l ie die rond 1 september i l . fel in 
het nieuws kwam - Gedaan - Spil. — 
15) In ternat ionale pers Sukkelaar -
Onscherp. — 16) Engelse jongensnaam 

- Twee medeklinkers - Spil - Win ter -
voertu ig. — 17) Boom - Spil - Hoofd
vertolkers bi j een stierengevecht - Rus
sische stod. — 18) Schookterm - West-
vlaamse gemeente Brusselse « West 
Side ». — 19) Slede - Dr inkgeld - Meis
jesnaam - Dubbele k l inker - Muz iek-
noot. — 20) Horizon - Plonoot - Geen 
kinderspel. 

VERTIKAAL : 

1) Spaons schilder - Hoofddeksel - Ge
zel l in wan Tr is tan . — 2) Ons mziens -
Gereedschap - Vul in : FL - Vrucht. — 
3) Twee kl inkers - Gemakzucht ig - Om
gekeerd ezelgeluid - Hij - Jordaanse 
stad. — 4) Vorm van « kennen s -
Konink l i jk besluit - Bijbelse stad - Pro
per - Duitse B.R.T. — 5) Vikingschip -
Wifde roos - Vorm van « eten ». — 6) 
Bevel - Muzieknoot - Dominee - Frank. 
- 7) Dier - Voorontwerp van tekening 
- Westviaomse gemeente. — 8) Wopen 
ui t de tweede wereldoorlog - Solozang 
u i t opera - Spook. — 9) Door - Meis
jesnaam - De Belgische Staat heeft er 
« Comines » van gemaakt - Deel van 
een boom - Ezelgeluid. — 10) Vergun-
ningsbrïef - Biienkweker. — 11) Scheeps-
kamer - Franse kaassoort - Godheid. —-
12) Wordt veet gedronken in Nederland 
- Daar - Spoedig. — 13) Anagram wan 
H A M - Slede - I ta l iaans vakant ieoord -
Auteur van het rode boekje. —- 14) Deel 
van een breuk - Stad u i t de oudheid -
Geti j . — 15) Bijzonder l id - Godin von 
de jacht - Ónder andere. — 16) Vul in 
RLT - V l i j t ig - Vloerkleed - Rei. — 17) 
Maand ~ Godheid - Tegenovergestelde 
van « on B - Pakhuizen. — 18) Meis
jesnaam - Anagram von ROEST - Deel 
v.h. oor. — 19) Hats - Boom - Elek
tr isch geloden deeltje - Ti jdperk - Een 
van de negentien gemeenten. — 20) 
Plezante s t raat in Rüdesheim - Troef-
kaor t . 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 

WALTER ROLAND 
g e d i p l o m e e r d o p t i c i e n , 

e r k e n d door a l l e z i e k e n f o n d s e n 
KERKSTRAAT 58 - A N T W E R P E N 

(Lef o p het h u i s n u m m e r ! ) 
T e l e f o o n 03 3 6 . 8 6 . 6 2 

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

maar johan toch 
Net zoals de geschreven pers 

zich met de problemen van tee
vee en radio inlaat, zo ook is 
het de gewoonte dat de eter-
media af en toe de problemen 
van hun geschreven konfraters 
onder de loep neemt. Zaterdag
middag gebeurde dat nog tij
dens een uitzending van week-
end-aktueel. 

Luisteraars konden vragen 
stellen aan een studiopaneel 
bestaande uit vier journalisten. 
Een lovenswaardig initiatief. 
Ons gematigd optimisme over 
dit programma werd echter 
i,waar en onverbiddellijk de 
grond ingeboord toen journa
list Johan Janssens bij het ein
de van de uitzending nogmaals 
voor de mikro van BRT I de 
deelnemers aan het debat wou 
presenteren en daarbij mani
fest alle namen vergeten was. 

Kijk Johan, ofwel interesseer 
je je inderdaad niet aan de za
ken die je voorstelt maar dan 
kan je beter een bollenwinkel 
openen. En dan nog. 

Maar om voor de mikro goed 
verstaanbaar te fluisteren : en 
daar is ook de hoofdredakteur 
van « Vrijdag » heu, wie bent 
u meneer, getuigt allerminst 
van vakbekwaamheid. 

OFFSET . 8TCNCILWERK - FOTOKOPKI 
I N K A 

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

we hebben 
weer loi 

Onze voorspelling van enke
le weken terug is al bewaar
heid. De nieuwe regering is 
amper de luiers ontgroeid en 
wij zitten al te schokken van 
het lachen. Maandagavond was 
daar al reden toe want na het 
nieuws werd kijkend Vlaande
ren vergast op een kort maar 
vinnig nummertje van Paul 
VDB, minister van Landsver
dediging. 

Dat een regering zo maar 
zendtijd kan opeisen zonder 
dat de parlementaire oppositie 
dezelfde voorrechten geniet is 
op zich zelf al bedenkelijk. 
Maar de manier waarop onze 
regeerders yan dit privilegie 
gebruik maken is op zijn minst 
potsierlijk. 

De maatregelen die VDB 
aankondigde kunnen best voor 
militairen belangrijk zijn en of 
ze inderdaad aan de kazerne
mentaliteit iets zullen wijzigen 
ten goede blijft een open vraag. 
Wij willen ons hier beperken 
tot de stijl van de uitzending 
die allerminst aan het medium 
was aangepast. 

Een minister van Landsver
dediging die als een onheilsora
kel met akute leverkrisis de 
huiskamer inkijkt is geen ap
petijtelijk beeld. 

De ondertoon waarop VDB 
zijn mededelingen aan den vol-
ke kond doet is evenmin van 
deze tijd. Als het inderdaad 
waar is dat VDB toen hij nog 
premier was speciale kursussen 
gevolgd heeft om op de voor 
hem gunstigste manier op het 
scherm te komen, dan heeft hij 
daar blijkbaar veel van ver
leerd. Waarom moet zo'n mede
deling van de regering toch im
mer zo stroef verlopen ? Is het 
dan zo moeilijk om een leuk 
filmpje te realiseren waarin de 
behandelde problemen op een 
vlotte manier aan bod komen. 
Akkoord, als onze minister van 
Landsverdediging ooit de staat 
van beleg of de inval van de 
vijand moet aankondigen heb

ben wij de geknipte man. Maar 
zolang dat niet het geval is, 
hebben wij alvast heel veel lol. 
Met Pol. 

volwassen 
Het is helaas een zeldzaam

heid, maar af en toe brengt on
ze Vlaamse teevee een volwas
sen uitzending. Dat was onder
meer zondag het geval toen 
niet minder dan drie interes
sante programma's de eter in 
gingen, waarvan zelfs twee van 
eigen makelij. 

Om te beginnen was daar een 
geromanceerde dokumentaire 
van de RAI over het leven van 
het genie Da Vinci. Vakwerk. 

Volgde toen het sublieme 
ontspanningsprogramma Barat-
zeartea. Vroeger hebben wij 
hierover reeds uitvoerig be
richt. De subtiele regie van dit 
kleurenprogramma was er 
vooral de oorzaak van dat rea-
lizator Cassiers vorige maand 
de prijs van de teeveekritiek 
in de wacht sleepte. 

En na de laatste nieuwsuit
zending bracht « De Andere 
Film » waardevolle informatie 
over de Amerikaanse under
ground kineast Andy WarholL 

Vlak voor het slapen gaan 
nog even geverifieerd of mijn 
antenne toch niet op Neder
land afgestemd stond. Maar 
het was wel degelijk Brussel. 

West 
L 

1 

• IMMOBIÜENKANTOOR 
• WEST-LITTORAL 

ittoral Leopold II laan 212, 
8458 OOSTDUINKERKE 

TE KOOP 
— 2 villas ( tweel ing), prachtig zicfit op duinen. Per villa 3 sipk., 

badk., garage 2 wagens. Centr. verw. Zeer voordelige prijs. 

— Nieuwe villa. Strooien dak. Praclitig bemeubeld. 6 sIpk. 

— Nieuwe villa. Rustig gelegen. Gans de dag zon. Gr. living met 
open haard, 4 sIpk., badk., gr. keuken, garage 2 wagens en 
kelders. Centr. verw. 

— Bemeubeld appartement (villabouw 4 app.) 1ste verd., 3 sIpk., 
garage. 

— Nieuw appartement (vitlabouw 4 app.) Gelijkvl. Gans de dag 
zon. Gr. living, keuken, 1 sIpk., badk., garage. Centr. verw. 

— Bouwgronden vanaf 200.000 fr. 

ST.-IDESBALD : Kommerciële grond (met gebouw tot afbraak) 10 meter 
gevelbr. Voor app. bouw. 

DE PANNE : Handelseigendom (hoek 2 belangrijke straten). Onbeperkte 
mogelijkheden. 

Buitenverblijven in Gyverinckhove en Pollinkhove. 
ALLE INLICHTINGEN TEN KANTORE. 

W o r d t gevraagd magazijnier (m in imum 20, 
max. 30 jaar). L iefst wonende te Zaventem of 
omgeving, onmiddel l . v r i j . Moet vr i j z i jn van 
mi l i ta i re d ienstp l icht . Schr. of z.w. COCIPA, 

Keibergstraat 31 - 1930 Zaventem, 
Te l . 02 /20 .45 .84 

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 van d e stad Aalst w e n s t 
voor 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 d r i e v e r p l e e g -
helpsters a a n te w e r v e n . D e z e b e t r e k k i n g e n z i jn te b e g e v e n op 
proef ; d e p r o e f t e r m i j n is d r i e m a a n d . D e 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 j n v a n e e n d i p l o m a 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 V o o r z i t t e r v a n d e 
Commiss ie , Gasthuisstraat 4 0 , Aa ls t e n di t b i j a a n g e t e k e n d schri j 
v e n . Z i j d i e n e n ui ter l i jk op 18 f e b r u a r i 1972 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 icht 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 , Aa ls t , v a n 
m a a n d a g tot v r i j d a g , tussen 9 uur e n l l u S O 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 ) . 

wi j zoeken voor « WIJ » 

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 belangrijke bijverdienste 
opbouwen. 

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

ffl wm m 
KOELTOGEM 
KQEL.KAMER3 
augpvfUEaiRS 

OIEPVHIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WlNKgLlNfllöHTlNaEN 

aaVOOR SUPEfiMAHKfENi INDUSTRIE EN VOEDINOSNIiVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWmterstraat 24 
Borgerhout/Antvv'orpen Tel.; (03) 36.11.35-36.59.31 
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Van harte « chapeau » voor ouwe 
taC^ie Gaston Roelanti — in de sport is 
min op 35-]arige leeftijd een « ouwe », 
en\ elders nog hijna een « snotneus > — 
voor zi]n overwinning in de oeldloop 
vak Hannut. Hij versloeg er op overtut-
ge\ide wijze gereputeerde tegenstrevers 
alsi Steioart, Puttemans, Lismont, Go-^is. 
e.al Ge moet het maar kunnen, zou de 
Fred zeggen moest Gaston Eddy heten. 
Wat ons bij het crossen echter hoe lan
ger hoe meer de keel uithangt, is de op
dringerige reklame, met alleen van de 
vete gelegenheidsborden-waar-men-niet-
naast-kan-ki]ken, maar ook van de dik
ke Gancia-meneer die bij het einde van 
iedere wedstrijd de ziel uit zijn liif 
spurt om zijn baas de zegekus te kon en 
gepen en den volke kond te doen wat 
het te drinken heeft Wij zouden zeg
gen • Roelants en zijn crossen is het 
enig, en Roelants en zijn aperitief is het 
andere Moet dat noodzakelijk door el
kaar geklutst worden "> Tenslotte een 
vraag : volgens wat Roger Moens voor 
de TV vertelde, zou Roelants geen stnrt-
geld hebben ontvangen. Krijgt hij dat 
anders dan ? 

de straffen 

Wij lazen met de passende aandacht 
in « Sport 70 » de namen van de grrote 
dames en heren, die wekehjks m ge
noemd kultuurblad de wereldvermaar
de « sportman van de week » aandui
den. Het is ons opgevallen dat iets 
meer dan 1/3 van de keurvorsten op de 
Franse taalrol prijken, en dus 2/3 op de 
Vlaamse. Voor de betere Belgen vin
den wij dat een vreselijk affront, en 
wanneer wij zien dat verleden week 
Tutur « Alost » Blavier, Mexicano Lo-
raux, Superstar Varenne, Merckxist Ma-
thy en Orakel Vaillant en zoveel onde
ren het vertikten hun sportman van de 
week aan te duiden, dan kunnen wij 
geen enkele andere reden daarvoor be
denken dan dat zij zich in de samen
stelling van de jury vreselijk geminori-
zeerd voelen Geen enkele andere re
den inderdaad, want Eddy had het ver
trek gegeven van een liefdadigheids-
wedstrijd skibob, en kwam dus ruim
schoots in aanmerking als sportman 
van de week. 

Een stel (14) <t verontwaardigde 
regelmatige Vlaamse ptonostie-
kers » hebben Prior, de voetbal-
pronostiek te Doornik, een deftig 
briefje geschreven waarin zij zeg
gen dat Prior nog steeds de frans-
talige benaming « La Gantoise » 
gebruikt daar waar de Gentse 
ploeg reeds eind 1971 haar naam 
veranderde in KAA-Gent. In het 
slot vragen de Vlaamse pronostie-
kers dat Prior in de toekomst wat 
meer rekening zou houden met de 
Vlaamse pronostiekers. Fijn zo 
mannen ! 

het gaaf weer 

Een paar jaar geleden schreven wij 
in verband met het afgelasten van de 
Grote Prijs van België op de omloop 
van Francorchamps — omdat de piloten 
het vert ikten op dat hobbelpaadje hun 
nek te breken — dat men met de Grote 
Prijs wel zou moeten wachten tot la 
Wallonië over een omloop beschikte te 
Nijvel. Ge zoudt u toch niet kunnen 
voorstellen dat men met dergelijke gro
te en echte Belgische show naar een 
boers gat als Zolder zou t rekken ze
ker ? Welnu, het schijnt zo ver. De om-

Erik De Vlaeminck is verleden zondaq te hembeek voor de zoveelste keer kam
pioen van België geworden, en Berten van Damme voor de zoveelste keer iv)ee-
de. Onder hun tweeen beheersen zij al laren het veldrijden, met Erik de Vlae
minck doorgaans in de hoofdrol, en Berten, zo zegt men, te trots om het, samen 
met Enk. te « arrangeren ». Hij kan er alleen om geprezen worden. Rezultaat is 
echter wat Erik de Vlaeminck zei na zijn overioinning te hembeek : <i Er is 
niks meer te zien, en moest ik toeschouwer zijn, ik zou niet komen ». Erik pleit 
trouwens al lang voor omlopen waarop meer renners met de twee groten zouden 
meekunnen, opdat er meer strijd, spanning, publiek en — heel normaal — ver
dienste zouden zijn. Op te merken onk dat de TV omwille van de aangebrachte 
publiciteit de veldrit niet uitzond, maar dit wel deed met de cross te Hannut, 
waar nochtans niet minder publiciteit aanwezig loas. Hoe rijmt men dat alle
maal te saam ? 

loop van Nijvel is ongeveer klaar. Hij 
werd m allerijl goedgekeurd. De Royal 
Automobile Club de Belgique — inrich
ter van de Grand Prix — heeft zijn ze
gen gegeven. De zaak kan doorgaan. 
Kan het ons schelen ? Neen. Wel stellen 
wij vast dat, hoe dan ook, de wedstrijd 
niet kon doorgaan zolang alleen in het 
Vlaamse larjd een omloop beschikbaar 
was, maar wel vanaf het ogenblik dat 
er in Wallonië een bijna klaar is. 

juisf 

In ons vorig nummer beweerde aeer 
of dame H.V. dat een stukje dat wij 
pleegden over kunstschaatsen ondoor
dacht en slecht gefundeerd was, dat 
kunstschaatsen geen fijne sport is (zo

als wij beweerden), maar wel een be
roep, en dat het argument dat kunst
schaatsen verwant is aan kunst (mu
ziek, dans) geen steek houdt. Wel. H V. 
heeft op alle punten voor honderd pro
cent gehjk. Wij hebben ons deerlijk ver
gist, en wij hebben tot dusver de zaak 
slecht bekeken. Wanneer wij het nu 
overdenken, kost het ons geen moeite 
toe te geven dat onze zienswijze on
doordacht was. Wij hebben ons laten 
(mis)leiden door de charme en elegan
tie van het spektakel — die H.V. trou
wens niet betwist — en door de tegen
stelling tussen deze spektakels en vele 
andere, waarin agressiviteit, vulgariteit 
en lompheid nogal eens aan de orde 
zijn. Maar, zoals H.V. terecht opmerkt, 
dat alles maakt van het kunstschaatsen 
nog geen echte, goede sport. Wij zijn 
onze korrespondent(e) dankbaar voor 
het betere inzicht dat hij( zij) ons be
zorgde. 

Ski in Vlaanderen en sapporo 

Marleen Van Cauter in volle aktie 

Natuurlijk weet je dat er te Sapporo 
Olympische Winten^pelen doorgaan. Je 
weet zelfs dat Ard Schenk er de ene 
gouden medalje na de andere in de 
wacht sleept. Ergens ben je verwonderd 
geen enkele naam van « bij ons » te ho
ren, maar dan denk je — « Ijsschaat
sen hier heb je dat niet., we kennen 
geen lointers meer en skiën goed ooor 
njke lui die aldoor vakantie heoben 
Voor ons. gewone luitjes, Vlamingen, is 
dat niet weggelegd » 

Als je wat meer op de hoogte bent en 
met alleen voetbal en wielrennen je be
langstelling wegkaapt. dan heb ie gele
zen dat er wel een « Belgische » rkiër 
in Sapporo maq « meedoen » : Blan-
chard (Ziin opleiding en ieelname kost 
méér dan een miljoen frank). 

Nochtans., trekken per jaar ^00.000 
Vlamingen op wintersport Nochtans .. 
mogen alle Vlaamse kinderen ééns naar 
de winterklas, waar zij met ski en 
sneeuwpret kennismaken. 

Nochtans .. bestaat een echte Vlaam
se ski-vereniging, in Deurne bij Ant 
werpen honkvast aan de Ruggeveld 
laan. Het geheel heet « Zonddl », telt 
600 leden aangesloten bij de Belgische 
skifederatie, 400 anderen maken dank
baar gebruik van de kunstpiste, en bin
nenkort kunnen de winter sportliefheb
bers een nieuwe kunstbaan gebruiken. 
dat zal dan de grootste van Europa zijn 
De klub traint gratis 45 kinderen tus
sen 6 en 12 jaar en hoopt op deze wijze 
kampioenen in de dop op te leiden. Je 

kan met « Zondal » de echte sneeuw-
valleien opzoeken : voor een prik beleef 
je enkele heerlijke skidagen in Oosten
rijk, dank zij de organisatie. 

Als je bedenkt dat « Zondal » pas vijf 
jaar oud is, tot stand kwam dank zij een 
paar vastberaden ski-fans met Vlaamse 
en volkse refleksen, en dat deze skiklub 
uitgroeide tot de grootste van België, 
dan kan je een paar konklusies trek
ken : ski is niet langer een snob-sport,-
niet meer het voorrecht van een geslo
ten groepje edelen (rijke franstaligen), 
« Zondal » geeft elkeen de kans op 
« grote voet » de sneeuwlandschappen 
te ontdekken .. het sukses van de klub 
bewijst dat onze mensen vatbaar zijn 
voor gezonde vrijetijdsbesteding, als zij 
maar de kans krijgen.. 

— « En, zo denk je, zo'n geestdrift 
moet toch kampioenen voortbrengen ?» 

Daar lieb je dan Marleen Van Cauter 
zeventien, die op een indrukwekkende 
palmares bogen mag : voor al haar 
prestaties in 1971 won ze de gouden ski, 
de hoogste Belgische onderscheiding in 
bewuste sporttak en op 10 maart e.k 
krijgt ze de officiële lauweren Ze tota
liseerde zoveel kampioentitels en ere 
plaatsen dat zelfs geen enkele manne 
lijke skiër zo'n hoog puntental op de 
erelijst skoorde. In 1972 werd ze Belgi 
sche kampioene voor de reuzeslalom en 
we mochten de prachtige beker bewon
deren. 

« XXVième Championnat de Belgi 
que » staat er. 

— « Tja, zegt trotse vader van Mar
leen (hij is één van de bezielers en 
stichters van « Zondal }•>) de Belgische 
Skifederatie draagt ons niet in het hart. 
het is een franstalig gedoe ». 

Hij toont ons brieven; netjes rans 
talig, met een verontschuldigende no 
ta .. Ekskuseer voor het Frans, maai 
het móést zo haastig... een nieuw, nog 
niet gehoord smoesje... Nee, de organi
satie van du Roy de Bliqui houdt niet 
van Vlaamse Marleen, de al te s- kses 
rijke emanatie van het al te geestdrif
tige « Zondal », de gevaarlijke Vlaamse 
konkurrent. Verklaarde daar niet een 

huikse ski-autoriteit voor de teevee dat 
binnen een aantal jaren de nBelgischert 
ski-kampioenen allen Vlamingen zovr-
den zijn ? 

Ondertussen mocht Marleen met naar 
Sapporo, jullie begrijpen wel waarom. 

Ze hebben in Brussel op de avenue ie 
Vénézi.éla door teveel zure appelen 
moeten bijten : « Van Cauter en z^jn 
werkvolk » (zoals het sjieke establish
ment smalend de heheerraad van «Zo7t-
dal» bestempelde) moesten worden 
aanvaard, « ce certain Stoop » (dinami-
sche bezieler van de Vlaamse klub) 
werd ondervoorzitter van de Ski-fede
ratie, waarvan de feitelijke federalise
ring moest toegestaan. En Marleen die 
alles won wat ze maar wou, niet alleen 
kampioenschappen in Oostenrijk, Duits
land en Italië, maar zelfs de « Coupe 
Princesse Paola », wedstrijd ingericht 
naar analogie met de reeds lang be
staande « Trofee van Vlaanderen », een 
jaarlijkse wedstrijd, die doorgaat in het 
Oostenrijkse Sankt-Johann, ingericht 
door « Zondal » en die heel wat buitert-
landse deelnemers lokt. Zo duchtig de 
officiële Skifederatie « Zondal » ne
geerde — kostelijk is de opmerking van 
de Roy . ik wist niet dat Marleen zo'n 
vorderingen maakte ! — zoveel steun 
kreeg de Vlaamse klub van BhOSO en 
dr. Vanden Bosch. 

Zo, midden in het schooljaar, is M"~ 
leen terug naar Sankt-Johann, na ui-
loops in Berchtesgaden tijdens een in
ternationale wedstrijd een schitterende 
tweede plaats te hebben veroverd. 

— « O, nee, de studie lijdt niet ioor 
het skiën, vertelt vader verder. Marleen 
is een uitstekende studente en de direk-
trice va a de Handelsnormaalschool ia 
een fantastisch begrijpende vrouw ». 
Zodat onze kampioene zonder zorgen de 
"^ki's aantrekken kan, en misschien 
weer de Trofee van Vlaanderen in de 
wacht zal slepen. Er zijn nog vier ski-
ende zusjes en broertjes, eén erv m. 
Mare, wordt vast een Olympische belnf 
te... vader en Marleen haanden de weg. 

huguette d.b. 
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Aanbevoien huizen 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemelryck 

Grote keus 
van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — 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- inspui t ing 
Elektr. & drukluchtgereedschap. 
Hydraulische installaties, enz. . . 

Jan van RIjswijcklaan 296 
An twerpen - Tel. 03/27.38.20 

DIRIGENT 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

takbors le i 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

Doorschr i j fboekhouding Mercure 
Elektronische faktureer- en boek

houdmachines 
HERMES (algemeen agent) 

Etn MERCURE 
K. A lber tp le in 11-12 (stat ion) 
9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Bezoek Drankhuis 

« OP-SINJOORKE » 
N i e u w w e r k 1 - Mechelen 

achter postkantoor en 
St-Rombautskerk 

Uitbater FRANS GIELIS 
Tel. 015/111.06 

Blijft gij doof 
Vlaming ? 
Geen geld mee) voor 
brussels grootkapi taal 

1 kg . nettopri js 1 6 4 f r . | t h . best. 
of 2 kg . — 1 0 % 295 fr. spoorw. 
of 5 kg . — 2 0 % 656 fr. | te rugb. 

Ook beterkope 
Verkopers we lkom 

TOPKOFFIE HAWAII 
Gr.-Bi jgaarden - T. 02 52.60.55 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 104 — OOSTENDE 

Zeevisgroothandel - voor al len 

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, Anfvv/erpen 

Tel. 39 19.27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

12.500 f r . l.p.v. 18.950 f r . 
Andere merken grootste kor t ing 

T.V. V A N A F 9.000 F 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053 244.80 
Bekendste kof f iehuis 

ui t DENDERSTREEK 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016 347.49 
Voor West-Viaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136 Zvvevezele 

Tel OSi 612 84 

Verl ichtingstj iootinandel 

MARC DE VRIESE 
(hot betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. bui ten de Kathel l jnep. 

Grote baan Brugge-Kort r i jk 
40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschi l lende verl icht ings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

HOBBYMARKT 
H. SCHORPION 
Huishoudart ikelen, 

Gereedschappen, tu inger ief , 
Ladders, A l le soorten draad, 

Al les voor de knutselaar 
TURNHOUTSEBAAN 342 

2230 SCHILDE 
Tel. : 03 83.12.23 

ALLES VOOR DE TUIN 
Johan VAN HERREWECHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE 

TEL. 09 79.31.70 
Rozelaars, sier. en bosbomen, 

koni feren, f ru i tbomen, 
siersfruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplant ingsplan 

gratis, op aanvraag 

10 jaar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
Vi j fwegenstraat 13 . Izegem 

Tel. 051/316.23 
honderden referenties 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke V laming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferent ie-oord 

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

RUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

Heerl i jke panorama's met beto
verende wandel ingen door bos
sen, over heuvels en door dalen, 
langs oude kastelen en heldere 
bergr iv iert jes. Twee speeltuinen 
met zwembad - v isgelegenheid. . 
Prachtig gelegen campings en 
bivakgelegenheid, rustige pen
sions en zomerhuisjes heten U 
we lkom. 

Inl icht ingen • 
V.V.V. DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moel ingen 

DISCO-BAR & DANCING 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

(b i j Heist-op-den-Berg) 

In de geest der Neder landen. 
Een typische Zuid-Afr ikaanse 

sfeer. 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismi jn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ver
bruiker voor : d iepvr ies, weke l . 

ontvangst. 

Bedden- en Matrassenbedri j f 

« RUSTWEL » 
A. Versweyve ld - Trol l in 

Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 
Tel. 21.32.52 

Epeda . Beka - Simmons 
Dodo - Pirel l i 

K indermeubelen 

. TIENER-STUDIO . - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm bu f fe t 

Lauwereys - De Bruyn 
Gezell ige vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 . Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

A. DE BACKER-DEGEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ - PAPIERHANDEt 

GESCHENKEN 

Industr iële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreeks lever ing, alsook 
lever ing door bemidde l ing van 

u w installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
ui ts lu i tend lever ing 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 l i jnen) 

Vlaamse, gothische sti j lschouw ? 
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 

(ook na 19u ) 
Nai-uursfeenbedrijf-

Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » : 8% kort ing 

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

Tel. 052/332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

T.V. pr i jzen vanaf 7.500 F 
Antenne Hol land 1 - 1 - 2 gratis 

FRANS HEREMANS 
Rijmenamse Steenweg 12 

MUIZEN (Brabant) 

Tel. 015/532.83 

l eder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomstraat 21 

1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len 

VU 10 % 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1 7 8 0 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
iJstaarten 

Wekel i jkse rustdag ; dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE ! 
De ideale oplossing b i j ; 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 

8458 OOSTDUINKERKE 
Tel. (058)526.29 

PROSPEKTUS OP A A N V R A A G 
Verhur ing - Verkoop van vil las 
Appar tementen - Bouwgronden 

SANITAIRE- en KEUKEN

INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 

Veerstraat, 9 1 , RUMST 
Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 

Erkend verdeler van 
aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfor t 

ROMY - PILS 
ROMAN PRODUKT 
Concessiehouder : 

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

Tel. 16.17.19 

ALPHA MEUBELEN 
Klapdorp 70 - 2000 An twerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Sti j l - Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i j d . 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 

• INTERNATIONAAL OPTIEK 
Europese modebr i l len 

Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder : J A N DE MOOR 
V.U.-gemeenteraadsl id 

Tel. 52.01.22 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS 
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 br ieven, schri jven van adres
sen, enz. A l le thuiswerken zi jn 
d i rekt te aanvaarden ! Inl icht in
gen (postzegel inslui ten) : 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstel l ingen 
w ie lu i t l i j n ing m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Kefelbutfer 
Osbroeksfraat 47 

AALST 

DIRK MARTENS 
P V B A . 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 

Tel. (054)331.05 

AALST 
l ange Zoufstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bedjes en w iegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversier ingen - wastafels 

en waskussens - k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - tu rnk led i j - ru i ter i ju i t rust ingen - p i ng 
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en Ijsschaatsen -

kampingart ikelen - turngerei . 

SPEELGOED : u i tgebreide keus in merkart ikelen : autobanen - elektr. 
t re inen der beste merken - auto's - go-carts - t raktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - f iets
jes - alle gezelschapsspelen • alle soorten mekanieken - schooltas

sen - borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Vlaamse 

Handelaars en Zakenlui, 
W l | Vlaams Nationaal Is voor U geen onbe
kend weekblad. 
Dit moet U aanzetten een advertentie In W i ] 
Vlaams Nationaal te plaatsen. 
Probeer eerst even met een advertentie 
« Aanbevolen hulzen ». ledere week een 
publ ic i te i t van u w zaak (1 kolom breedte, 
3 cm hoogte In kader ) . Het kost slechts 380 f r . 
( + BTW) per maand. 

Stuur Uw teksf in naar 

WIJ VLAAMS NATIONAAL 

Publiciteifsdienst -
Antwerp public Relations 

HOF TER SCHRIECKLAAN 33 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNngR 
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 : gezel l ig, f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialitetien zi jn : 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 stad 
LEUVEN (Blerkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel 016268 .69 - mooiste 

kelder van Europa 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28 Tel 02 18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053 228.53 . 1 000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i j k ) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 p i . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
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bewegi 
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
houden waar onze mandatarissen te uwer beschikking staan. Hebt 
u noden of moeilijkheden (?), richt u in vertrouwen tot hen. 
ZITDAGEN : 
— Elke maandag van 16 u. tot 20 u. in het VU-sekretariaat van 

Antwerpen (Stad), Wetstraat 12 (tel. 36.84.65). Senator H. De 
Bruyne en volksvertegenwoordigers R. Mattheyssens en A. De 
Beul. 

— Ie en 3e maandag van 19 u. tot 20 u. te Wijnegem, lokaal « 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
zar », 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 21u.30 te Merksem. Lokaal «Tijl», 
Bredabaan 298 (tel. 45.89.76). Volksvertegenwoordiger dr. H. 
Goemans. 

KALENDER DIENSTBETOON : FEBRUARI 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 14 februari : senator H. De Bruyne en volksvert. A. De 
Beul. 
Maandag 21 februari : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 28 februari : senator H. De Bruyne en volksvert. A. De 
Beul. 
(Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
36.84.65). 
WIJNEGEM : 
Maandag 21 februari : senator H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8, tel. .53.89.26. 
KONTICH : 
Woensdag 23 februari ; volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal « Alcazar », Mechelsesteenweg 22, tel. 57.13.52. 
MERKSEM : 
Donderdag 17 februari : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.89.76. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Vrijdag 18 februari, arr. raad 
te 20 u. 30 in de bovenzaal van 
de « Nieuwe Carnot », Carnot-
str. 60 te Antwerpen. 

LIDGELDEN 1972 
Vóór 29 februari e.k. dienen 

alle afdelingen van het arr. 
Antwerpen volledig afgerekend 
te hebben en moet de lidgelden
inning 1972 achter de rug zijn. 
Stuur de dag zelf van uw glo
baal-afrekening aan Brussel, de 
voorziene computerlijst (dub
bel) aan arr. sekr. Wim Claes-
sens, Mortsel. 
DI-WEEK-END 

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

AARTSELAAR 
INSTUIF 

De VU en VUJO verwachten 
u zaterdag 19 februari op onze 

f emaskerde of ongemaskerde 
arnavalsfuif in ons tref-

funt « Rodenbach », Kapellestr. 
9. Aanvang 2 0 u. Gans de 

avond kan je er pannekoeken 
smullen en eens prett ig de be-
Ben uitslaan. Toegang vrij . 

ANTWERPEN (Stad) 

ABONNEMENTENSLAG 
Nog enkele hebben hun abon-

aementsgeld voor het blad 
«Wij» niet hernieuwd. Onze af
gevaardigden komen het bij u 
thuis herinneren. Bespaar hen 
moeite en tijd. Stort nog van
daag op PC nr, 61.75.11 van on
ze voorzitter G. Bergers, Ant
werpen. We brengen het in or
de met het hoofdsekretariaat. 
LEDENSLAG 

• Nog enkele leden dienen hun 
lidkaart te hernieuwen. Doet 
het zo snel mogelijk a.u.b. 
KOLPORTAGE EN UITSTAP 

Kolportage : zaterdag 4 maart 
op Linkeroever en uitstap op 
aondag 7 mei naar Klein-Bra-
bant. 

DIENSTBETOON 
Zal in de toekomst van don

derdag naar maandag verlegd 
worden. Elke maandag van 16 
tot 20 u. op het sekretariaat in 
aanwezigheid van een volksver
tegenwoordiger. 

BOECHOUT-VREMDE 
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. 

BORSBEEK 

MIDDENSTANDERS, ZELF
STANDIGEN, WAARHEEN ? 

In samenwerking met de af
delingen Boechout en Wommel-
gem wordt een voorlichtings
avond ingericht voor al onze 
middenstanders en zelfstandi
gen. Alle leden en sympatisan-
ten zijn ui teraard ook uitgeno
digd en hartelijk welkom. Se
nator H. De Bruyne zal spreken 
over de economische toestand, 
middenstandsproblemen, enz., 
terwijl volksvert. Ludo Sels 
speciaal de problemen van boe
ren, tuinders en hoveniers zal 
behandelen. De aanwezigen 
kunnen nadien vragen stellen. 
Zaal Rivièra, Jozef Reusenslei 
17 te Borsbeek op maandag
avond 21 februari a.s. te 20 u. 
30 stipt. 

BROECHEM 

DIA-AVOND 
De sectie kuituur van de 

plaatselijke VU-afdeling richt 
een Vlaams Nationaal Zang
feest in zakformmaat in op za
terdag 11 maart te 20 u. Lokaal 
KSA, jongensschool, Lostraat, 
Broechem (baan van Broechem 
centrum naar Oelegem), Deu
ren vanaf 19 u. 30. Na de aan
vang kunnen wij nog moeilijk 
iemand binnenlaten gezien de 
storingen veroorzaakt door de 
telaatkomers. Kom dus stipt op 

• tijd naar « Een avond bij Emiel 
Hullebroeck », een Dia-sono-ra-
ma door René Herman. Vier
honderd geselekteerde dia's ge-
projekteerd in overvloeiïng. 
Zang van de beste Vlaamse zan
gers o.a. Renaat Verbruggen. 
Samengesteld met de medewer
king van Willem de Meyer. 
Wommelgemse Heemkundige 
Kring, VTB en Roeland Uitga

ven. Samengesteld en gepre
senteerd door René Herman. 

...EN NOG 
Er werd reeds kontakt ge

zocht voor een volgende akti-
viteit. Wij vragen dan de Es-
sense konservator de h. Alf. Ti-
reliren om te komen heksen. 
Bij deze gelegenheid zou dan de 
film van de uitstap naar de 
Kalmthoutse heide nog eens 
worden vertoond. Wij laten u 
wel nader bericht maar denken 
aan 2de helft van april. 

...EN ONTSPANNING 
In mei hebben we dan, en 

wel op 6 mei — het 2de burge
meesterbal — en organiseren 
wij opnieuw de uitstap door de 
bloeiende boomgarden. 

LEDENWERVING 
De vernieuwing van de lid-

kaarten verliep zeer vlot en de 
afrekening met Brussel is al 
lang verleden tijd. Er werden 
reeds verschillende nieuwe le
den ingeschreven — ook enkele 
buiten Broechem — o.a. te Vier-
sel en Pulle en te Oelegem 
waar nieuwe krachten aan het 
werk schieten, om ook daar een 
volwaardige afdeling uit de 
grond te stampen. 

DEURNE 
GEMEENTERAAD 

De jongste gemeenteraden 
deden nogal wat stof opwaaien: 
De bespreking van de begro
ting was aanleiding tot een uit
gebreid debat. De heer Carlo 
De Ridder besprak het alge
meen begrotingsaspekt, de heer 
Doevenspeck hekelde het sec-
tair beleid van de socialistische 
meerderheid. De heer Herey-
gers nam vooral het begrotings
tekort op de korrel. 

Teledistributie : aansluiting 
bij de Intercommunale Inte-
gam. Hier werd door de VU-
fraktie een ammendement ver
dedigd waarbij de oppositiepar
tijen ook zouden vertegenwoor
digd zijn in de raad van beheer 
van de intercommunae Inte-
gam. Deze nochtans zeer logi
sche garantie werd door de so
cialistische meerderheid van de 
hand gewezen. 

LEDENVERGADERING 
Zal doorgaan in april. Plaats 

en datum zullen eerlang aan
gekondigd worden. Spreker : 
de nieuwe volksvert. W. Kuij-
pers. 

EDEGEM 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Vanaf dinsdag 15 februari zal 
in het gemeenschapscentrum 
« Drie Eiken » elke dinsdag
avond tussen 19 en 20 u. een af
gevaardigde zich ter beschik
king stellen van de leden. Het 
ligt in de bedoeling dit kanton
naal sekretariaat verder uit te 
bouwen. 

VLAAMS SYNDICAAT 
Wie inlichtingen wenst over 

het Vlaams Syndikaat kan zich 
wenden tot het plaatselijk se
kretariaat : A. Willaertstr. 26. 

EINDHOUT 
BAL 

Het bal van de afdeling Vorst 
zal doorgaan op zaterdag 4 
maar t a.s. van 20 u. 30 af. Zaal 
St. Lambertus, Dorp. Orkest : 
The Evening Stars. Inkom : 30 
fr. 

HOBOKEN 

DIENSTBETOON 
Volgende mensen staan ter 

uwer beschikking : Clem De 
R a n t e r , provincieraadslid, 
Steynstraat 106, tel. 27.72,78 ; 
Fonne 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. 

HOVE 
AFSCHEID EN WELKOM 

Wegens beroepsnoodwendig-
heden verlaat Michiel Steel Ho
ve en zijn plaats in de gemeen
teraad wordt ingenomen door 
zijn opvolger Guido Verheyden. 
Dit is inmiddels reeds gebeurd. 
Wij danken Michiel voor zijn 
effectieve bijdrage in ons afde
lingsbestuur en zijn doordach
te, puntige en gevatte tussen- ' 
komsten in de gemeenteraad. 
Guido heten we hartelijk wel
kom bij zijn intrede als ge
meenteraadslid en wensen hem 
een vruchtbaar mandaat toe.' 

KONTICH 
DANSFEEST 

Volgende week zaterdag 19 
februari houdt de Vlaamse 
Kring in het parochiecentrum, 
Magdalenastr., haar jaarli jks 
bal. Een prima orkest, Ray 
Chadwick, een stemmige bar 
en een prachtige tombola, 
waarvoor u nog steeds 'n prijs
je kunt inleveren bij Luc Ser-
meus, Edgard Tinellaan 18. 

Kaarten te bekomen bij de 
bestuursleden, op ons sekreta
riaat, tel. 57.09.82 en in het lo - ' 
kaal Alcazar, tel. 57.13.52. Ieder
een is hartelijk welkom. 

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. 

MECHELEN (Arr.) 
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. 

MORTSEL 
CVP KELDERT VOER-MOTIE 

Door onze Mortselse VU-frak-
tie werd tijdens de gemeente
raadszitting van 31 januari 11., 
het s temmen van een motie 
voor het behoud van de Voer-
streek bij Limburg, ingebracht 
en sterk verdedigd. Resultaat : 
onontvankelijk verklaard met 
5 stemmen voor en 16 stemmen 
tegen (socialisten, P W - e r en 
de sinds enkele jaren Vlaamse 
(???) CVP-ers), waa i^an er 
zich buiten de gemeenteraads
zittingen natuurl i jk toch zo 
graag als Vlaming (zouden wil
len) voordoen. Arme Vlaamse 
CVP : 

NIJLEN 
FANFARE « KEMPENLAND » 

Hoe in deze hoek van de 
Kempen het Vlaams-nationa-
lisme groeit en bloeit wordt wel 
sterk aangetoond, naast de po
litieke suksessen, door de bloei
ende aktiviteit van de VU-fan-
fare en drumband « Kempen-
land ». De groep is gelokali
seerd te Nijlen maar muzikan
ten uit de streek van de « slij
pers » (Kessel, Nijlen, Herent-
out. Bevel, Lier, Konings-
hooikt, Berlaar, zelfs één uit 
Kasterlee) vormen de fanfare-
ploeg van meer dan 25 man en 
de drumband van 32 jongeren 
komt vooral uit Nijlen zelf. Uit 
de vele aktiviteiten van 1971 
een losse greep. Inhuldiging 
van onze VU-burgemeesters te 
Nijlen en Broechem. Vlagin-
huldiging en 11 juli-optocht te 
Herentout. Propagandatochten 
en verkiezingsuitstappen te 
Nijlen, Mol, Kasterlee, Itegem, 
Koningshooikt, Edegem. Ja tot 
op de zeedijk in Wenduine. De 
Voerstreekbetoging te Hasselt, 
en uitdelen van 200 leeuwen-
schilden in de Voerstreek zelf 
tonen dat de « Kempenmuzi
kanten » weten waarover het 
gaat en het op een simpatieke 
manier naar voor brengen. 

MUZIEKAVOND 
Zaterdag 26 februari te 19 u. 

stipt begint de muziekavond 
bedoelt als verbroedering met 
zeven andere muziekverenigin
gen uit de streek en als propa
ganda bij de VU-afdelingen die 
steeds beroep kunnen doen op 
te bevragen bij sekretaris Fr. 
ons muziekkorps. Voorwaarden 
Van Dessel, Zandvekenvelden 
15, Nijlen (03/828591) of bij 
voorzitter Leenaerts, Albertka-
naalstr. 28, Nijlen (03/828340) 
of bij de voorzitter van de 
drumband : Fr. Vercammen. 
Broechemse stwg 118, Nijlen, 
(03/828594). 

Daar wordt ook de reuze
tombola (40.000 fr. prijzen) ge
trokken waarvan de opbrengst 

moet dienen voor aankoop van 
uniformen en instrumenten. 
Vlaamsgezinden van heinde en 
verre, steun deze muziekgroep 
door uw aanwezigheid in de 
feestzaal van Hotel-Restaurant 
Nilania, Kesselsesteenweg te 
Nijlen op 26 februari. 

zoekerfjes 

Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant , Me-
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R168 

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

Tandtechnieker zoekt tandea-
technisch laborator iummater> 
aal te koop, moet in zeer goede 
staat zijn. Z.w. Van der Kleijo. 
Veiligheidsstr. 43 te 1040 Brus
sel (Koekelberg). Tel. na 19 U^ 
02/25.46.42. RIS 

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

Lezers « Wij » 20 % korting. 
Vakantie Costa-Brava, Playa 
De Aro : appar tement met 2 of 
3 slaapkamers, nog vrij : mei 
juni en sept. Iel. 03/717588. 

— R 18 

Ing. werktuigkunde Al , erva
ring als werkhuisleider (o.m. 
tijdstudie, planning, enz.), 35 j . , 
zou aan het werk willen in de 
omgeving Antwerpen-Meche-
len. Aanbiedingen : VU-sekre
tariaat, Voldersstraat 71, 1000 
Brussel. R 19 

Bediende vraagt werk, liefst 
Brusselse agglomeratie. Verta
ling : Frans-Nederlands, Duits, 
boekhouding. Schrijven soc. 
dienstbetoon De Berlangeer J., 
De Smet de Nayerlaan 158, Jet-
te. — R 20 

Bekwame kunst-litograaf, 37 j . , 
zoekt werk liefst omgeving 
Brussel of agglomeratie. Onno
dig zo niet vast en eerlijk werk. 
Schrijven De Berlangeer, De 
Smet de Nayerlaan 158, Brus^ 
sel (1090). ~ R 21 

Jongeman, A4, met ervaring, 
bediende - magazijnier, zoekt 
passende betrekking te Brussel, 
Antwerpen of Mechelen. Schrij
ven naar sen. W. Jorissen, 
Louisastr. 31, Mechelen, tel. 
015/43596. — R 22 

m 
Kernredaktie 
T. van Oversfraeten (eind-
red.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sokr.), M. van 
LIedekerka. 
Redaktle en publiciteit : 

Sylvaln Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 71 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Haifiaarlijks 200 fr. 
Driemaandelijks 105 fr. 
Sieunabonnem, (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voer het blad 
op prk. 1711.39 van « W U . , 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 
Verantw. uitgever M r F. Van
der Eist, Belzegemstraat 20 

Bruss«< 1120 
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MERKSEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Tengerieve van al onze leden 
en simpatisanten, en voor de 
ganse bevolking, zal iedere der
de donderdag van de maand, te 
beginnen vanaf donderdag 17 
februari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
volksvertegenwoordiger Hector 
Goemans zitting houden op het 
sekretariaat van de Volksunie 
Merksem, Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 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 Praetlei 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. 

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. 

PUURS 
NIEUWE AFDELING 

In januari werd de nieuwe 
VU-afdeling Puurs gesticht met 
volgend bestuur : voorz. : mevr. 
Frieda Hüwels-De Jonghe, Kat-
testr. 46, 2674 Oppuurs, tel. 03/ 
770436 ; sekr. : Frans Peeters, 
Nieuwstr. 93, 2670 Puurs ; pen-
ningm. : Paul Doms, V. Vergau-
wenstr. 1, 2670 Puurs ; org. : 
Achiel Weyns, Stationstr. 37, 
2670 Puurs, tel. 03''770279 ; 
prop. : Willy Meersmans, 
Dorpstr. 32, 2672 Liezele, tel. 
03/772083. 

De afdeling omvat de ge
meenten Puurs, Oppuurs en 
Liezele. Al diegenen die wen
sen mee te werken aan de ver
dere uitbouw van onze partij 
in onze gemeenten, zijn van 
harte welkom, en kunnen zich 
in verbinding stellen met één 
van de bestuursleden. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Burgemeester Karel Ver Ber
ne is iedere zaterdag van 10 tot 
12 u. op het gemeentehuis ter 
beschikking van de bevolking, 
voor besprekingen van gemeen
telijke aangelegenheid. 

Schepen Juul Hanssen is 
iedere donderdagavond van 18 
u. 30 tot 20 u. op het gemeente
huis aanwezig, om belangheb
bende te ontvangen. 
PLAATSELIJK NIEUWS 

Wegens het ontslag van ons 
jongste raadslid Kris Van Op
stal, heeft de heer A. Vermeyen 
op de gemeenteraad van zater
dag 22 januari de eed afgelegd 
als opvolgend raadslid. 

TURNHOUT 
VLAAMSE KRING 

Vrijdag 18 februari spreek
beurt over de « Voersfreek » 
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 mpt 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhulzen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

dia's ; Martens P., joernalist : 
Voerstreek en A-sociale taal-
dwang ; Bof f e R., schoolhoofd, 
een getuigenis uit de Voer
streek. 

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

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. 

WIJNEGEM 
FLOR GRAMMENS 

Dinsdag 22 februari a.s. te 20 
u. in het Vleminckhof, Markt
plein te Wijnegem, spreekt Flor 
Grammens over zijn plannen. 

15 are. Inlichtingen : Gemeente
huis Dworp, tel. 56.55.05. Of nog 
56.89.49 (De Greef) en 58.32.28 
(De Busscher). 

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 ! 

ATTENRODE-WEVER 
DANSAVOND 

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

HALLE 
VUJO 

De Vujo-kernen Halle en St. 
Pieters-Leeuw werden samen
gesmolten, en het te bewerken 
gebied uitgebreid tot alle om
liggende gemeenten. Tevens 
werd een nieuw bestuur samen
gesteld : voorz. : Jan Meclot ; 
sekr. : Bernard Beke ; onder-
voorz. : Wim Lauwaert, tevens 
penningm. Alle vroegere kern
bestuursleden van de beide ker
nen werden in het nieuwe be
stuur opgenomen, dat vast van 
plan is zich zo vlug mogelijk 
uit te breiden met mensen uit 
de omliggende gemeenten. Ook 
werd een uitgebreid actieplan 
besproken en vastgelegd, o.a. 
een Thé-Dansant (om zaad in 
het bakske te brengen), een 
gespreksavond, een minibeto
ging, enz. 

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. 

de verzekering tegen den gro
ten dorst », bij mevr. wed. De 
Maeght, rechtover de kerk te 
Eizeringen-Lennik. Iedereen 
van harte welkom. 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
ARR. RAAD 

Nadat de klassieke agenda 
van elke arr. raad, waarop o.a. 
gehandeld werd over de leden
hernieuwing, de financiële toe
stand, enz., en waar de heer P. 
Martens, hoofdredacteur van 
« Wij », over de problemen van 
ons blad en de abonnementen
slag sprak, werden volgende le
den in de arr. raad gekoöp-
teerd : Lillane Declercq, Emiel 
Van Wijmeersch, Frans Hou-
waert, Herman De Clercq, R. 
Muylaert en H. Mosselmans. 
Tevens werden de volgende bij
komende arr. bestuursleden 
verkozen en de volgende func
ties toebedeeld : arr. sekr. : Je-
room De Craen, Molenstr. 78, 
2921 Nieuwenrode ; org. : Her
man De Clercq, Stwg op Nino-
ve 105, 1670 Pepingen en ver-
antw. voor soc. dienstbetoon : 
Lode Pletinckx, 1700 Asse. Als 
bijkomend partijraadslid werd 
Frans Adang verkozen. Nadien 
werd een kort overzicht gege
ven van de werking van de pro-
vincieraadsfraktie door P. Pe
ters, van de toestand in de fe
deraties en van de politieke 
toestand op nationaal vlak door 
Lode Claes. Eugeen De Facq 
bracht als einde van de raads
vergadering hulde aan de uit
tredende arr. bestuursleden • 
W. Van Mieghem, J. De Ber
langeer en Fr. Adang 

BEWEGINGSWIJZER 
Van nu af moeten alle be

richten voor de bewegingswij
zer (uiterlijk tegen de zater
dag), tesamen met alle recht
streekse correspondentie gezon
den worden naar de nieuwe 
arr. sekretaris : Jeroom De 
Craen. Molenstraat 78 te 2921 
Nieuwenrode, tel. 015/712.40. 

Alle normale briefwisseling, 
zoals leden, afdelingsverslagen, 
enz. worden verder naar het 
arr. sekretariaat , Kongresstr. 
53 te 1000 Brussel gezonden. 

DWORP 
GRONDBELEID 

Volksunie Dworp voert een 
aktief Vlaams grondbeleid. 
Dworp is nu nog een Vlaamse 
oase in de verfranste woestijn. 
15 km van Brussel. Kom kijken 
en er wonen. Bouwgronden 8 -

oost-ylaanderen 

MUIZEN 
EERSTE VU-BAL 

Heeft plaats op zaterdag 4 
maart e.k. in de zaal « Eldora
do », Leuvensestwg 312 te Mui
zen bij Mechelen. Orkest « The 
Lords ». Wij hopen veel vrien
den die avond te mogen ver
welkomen. 

OVERIJSE-HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Aangezien het aantal leden 
van de Vlaamse Ziekenkas bij
na elke dag toeneemt, vooral te 
Jezus-Eik, is de plaatselijke af
gevaardigde reeds verplicht zit-
dagen te organiseren. De eerste 
zitdag heeft plaats op maandag 
28 februari van 19 u. 30 tot 20 
u. 30 in het drankhuis Luksem-
burg, stwg op Brussel 667 te 
Jezus-Eik. De leden van de VU 
die nog niet aangesloten zijn 
worden die avond verwacht om 
alle formaliteiten in orde te 
brengen. 

LEDENWERVING 
Vorige week kondigden we 

aan dat de werving van 50 nieu
we leden in ons bereik lag. In
tussen is dit getal reeds be
reikt. Recht naar de 75... om zo 
100 te bereiken ! Voor deze 
prachtprestatie is het zeker on
ze plicht federatieschepen Mar
cel De Broyer en voorzitter 
Marcel Dominet te feliciteren. 
Bezorg nog vele adressen aan 
de twee Marcellen, of maak 
zelf enkele leden, zodat onze af
deling uitgroeit tot een sterk 
geheel. 

ZETDUIVELTJE 
Vorige week deden we een 

oproep om publiciteit te plaat
sen op het tweemaandelijks 
pamflet dat zal verspreid wor
den in elke brievenbus van 
Óverijse en Hoeilaart. Het zet-
duiveltje speelde ons parten ! 
Reeds vanaf 300 fr. kunt u een 
ruimte krijgen, evenwel niet op 
900 eksemplaren, maar op 9000. 
Is dit geen buitenkansje ? Mis
schien zijn er lezers die deze 
aanbieding kunnen melden aan 
een bevriende handelszaak of 
simpatisant. Antwoord op tel. 
02/57.17 85 (M. Dominet, voor
zitter) 

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 gecoml^ineerd 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. 

AFDELINGSBAL 

Onze afdeling houdt haar 2de 
afdelingsbal op zaterdag 18 
maart in de zaal « De Jongen 
Deken », Rink te St. Pieters-
Leeuw. Orkest : « The happy 
Band » met Benny Frank en 
Sophie en met Discobar. Wij 
verwachten alle vrienden en 
sympathisanten van de omge
ving. 

TERALFENE 
BAKSCHIETING 

Onze jonge afdeling richt op 
zaterdag 4 maart vanaf 19 u. en 
zondag 5 maart vanaf 10 u. in 
het lokaal « De Hoppebloem », 
Daalstraat 8, Teralfene een gro
te bakschieting in. Men zal er 
kunnen dingen naar panklare 
kippen en een speciale prijs, 
een levensgrote boerenhesp, ge
schonken door de lokaalhouder. 

TERVUREN (Fed.) 
OVERWINNINGSBAL 

Hebt u al een kaart voor de 
overwinningsfuif op zaterdag 
19 februari ? U zult er noch
tans zijn ! Vanaf 20 u. 30 te 
Hoeilaart in de zaal St. Cle
mens, samen met Nicole Josy, 
Hugo Sigal, het Ron Davis-seks-
tet en enkele Gogo-meisjes. 

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 
•"ebruari. 

}AL 
Het afdelingsbal zal plaats 

hebben op 4 maart m Houtem. 

ST. KATARINA-LOMBEEK 
HAANTJESKERMIS 

Zaterdag 26 (18 u.), zondag 
27 (12 u.) en maandag 28 fe
bruari (18 u.) : grote haantjes-
kermis in de zaal Uilenspiegel 
met als hoofdschotel Waalse 
haantjes in Franse saus en Brit
se haantjes in Ierse drank. Het 
wordt een uiterst verzorgd gas
tronomisch festijn Iedereen is 
welkom 

ST. KWINTENS-LENNIK 
MOSSELFESTIJN 

Zaterdag 26 (18 u.), zondag 
27 (12 u.) en maandag 28 febru
ari (18 u.) in het estaminet «In 

_ • Vlamingen, 
I W W l "^^^9 GRATIS ADVIES 
^ i J voor uw hypotheek-
X i ^ leningen (Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 fot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons ' 

OPROEP TOT 
VU-AFDELINGEN 

Is een VU-afdeling, die in 
8 maanden tijd 3 verkie
zingskampanjes moet voe
ren, te benijden of te bekla
gen ? Het is een twistpunt ! 
Maar dat het voor ons een 
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 zetels op 21 
(tegen 1 op 7 + 11 + 13 = 31 
in 1963). Op 22/12/71 werden 
deze verkiezingen nietig 
verklaard door de Raad van 
State. 

Intussen hadden de parle
mentsverkiezingen van 7 no
vember '71 in ons arr. 1 
rechtstreeks verkozen VU-
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 gewikkeld 
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 139635 
van Kredietbank Dender-
monde (voor VU - Gr. D.). 

AALST (Arr.) 
VRAGENLIJST 
DIENSTBETOON 

Van de afdelingen Haaltert, 
Dender-West en Burst-Bam-
brugge-Ressegem ontvingen we 
eveneens de vragenlijst voor 
sociaal dienstbetoon. Mogen we 
de overigen vragen dit ook te 
willen doen ? 

OVERLIJDEN 
Te Aalst overleed de heer Jo-

ris Vansteenland, geboren te St. 
Joris aan de IJzer op 2 februari 

' 1R99. weduwnaar van mevr. 
. Magda Vereecke, echtgenoot 
I van mevrouw Georgina Ver-
' eecke. De begrafenis had plaats 

dinsdag jl. Aan de achtbare na-
I bestaanden bieden we onze op

rechte deelneming aan. 
WEERDE 
4e VU-BAL 

Op zaterdag 29 april m de 
zaal « Flora », Dorpstraat te 
Weerde 

versterk 
de krachf 

van de leeuw ! 
met « wij » 

RIJSCHOOL FERD. VERBIEST 
Leopold ll-laan 194 

1080 Molenbeek • Brussel 
Tel. 26.85.94 

HET VEELZIJDIG 
VERKEERSINSTITUUT 

1 Volgende wogkodekursussen, 
• geldig voor het rlibewljs ver

volgen op 28 FEBRUARI (namiddag-
lessen) en op 17 FEBRUARI (avond
lessen). 

2 Rijlessen : elke dag op af-
<• spraak. Keuze uit verschillen

de leswagens : Simca, Taunus, VW. 

3 Auto-techniek voor beginner» : 
• z e s zaterdagvoormiddagen. 

Aanvang op 19 FEBRUARI 1972. 
Tijdig inschrijven ! 

- ^ E 
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DENDERLEEUW 
OVERLIJDEN 

Op 6 februari overleed op 89-
jarige leeftijd Karel Lodewijk 
De Bruyn, oud-burgemeester 
van Denderleeuw en provinci
aal raadslid, lid van Broeder
band. De begrafenis gaat door 
vandaag 12 februari om 10 u. 30 
in de kerk van Huisegem-Den-
derleeuw. Met Karel Lodewijk 
De Bruyn verdwijnt de oudste 
Daensist uit het Denderleeuw-
se. 

DE KLINGE 
FINANCIES 

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

EREMBODEGEM 
NACHTBAL 

Op zaterdag 4 maart e.k. in 
de zaal « Animo ». Orkest : De 
Gensters. Inkomprijs : 50 fr. 
Kaarten bij de bestuursleden. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

Zondag 12 maar t om 15 u. 
gaat de arr. kaderdag door in 
de benedenzaal van het Vlaams 
Huis Roeland, Korte Kruisstr. 
3 te Gent. De agenda voorziet 
o.a. : analyse verkiezingsuitsla
gen nationaal door een lid van 
het Parti jbestuur ; analyse ver-
kiezingsuislagen arr. door ir. 
G. Deroo en politieke toestand 
door volksvert. ' F. Baert. Alle 
kaderleden en geïnterresseer-
den moeten beslist deze dag 
vrijhouden. 

GENT 
SNEYSSENSKRING 

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

HEUSDEN 
DANSFEEST 

Het jaarlijks dansfeest van 
Volksunie Heusden heeft plaats 
op zaterdag 25 maart in het 
Stekkershof, Laarnebaan 49 te 
Heusden. Noteer nu reeds die 
datum in uw agenda. De voor
verkoop der kaarten start van
af vandaag. 

GESLAAGDE FILM DIA 
SONORAMA 

Vorige week vrijdag had in 
het Stekkershof een geslaagde 
Film Dia Sonodama op 3 scher
men plaats gepresenteerd door 
de Gentse exploratoren Agnes 
Boxtale en Raf Buysse. Deze 
kulturele manifestatie werd in
gericht door verschillende kul
turele verenigingen uit Heus
den. Meer dan 100 kijklustigen 
vulden het stemmige zaaltje en 
waren vol lof over deze origi
nele avond. 

BESTUURSVERGADERING 

Maandag 14 februari te 20 u. 
30 m de Nederbroekstraat 1 te 
Heusden. Leden behorende tot 
de werkgroep, worden ook uit
genodigd. 

KRUIBEKE 
LEDENVERGADERING 

Vonge week hield de afde
ling een flink bijgewoonde le
denvergadering. Spreker was 
senator Hektor De Bruyne. Al
hoewel lijsttrekker voor de Se
naat te Antwerpen voelt deze 
gewezen Kruibekenaar zich bij 
ons nog best thuis. 

LEDEN EN ABONNEES 

De hernieuwing der lidmaat-
schapskaarten is achter de rug. 
Er werden reeds meer dan 20 
nieuwe leden ingeschreven en 
10 nieuwe abonnees op « Wij » 
bijgewonnen. De werving gaat 
voort. 

PROFICIAT 

Vrouwe Fortuna was Kruibe-
ke gunstig. De hoofdprijs van 
de tombola, ©en auto Ford Es
cort werd gewonnen door 
Achiel Van Goeye. Modest De 
Bie won een schrijfmachine en 
ook het lot waarmee de kleu-
ren-TV werd gewonnen werd 
door de afdeling verkocht, maar 
^ing naar Rik Van den Bosch 
in Tielrode. 

BAL 
Ons halfvastenbal — ver

kleed en onverkleed — gaal 
door op zaterdag 4 maar t in 
zaal Rubens, Broekdam-Zuid. 
Orkest : The Sfinkx. Aanvang 
te 20 u. 

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 Flormanic, 
Gemeenteplein. Orkest « The 
Mardix ». 

OVERBOELARE 
GERAARDSBERGEN 
BAL 

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

SCHOONAARDE 
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. AMANDSBERG 
OVER BRUSSEL 

Op maandag 20 maar t e.k. 
om 20 u. komt senator Lode 
Claes spreken over « Brussel 
en zijn problematiek » in de 
feestzaal van café « Drie Ko
ningen », Antwerpse steenweg 
91 te St. Amandsberg. De spre
ker en de aard van het onder
werp waarborgen een interes
sante avond. 
STREEKBLAD 

Het zesde nummer (8 blad
zijden) werd zopas gebust in de 
9000 bussen van onze gemeente. 
Aldus wordt in de gemeente de 
nodige informatie verstrekt 
over het CVP-BSP-college 
evenals over de nationale poli
tiek. Hel bestuur van de afde
ling doet een dringend beroep 
op alle leden en simpatisanten 
om een financiële bijdrage te 
leveren op postgiro 660 van de 
Kredietbank te St. Amands
berg voor rekening nr. 53772 
van Volksunie St. Amandsberg. 

WAARSCHOOT - SLEIDINGE 
FLANDRIA MEETJESLAND 

Dinsdag 15 februari te 20 u. 
in « De Nieuwe Reizigers », 
Stationsstr. 109, voorlichtings
vergadering over de stichting 
van ziekenfonds Flandria Meet-
jesland. 
TENTOONSTELLING 
G. GEIRNAERT 

In de zaal Kwalidra, Mimosa-
str. 195, Gent (dichtbij Van Be
verenplein). Van 19 tot 28 fe
bruari. Opening zaterdag 19 fe
bruari te 17 u. Inleider : F. Van 
Holderbeke. Vrienden uit Gent, 
Mariakerke, enz. hartelijk wel
kom. 
OFFENSIEF SLEIDINGE 

Op zondagvoormiddig 20 fe
bruari, werftocht met « Wij ». 
Bestuursleden en dames zijn 
vast van de parti j . Nieuwe me
dewerkers welkom. Start te 
Waarschoot-Dorp om 10 u. Slei-
dinge-Dorp : 10 u. 15. 

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, vidllen uitgeven kunnen 
onder goede voorwaarden te
recht bij Rotatyp, de drukkerij 
van « WIJ ». Wij beschikkesn 
over vier bladformaten in ro
tatiepers. Vraag eens inlichti»-
gen : tel. 02/28.45.22. 

west-vlaanderen 

BRUGGE (Arr.) 

START VAN DE VLAAMSE 
SPORTVERENIGING 

De Vlaamse Sportvereniging, 
met zetel in het Breydelhof, J. 
Suvéestr. 2, Brugge, en waarbij 
alle sportieve dames en juffrou
wen welkom zijn heeft na de 
vergadering van 24 januari het 
programma voorlopig als volgt 
samengesteld : 1. Zwemmen : 
iedere donderdagavond van 20 
tot 21 u. in Interbad, Malesteen-
weg St. Kruis. Ieder Tian vrij 
met eigen kaart zwemmen ; 2. 
Volley-Bal : iedere dinsdagna
middag van 14 tot 15 u. in de 
Koude Keuken, Sporthalle te 
St. Andries. ledere woensdag
avond van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
in de Sporthalle van Mariawen
de, Boogschutterslaan te St. 
Kruis : 3. Turnen : ledere maan
dagavond van 20 u. 30 tot 21 u, 
30 in de turnzaal van Maria
wende, Pastoriestraat te St. 
Kruis. 

Nieuwe leden kunnen zich 
voor inschrijving wenden tot 
het Breydelhof of tot mevr. M. 
Th. Leys-Van Hoorickx, Mani-
tobalaan 5 te St. Andries. 

lEPEB (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. 

KORTEMARK HANDZAME 
ZARREN-WERKEN 

BLASIUSBAL 
Hedenavond 12 februari orga

niseren onze beide afdelingen 
gezamenlijk een groot «Blasius-
Bal» in de feestzaak Casino (bij 
Georges Despienter) in de Sta
tionsstraat te Handzame. Or
kest « The Steenlands Band ». 
Toegang 50 fr. We verwachten 
vele vrienden van het gehele 
arrondissement. 

KORTRIJK 
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 Reynaertstraat te 
Kortrijk 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 ». 

LEDEGEM-DADIZELE 
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. 

MIDDELKERKE 
AFDELINGSBAL 

Op zaterdag 19 februari vindt 
in de zaal « Ter Duinen » de 
trekking plaats van de grote 
tombola ten bate van de sociale 
werken van -d* Volksunie. Ter 
afwisseling dans en bal. Ta-ek-
king om 23 -u. Toegang : 20 te. 

MENEN 

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. 

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, iji de St. Mi-
chielszaal, St. Michielsstr. te 
Roeselare. 

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

VARSENARE 

BAL VAN DE VLAAMSE 
KRING 

Zaterda^i 26 februari richt de 
Vlaamse Kring van Varsenare 
een bal in, in de zaal Alberta, 
om 20 u. Orkest «The Rangersj). 
Opbrengst ten gunste van de 
nieuwe afdeling Varsenare die 
eerlangs za.1 opgericht worden. 

medegedeeld 
welsprekendheid 

Het Insti 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 het 
Vlaamse 1 nd 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. 

hoe leiding geven ? 

Intermedium organiseert van 
7 tot 10 maar t e.k. te Diegem 
een residentiële cursus onder 
l^et thema « Hoe leiding ge
ven ? ». Deze kursus is bedoeld 
voor mensen uit bedrijven die 
leiding moeten geven, ongeacht 
het niveau, voor leiders van so
ciale organisaties en kulturele 
verenigingen, voor direktiea 
van scholen, e.d. 

Op het programma staan en
kele teoretische benaderingen, 
o.m. stijlen van leiding geven, 
een Oosterse visie op het lei
ding geven, wat is een doelma
tig leiderschap ? Daarnaast zal 

10e vlaamse boekenbeurs, 

Van woensdag 23 februari 
tot en met vrijdag 3 maar t 
wordt in de tentoonstellingsza
len van het Centraal Station te 
Brussel voor de 10e maal een 
« Vlaamse Boekenbeurs » geor
ganiseerd-

Een 10 jaar geleden moei
zaam gestart initiatief heeft 
hiermee zijn leefbaarheid be
wezen (en de verdiensten hier
van komen in hoge mate toe 
aan een handvol nederlandsta-
lige te Brussel gevestigde 
boekhandels en aan de ca. 50 
uitgevers en importeurs die de 
manifestatie de hele tijd mo
gelijk hebben gemaakt) en ver
mocht het, een publiek aan te 
trekken dat van lO.OOO tot ca. 
40.00* belangstellenden geste
gen is. 

er hoofdzakelijk praktisch wor
den gewerkt d.m.v. oefeningen, 
individuele opdrachten, rollen
spel, cases en groepswerk. Ook 
aan het aspect efficiënt verga
deren wordt aandacht besteed. 

Deze cursus wordt geleid 
door G.M. 'Simmermans, psy
choloog uil Nijmegen ; Anita 
Vermeulen, verantwoordelijke 
van een communicatiegroep en 
Simone Van Haegendoren, ge
delegeerd-beheerder van Inter
medium. 

Uitvoerige inlichtingen bij 
Intermedium, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee. Tel. : 
016/245.45. 

kamperen in limburg 

Jeugdgroepen die bivak-mo-
gelijkheden zoeken bij bossen 
en groen en velden kunnen te
recht bij « Bivak Houteveld », 
(Vlaams-nationale familie J . 
Houben), Opoeteren (Kempens 
plateau) . Kampeer gebouwen 
voor 70 of 2 X 30 personen, 
eveneens kampeer ter re inen ter 
beschikking. 

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 starten 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 titel « Vlot 
zijn kan men leren ». Het pro
gramma voorziet discussies en 
vooral veel prakti jk rond com
municatie en uitdrukkingsvaar
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 Intermedium, 
Guido Gezellelaan 63, 3030 He
verlee, lel. 016/245.45. 

TENTOONSTELLING TE 
ZWEVEGEM 

De BMZ, Koutermanstraat , 
Zwevegem, nodigt iedereen uit 
om te komen kijken naar de 
tentoonstelling van Pappyn & 
Tsjokke die schilderijen, teke
ningen, beeldhouwwerken en 
poëzie tentoonstellen in de 
BMZ, Koutermanstraat , Zweve
gem. 

Zondag 13 februari : van 10 
tot 12 u. en van 15 tol 20 u. 
Vrijdag 18 februari : van 19 tot 
21 u. Zaterdag 19 en zondag 20 
februari : van 10 tot 12 u. en 
van 15 tot 20 u. En dit alles met 
een denderende geluidsmon
tage. 

brussel 

Dit jaar wordt de « zilveren » 
Brusselse Boekenbeurs gehou
den in het kader van het « In
ternationaal Unesco-jaar van 
het Boek » en dient zij één van 
de doelstellingen van dit «J'aar» 
door brede lagen van een 
uiterst divers publiek voor 
boeken te interesseren. 

De toegang tot de tentoon
stellingszalen van het Centraal 
Station is vrij (alle dagen tus
sen woensdag 23 februari en 3 
maart , van 10 tot 19 uur ) . 

— Wie geen spoorabonne-
ment of spoorkaartje heeft : 
aan de controleposten onder
aan de t rap die naar de perrons 
leidt krijgt men gratis-toe-
gangskaartjes voor deze Boe
kenbeurs. 



WU - 12-2-72 23 

verdeelt u ook maandelijks 
uw salaris *'in hoopjes"??? 
koe zorgvu ld ig U ' t ook p lant .. hoe meer U ook t racht te sparen . . . nooi t zal U hét resultaat bereiken van onze k l ien t die ; 

in ' 60 een bouwopdracht gaf voor 437.500 F 

h i j betaalde d i t met 

I n '71 verkochten w i j voor hem dezelfde won ing aan 

h i j betaalde terug aan lening 

MEERWAARDE 

KENT U EEN BETERE 

5 0 . 0 0 0 F kontanten 

3 5 0 . 0 0 0 F lening 

O /.jUU r premie 

1.025.000 F 

200.000 F 

825.000 F 

BELEGGING ??? 

Ook deze pracht ige v i l la zal U hetzel fde resultaat geven. Gebouwd voor morgen .. in '82 nog modern aangepast en zo goed als 
n ieuw ! ! Gewaarborgd ! ! 

De huidige bouwprijs =: slechts 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 

Winterslagstraat 22 

Tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselstraat 33 

Tel. 016/335.37 

600 arbeiders... 

B O N 
N/\AM: 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villa-
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u. 

Handtekening 

1001 mogelijkheden 



brasser viert karnaval 

vriendschap 
Soms probeer ik de vrienden te tellen die ik 

sinds mijn kinderjaren al heb gehad. Mijn huis 
zou te klein zijn om ze eens allen samen op een 
fuifje te kunnen ontbieden, ik geloof dat ik daar
voor iets als het Brusselse congressenpaleis zou 
nodig hebben. Ook de installatie van het congres
senpaleis zou flink te pas komen, de simultaanver
taling bijvoorbeeld, want we zouden vaststellen 
dat wij mettertijd allen een andere taal zijn gaan 
spreken. 

Waar haalt men zoveel vrienden uit ? Als kind 
heb je vriendjes en als jongen heb je andere. Als 
je studeert brengt elke wisseling van studierich
ting een verlies en een winst van vriendschappen 
mee. En zo gaat dat dan maar verder : je slaat de 
poort van je laatste school zelf-verzekerd achter je 
dicht en je duikelt meteen onder in het ontspan-
ningsleven der volwassenen, je gaat vrijen in 
vooralsnog onbekende milieus, je werkt als be
diende nu eens hier dan weer elders, ineens ga je 
weer studeren, je huwt, je verandert driemaal van 
woonplaats, je komt in het bestuur van een vereni
ging en van daaioiit in nog een en nadien nog in 
vijf andere. Overal duiken nieuwe gezichten op, 
nieuwe harten, nieuwe karakters die de vorige in 
je gemoed verdringen, want je bent er de man niet 
naar om achterom te kijken. En tenslotte zijn er 
ook de vrienden uit de honderden boeken die je 

hebt gelezen, de mensen wiens leven zo hard op 
het jouwe gelijkt dat ze precies naast jou onder 
de leeslamp blijven zitten terwijl je de laatste re
gels aan het lezen bent in het boek waarin zij 
eeuwig bijven verder leven. 

Ach, denk ik soms, iemand zonder boeken heeft 
te weinig blijvende vrienden en is misschien een 
eenzaam mens. Met een vriend uit een boek praat 
je altijd onder vier ogen zodat je eigenlijk heel 
veel woorden als onrijpe vruchten mag uitspreken 
zonder het risico je openbaar belachelijk te ma
ken. Bij zo een vriend geniet je het rijke comfort 
van de echte vriendschap.: hij is graag bij jou zo
lang jij graag bij hem bent, hij vergeet wat jezelf 
nooit wilde onthouden, hij onthoudt wat jij niet 
kan vergeten, hij is de onzichtbare die tegen je 
glas komt tikken als je eenzaam en alleen bent en 
wil gaan drinken uit verveling. 

Vind je zulke vrienden niet in een boek, je vindt 
ze zeker langs het boek. De Amerikanen die altijd 
een lengte op ons vooruit liggen, hadden dat na
tuurlijk weer eens éérst begrepen. Eerst lieten 
zij Dale Carnegie het reddende « Hoe maak ik 
vrienden en leef ik gelukkig ? » schrijven, nadien 
gingen zij het met miljoenen lezen. Dat ze hiervoor 
met miljoenen present waren bewijst hoe ellendig 
het ginder tussen New York en Chicago gesteld 
moet zijn. Want zowel de. Fransen als de Duitsers 

hebben hun Dale Carnegie gehad, ze heetten Pau-
chet en Adler, maar ze waren lang niet zo dom te 
zeggen dat zij hun boek hadden geschreven omdat 
in hun land miljoenen met een lantaarn in de hand 
liepen te zoeken naar een boek waarmee zij in één 
klap vriendschap en geluk in hun netten willen 
vangen. Maar de Amerikanen geven graag toe dat 
zij tegelijk naïef en schaamteloos zijn, hoofdzaak 
is voor hen het succes. En succes hebben zij met 
hun Dale Carnegie. Een gehate fabrieksdirecteur 
las het boek en werd nadien door iedereen zeer 
geliefd. En hij maakte nog grotere winsten ook. 
Tientallen arbeiders stonden op het lijstje der af
dankingen, zij kregen plots promotie en een veel 
hoger salaris. Alleen maar omdat hun baas dat 
boek van Carnegie had gelezen ? Neen, zij zelf had
den het ook gelezen en hierdoor geleerd hoe zij de 
vriend van hun baas konden worden en die vriend
schap omzetten in klinkende munt. Het moge nu 
zakelijke aanpak of corruptie heten, zoiets moet 
men in elk geval van de Amerikanen leren. 

Maar, van mijn verre en ingebeelde Amerikaanse 
reis terugkerend naar mijn eigen Vlaamse boeken, 
zit ik te mijmeren over het lot van zij die de boe
ken schrijven : het zijn rusteloze zoekers die zon
der vrienden blijven. 

frang-jos verdoodt 


