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wij willen er zelf over beslissen ! 
De Waalse Economische Raad heeft deze week nog maar 

*eens een zeciehulletin kunnen publiceren : opnieuw krijc/t 
Wallwiië een extra-miljard ten geschenke van de staat om
dat te Zeehrugge een aantal openbare werken worden uit
gevoerd. « Compensatie » noemen ze dat ! Daarm.ee wordt 
de ellendige traditie voortgezet waarmee de vorige rege-
ring-Eyskens begon. Als dit dubieuse principe wordt door
getrokken dan zal straks voor elk stukje loeg dat in Vlaan
deren lüordt aangelegd, voor elke bruq. voor om het even 
welke openbare investering een gelijkaardig bedrag uit de 
staatskas aan de veeleisende Walen moeten worden ge
schonken. Het omgekeerde geh'e^trt echter nooit ! 

Er is een tijd geweest dat Vlaanderen het arme broertje 
was in deze staat. Van enige « compensatie » is toen nooit 
sprake geweest. Integendeel, Vlaanderen moest ook toen 
méér opdraaien dan het zoveel welvarender Wallonië. Op 
hzt derde Waalse congres (7 juli 1912) bewees de Vervierse 
advokaat De Miomandre dat de Vlamingen tussen 1840 en 
1909 zomaar eventjes 1 miljard 900 miljoen goudfrank méér 
aan belastingen betaalden dan de Walen. Omgezet in de 
huidige munt komt dit oiigeveer neer op een bedrag van 
190 miljard jrank ! We zijn bovendien nog niet vergeten 
dat het jarenlang traditie was bij het afsluiten van handels-
verdrag'en met het buitenland in de allereerste plaats reke
ning te houden met de belangen van de Waalse grootindus
trie. 

Nu het tij enigszins is gekeerd in het voordeel van de 
Vlamiiigen loorden de oude uitbuitingstradities ongestoord 
voortgezet. De Vlamingen mogen verder het leeuwenaan
deel leveren van de diverse vormden van belasting, maar het 
verwende Wallonië krijgt het leeuwenaandeel van wat door 
de staat besteed loordt Denken loii maar aan de> miljarden
injectie irj de veroordeelde Waalse mijnen en aantal jaren 
terug, aan het stelselmatig afleiden van gioi'e bedrijven 
naar Wallonië, aan het vele geld dat verspild werd aan 
onrendabele bedrijven en aan on-economische openbare 
werken in Wallonië als daar bijvoorbeeld zijn . de « route 
de Wallonië », het hellend vlak van Ronquières, enzomeer. 
Om maar niet te spreken van het berucht>e « pariteitsbegin
sel » dat aan de Walen (33 % van de Belgische bevolking) 
steeds minstens evenveel waarborgt als aan de Vlaamse 
meerderheid in dit land. 

Wij zullen tijdens deze legislatuur weer brutale vormen 
van bevoordeliging van Wallonië kunnen meemaken, loant 
de economisclve sleutelposities in de regering zijn in handen 
van mensen die Vlaanderen niet in het hart dragen. Onze 
probleemgebieden (de Westhoek, Limburg, het Oudenaard
se, Ronse-Geraardsbergen, de Denderstreek...) zullen weer 
eens mogen wachten. Onze pendelaars en ons stijg'end aan
tal werklozen tellen nauwelijks mee. 

Kijk wij zijn geen vrekken die het allemaal tJoor zich 
alleen willen. Maar wij zijn die Belgische « ontwikkelings
hulp » die steeds in dezelfde richting gaat hardstikke beu. 
Wij aanvaarden het niet dat Vlaanderen als melkkoe blijft 
fungeren. Wij willen het eigen geld in de eerste plaats voor 
eigen volk kunnen gebruiken. En loij zijn bereid Wallonië 
bij te springen in zijn moeilijkheden, maar dan willen loij 
daar liefst zelf over beslissen, en niet steeds weer de Brus
sels voogden in onze plaats. Het federalisme moet dit mo
gelijk maken. 

Paul Martens. 

oproep tot alle kaderleden en 
mandatarissen van ne volksunie 
9n de loop van maart en april zullen In de 17 arrondisse
menten belangrijke kaderdagen worden gehouden. Op 
deze eerste algemene kaderbijeenkomst (per arrondisse
ment ) sinds de jongste verkiezingen mag niemand ontbre
ken die in de partij enige functie vervult. Maak hoe dan 
ook de datum vrij waarop uw arrondissementele kaderdag 
zal plaats hebben. 
Op het programma : een analyse van de nationale ver
kiezingsuitslagen door een afgevaardigde van het Partij
bestuur, een analyse van de arrondissementele verkie
zingsuitslag door een vertegenwoordiger van het arron
dissement, ten slotte : opdracht en taken van de VU op 
korte en langere termijn. 
In een aantal arrondissementen ligt de datum al vast : 
Gent-Eekio op 12 maart ; leper op 17 maart ; Antwerpen, 
Mechelen, St. Niklaas en Tongeren-Maaseik op 18 maart ; 
Brugge, Dendermonde en Kortrijk op 25 maart ; en Leu
ven op 26 maart. Elk kaderiid en mandataris wordt nog 
persoonlijk verwittigd van plaats en uur door zijn arron-
dissementsbestuur. in de overige arrondissementen zal de 
datum weldra bepaald worden. 

onrechtvaardige « traditie » wordt voortgezet 

de miljarden van de staat 
stromen weer naar wallonië 
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Ergens in een klein hoekje op bladzijde zes bracht «De Stan
daard » in 10 lijnen het bericht dat de Waalse vice-premier Cools, 
in gezelschap van de Waalse staatssekretarissen Califice en Close 
en van de franstalige Brusselaar Simonet (minister van Econo
mische ZakMi) te Namen een miljard frank overheidsgeld is gaan 
beloven aan de Waalse Economische Raad. Een miljard dat be
schouwd wordt als een « compensatie » voor de werken die in de 
haven van Zeehrugge worden uitgevoerd. 

Ander Vlaamse kranten besteedden meer aandacht aan dit be
richt, en gaven er ook de nodige commentaren bij. Ondanks de 
geruststellende verklaringen die eerste-minister Eyskens vorig 
jaar aflegde na»r aanleiding van interpellaties over dit onrecht
vaardig systeem van « compensaties » ten voordele van Wallonië 
wordt de onverdedigbare tradit ie voortgezet. Eyskens zegde toen 
zelf dat dergelijke « compensaties » uit den boze zijn en dat bij
voorbeeld de werken die in de Zeebrugse haven worden uitge
voerd eveneens ten goede komen aan de Waalse economie. Het is 
niet de eerste keer dat wij kunnen vaststellen dat er tussen de 
woorden en daden van eerste-minister Eyskens een hemelsbreed 
verschil is. 

De W a a l s e Economische 
Raad heeft deze nieuwe toe
zegging van een compensatie
miljard met veel trompetge
schal als een zoveelste « over-
wmning » aangekondigd. Een 
« overwinning », die eigenlijk 
al dateert van vorig jaar, want 
toen ook kreeg Wallonië al een 
miljard als « compensatie » 
voor de werken te Zeehrugge. 
En als de Vlaamse parlements
leden zich niet als één man 
zullen gaan opstellen tegen 
dergelijke compensatie-regelin
gen — steeds uitsluitend ten 
voordele van Wallonië — zal 
Wallonië elk jaar zo'n miljard 
extra in de schoot geworpen 
krijgen zolang de werken aan 
de Zeebrugse haven duren. 

In de jongste « Revue du 
Conseil Economique Wallon » 
wordt het bewijs geleverd dat 
het trouwens daarbij niet 
blijft. « Dank zij de aktie van 
de W.E.R. kreeg Wallonië twee 
miljard supplementaire kredie
ten » zo schrijft het blad. Het 
is voor een Vlaamse lezer erg 
leerrijk dit Waalse triomf-pro-
za even onder ogen te nemen. 
Wij vertalen vrij : 

« Wij hebben in de twee vo
rige afleveringen van deze Re

vue onze lezers onderhouden 
over de stand der besprekingen 
welke de W.E.R. met de rege
ring voerde over wat men 
overeengekomen is te noemen 
« de parallele en compensatoi-
r e kredieten ». Het ging erom 
voor Wallonië enerzijds een 
gelijkwaardig bedrag te beko
men als wat bijkomend voor de 
uitbreidingswerken in de ha
ven van Zeehrugge werd uit
getrokken, en anderzijds te 

bedingen dat een speciale in
spanning zou worden gedaan 
ten gerieve van de provincies 
Namen en Luxemburg omdat 
de beloofde deeltjesversneller 
te Focant er niet is gekomen. 

De W a a l s e Economische 
Raad heeft op beide vlakken 
volledige voldoening bekomen. 
In totaal zullen 2.103,5 miljoen 
frank door de Staat in Wallo
nië worden geïnvesteerd, bo
ven de bedragen die reeds in 
de diverse budgetten waren 
voorzien. 

In zijn zitting van 30 juli 
1971 heeft de ministerraad in
derdaad besloten in de vorm 
van « parallele kredieten w 
433,5 miljoen extra toe te ken
nen voor de wegen, 265 miljoen 
voor waterwerken, 242 miljoen 
voor industriële zones en 59,5 
miljoen voor de toeristische 
uitrusting. Samen precies 1 
miljard. 

Aan de andere kant heeft het 
Ministerieel Komitee voor Eco
nomische en Sociale Coördina
tie tijdens zijn zittingen van 22 
september en 2 november 1971 
besloten, in de vorm van «com-
pensatoir krediet» en in het ka
der van het artikel 600.1.A van 
het budget van het ministerie 
van Economische Zaken, in to
taal 1,1 miljard frank te beste
den asn de verwezenlijking 
van het programma dat onze 
instanties hadden voorgesteld 

Dit is dus in totaal een sup
plement van méér dan 2 mil
jard frank dat nog dit jaar in 
Wallonië zal besteed worden 
aan verwezenlijkingen van 
verschillende aard, welke tot 
nogtoe niet geprogrammeerd 
waren ». En het tijdschrift 
gee Et dan een gedetailleerde 
opsomming van de verschillen
de objekten die van het bijko
mende staatsmanna zullen ge
nieten. 

Voor commentaar op dezfl 
gang van zaken, lees het stuk 
« wij willen er zelf over be< 
slissen » hiernaast. 

Wil de CVP nog meer toegeven? 
Als men zijn oor te luisteren legt in CVP-kringen, dan staat men 

vaak versteld. In alle ernst hoort men daar beweren dat men nog 
meer moet toegeven, dat het best is Brussel volledig prijs te geven 
en dat de CVP altijd alleen staat omdat de Vlaamse socialisten 
niet enkel alles toegeven doch hun Waalse partijgenoten zelfs alles 
gaan aanbieden om de Waalse socialisten toch maar hun federa
listische ideeën te doen op zak steken. 

Wat hun atzondering betreft 
moet de Vlaamse CVP zich 
echter niet beklagen. Zij laat 
zich overal willoos door de 
BSP op sleeptouw nemen. Ze 
heeft zelfs op gemeentelijk en 
provinciaal vlak — waar het 
anders kon — de volgelingen 
van de heer Jos van Eynde ver
kozen boven de Volksunie. 
Waarom dan klagen ? 
Zo ze zich overal afzonderen 
van de Volksunie en willoos 
tot een politieke speelbal wor
den van de BSP-unitaristen 
Leburton en zijn slechte ver
taling Van Eynde past het hen 
wel slecht aan de klaagmuui' 
te gaan staan. 
De politiek van de heer Van 
Eynde moet hen nu toch al 
lang klaar zijn. De vrede in het 
BSP-huishouden handhaaft hij 

door alle mogelijke en denkba
re Vlaamse geschenken aan te 
bieden aan de Waalse socialis
ten. Zelfs aan de PSC zal hij 
dit alles aanbieden om de CVP 
toch maar stevig gebonden te 
houden aan haar unitaristische 
karros. Bijkomend rekent hij 
er op dat de CVP nog meer 
Vlaamsgezinde stemmen kan 
verliezen dan de BSP — is dit 
echter wel juist ? — en hoopt 
hij van de BSP toch nog eens 
de grootste partij te maken, al 
is het dan op het ogenblik dat 
CVP en BSP samen nog slechts 
een minderheid zullen uitma
ken. 
Het argument « Brussel volle
dig afschrijven » is anderzijds 
wel een toppunt ! 
Want welk belang zou Vlaan
deren nog hebben om deze 

staat in stand te houden ? Zou 
het dan niet enkel nog dienen 
om iaarlijks een 15.000 Vlamin
gen naar Brussel te laten uit
wijken om daar te verfransen ? 
En om Wallonië jaai'lijks tien
tallen miljarden kadeau te 
doen. hoewel het inkomen er 
over het geheel gezien nog 
steeds hoger ligt dan in Vlaan
deren ? 
Werkelijk, zo men in ruime 
Vlaamse kringen het separatis
me wil tot bloei brengen, dan 
moet men niet anders hande
len. 
Defaitisme, gebrek aan strijd
lust, willoosheid, om te zwij
gen over onbekwaamheid, blij
ken de voornaamste kenmer
ken te zijn van de meeste CVP-
parlementsleden. En als er dan 
nog enkele bekwamen zijn dan 
zwijgen die uit vrees de zo 
heet begeerde ministerporte
feuille, of al was het maar die 
van een staatssekretaris, ooit t e 
krijgen. 
Van politieke moraal gespro
ken ! 

(lees door blz. SX 
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en gij 
schoolpakt 
en schoolvrede 

In verband met voorn, arti
kel in « Wij » (5-2-72) dat ei
genlijk niet zegt hoe het school
pakt zou kunnen zijn om de 
schoolvrede te bevorderen, 
wens ik dienaangaande een ei
gen zienswijze uit te drukken 
bij wijze van informatie. 

Beslist heeft heel ons politiek 
schoolgekibbel zijn wortels in 
het feit dat de staat z'elf op
treedt als inrichtende macht 
Dan een onderwijs met bepaal-

f 'e strekking ; daardoor staat 
^ uiteraard in concurrentie 

met een (of meer) andere or
ganiserende instantie die niet 
in dezelfde mate kunnen ge
meten van het staatsmanna, 
waarop zij als staatsburgers 
evenveel r^cht hebben. Dit 
schept van zelfs een ongenoe
gen en vandaar de strubbelin
gen die de nMionale atmosfeer 
periodiek vergiftigen. 

Men kan zich de vraag stel
len : waarom treedt de staat 
ter zake op als inrichtende 
overheid ? Richt hij ook fa
brieken op of baat hij recht-
sp-eeks handelsond>ememingen 
mt ? In het negatief geval 
mnd ik het dan logisch dat hij 
geen onderwijsinitiatief neemt, 
maar dit overlaat aan vrijzin
nige en confessionele groepe
ringen die, onder zijn gezag en 
toezicht daarvoor in aanmer
king kunnen komen op voet 
van strikte gelijkheid. In an
dere woorden : het Rijk zou bo
ven dez'e ondergeschikte in
stanties 'optreden als :, -inves-r 
teerder, organisator, coördina
tor, controleerder. Elk net zou, 
mits goedkeuring van de over
koepelende macht, zijn eigen 
scholen bouwen, die na hun 
leefbaarheid bewezen t? heb
ben zoude-h üiièi^enbmen en te
rugbetaald worden om verder 
te voorzien in de onderhouds-
en werkingskosten (wedden in-
kluis). De staat zou de algeme
ne organisatie van het school
wezen in de hand houden wat 
betreft : minimum programma, 
werktijd, vakantieregeling, 

tuchtstelsel enz. Hij zou ook 
het personeel benoemen en 
afstellen op voordracht of het 
verzoek van de inrichtende 
machten en geen leerlingen 
zouden kunnen uitgesloten 
worden of van school verande
ren in hetzelfde leerjaar zon
der de toestemming van de in
spectie. 
_ Om het filosofisch en confes

sioneel karakter van elk school
net te vrijwaren zou aan het 
m,inimum programma supple-
mentair'e lesuren worden toe
gevoegd respectievelijk in mo
raal en godsdienstonderricht. 
Alle specieuze mededinging 
tussen de diverse schoolnetten 
zou dusdanig worden uitgescha

keld. Alleen de faam van de 
school, gesteund op de kwali
teit van het onderwijs en de 
opvoeding, zou de wedijver tus
sen de diversie scholen mogen 
onderhouden. 

Deze parastatale struktuur 
kan, naar onze bescheiden me
ning, elk schoolpakt overbodig 
maken en het schoolwezen de-
politizeren, tenzij men meer 
houdt aan « schooloorlog » en 
« politiek geknoei ! ». 

G.H. te Lede. 

middenstand 
en landbouw 

Wij hebben een nieuwe mi
nister van Landbouw, het is te 
hopen dat het nu eens een mi
nister is voor de boeren in 
plaats van voor de Boerenbond, 
een minister die zal zorgen dat 
de verhoging van de landbouw
prijzen zal ten goede komen 
aan de boeren in plaats van 
aan de Boerenbond en de melk
prijzen (zoals de verhoging van 
6 % op de melkprijs die de 
melkerijen voor zich hebben ge
houden in plaats van aan de 
boeren, melkleveraars, uit te 
betalen). Hetzelfde met de ver
laging van de BTW op de mest
stoffen die alleen ten goede ko
men aan de Boerenbond, want 
het betreft niet alle meststof
fen, aangezien op kalk, enz., 
nog altijd die 18 % toegepast 
wordt. Heeft de Boerenbond 
daar misschien geen aandelen 
in, mij dunkt dat de boeren 
niet veel moeten verwachten 
van de staatssekretaris die toe
gevoegd is aan het ministerie 
van Landbouw en Middenstand, 
want voor de tv had hij het 
alleen over de middenstand. 
Toen hij ondervraagd werd 
over de landbouw vergeleek hij 
die met de middenstand. Dat 
is ten dele waar op sociaal vlak, 
maar op ekonomisch gebied is 
daar een enorm groot verschil. 

R.B. te Torhout. 
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verdacht 

Vit het feit dat de redaktie 
hierbij geen kommentaar geeft 
en dat uitdrukkelijk vermeld 
wordt dat 2 VU-mandatarissen 
van het komitee deel uitmaken, 
mag men besluiten dat de VU 
m,et de strekking van dit ko
mitee akkoord gaat. 

Wij vinden het verkeerd dat 
de VU zijn medewerking ver
leent aan zulke komitees omdat 
hun bedoeling gewoonlijk dub
belzinnig is, hun werking steeds 
eenzijdig is en zij meestal en
kel maar dienen om aangebran
de zaken te verdedigen en on
gezonde opvattingen te verkon
digen. 

Niemand heeft het recht het 
geestelijk en moreel evenwicht 
van een volk te verstoren en 
hiervoor een bandeloze en on
geremde vrijheid van handelen 
op te eisen. Een geordende sa
menleving moet zich hiertegen 
verzetten op straf van zelfver
nietiging. 

Wij menen dat de Partijraad 
richtlijnen moet geven opdat 
noch de VU als partij noch de 
VU-mandatarissen zulke ver
dachte initiatieven zouden steu
nen. 

dr. H.B. te Antwerpen. 

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

In UW blad kondigt U de op
richting aan te Gent van een 
komite voor vrijemeningsuiting 
en de deelname hierin van 2 
VU-mandatarissen. 

wi j en de voerstreek 

Mijn gelukwensen voor de 
steeds stijgende kwaliteit van 
« Wij ». lic begrijp alleen niet 
hoe jullie het klaarspelen. Maar 
ja, het blad van een partij met 
40 parlementsleden... 

Met veel smaak heb ik het 
degelijk artikel gelezen, op de 
hele binnenblz., van de Lim
burgse volksvertegenwoordiger 
Evrard Raskin : « De Voer
streek werd verraden » (Wij, 
5-2-72). Ik heb een voorstel dat 
er zeker kan toe bijdragen de 
Voer bij Liraburg te houden. 
Als nu elk abonnee (jong en 
oud) van « Wij » één kort brief
je stuurt (maksimum 1 blz) 
naar zijn dagblad, waarin hij 
zijn standpunt over de Voer 
uiteenzet, met het verzoek dit 
bij de lezersbrieven af te druk
ken, dan zou dit een ontzaglijk 
resultaat hebben. Er bestaat 
geen Volksuniedagblad. Dat is 
maar goed ook, geen isolement. 
Alle Vlaamse dagbladen hou
den er de laatste maanden re
kening mee dat 1/5 van de 
Vlaamse kiezers VU stemde op 
7 nov. '71. Zij zijn tenslotte 
geen liefdadigheidsinstellingen, 
maar handelsondernemingen, 
die hun produktie moeten ver
kopen. Ditzelfde briefje (niet 
te lang, anders wordt het niet 
gelezen) kan ieder abonnee stu
ren naar de parlementsleden 
van zijn arrondissement om 
zijn standpunt over de Voer
streek met nadruk uiteen te 
zetten en te eisen dat de Voer 
bij Limburg blijft. 

U kunt niet denken hoeveel 
dit geeft. In andere landen 
werd deze werkwijze reeds met 
veel sukses toegepast. U kunt 
die brief ook naar de Vlaamse 

ministers sturen. U kunt hen 
ook telefoneren en er een dis-
kussie over voeren. Dit heb ik 
reeds een paar keer met sukses 
gedaan. Politici durven de dis-
kussie niet ontwijken. U kent 
hun adres niet ? Geen nood. 
Indien u ze snel wilt hebben, 
ga da7i naar het partijlokaal 
van de CVP, BSP of PVV in 
uw stad of gemeente en vraag 
het adres van kamerlid X, men 
zal het U graag geven, denken
de dat het voor kiespropagan-
da is. (VU is niet nodig, die 
zijn voor de Voer bij Limburg). 
Hierbij reeds 2 adressen : de h. 
Gaston Eyskens, Naamsestraat 
60, Leuven : de h. Leo Tinde-
mans. Jan Verbertlei, 24 (bur
gemeester van) 2530 Edegem 
bij Antwerpen. Schrijf in het 
adi-es niet erbij « minister » 
want dan hebt u veel kans dat 
de brief automatisch naar het 
ministerie in Brussel gaat en 
dat de minister uw brief nooit 
in handen krijgt. Doe het voor
komen alsof het een persoonlij
ke brief is. Stuur ook geen 
naamloze brieven. Onderteken 
gerust met uw volle naam en 
adres en vraag een kort ant
woord (dat u zeker krijgt, 
meestal ontwijkend). U hoeft 
geen schrik te hebben, u oefent 
gewoon uw rechten uit van vrij 
staatsburger. Indien u toch 
denkt dat u schrik moet heb
ben, dan kunt u uw brief laten 
ondertekenen bvb. door uw 
vrouw of door een aangetrouwd 
familielid. 

Dit zijn reeds 4 praktische 
voorstellen : 1) brief naar uw 
dagblad : 2) brief naar kamer
lid ; 3) telefoneren met kamer
lid ; 4) brief naar Vlaamse mi
nisters. Dit zal zeker veel uit
halen, omdat het hen duidelijk 
bewijst dat de openbare me
ning er achter staat. Politiekers 
zijn daar altijd gevoelig voor. 

A.M. te Antwerpen. 

van de wiele en de voer 

Op een vergadering van de 
CVP-West-Vlaanderen had se
nator — ex-ACV-vakbondslei-
der — Van de Wiele (51) het 
plots gevonden : « Jullie zullen 
toch niet blijven zagen over die 
4000 mensen van de Voer ze
ker ? » vroeg hij aan zijn col
lega's CVP - parlementsleden. 
Toen deze niet geredelijk 
« neen » zegden, vulde hij aan: 
« Jullie mogen er nog 100 jaar 
over doorbomen, maar dan zon
der mij ». 

Een jong Vlaamsgezind CVP-
kamerlid antwoordde : « Jij 
bent niet van West-Vlaanderen 
(zijn huis staat nl. in Bonhei

den bij Mechelen). Jij kunt 
niet beseffen welke hoge prijs 
West-Vlaanderen heeft moeten 
betalen voor die 6 Voergemeen-
ten-met-faciliteiten ». Nl. 72.000 
mensen afstaan, uit de 9 ge
meenten van Komen en Moes-
kroen, 60 % daarvan zijn ge
boren in eentalige Westvlaam-
se gemeenten (volgens de kie
zerslijsten) o.a. burgemeester 
Devos van Moeskroen, PSC-ka^ 
merlid voor het kiesarrondisse
ment Doornik-Ath-Moeskroen, 
is geboren op 18 nov. 1916 in 
het Westvlaamse Oostrozebeka. 
Van de Wiele verliet koudweg 
de vergadering. 

Het is duidelijk dat de West
vlamingen nu meer dan ooit 
hun duurbetaalde Voerstreek 
willen behouden en niet meer 
afstaan. « Ze » mogen aan de 
Voer om het even welk gek 
statuut geven, zelfs een eenta
lig Chinees, op voorwaarde dat 
Komen en Moeskroen hetzelfde 
statuut krijgen, nl. ook keuze
mogelijkheid voor de burgers 
om op Westvlaamse of Hene
gouwse lijsten te stemmen bij 
verkiezingen, om naar een 
Westvlaamse of Henegouwse 
rechtbank te gaan, dubbel scho-
lennet, veldwachters of politie
korps, enz. (betaald door de be
lastingsbetalers) . 

Dit dynamisch Westvlaams 
CVP-parlementslid voegde er
aan toe : « Als de CVP de Voer 
aan Brussel of Luik weggeeft 
dan dien ik ontslag in bij mijn 
partij ». Hij liet de heer Marcel 
Boey, algemeen ondervoorzit
ter van de VVB, zelfs toe dit 
bekend te maken op de volks
vergadering, belegd door het 
Overlegcentrum der Vlaamse 
Verenigingen, te Brugge op 29 
januari jl. Kamerlid Verroken 
sprak enkele dagen geleden in 
dezelfde zin. Misschien komen 
we zo wel tot een « omkering 
van alle allianties ». Trouwens 
enkele weken geleden ver
scheen er in het ACV-tijd-
schrift « De Gids op Maat
schappelijk gebied » een op
merkelijk artikel : « De CVP 
zal veranderen of verdwijnen ». 
volledig overgedruk in « Wij ». 
Ook « De Standaard » schreef 
reeds in dezelfde zin. Is de CVP 
nog wel een volkse partij ? Nl. 
een partij die het Vlaamse 
volksbelang verdedigt ? Een C 
verdient ze allang niet meer, 
dus is ze zomaar... een partij. 

Naam en adres bij de 
redaktie bekend. 

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

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. 
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MET EEN PRIVEREIS : b.v. U moef voor zaken te Rome of Milaan zijn. Maakt er dan 
gebruik van om ook een paar dagen rust en ontspanning te nemen in het zonnige 
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LETWEL ! 
ZEER INTERESSANTE PRIJZEN 

Em .Jacqmainlaan 126 . BRUSSEL 
Tel. (02) 18.55.55 

Kalandenberg 7 GENT 
Tel. (09) 23.60.21 

Demerstraat 60 - HASSELT 
Tel. (011) 271.99 

Stationsstraat 1 - KORTRIJK 
Tel. (056) 235.15 

Bondgenotenlaan 102 - LEUVEN 
Tel. (016) 267.20 

O.L. Vrouwstraat 34 - MECHELEN 
Tel. (015) 420.09 

Inlichtingen : V .T .B-ZAKENREIZEN - St.-)akobsmarkt 45-47 A N T W E R P E N - T e l . (03) 31.09.95 
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nieuw indexci j fer : meid voor alle werk ? 

technisch beter, maar « index-politiek » blijft mogelijk. 

de verhoging met 5 0 % van het kijk- en luistergeld 

een onsociale en voor de vlamingen 

onrechtvaardige belastings

verhoging ! 

(pm) Toen de eerste-minister aan de journalisten meedeelde 
dat het kijk- en luistergeld weldra met 50 % zou worden verhoogd, 
verantwoordde hij dit o.m. met de « voortdurend gestegen kwali
teit van de uitzendingen ». Er ging een brullend gelach op bij de 
Journalisten, die de « kwali tei t » van de BRT-uitzendingen zo 
sti laan wel kennen. 

Een ander « argument » was het volgende : sedert 1960 is het 
kijk- en luistergeld ongewijzigd gebleven, terwijl de exploitatie
kosten van de BRT-RTB elk jaar zowat 10 % stijgen. Een vereni
ging van luisteraars en kijkers heeft daarop al onmiddellijk gere
pliceerd dat er einde 1960 nog maar 61'5'.831 TV-toestellen waren 
in het land en einde 1970 al 2.099.813. Het aantal radio's steeg van 
1960 tot 1970 vpn 2.588.014 tot 3.396.107 einde 1970 Is het kijk- en 
luistergeld al die tijd hetzelfde gebleven, dan zijn niet temin de 
inkomsten van de radio- en TV-belasting door de aangroei van 
het aantal toestellen s terk gestegen. Wat de eerste-minister niet 
vertelde, maar wat elke man in de straat zegt, is dat deze dras
tische verhoging in feite moet dienen om de put in de staatstkas 
te helpen dempen. Die mil jardenput hebben wij reeds voor de 
verkiezingen voorspeld, alle vrome beweringen van de h. Eyskens 
ten spijt. Het is een vorm van belastingsverhoging die wij rust ig 
als een onsociale en een voor de Vlamingen onrechtvaardige maat
regel kunnen bestempelen. 

Onsociaal in de eerste plaats, omdat zij — met uitzondering van 
een zeer beperkte categorie zwaar gehandicapten, alle lagen van 
de bevolking op gelijke wijze treft. Een kleuren-TV-bezitter die 
in het geld zwemt betaalt net evenveel als bijvoorbeeld een be
jaard echtpaar dat slechts enkele duizenden, frank per maand 
heeft om van te leven en waarvoor het TV-toestel een middel is 
om aan het wurgende gevoel van eenzaamheid te ontkomen. Als 
maatregel , genomen door de vertegenwoordigers van part i jen die 
er nog altijd pra t op gaan de kleine man te verdedigen, kan het 
er echt wel door ! 

Een voor de Vlamingen onrechtvaardige maatregel bovendien. 
In 1970 bracht de radio- en TV-taks 1401 miljoen op afkomstig uit 
het Vlaamse land, slechts 767 miljoen kwam uit Wallonië, 14 mil
joen uit Duits Oost-België en 269 miljoen uit Brussel-hoofdstad 
(waar ook nog heel wat Vlamingen wonen die deze belastingen 
beta len) . Vlaanderen bracht dus op zijn eentje (nog afgezien van 
de Vlaamse Brusselaars) 351 miljoen fr. méér in het laadje van 
de regering dan de hele rest van België samen. Maar wat de BRT-
RTB daarvan kri jgt wordt steeds weer 50-50 verdeeld. De Vlamin
gen mogen steeds weer 60 % afdokken, maar ze kri jgen hooguit 
50 % terug. Een zoveelste i l lustratie van de bedekte diefstal ten 
nadele van de Vlamingen die onder het begrip « pari tei t » schuil
gaat. 

Wanneer ergens in Vlaanderen openbare werken worden uitge
voerd op staatskosten zijn de Walen er als de kippen bij om een 
gelijke som als « compensatie » op te eisen. Maar wanneer de 
Vlamingen zoveel meer moeten betalen voor hetzelfde, dan zwij
gen zij natuurl i jk als vermoord. Het huidige verdelingsstelsel 
tussen BRT en RTB komt er op neer dat de Walen ettelijke hon
derden miljoenen méér ontvangen om dezelfde programma's te 
maken. Niet te verwonderen dat de « vermoeide » BRT-lui regel
mat ig he t financieel argument aanhalen om de lamentabele kwa
liteit van de BRT-programma's uit te leggen. 

Terzelfdertijd wordt het al heel wat begrijpelijker waarom de 
uni tar is ten met alle middelen hebben verhinderd dat de Cultuur-
raden eigen belastingen (o.m. voor radio en TV) zouden mogen 
heffen. Dan zouden de inkomsten uit Vlaamse gezinnen ook uit
sluitend voor de eigen BRT kunnen worden aangewend. Nu kun-
nen de Walen, zoals op zovele andere terreinen, nog maar eens 
profiteren van de Vlaamse goedzakkigheid. In feite betaal t elke 
Vlaming 10 % kijk- en luistergeld teveel. Sommigen hebben daar
uit reeds hun conclusies getrokken. 

Het nieuwe indexcijfer is dan eindelijk uit de officiële bus ge
komen. Na de bijeenkomst van het Nationaal Komitee voor Ekono-
mische Expansie, dinsdag jl., werd hierover de laatste twijfel 
weggenomen. De vakbonden achtten zich voldaan. De werkgevers 
maakten nog enig voorbehoud, maar dreven de zaken niet op de 
spits. Technisch gezien was de vervanging van het tot nog toe 
aangewende indexcijfer van de konsumptieprijzen in de klein
handel zeker hoogst wenselijk.. Hij was geen adekwate weergave 
van de levensduurte. 

Het voornaamste gebrek van 
het oude indexcijfer was van 
fundamentele a^rd : de prijzen 
die erin opgenomen waren, en 
het relatieve gewicht dat hun 
werd toegekend bij de bereke
ning, beantwoordde niet aan 
het gemiddelde leef- en kon-
sumptiepatroon van de moder
ne verbruiker. 

In het verouderde gezinsbud
get, dat aan de oorsprong heeft 
gelegen van het thans afge
schafte indexcijfer, zijn wel
licht de uitgaven voor de voe
dingswaren ooit werkelijk tus
sen gekomen voor 40 %, de non-
food-produkten eveneens voor 
40 %, terwijl de « diensten » 
slechts met 20 punten op 100 in 
aanmerking dienden genomen. 

Maar die tijd was lang voor
bij. Een van de kenmerken van 
het hedendaagse gezin is juist 
dat, relatief gezien, minder uit
gaven aan voedingswaren, en 
meer aan dienstprestaties in de 
ruimste zin van het woord be
steed worden. Een aanpassing 
van het indexcijfer drong zich 
op, en in die zin kan men ge
redelijk onderschrijven dat 
voortaan de « diensten » (be
stedingen in de tert iaire sek-
tor) voor 30 punten, de non-
food-produkten voor 40, en de 
voedingswaren voor 30 punten 
tussenkomen. 

studie voor gezinsbegro-
tingen noodzakelijk 

Dat is echter slechts een zeer 
algemene beoordeling. Om de 
betrouwbaarheid van het nieu
we indexcijfer te kunnen be
oordelen, moet men eerst de de
tails van zijn berekening ken
nen. Elke ekonomist weet dat 
het zeer moeilijk is, een index
cijfer samen te stellen dat in
derdaad een trouwe weerspie
geling is van de levensduurte 

op het niveau van de gemiddel
de verbruiker. Het is niet eens 
zeker dat de aangroei van het 
aantal prijzen dat er in ver
werkt wordt, bijdraagt tot een 
aangepaste gevoeligheid van 
het cijfer in kwestie. De opna
me van zeer vele artikelen en 
diensten kan zelfs tot een af
stomping van de gevoeligheid 
van het indexcijfer leiden. Er 
treedt dan een soort neutrali
sering op. 

Het ontbreken van een be
trouwbare referentie naar ak-
tuele gezinsbudgetten, is zeker 
een gebrek waarmee het nieu
we indexcijfer, van meet af 
aan, aan geloofwaardigheid in
boet. 

De redenen waarom de werk
gevers zich beroepen hebben 
om de aanvaarding van het 
nieuwe indexcijfer uit te stel
len, waren ingegeven door spe
cifieke werkgeversbelangen. In 
die zin kon hun beroep op de 
budgettenstudie ons niet over
tuigen. Er zat een verdagings-
maneuver in, waartegen de 
vakbonden zich terecht verzet 
hebben. Maar het blijft waar 
dat de studie van de gezinsbe
grotingen krachtdadig moet 
worden voortgezet. Zoniet zou 
ook het nieuwe indexcijfer, on
danks zijn betere globale sa
menstelling, wel eens een ver
wrongen afbeelding kunnen 
zijn van de sociaal-ekonomische 
lasten die door het moderne ge
zin moeten opgevangen worden. 

Dat zijn nog tamelijk theore
tische beschouwingen. In Bel
gië is het indexcijfer echter een 
voornaam praktisch instrument 
op het gebied van lonen- en 
weddebeleid, kollektieve ar
beidsovereenkomsten, aanpas
singen van huurprijzen, aan
passing van pensioenen en so
ciale prestaties allerhande. Er 
zit een stuk automatisme in het 
gebruik dat van het indexcijfer 
gemaakt wordt, en meer dan 

eens- lieten de betrokkenen —• 
ook de regering — zich verlei
den tot indexmanipulatie. 

manipulaties blijven 
mogelijk 

Op zich zelf kan er van he t 
nieuwe indexcijfer net zo goed 
misbruik gemaakt worden als 
van het oude. Ook de beste spe
cialist inzake indexgetallen kan 
niet vermijden dat het door 
hem geschapen instrument te
recht komt in het politieke 
strijdperk. 

De nieuwe index kan een 
juiste waardemeter zijn, maar 
het is eveneens mogelijk dat 
hij een soort meid voor alle 
werk wordt. Ook met het nieu
we indexcijfer kan de regering 
haar heil zoeken in een in Bel
gië gebruikelijk geworden « in
dex-politiek » : een politiek die 
aanstuurt op de systematische 
beïnvloeding van de prijzen die 
in het indexcijfer doorwegen, 
en die aldus dit cijfer kunstma
tig beneden het juiste peil 
houdt. 

Wat dat betreft zal reeds de 
allereerste faze van het nieuwe 
indexcijfer betekenisvol zijn. 
De regering wil met een index 
100 starten in de volgende 
maand. Indien we de maand 
maart met het oude indexcij
fer begonnen waren, was er 
een stijging van vermoedelijk 
1,89 punt tot uiting gekomen. 
Wordt dit een eerste opwaartse 
beweging van de nieuwe index? 
Of wordt het geneutraliseerd in 
het nieuwe kerngetal ? 

Het zou wel een zeer slechte 
start zijn, indien de regering 
reeds in de maand maar t het 
nieuwe indexcijfer manipuleer
de met behulp van een over-
gangs-trukje. 

We raden de lezers aan deze 
aanloop aandachtig te volgen. 
Het nieuwe indexcijfer zal als 
basis 100 punten hebben op he t 
ogenblik van zijn toepassing. 
De basis van het oude, thans 
buiten gebruik gestelde index
cijfer was 100 punten in 1966. In 
januari 1972 stond het op 122,22 
tegen 115,83 in januari 1971. 

hektor de bruyne, 
senator. 

wil de CYp nog meer toegeven ? 

(vervolg van blz 1) 

En de randgemeenten ? En de 
Voer ? 
Wat hebben de taalwetten van 
1932 ons gebracht te Brussel ? 
Schaamteloze en straffeloze 
sabotage zonder dat ooit de 
Vlaamse CVP, BSP of PVV wie 
dan ook in de regering was, 
ingreep. 
Wat hebben de taalwetten van 
Hertoginnedal, 1963, ons ge
bracht ? 
Dezelfde schaamteloze en straf
feloze sabotage door dezelfde 
Franstalige kringen — hun 
partijgenoten ! — zonder dat 
de Vlaamse CVP-, BSP- of 
PVV-ministers inbegrepen. 
Wat heeft de grondwetsher
ziening ons gebracht ? 
Kapitulaties over heel de lijn 
en hetgeen we als kompensa-
tie kregen — de gebrekkige 
gelijkheid te Brussel en de 
alarmbel — kregen we ander
maal niet. 
En hoe reageren de wil- en ka
rakterlozen in de kleurpar-
ti jen ? 
Ze steken de bek in de pluimen 
en zwijgen alsof er niets ge
beurd was. En dan spreken ze 
van nieuwe toegevingen in de 
Voer, in de randgemeenten ! 
Zoals ze in de rijksmiddelenbe
groting nieuwe vleespotten van 
Egypte klaar zetten voor de in
dustrie in Wallonië. 
Onder vorige regering gebeur
de dat omdat Wallonië enkele 
honderden werklozen meer had 
dan Vlaanderen. De pendelar

beiders telden niet mee omdat 
die vooral in Vlaanderen te 
vinden waren. Nu de werkloos
heid in Vlaanderenn gevoe
lig hoger ligt dan in Wallonië 
zijn we benieuwd hun argu
mentatie ten voordele van Wal
lonië te horen. 
De invoer van vreemde ar
beidskrachten om het aantal 
geboorten in Wallonië op peil 
te houden ? Dat peil ligt in 
Vlaanderen anders nog ternau
wernood hoger en de belang
stelling voor dit vraagstuk is 
niet erg groot. 
De groei van de werkloosheid 
in Vlaanderen bewijst ander
maal hoe kwetsbaar de Vlaam
se ekonomie is. 
Dit ter aandacht van de wel
vaartpronkers in Vlaanderen 
die menen dat het Vlaams 
vraagstuk opgelost is omdat 
eindelijk de Vlamingen ook 
eens wat geld verdienen. 
Alsof wat meer geld verdienen 
automatisch een verhoging van 
politieke strijdbaarheid of het 
sterker worden van de politie
ke wil zou betekenen. Voor wie 
dat gelooft verwijzen we naar 
het voorbeeld van de Duitse 
Bondsrepubliek, de welvaart
staat bij uitstek, waar elke 
zelffierheid of politieke wil 
verre zoek is. En West-Duits
land is niet het enige voor
beeld. 
Uit de jongste gebeurtenissen 
dienen de Vlamingen de poli
tieke lessen te halen. 
De jongste grondwetsherzie

ning, waaraan de Vlaamse 
CVP, de Vlaamse BSP en de 
Vlaamse PVV — zelfs vanui t 
de oppositie, vergeten we h e t 
niet ! — in roerende eensge
zindheid aan meewerkten om 
de Vlaamse meerderheid poli
tiek uit te schakelen, is een da
verend fiasko geworden. 
Meer dan ooit liggen de Vla
mingen te Brussel onder polli-
tieke en sociaal-ekonomische 
druk en noch Vlaamse CVP, 
noch Vlaamse BSP, noch 
Vlaamse PVV reageren tegen 
het flagrant bedrog. Het zijn 
werkelijk willoze politieke 
hoorndragers. 
Als het nog ooit niet klaar was 
dat Vlaanderen alleen op de 
Volksimie kan rekenen, dan is 
het thans toch wel overduide
lijk. 
Het ogenblik is dan ook geko
men om een nieuwe fase in de 
uitbouw van de Volksunie t e 
beginnen. De Volksunie zal de 
voornaamste spreekbuis, de 
grootste partij in Vlaanderen, 
moeten worden wil er in di t 
land iets wezenlijks verande
ren. 
Gebeurt dit niet dan zal Vlaan
deren de speeltial blijven van 
de Franstaligen en van h u n 
willoze Vlaamse vertalers van 
de drie kleurpartijen. 
Een andere oplossing is er niet. 
Wie Vlaamse politieke wil 
heeft weet wa t hem te doen 
staat. 

wim jorissen» 
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massa
vergadering 

Het « Algemeen Boeren
syndicaat » deelt ons mee 
dat het op vrijdag 25 februari 
a.s. te Beervelde (Feestpa-
leis, te 20 u.) een massaver
gadering belegt voor alle be
langstellende landbouwers. 
Op een gelijkaardige bijeen
komst vorig jaar waren er 
1100 aanwezigen ; er worden 
er dit jaar nog meer ver
wacht. Het thema van de 
avond : het standpunt van de 
verschillende politieke par
tijen inzake het inkomen-
vraagstuk in de landbouw. 
Die standpunten zullen met 
elkaar geconfronteerd wor
den. Namens de Volksunie 
zal er senator Persyn spre
ken, hij is zelf landbouwer 
en tevens burgemeester van 
'n landbouwgemeente (Win-
gene). Namens de CVP 
spreekt volksvertegenwoor
diger De Wulf (Zelzate). Na
mens de PVV volksvertegen
woordiger De Clercq (Gent) 
en namens de ESP volksver
tegenwoordiger Danschutter 
(Zelzate). 

mop 
Gelezen in « Gazet van 

Antwerpen » in een stukje 
naar aanleiding van de ope
ning te Brussel van het jaar
lijks « Salon voor jacht, vis
vangst en paardesport » ; 
« Het hengelen komt blijk
baar ieder jaar wat meer in 
de gunst van het publiek. 
De 221.000 vissers van 1971 
brachten iets meer dan 28 
miljoen in de staatskas voor 
betaling van visverloven. 
Onze vissers kunnen ook op 
meer plaatsen terecht: meer 
dan 12.000 hektare bevaar
bare rivieren en kanalen zijn 
voor hen toegankelijk. Men 

kan bovendien nog terecht 
op de ruim 10.000 hektare 
niet-bevaarbare of vlotbare 
waterlopen en de meer dan 
7.000 hektare stilstaande wa
teren ». 

Tot daar onze optimisti
sche collega van « Gazet van 
Antwerpen ». Juist toen hij 
het officiële statistiekje, 
waaruit hij aan het afschrij
ven was, terzijde legde viel 
echter zijn frank. Daarom 
voegde hij er nog vlug het 
zinnetje aan toe : « Voor zo
ver die niet vergiftigd wer
den, natuurlijk ». 

doe 
de industrie 
betalen ! 

De 221.000 broeders-in-Pe-
trus die op Belgisch grond
gebied wonen brengen dus 
jaarlijks 28 miljoen in de 
staatskas in de vorm van vis
verloven. Voor dat geld mo
gen ze dan mekaar verdrum-
men op de oevers van de 
schaarse openbare waterlo
pen (zeker in het Vlaamse 
land) waarin nog niet alle 
vissen gedood zijn door de 
smeerlapperij in het water. 
Aan de oever van de meeste 
rivieren en kanalen kunnen 
ze slechts droevig mijmeren 
over de goede, oude tijd 
want een lijntje uitwerpen 
in de drek heeft echt geen 
zin. Zou de regering niet be
ter de belasting op de hen
gelaars, in de vorm van vis
verloven, niet beter meteen 
afschaffen. En voor het geld 
dat nodig is om de nog zui
vere ( of min of meer zui
vere) waterlopen in Wallo
nië en op enkele plaatsen in 
Vlaanderen met vis te bepo-
ten, een beroep doen op de 
industrie die deze waterlo
pen stelselmatig bevuild. 

Steeds meer mensen zoeken 
even te ontkomen aan het 
jachtige levensritme door 
zich met de hengel naar de 
waterkant te be ge. ^A. Maar 
ze kunnen op steeds minder 
plaatsen terecht. Vandaar de 
bloeiende business van de 
privé-vijvers. Het is een van 
de vele terreinen waarop de 
overheid grotelijks tekort 
schiet in haar taak. 

nuttige 
studiedag 

Vandaag, zaterdag, gaat te 
Gent (in de feestzaal van de 
Faculteit der Landbouwwe
tenschappen, Coupure Links, 
533) een studiedag door voor 
vertesrenwoordigers van de 
groenkomitees en de vereni
gingen voor milieubescher
ming. Na inleidineen door 
prof. dr. M. Van Miegroet, 
van ir. W. Vandenbrowcke 
en rechter K. Van Rijn, is er 
ruim gelegenheid tot het uit
wisselen van ervaringen en 
ideeën betreffende struktuur 
en werking van derjjelijke 
aktiegroepen. Aanvang te 15 
uur. 

" brede 
kringen " (1) 

In zijn wekelijkse « Van 
Kamerleden en Senatoren » 
in de CVP-krant « De Stan
daard » schreef Manu Kuys 
dat de « weigering » van de 
VU om dadelijk in te gaan 
op het voorstel van Périn 
(praten met Waalse federa
listen)» vrij algemeen wordt 
geïnterpreteerd als een te
ken van zwakheid en een ge
brek aan politieke moed ». 
Hij schrijft o.m.: « De Volks
unie — zo wordt in brede 
kringen verteld — durft 

geen gesprek beginnen met 
de federalisten van het Ras-
semblement Wallon en het 
FDF, omdat in zo'n gesprek 
bepaalde toegevingen onver
mijdelijk zijn — althans 
wanneer men tot een over
eenkomst wil geraken — en 
de Volksunie haar elekto-
raal lonende reputatie van 
« zuiverheid » niet wil kwijt
spelen. De VU tracht zoda
nig te manoevreren » aldus 
Ruys « dat de last van de 
onderhandelingen en van de 
compromissen opnieuw en 
uitsluitend op de Vlaamse 
CVP wordt gelegd, die dan 
daarna weer als « de verra
der die kapituleerde » kan 
worden afgeschoten ». 

" brede 
kringen " (2) 

De « brede kringen » waar 
Manu Ruys zijn interpreta
tie van de VU-houding ging 
halen zijn kennelijk in de 
CVP te situeren. In een 
vraaggesprek dat diezelfde 
dag in « Gazet van Antwer
pen » verscheen, verklaarde 
de toekomstige CVP-voorzit-
ter Wilfried Martens vrijwel 
letterlijk hetzelfde : « De 
VU schijnt niet erg gesteld 
op dat gesprek. Zij wil voor
af een « Vlaams concilie » 
met alle partijen. Die tak-
tiek is te doorzichtig. De VU 
wil de verantwoordelijkheid 
voor de toegevingen, die on
vermijdelijk aan een ak
koord met de Waalse en de 
Brusselse federalisten vast
zitten, niet alleen dragen ». 

Het lijkt verdacht veel op 
een synchronisatie. Wij zul
len hier niet meer herhalen 
dat de Volksunie hoege
naamd niet beducht is voor 
een eerlijk gesprek met de 
Walen, wanneer het ogen
blik daarvoor gekomen is. 
Maar wij herhalen dat het 

gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap moet wor
den gevoerd om doelmatig 
te zijn. Dat de « Vlaamse » 
socialisten van geen Vlaams 
overleg willen weten ? Wat 
verhindert de CVP-« federa
listen » om met de Volks
unie te praten ? Zou een ge
sprek tussen de vertegen
woordigers van de meerder
heid van het Vlaamse volk 
en die van de meerderheid 
van het Waalse volk soms te 
doelmatig kunnen zijn voor 
de beschaamde imitaristen 
die nog altijd de CVP be
heersen ? Inmiddels ver
kwanselt de CVP — in ruil 
voor wat ? — stuk voor stuk 
de troeven die van Vlaamse 
zijde bij eventuele onder
handelingen over de invoe
ring van het federalisme 
zouden kunnen uitgespeeld 
worden. En dan nog om het 
unitarisme te redden. 

goede beurt 
Deze week scoorden ver

dediging en betichten in de 
zaak van het verkiezingsin
cident te Laken in 1970 een 
zwaar pluspunt. Op verzoek 
van de verdediging — waar
op de rechtbank prompt in
ging — werden dr. Fuss en 
enkele kollega's — die in 
het Brugmannziekenhuis op 
Georgin de hartmassage toe
pasten — gehoord. Uit dit 
getuigenis bleek dat de rib-
benbreuk door die hartmas
sage kon veroorzaakt zijn. 
Welnu dit is van kapitaal 
belang vermits steeds werd 
beweerd dat de breuken 
door slagen (van een der ne
gen) veroorzaakt werden. 
Er bestaat derhalve geen en
kele zekerheid meer nopens 
de doodsoorzaak bij de FDF-
militant. En vermits volgens 
de klassieke rechtspleging 
de twijfel altijd ten voorde-
Ie van de beklaagde uitvalt... 

persspiege! 
Ze hebben een kluif. De CVP-

joernalist Ruys opende het 
vuur. Van « Libre » over « Be
lang van Limburg », « Nieuwe 
Gids » en « Volksgazet » volg
de heel de conservatief-unitaire 
pers. De Volksunie, door die 
heren nog altijd in het getto 
gehouden (denk aan de verkla
ringen van notaris Van de 
Kerckhove) zou nu tot in detail 
moeten akkoord zijn met echte 
of pseudo-Waalse federalisten. 
Terwijl het akkoord met de 
Walen van CVP en BSP-Vla-
mingen er altijd in bestaat de 
Vlaamse rechten weg te mof
felen en een aantal francofone 
voorrechten zal onze stelregel 
blijven (ondanks alle Stan-
daard-gewijwater) : Vlaams 
blok te vormen in het gesprek 
met de Walen, zolang zij zelf 
niet konsekwent ijveren, ook 
aan de regionale basis om de 
Vlaamse bevolking tot een 
Vlaamsbewust volk om te vor
men, zolang zullen wij ongena
dig dit fundamenteel verzaken 
van hen aanklagen. 

de nieuwe gids 

Naast de officieuse CVP-
krant van De Smaele en Piers 
« De Standaard » (die elders 
in ons blad rond deze kwestie 
wordt aangepakt) is deze half 
officiële met als woordvoerder 
oud-senator Breyne. Hij zet in 
vedette dat Périn kwaad is om
dat wij nog spreken over Ko
men, Edingen en Plat-Dietse 
streek. Op de CVP moet Périn 
niet kwaad zijn: die gaven hem 
alles cadeau en zijn bereid het 
nu weer met de Voerstreek te 
doen. 

« De Luikenaar Périn was, 
tijdens het Kamerdebat en in 
het gesprek met de televisie, de 
enige die probeerde onder de 
federalistische partijen brug
gen te werpen en ze op te roe
pen, tot positieve mede-arbeid. 
Hij legde evenwel de vinger op 
de gevoelsgeladenheid van het 
nationalistische partijwezen en 
op de noodzaak voor hen hun 
extremisten niet te vergeten, 
toen hij de Volksunie toeriep : 
« Hoe is het Gods mogelijk dat 
ge nu nog het onmogelijke wilt, 

en zoekt aan de Walen gemeen
ten te ontfutselen die over de 
taalgrens liggen ? ». 

» Want dan blijft de vraag, 
zowel aan Vlaamse als aan 
Waalse zijde : kunnen de hui
dige zogenaamde federalisti
sche partijen, die toch een 
« Vlaams-nationalistische en 
Waals - nationalistische grond
slag hebben, ooit enig compro
mis aangaan ? 

» En er zijn, in politicis, toch 
slechts twee wegen om grondi
ge veranderingen door te voe
ren : dat is het geweld, dat ie
der, gelukkig, afzweert en het 
compromis. 

» Zolang de communautaire, 
federalistische, nationalistische 
partijen niet tot het compromis 
in staat zijn, is er in België 
geen alternatief. 

» Het samengaan van de tra
ditionele partijen, hoe verdeeld 
en ziek ook, is dan de enige uit
weg om het land te regeren ». 

volksgazet 

Na het TV-debat met de op
positie op de RTB trekt Van 
Eynde de volle registers open. 
De oppositie is verdeelt jubelt 
hij in een artikel dat een rust
pauze betekent in een voortdu
rend meer anti-CVP-geschrijf 
van de « eendrachtige BSP, lid 
van de nieuwe sterke rege
ring ». 

« Niettemin was het merk
baar dat iedereen zich slechts 
met moeite kon inhouden. 
Meermaals dreigde het debat, 
bedoeld als een geconcentreer
de aanval op de regering en 
haar katholiek - socialistische 
meerderheid, over te gaan in 
een catch- of royal-battle-spek-
takel, waarin de liberalen, de 
communisten en de twee (of 
drie) taal - contestatie - partijen 
elkaar onderling naar de keel 
wilden grijpen. 

» Indien het publiek zich nog 
de oproep herinnerde die de h. 
Eyskens tijdens het investituur
debat tot de oppositie richtte : 
« Vormt een schaduwkabinet 
en levert het bewijs dat gij ge
zamenlijk andere oplossingen 
weet voor te stellen dan die 
van de regeringsmeerderheid », 
zal de vaststelling unaniem 
zijn : daartoe is de oppositie 
niet in staat... Hetgeen de eer-
ste-minister wilde bewijzen ! » 

la libre belgique 

De Libre is er minder gerust 
in en stelde vast dat er over 
de manier van « scheiden van 
tafel en bed en eigen pot ko
ken » tussen de Vlaamse en 
Waalse federalisten toch wel 
een zelfde richting van denken 
bestaat. Nu de Senaat deze 
week ook heeft gestemd dat 
met wederzijdse toestemming 
de echtscheiding heel wat ge
makkelijker wordt, kunnen 
Walen en Vlamingen het mis
schien ook sneller eens worden 
over het lossermaken van de 
opgedrongen banden van 1930. 

« Wat de grond van de zaak 
betreft zijn de heren Outers en 
Claes duidelijk dichter bij el
kaar gekomen over de struk
tuur van een Belgisch federa
lisme tussen de twee gemeen
schappen, dus het federalisme 
met twee, maar met drie ge
westen, daar Brussel, volgens 
de Volksunieman moet beschik
ken over « interne autonomie », 
wat Outers vnet gedempte stem 
deed zeggen dat dit wel interes
sant was. Dus van nu af, on
danks de redenaarsbehoed-
zaamheid van M. Outers die 
rekening houdt met het feit dat 
hij de Brusselse gevoeligheid 
moet ontzien, is er wel dege
lijk een toenadering tussen de 
federalisten van noord en zuid. 
M. Spaak heeft het trouwens 
elders hardop gezegd : Volks
unie en FDF-Rassemblement 
Wallon moeten onderhande
len ». 

gazet van antwerpen 

In een zeer interessante re
portagereeks lichtte deze krant 
de problematiek door van de 
Duitstalige gebieden in Oost-
België. Aan de hand van een 
reeks voorbeelden maken wij 
er kennis met een schoolsis-
teem dat ook ons volk geduren
de tientallen jaren misvormde. 

« Onmiddellijk na de oorlog 
importeerde men in dte Oost
kantons weer eens een aantal 
leerkrachten uit Luxemburg. 
Die streek was ondertussen na
genoeg verfranst, en die onder
wijzers gedroegen zich in de 
Oostkantons weleens als de he

rauten van de Franse kuituur. 
Wie in die tijd zijn moedertaal 
sprak in de Oostkantons was 
trouv)^ns meteen verdacht. Zo 
werd die generatie niet al te 
best opgevoed. In lager en mid
delbaar onderwijs was de schif
ting zo streng dat alleen de al
lerbesten hoger onderwijs kon
den beginnen. Die allerbesten 
boekten beste resultaten aan 
de universiteiten, wat konser-
vatiev<e krachten in de overtui
ging sterkte dat het onderwijs
systeem in de Oostkantons uit
stekend was. In feite heeft die 
Franse opvoeding duizenden 
duitstalige jongens voor het le
ven benadeeld. Gelukkig is de 
toestand nu in volle evolutie, 
en daar heeft de « Hochschul-
bund » veel mee te maken. Dat 
is 'een groep leraars en oud-
studenten, die aan het Duits in 
het onderwijs terug de plaats 
willen geven die het toekomt ». 

links 

De jongens van « Links » die 
tussen al de praters er over 
wel het eerlijkst geloofden in 
de « progressieve frontvor
ming » zijn deerlijk ontgoo
cheld over hun ex-gespreks
partner Wilfried Martens « die 
zijn principes over boord 
gooit ». 

De CVP-jongeren zegden het 
nog scherper, die noemden 
Marlens de man die « sistema-
tisch zijn idealen verloochent». 
De mannen van « Links » had
den vroeger een ruilabonne-
ment met « WIJ » moeten ne
men dan zouden ze hun illusies 
in Martens al langer kwijt ge
weest zijn. 

« Het staat thans vrijwel vast 
dat Wilfried Mart'ens begin 
volgende maand tot voorzitter 
van de CVP zal verkozen wor
den. 

» Na de verklaringen die hij 
afgelegd heeft in « De Stan
daard » en « Le Soir » kunnen 
wij ons daar geenszins over 
verheugen : ze laten er niet de 
minste twijfel over bestaan dat 
W. Martens, met het oog op 
die, verkiezing, vandaag ver
brandt wat hij gisteren aanbe
den heeft en in feite zijn prin
cipes overboord gooit. Als hij 
verklaart dat de progressieve 

frontvorming « verleden tijd » 
is, dan is dat evenzeer een op
tie dan een vaststelling en be-
tekerit het in elk geval dat hij 
er zich persoonlijk niet meer 
wil voor inzetten. Dat de socia
listen onvoldc^nde gevolg heb
ben gegeven aan de oproep van 
L. Collard klinkt veeleer als 
een alibi dan als een rechtvaar
diging, want — en W. Martens 
weet het beter dan wie ook — 
deze opvattingen, en hiermee 
bedoelen we zowel het mani
fest der CVP-Jongeren over 
partij-vernieuwing als de op
roep van Collard, vonden nog 
heel wat minder steun en weer
klank in de CVP zelf ». 

tv-express 

Dit TV-blad gelooft dat er 
iets met de antenne van Eys
kens niet in orde is. Want met 
al de signalen die uitgezonden 
worden door de doorsneekijker 
dezer dagen zouden normaal 
zijn oren zo tuiten dat zijn 
hoofd er van barst. 

« Het kijk- en luisterg'eld zal 
inderdaad met 40 pet. de hoog
te ingaan. Dit betekent dat de 
radiotaks van 204 tot 285 frank 
verhoogt, het kijkgeld van 840 
tot 1175 frank en het gekom-
bineerde kijk- en luistergeld 
van 900 tot 1260 frank. Hier
mee hoopt de regering 'n klein 
miljard meer binnen schot te 
krijgen. 

» Als nu dit miljard zou aan
gewend worden om de pro
grammakwaliteit van BRT en 
RTB te verbeteren, dan zou 
men er nog over kunnen dis-
kussiëren. Maar iedereen weet, 
dat het bedrag dat wij jaar
lijks op postrekening 2.90 stor
ten, in de staatskas vloeit en 
niet in die van de BRT. En ver
betering hebben de program
ma's nu al jaren hoognodig. 
Vraag de man in de straat 
maar eens, wat hij er over 
denkt. De oren van de h. Eys
kens zull'en dan nog al tuiten. 

» Maar ja, van orentuiten is 
nog geen enkele premier ge
storven en er blijft de getergde 
kijker slechts de ultieme pro-
testmogelijkheid over het niet-
betalen vari zijn tv-taks ». 

waiter luyten. 
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BLIJFT NEDERLANDSE CULTUURRAAD IN HET CENTRALISTISCHE BRUSSEL ? 

Op zijn eerste werkvergadering vorige week 
donderdag in het gebouw van de Kamer te Brus
sel keurde de Nederlandse Cultuurraad zijn 
reglement voorlopig goed. Alle arrOendementen 
werden naar een commissie verwezen. Er werd 
echter bepaald dat de politieke beslissing over 
de vestigingsplaats binnen de maand moet wor
den genomen. Door de Cultuurraad zelf ? Of 
door het unitaire parlement, zoals de BSP het 
wenst ? Of door de commissie ? 

Woensdagvoormiddag kwam de commissi'e 
bijeen om de vestigingsplaats te bespreken. Het 
ziet er naar uit dat een meerderheid voor Brus
sel zal kiezen. Dit schijnt trouwens een afspraak
je te zijn onder de traditionelen van diverse 
pluimage. De socialisten willen de Raad zien 
Vergaderen in het Q*ebouw van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers om « praktische en 
technische redenen » en ook « uit principe » ; 
om de Vlaamse aanwezigheid en deze van de 
Nederlandse Cultuur in de hoofdstad te steunen, 
stel je voor ! 

Dergelijke « argumenten » ten voordele van 
het centralistische BrvLssel hoor je ook bij de 
PVV en bij ee.i aantal CVP-ers. Een drogreden 
die erg vals klinkt in de mond van mensen die 

zich nooit eerder bekommerd hebben om het lot 
van de Vlaamse gemeenschap te Brussel, maar 
ze eerder voortdurend in de rug hebben gescho
ten. 

In « Gazet van Antwerpen » schreef Karel De 
Witte terecht : « De belangen van de Vlaamse 
Brusselaars kunnen misschien beter vanuit 
Vlaanderen behartigd worden, dan vanuit door 
unitarism,e doordrongen Brusselse lokalen ». 

Volgende week bespreekt de commissie de 
zaak opnieuw. Tegen die tijd verwacht men dat 
dte CVP-groep zijn standpunt zal hebben be
paald. Sommigen zijn daar geneigd het VU-
voorstel te steunen (vestigingsplaats : Meche-
len), anderen willen het bij Brussel houden, in 
het parlementsgebouw of erbuiten. Inmiddels 
krijgen de CVP-kranten (zoals « Het Belang 
van Limburg y>) de instemming van « La Libre 
Belgique » als zi] de kandidatuur van Brussel 
verdedigen. Zoals de « Libre » het vanstelfspre-
kend ook fijn vindt dat « Het Belang van Lim
burg » het CV P-amendement steunt dat de 
Waalse ministers toelaat in de Nederlandse Cul
tuurraad Frans te komen spreken... Nee, de uni
taire voogden hebben nog niet afgedaan. 

wanneer maak jij 
ook eens een abonnee ? 
Wij hebben onze <c top-20 », zoals hij er nu uitziet, even 
vergeleken met die van 20 februari vorig jaar. De stand 
ligt ongeveer op hetzelfde peil, maar dan moeten wij er 
wel rekening mee houden dat de abonnementenslag dit 
jaar heel wat later is begonnen. Onze top-twintigers heb
ben dus heel dapper doorgewerkt. Als de werfkampanje 
1972 slaagt, zal dit voor een belangrijk gedeelte hün werk 
zijn. Wij zullen hen daarvoor einde maart dan ook eens 
gepast in de bloemetjes zetten. 

top 20 

1. Joris DEPRE (Tervuren) 9 0 
2. Jef V inex (Erps-Kwerps) 61 
3. Laurent De Backer (St. Kath . -Lombeek 44 
4. Mar leen Schouteden (Leuven) 43 
5. Jozef Labaere (Kor t r i j k ) 40 
6. A l be r t Aendenboom (St. Niklaas) 39 
7. Edward De Schri jver (Gent) 32 
8. Piet De Pauw (Vurste) 30 
9. jos Heylen (Herenthout ) 29 

10. Jacqueline De Caster (Ledeberg) 27 
11. Leo Van Hoeylandt (St .Niklaas) 26 
12. Jan Verbeke (Mar iakerke) 22 
13. Marcel De Boeck (Vi lvoorde) 21 
14. Georgette De Kegel (Ninove) 20 

Evrard Raskin (Eigenbilzen) 20 
16. M ieke Op de Beeck (Koningshooikt) 18 

Ferre De Beuckelaer (Kont ich) 18 
Gustaaf Van Looveren (V/ommelgem) 18 
Lode Van Put (Heverlee) 18 

20. Jaak Gabriels (Bree) 17 

Maar we moeten een kat ook 
een kat noemen : de medewer
king van onze vele honderden 
kaderleden is in een aantal ar
rondissementen een tikkeltje té 
gering. Kijk eens aan, als elk 
kaderlid in zijn omgeving een 
of twee nieuwe abonnees maak
te dan werd onze abonnemen
tenslag een topper van formaat. 
Velen hebben dit reeds gedaan, 
en wij danken hen daarvoor, 
maar vele anderen maakten 
nog geen enkele abonnee. Mo
gen wij hen met aandrang vra
gen dit toch maar eens te doen 
in de komende weken ? 

In de rangschikking van de ar-
rondi.ssementen ligt Leuven on-
bedreigd aan de leiding. Wat 
die mensen dit jaar al hebben 
gepresteerd voor ons blad is 
werkelijk een voorbeeld. Ook 
Antwerpen, Brussel, Gent-Eek-
lo, St. Niklaas, Mechelen, Has
selt, Tongeren-Maaseik, Kort
rijk en Turnhout deden en doen 
hun best. De overige arrondis
sementen (Aalst, Brugge, Oos
tende, Roeselare-Tielt, Dender-
monde, leper en Oudenaarde) 
moeten dringend hun heirscha-
ren in beweging brengen, wil
len ze bij de eindrangschikking 
nog een eervolle plaats be
machtigen. Wij wachten op sen
sationeel nieuws van hen. 

betoging "dhoppe groen en vlaams" 
26 maart 1972 
praktische schikkingen . 
Vertrek : Gent, St. Pietersstation ; verzamelen 6 30 uur. 

Stipt te 7 uur vertrek 
Aankomst : Aan de grens van Dhoppe-Vloesberg (steenweg Bra-

kel-Ronse), aan de kapel, te 15.30 uur. 
Daar vormmg : optocht (ca. 3 km) door Dhoppe naar « Roman 
House ». 

Volksvergadering : In « Roman House » omstreeks » 16.30 uur. 
Spreker : Flor. Grammens. 

Allerlei : 
— Ieder marsjeerder zorgt voor eigen knapzak ; de organisatoren 

zorgen voor warme drank en soep 's middags. 
— Er zijn bezemwagens ; het « Vlaams Kruis » verpleegt « zere » 

voeten enz. 
— Van Dhoppe terug naar Gent (voor de marsjeerders) : wij 

leggen autobussen m. Om ons toe te laten dit tijdig en predes 
te doen, verwachten wij stipte en tijdige inschrijvingen , geeft 
dus Uw naam op indien U mee terug met de bus wil tot Gent 
(vervoer gratis). 

— Wie de hele tocht meemaakt ontvangt een gedenkpenning. 
— Wie ons wil helpen om de affiches te verspreiden, schrijve een 

kaartje of telefonere eens. Wij stellen U ook graag onze deel-
nemingskaarten van de betoging ter beschikking (20 fr 't stuk). 

— ledere deelnemer wordt verzekerd tegen ongevallen. 
U kan voor dit alles terecht bij : Piet De Pauw, De Pintelaan 311. 
Gent (9000) Tel. : 09/21.32.06 
STEUN (altijd welkom en nodig) : op PR. 98500 van de Krediet-
bank-Brakel « voor rek. nr. 444/858.093 van Steunfonds Dhoppe 
Vlaams ». 
Werken reeds mede : Trekkersgroep De Griffoen ; De Vrienden 
van de Zwalm ; De Vlaamse Volksbeweging ; Muziekkorps 
Zwalmfanfare : Volksakademie St. Bartel, Goeferdinge ; Zieken
fonds Flandria ; Ziekenfonds Priester Daens ; Vlaamse Oudstrij-
ders (O. VI.) ; Aktiekomitee Taalgrens ; Kultuurcentrum Die 
Garve ; Were-Di ; Vriendenkring Dhoppe ; VTB (Zottegem-Bra-
kel-Geraardsbergen) ; Het Vlaamse Kruis ; Verbond van Vlaams 
Overheidspersoneel ; Vlaamse Vrouwenvereniging Gudrun ; Wan
delaarsvereniging Natuurschut ; VUJO-Gent. 

kadervorming 
aktie voeren en plannen 
antwerpen, zondag 27 februari 

Uw bestuur heeft in de laatste vergadering besloten een aantal 
dringende problemen in uw gemeente aan de orde te stellen. 

Een eerste hinderpaal daarbij blijkt te zijn dat de mensen niet 
geïnformeerd zijn over die problemen. Hoe organiseer je een 
goede informatie ? 

Maar als je e«n probleem stelt moet je ook oplossingen heb
ben. Hoe kom je tot die oplossingen ? 

Het komt er dan uiteindelijk op aan beslissingen af te dwingen 
van de overheid. 

Hoe organiseer je zo'n acties ? Welke middelen kies je daartoe? 
Deze en nog vele andere aspecten van het probleem actie voe

ren behoeven een grondige denk- en discussi^eurt. Daarom deze 
kaderdagen over w Actie voeren eii plannen ». 

Kom je ervaringen eens uiteenzetten op die kaderdagen. 
Wij geloven dat wij allemaal iets van mekaar kunnen leren. 

programma 
eerste dag 
9.30 uur Inschrijving en kennismaking 

Korte inleiding 4- vraagbaak 
Wat zijn onze problemen ? 
Pauze 
Rubricering van onze problemen 
Inleiding : De actie als democratisch bewustwordings
proces. 
Middagmaal en pauze 
De verzameling van gegevens : informatie verzamelen 
over het probleem. Deskundigheid betrekken. 
Vragen 
Pauze 
De informatie doorspelen aan het publiek : overzicht 
van vormen, van informatieve actie. 

17 uur Vragen 
17.30 uur Einde. 

tweede dag 
Het programma van deze dag zal ter plaatse worden besproken. 

inlichtingen 
Datum : zondag 27 februari 1972. Begin : 9.30 uur. Einde : om

streeks 17.30 uur. Plaats • Elckerlj'c, Consciencestraat 16, Ant
werpen. 

Te bereiken : Vanaf het centraal station gaat U in de richting 
Belgiëlei tot aan het grote ronde punt Rechts van dit punt is de 
Consciencestraat. Op het einde hiervan vindt U Elckerlyc. 

Inschrijvingen : door storting van de bijdrage van 50 fr. op 
postrekening nr. 224.43 van Kredietbank 1000 Brussel voor reke
ning nr. 3300/13/83 555 van het Dosfelinstituut te 1000 Biussel. 

kadervorming van secretarrissen 
ziekenfonds 

Met het oog op de voorbereiding tot de funktie van secretaris 
Ziekenfonds, richt het Dosfehnstituut in samenwerking met het 
Ziekenfons Priester Daens te Aalst een lessencyclus in. 
Plaats • Café « De IJzer », Vlaanderenstraat 13, Aalst. 
Data zaterdag 4 maar en zaterdag 18 maart telkens van 14.15 u, 

tot 17.30 u. ; tussen twee referaten in wordt telkens een koffie 
aangeboden. . 

Inlichtingen : U De Grave, provincieraadslid, Opaaigem 93, Aai-
gem. (tel. 053/622.67) ; 
H. Leyseele, provinciaal-directeur O VI (tel. 09/22.76.64). 

PROGRAMMA 
Zaterdag 4 maart 1972 
14 u. 15 : Schets van de Maatschappehjke Zekerheid. Situering 

en analyse ziekteverzekering. 
Inleiders : de hh. U. De Graeve, Cobbaut. 

16 u, 15 : Landsbond, Verbond, Primaire Kas, Struktuur en wis
selwerking. 
Inleider : de h. Frenier. 

Zaterdag 18 maart 1972 ., , , 
14 u. 15 : Overtuigingstechnieken. Goede mensehjke verhoudirt-

gen en public-relations. 
Inleider : W. Augustijnen. . 

16 U. 15 : Administratie en organisatie van een sektie m primaire 
kas. 
Inleider : Mark De Moor. 

10 uur 
11 uur 
11.15 uur 
11.30 uur 
12.30 uur 

14 uur 

15 uur 
15.45 uur 
16 uur 
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de regering zw i jg t over brussel... 

De Vlaamse Volksbeweging Brabant, vergaderd te Overijse op 
12-2-72 stelt vast : 

1. Dat de administratieve hervorming van Vlaams Brabant in 
5 randfederaties rond Brussel een onvoldoende oplossing is voor 
het indijken van de verfransingsdruk vanuit Brussel. 

2. Dat de oprichting van de agglomeratie Brussel met de wette
lijk bepaalde garanties voor de Vlaamse minderheid te Brussel 
door een afbuiging van de bedoeling van de wet en door de 
frauduleuse praktijken van een franstalige meerderheidsgroep 
een volkomen mislukking geworden is. Dat zowel de zogenaam
de « pariteit » in het kollege als de alarmbelprocedure teniet 
gedaan zijn door de manipulaties van dezelfde groep. 

3. Dat meer en meer sprake is van het oprichten van een ekono-
misch gewest Brussel dat verder zou reiken dan de 19 gemeen
ten van deze agglomeratie en een groot deel van Vlaams Bra
bant zou bestrijken. 

Eist : 
1. Dat alle gemeenten van Vlaams Brabant zouden verenigd wor

den in grotere en sterkere federaties rond Brussel. 

2. Dat deze federaties de provincie Vlaams Brabant zouden vor
men na splitsing van de huidige provincie Brabant. 

3. De onmiddellijke oprichting van een afzonderlijk kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde. 

4. De hervorming van het kiesstelsel in de agglomeratie Brussel 
door het invoeren van de subnationaliteit met ondermeer als 
gevolg gesplitste bevolkingsregisters en kieslijsten. 

5. Daadwerkelijke garanties voor de nederlandstalige minderheid 
te Brussel. 

6. Beperking van het gewest Brussel tot 19 gemeenten op alle ge
bieden, ook op ekonomische gebied. 
Het gewest Brussel mag geen enkel die bevoegdheden toe
gekend krijgen die het als hoofdstedelijk gebied nodig heeft. 

7. Ruimere bevoegdheden voor het Waalse en Vlaamse ekono-
misch gewest. 

8. Uitoefening van de bevoegdheden der gewesten op ekonomisch 
gebied bij middel van normen die kracht van wet hebben. 

De Vlaamse Volksbeweging Brabant zal met alle middelen boven
genoemde doelstellingen nastreven. 

op 16 maart : 

nationale winkelsiuiting en mars naar de hoofdstad 

tegen de dure elekriciteit 

eis : gelijk tarief voor iedereen 

Aangezien het Kontrolekomitee de minister van Middenstand 
en de drie vakbonden niet geantwoord hebbeu op onze verschei
dene telegrammen ; 

Aangezien het Kontrolekomitee en het ministerie een onbenul
lige, belachelijke toegeving hebben gedaan ; 

Heeft de Drukkingsgroep voor Handel en Landbouw besloten 
haar eis voor de totale gelijkschakeling kracht bij te zetten met 
een ééndagswinkelsluiting en de mars op de hoofdstad. 

Wordt een oproep gedaan op alle middenstands- en landbouwers
verenigingen of sindikaten om zich dringend in verbinding te 
stellen met volgend adres, gezien het hier om een nijpend en dis-
kriminerend handelaars- en landbouwersprobleem gaat : Gitse-
straat 65, Roeselare (8800). 

Telefonische oproepen liefst in de voormiddag : 051/24575. 

fl 

; Ï I ' , ' ' T ' f V ' i i / l , ;11 

m 

•aiil!<«iilii!6iiljaii!l/fc!,i!/JiltlJiiC,U^^^^ U!.i,,l,i.,.J,l Oil. 

vujo-ieper 

solidair met ieren 

Te leper werd op zondag 6 februari II. door de VUJO-Ieper 
een stilzwijgend protest gehouden tegen de Britse regering 
die de verantwoordelijkheid draagt voor de keten van ge
weld en onlusten in Ierland. Dit door een bezettingsleg-fer te 
sturen, die door willekeurige schietpartijen en gevangen
nemingen, speciale wantoestanden verder in leven houdt en 
de haatgevoelens steeds opnieuw aanwakkert. 

Dit protest, dat door vele jongeren werd bijgewoond, greep 
plaats onder de Menenpoort omstreeks ?0 u.. onmiddellijk 
na het blazen van de « Last Post ». 

Enkele spandoeken, die niets aan duidelijkheid te wensen 
overlieten, werden ontrold, terwijl een pamflet werd rond
gedeeld aan alle omstaanders en voorbijrijdende automo
bilisten. De tekst luidde als volgt : 

« De « Last-Past » die el
ke avond onder deze Menen
poort geblazen wordt, is een 
hulde aan de nagedachtenis 
van de duizenden jonge En
gelsen die in deze streek 
sneuvelden in een oor
log die zijn oorzaak vond in 
het imperialisme en de on
verdraagzaamheid van de 
Europese staten anno 1914. 

De Engelsen die hier sneu
velden, vielen in naam van 
de vrijheid. 

Vandaag, in 1972, zijn de 
Engelsen door hun imperia

listische en onverdraagzame 
houding t.o.v. de Ieren in 
Ulster nog steeds de oorzaak 
van onderdrukking, geweld, 
bloedvergieten. Aldus bele
digen zij de nagedachtenis 
van hun miljoenen gesneu
velden die in deze twintigste 
eeuw de vrijheid van hun 
volk met hun dood moesten 
afkopen. 

De Engelse regering is in
derdaad zwaar schuldig ! 
Steeds heeft zij de sociale 
wantoestanden in Noord-Ier-
land geduld omdat zij steun-
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de op de onderdrukkers ten 
einde Ulster onder Engels 
bewind te houden. De wille
keurige gei-angennemingen 
zijn een schande voor elk 
bewind dat zich demokra-
tisch durft te noemen. 

Door een bezettingsleger 
naar Noord-Ierland te stu
ren draagt de Britse rege
ring de verantwoordelijk
heid voor de spiraal van ge
weld dat met geweld beant
woord wordt. 

Met onze VU-mandataris-
sen doen wij een beroep op 
het wereldgeweten opdat de 
internationale overeenkom
sten in elk opzicht zouden 
toegepast worden. 

De VUJO-verwijst i.v.m. 
de Ierse kwestie naar het 
VU-programma dat een fe
deralistische inrichting van 
Europa op basis van de 
volksgemeenschappen a l s 
enige waarborg voor de vre
de voorstaat. 

Als volksnationalisten ei
sen wij zelfbeschikking voor 
het Ierse volk opdat het zijn 
sociale problemen volledig 
zelf zou kunnen oplossen ». 

door ongunstige plaats van inplanting 

nieuwe zeesluis voor zeebrugge een ramp ? 

Normaal moeten op 1 maart a.s. de 
•werken beginnen aan de nieuwe zee
sluis (125.000 ton) te Zeebrugge. Van 
meetaf werd bezwaar gemaakt tegen de 
plaats van inplanting, eens dat de « ver
antwoordelijke instanties » deze plaats 
bepaald hadden. Dat is dan in onderha
vig geval het ministerie van Openbare 
Werken, a.h.w. persoonlijk jachtterrein 
•an Jos De Saeger. 

Het is belangrijk te weten, dat aan 
deze keuze geen proefondervindelijk 
onderzoek vooraf ging (de proef is thans 
^ezig...) zoals dat bvb — jarenlang — 
vel het geval was in het waterbouw
kundig laboratorium te Borgerhout voor 
de toegankelijkheid van de Schelde voor 
^o te tonnematen. 

De uitgebrachte bezwaren tegen de 
voorziene inplantingsplaats waren van 
'tiverse aard : waarschijnlijke afbraak 
••an het zgn. oostelijk « schiereiland » 
«waarvan de bouw 300 miljoen heeft ge
kost (en waarvan de afbraak 200 mil
joen zou kosten, zodat men voor 'n nut
teloze uitgaven van een half miljard zou 
Btaan !). De voorziene plaats is zeer 
•decht gekozen met het oog op een mo
gelijke aanleg van een kanaalverbin-
oing met Antwerpen : graaft men de 
iluis nu op de voorziene plaats, dan kan 
t best gebeuren dat men later verplicht 
is 'n tweede en zelfs derde sluis te gra-
•'en op een verder naar Heist toe gele
gen plaats, om deze kanaalverbinding 
«o efficiënt mogelijk te maken. 

Vallen de proeven te Borgerhout ne
gatief uit, dan zal de sluis slechts toe
gankelijk zijn voor schepen met een 
aanzienlijk geringer tonnemaat dan het 
formaat van de sluis. Men zou dan voor 
het tegenovergestelde staan als te Zand
vliet, waar een sluis werd gegraven, 
waarvan de toegang voor bepaalde ton
nematen onmogelijk was. Wel zou men 
zich in dit geval kunnen troosten met 
het feit, dat bovenvermeld « schierei
land » slechts gedeeltelijk zou moeten 
afgebroken worden... 

Ook worden de toeristische belangen 
thans sterk in het gedrang gebracht (het 
is ook belangrijk er op te wijzen dat de 
tegenstanders van de huidige inplanting 
veel meer rekening houden met de mi
lieu- en waterbezoedeling dan zij, die 
de huidige inplanting voorstaan). Op 
het argument dat een meer oostelijk ge
legen inplanting aan onteigeningen 
veel duurder zou kosten, antwoorden de 
tegenstanders dat zulks helemaal niet 
is bewezen. 

Tot de nautische bezwaren behoort de 
pertinente opmerking dat de grote zee
schepen een sterke S-bocht zullen moet-
ten maken vooraleer de nieuwe sluis te 
kunnen binnenvaren, wat op wachttij
den en dus tijdverlies neerkomt. De 
bocht zou ook noodzakelijk blijven na 
de afbraak van de oostelijke dam. Deze 
afbraak betekent niet alleen geldverlies 
doch ook verlies van expansiemogelijk

heden. De voorziene plaats maakt ook 
de bouw van lange strekdammen nood
zakelijk, om de sluis te beschermen ter
wijl ze bovendien de kust voor Knokke-
Heist bedreigen. Er is dan nog de ineen-
strengeling van het toeristisch en indu
strieel verkeer, omdat de sluis te dicht 
bij de bestaande havenbedrijvigheid 
zal liggen, wat meteen ook de mogelijk
heden tot de bouw van een behoorlijke 
werkhaven vermindert. 

In de bouw van een nieuwe sluis werd 
ook de inkokering voorzien van de wa
teren der afleidingskanalen te Heist. In 
een verdere zeewaartse uitbouw zouden 
deze opgenomen worden in de haven-
dammen om een 2 km verder in zee 
uit te monden, wat nochtans de pollutie 
niet zal tegengaan (cfr. prof. Anselin in 
een artikel van de « Spectator » dd. 22 
november 1971). 

Dezelfde deskundige (technologisch 
specialist) stelde in het zelfde artikel 
vast dat de betrokken overheden in fei
te van de gevolgen van hun beslissing 
van sluisbouw en havenuitbreiding niets 
afweten, zodat ze geen informatie kon
den verschaffen. Vandaar het geheim 
karakter van de besluitvorming, ook 
toen reeds een beslissing was gevallen 
(een euvel dat ook een professor Mor-
telmans aan de kaak stelt). « Men heeft 
blindelings een mechanisme op gang ge
bracht voor een verdere uitbouw van 
Zeebrugge ten koste van 16 miljard 
frank » aldus A. Bastin. 

Op een onlangs te Brugge gehouden 
studievergadering noemde een bekend 
Brugs urbanist de verkeerd ingeplante 
zeesluis « een ramp voor Zeebrugge » 
in welke vaststelling hij werd bijgetre
den door mensen als Mortelmans, Anse
lin en ir. Mertens. Het CVP-bestuur van 
Brugge durft er niet tegen in te gaan, 
om alsnog de werken te doen uitstellen, 
uit vrees op een slecht blaadje bij mi
nister De Saegher te staan. De CVP 
« doet » het niet allen op nationaal vlak 
met bvb. de grondwetsherziening en 
Brussel, ze « doet » het ook lokaal, in 
onderhavig geval echter gaat het om 
een vraagstuk van nationaal belang. Het 
ergerlijke is dat behalve het verknoeien 
van reële toekomstkansen het ministe
rie van Openbare Werken straffeloos 
de serie blunders mag voortzetten, on
der leiding van een minister, die al ja
renlang politiek verantwoordelijk is 
voor deze technische, urbanistische en 
portuaire blunders en gedekt door een 
eerste minister, die met een verbijste
rende lichtvaardigheid « ekonomische 
knelpunten ontknoopt », op de verkeer
de manier dan. 

Te Zeebrugge wordt een sluis ge
bouwd op de verkeerde plaats, gericht 
naar het verleden in plaats van naar de 
toekomst, waardoor de hele Belgische 
havenproblematiek nog meer wordt ver
valst dan ze al is, definitief kansen wor
den verkeken en met de miljarden 
wordt gegoocheld als in een casino. 
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« s.o.s. • natuur » sloeg nagels met koppen 

luchtvervuiler « sadacem » spanl-

arbeiders voor zijn wagen 

Na de TV-uitzending « S.O.S.-Natuur » van 7 februari jl.over de 
lucht- en waterverontreiniging:, keeg direkteur-generaal Bacalu 
van de NV Sadacam bijna een beroerte. Het had meneer behaagd 
ook even op het scherm te komen om — in 't Frans ! — te ver
tellen wat er in zijn rook- en roet-brakende bedrijf « Sadaci » 
allemaal gedaan wordt (met het geld van de Staat) om de lucht
verontreiniging te bestrijden. Maar hij moest ervaren dat anderen, 
en o.m. prof. dr. Heyndrickx van de Gentse Rijksuniversiteit, niet 
zon lovende woorden spraken over « Sadaci », wel integendeel. 
Wie trouwens van Gent naar Zelzate rijdt kan elke dag zien dat 
de schouwen van « Sadaci » ongestoord verder dikke walmen 
bruin-zwarte ongerechtigheid over de streek blijven spuien. «Maar 
die rook is niet schadelijk voor de gezondheid » zegt Bacalu a de 
witte rook van sommige andere fabrieken in deze buurt is veel 
gevaarlijker ». 

his master voice... 

Prof. dr.-Heyndrickx, die der
gelijke bakerpraatjes met een 
korreltje zout neemt, is sinds de 
uitzending van 7 februari meer 
dan ooit het zwarte beest voor 
de luchtvervuilers langs de Ka
naalzone. Daarom besloot -de h. 
Bacalu hem en de BRT eens een 
flinke les te geven. De dag na 
de TV-uitzending werd de on-
dernemingsfaad van« Sadaci » 
in spoedvergadering bijeen ge
roepen. Officieel heet het dat 
« enkele leden van de onderne
mingsraad, die de werklieden 
vertegenwoordigen, ontgoo
cheld en verontwaardigd waren 
over de BRT-uitzending ». Ont
goocheld vooral omdat zij ge
meend hadden in deze uitzen
ding « een schoon beeld te zien 
van de inspanningen die door 
« Sadaci » gedaan worden in de 
strijd tegen de luchtbezoede-
ling ». In deze zinsnede uit het 
verslag van de bijeenkomst 
hoor je al dadelijk his master 
voice doorklinken. Hetzelfde 
geldt trouwens voor al de ande
re opwerpingen. 

Enfin, de ondernemingsraad 
is bijeengekomen — flink om
kaderd door enkele vertrou-

wensmensen van de grote baas 
en onder het voorzitterschap 
van ingenieur Raemaekers — 
om te laten noteren wat er aan 
protest-argumenten naar de 
BRT en naar prof. Heyndrickx 
moest worden opgestuurd. Hier 
volgen ze dan : 
— « Men laat iets zien (op het 
TV-scherm) waarover onze ge
zinnen met angst bezield zijn 
als we deze morgen moesten 
gjtan werken ». 
—•_« Zijn wij geen mensen om
dat wij in «Sadaci» werken ? ». 
— « Wil men ons misschien 
werkloos maken, gezien het feit 
dat er reeds afdankingen ge
weest zijn wegens de verplichte 
stopzetting door de overheid 
van een bepaalde oven ? ». 

— « De witte uitwasemingen 
van de NV Derives du Titane 
zijn veel ongezonder en scha
delijker dan de bruine rook van 
« Sadaci » ». 
— « Door de firma (Sadaci) te 
viseren worden ook de arbei
ders en bedienden geviseerd ». 
— « Waarom werden ook geen 
beelden van « Sidmar » opgeno
men ? Sidmar verspreidt rood 
stof en « Texaco » stank ». 

— « De strijd voor het leefmi
lieu mag geen nadeel brengen 
aan de economie en aan de te
werkstelling ». 

Tot slot stelde iemand van de 
aanwezigen voor « dat kontakt 
zou opgenomen worden met al
le fabrieken van de linkeroever 
van het Kanaal om met de 
werklieden en bedienden een 
algemene protestaktie op touw 
te zetten, daar het hier gaat 
om de broodwinning van dui
zenden tewerkgestelden en hun 
gezin ». 

19e eeu>Ars 

Wij zijn benieuwd of de vak
bonden zich aan dat spelletje 
van het patronaat zullen laten 
vangen, zoals het enkele jaren 
geleden reeds eenmaal gebeur
de in het Antwerpse. De perfi-
diteit van de fabrikanten be
staat erin de gewettigde angst 
van de arbeiders en bedienden 
voor werkloosheid (zeker nu 
wij een crisistijd beleven) uit 
te spelen tegen de steeds lui
der klinkende eis tot doelmati

ger bescherming van het leef
milieu. Met andere woorden : 
tegen de eis om de gezondheid 
van alle werknemers en hun ge
zinnen beter te beschermen. 

Waarom hebben de werkne
mersvertegenwoordigers in de 
ondernemingsraad van «Sadaci» 
geen vragen gesteld naar de 
winstmarges welke onder de 
beheerders worden verdeeld ? 
Waarom hebben ze aan de h. 
Bacalu de vraag niet gesteld of 
zij voor hem soms « geen men
sen » zijn aangezien hij na al 
die jaren nog niet eens de moei
te heeft gedaan hun taal te le
ren ? 

Toen in de tweede helft van 
de 19e eeuw de eerste arbei
dersmilitanten de arbeiders op
riepen om met alle doelmatige 
middelen — de staking incluis 
— te strijden voor hun lotsver-
betering, kregen zij op sommi
ge plaatsen stenen naar de kop 
gegooid door... de arbeiders. 
Die waren ook opgestookt door 
hun bazen die hen vertelden 
dat daardoor de economie en 
de tewerkstelling in het ge

drang zou komen. Sindsdien 
zijn de arbeiders op dat vlak 
heel wat wijzer geworden. Nu 
probeert het patronaat datzelf
de 19e eeuwse spelletje nog
maals te spelen tegen hen die 
met woord en daad strijden 
voor een gezonder leefmilieu, 
een zaak die de arbeiders al 
evenzeer aanbelangt. Daarmee 
hopen de heren fabrikanten te 
bereiken dat ze geen geld zou
den uitgeven voor zuiveringsin
stallaties. En indien het uitein
delijk toch moet gebeuren, dat 
niet zij maar de Staat, dat zijn 
wij allen, daarvoor zou op
draaien. 

De vervuiling moet bestreden 
worden, daarover is iedereen 
het eens, maar het is de vervui
ler die moet betalen I Hij zal 
dat niet uit eigen wil doen, hij 
moet daartoe gedwongen wor
den. 

Wij hopen dat de arbeiders 
en bedienden zich niet langer 
zullen laten vangen aan de be
rekende « argumenten » van 
hun patroons en zich voor zijn 
wagen laten spannen. 
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wij in nederland ''St^ ar-jiiii 

autostrade amsterdam-rotterdam wordt een ramp voor liet land 
(jeeveedee) Het is al niet genoeg dat de grote industrieën de rivieren 

en de lucht vervuilen en dat de bevolking in de omgeving van de vlieg
velden geteisterd wordt door onophoudelijk lawaai, de overheid io>erkt 
zelf mee aan de bezoedeling van het Nederlandse milieu door haar plano
logen en technologen nieuwe wegen te laten ontwerpen die de natuur 
ernstig aantasten. Dit is de mening van een steeds groei'end aantal veront
rusten die kennis nemen van de plannen om -door een aantal van de mooi
ste streken van het land betonnen banen te trekken waarover dan over 
enkele jaren weer tienduizenden auto's zullen voortrazen. De afgelopen 
week zijn de protestgeluiden in sterke mate toegenomen toen in de dag
bladen kaartjes verschenen waarop de ligging stond aangeduid van mis
schien wel de belangrijkste weg in Nederland : de autostrada tussen 
Amsterdam en Rotterdam, de twee grootste steden van het land. De aan
leg van deze weg die rond 1980 klaar zou moeten zijn, wordt rondweg een 
ramp voor west-Nederland genoemd. 

De hoofdstad van het land en de 
Maasstad met de grootste haven 
ter wereld liggen 75 km van el
kaar, gemeten over de huidige 
weg die via Den Haag loopt. De 
nieuwe route, die Den Haag niet 
meer zou « aandoen », kan enkele 
kilometers korter zijn. Maar ze 
doorsnijdt dan wel op wrede wij
ze « het groene hart van Hol
land », het prachtige meren- en 
plassengebied van de provincie 
Zuid-Holland met nog ongerepte 
landschappen en plaatsen waar 
het— o wonder in deze tijd — nog 
stil en rustig is. Geen wonder dat 
de natuurliefhebbers en milieube
schermers zich gebundeld hebben 
in een organisatie « Interlokaal 
Milieu-Overleg » (IMO) die be
sloten heeft op grote schaal aktie 
te gaan voeren tegen de aanleg 
van de nieuwe weg. 

bevolking 

het slachtoffer 

De mensen van IMO hebben 
reeds een fel protest gezonden 
aan minister Drees (Verkeer en 

Waterstaat). Zij voorspellen dat 
de autostrada Amsterdam-Rotter
dam, die op onnatuurlijke wijze 
scheidingen aanbrengt tussen uit
gestrekte rekreatiegebieden, bo
vendien ertoe zal leiden dat zich 
fabrieken, supermarkten, magazij
nen, enz. zullen vestigen in de na
bijheid. Daardoor zou de zogehe
ten « Randstad » (de driehoek 
Rotterdam-Utrecht-Amsterdam)^ in 
werkelijkheid uitgroeien tot één 
grote metropool van huizen en 
fabrieken, zonder voldoende ruim
te voor rekreatie van de 5 a 6 
miljoen inwoners van dit gebied. 

De protesterende organisatie, 
die ongetwijfeld de grote trom 
gaat roeren, staat in zekere zin 
wel sterk. Zij kan bij voorbeeld 
wijzen op een regeringsnota over 
de ruimtelijke ordening waarin 
gezegd wordt dat juist de streek 
tussen Amsterdam en Rotterdam 
behouden moet blijven als groene 
« bufferzone » voor de stedelijke 
bevolkingen die toch al zoveel 
frisse lucht moet missen. Zij kan 
ook wijzen op de woorden van de 
oud-minister voor ruimtelijke or
dening, ir W. Schut, die nog kort

geleden verklaarde dat het geld
verspilling is om wegen te bou
wen die berekend zijn op de druk
ste uren van de dag. Schut zei 
dat een redelijk wegennet van
zelfsprekend is, maar « Als we 
dan zo nodig allemaal tegelijk in 
het spitsuur de weg opwillen, 
moeten we het oponthoud ook 
maar voor lief nemen ». 

beter openbaar 

vervoer 

De vraag is of de planologen 
van het ministerie er ook zo over 
denken. Zij zijn eerder geneigd 
te wijzen op het groeiende auto
park in Nederland, op de files die 
zich bijna dagelijks op de grote 
wegen vormen en op de gedachte 
dat een nieuwe weg ook weer 
nieuwe ontspanningsgebieden bin
nen het bereik van de stadsbewo
ner brengt. Zonder deze argumen
ten af te wijzen moet echter even 
goed gezegd worden dat de auto 
(de « heilige koe » voor velen !) 
niet het enige vervoermiddel be
hoeft te zijn voor de zich ver
plaatsende mens van de zeventi
ger jaren. Als de overheid nu'eens 
werkelijk voorrang gaf aan het 
openbaar vervoer — trein, bus en 
tram — zou men het dan niet met 
wat snelwegen minder kunnen 
stellen ? Op deze vraag komen de 
mensen van IMO tot een positief 
antwoord. 

Het is inderdaad een feit dat 
wel voortdurend door het rijk, de 
provincies en de gemeenten gewe
zen wordt op het belang van het 
openbaar vervoer, maar dat er 
géén plannen zijn om dit vervoer 
daadwerkelijk voorrang te geven. 

Zopas laaide de diskussie hierover 
hoog op toen in de provincie Zuid-
Holland beslist moest worden 
over een nieuwe verbinding tus
sen Den Haag en de aloude imi-
versiteitsstad Leiden. Deze nieu
we weg, de zogenaamde Leidse-
baan, zou tussen de twee reeds 
bestaande wegen moeten komen. 
Ook hier zou een prachtig stuk 
natuurschoon ernstig worden aan
getast. En ook hier spanden zich 
groepen in om de aanleg van de 
nieuwe route te voorkomen. Na 
grote demonstraties en felle twist-' 
gesprekken viel — gelukkig — de 
beslissing dat de Leidsebaan er 
niet zou komen. Maar dit kon pas 
gebeuren nadat de Nederlandse 
Spoorwegen hadden toegezegd 
een aantal voorzieningen te tref
fen (o.a. acht treinen per uur tus
sen Den Haag en Leiden op de 
spitsuren) waardoor het openbaar 
vervoer inderdaad sterk verbe
terd werd. 

We zouden de gevallen van de 
weg Amsterdam - Rotterdam en 
van de Leidsebaan nog kunnen 
aanvullen met andere voorbeel
den van wegen in Nederland die 
een ernstige aantasting van het 
milieu vormen. In het oosten en 
noorden van het land heeft men 
zich immers eveneens schrap ge
zet tegen wegenplannen die 
zwaar afbreuk doen aan de na-
tmu-. Een modern wegennet is 
uiteraard van belang voor de eko-
nomie van het land, maar de leef
baarheid is nóg voornamer. Van
daar dat we in ons hart wel aan 
de kant staan van de tegenstan
ders van de autostrada Amster
dam-Rotterdam. Als we het open
baar vervoer niet gebruiken, zijn 
we best bereid een paar kilome
ters meer te rijden over de be
staande route. Het leven gaat ons 
al haastig genoeg ! 
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kamer en senaat OP 

KAMERTEMPERATUUR 

Kamerlid Vansteenkiste in-
terpelleerde bondig de minis
ter van Verkeer over de on
voldoende uitrusting van het 
spoorwegnet in West-Vlaande-
ren, vooral wanneer men reke
ning houdt met de ekonomi-
sche expansie van deze provin
cie. Er is een duidelijk gebrek 
aan evenwicht, waarbij de Wa
len eens te meer bevoordeligd 
zijn. Het kamerlid wou vooral 
meer weten over het tien-ja
ren-plan van de NMBS, welke 
maatregelen ter verbetering 
zullen genomen worden en of 
we de oprichting van de Groep 
Brugge ter ontlasting van de 
dubbele Groep Gent mogen te
gemoet zien. 

mensenrechten 
in noord-ierland 
geschonden 

De VU laat niet af in het 
drama van Noord-Ierland. Na
dat ze vorige week in de Ka
mer bij monde van Nelly 
Maes haar standpunt op scher
pe wijze vertolkte, interpel-
leerde deze week senator Cop-
pieters minister Harmei. De 
interpellant stelde dat het de 
plicht \iî n de regering,en der 
Europese Gemeenschap is Lon
den tot moedige politieke ini
tiatieven inzake Ulster te 
dwingen. 

Op grond van drie rapporten 
van als jieutraal «n -deskundig 
erkende organisaties ontleedde 
senator Coppieters de situatie 
om tot de vaststelling te ko
men dat de oorzaak van het 
drama aan de sektaire politiek 
van de Noordierse en Britse 
regeringen te wijten is, vooral 
door de diskriminatie op basis 
van religieuse en politieke fak-
toren en van de « speciale 
machten wet » van 1922, on
dertussen nog aangevuld met 
reglementen die strijdig zijn 
met de Europese Conventie 
van de rechten van de mens. 
Vervolgens ontleedde de inter
pellant gedetailleerd hoe in 
Ulster deze mensenrechten sis-
tematisch geschonden worden, 
wlaarbij hij andermaal tot de 
konklusie kwam dat vooral de 
« special power act » als het 
voornaamste instrument tot 
vernietiging van de Ierse opi
nie wordt gehanteerd. 

« JViet de opstandigheid in 
Noord-Ierland dient als een 
provokatie beschouwd te wor
den doch wel het bestaan van 
een dergelijke wetgeving » al
dus spreker die verder zei « dat 
de " special power act " enkel 
een middel is om brutaliteiten, 
foltering'an en moord geheim 
te houden ». 

Na de minister aangemaand 
te hebben o.m. in de minister
raad van Europa de vraag te 
stellen of Engeland nog langer 
mag gebruik maken van afwij
kingen van de konventiever-
klaring van de mensenrechten 
en na de vraag gesteld te heb
ben of de minister reeds Bene-
lux-overleg ter zake heeft 
voorgesteld besloot hij als 
volgt : « Het bevrijdingsnatio-
nalisme opent de poorten op 
een waarachtige Europese in
tegratie. De Belgische rege
ring moet helpen vermijden 
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dot het Verenigd Koninkrijk 
en Ulster de klok stilzetten, 
wat een onmenselijke maar 
ook een anti-Europese daad 
war>e ». 

Terwijl een FDF-RW-woord
voerder deze visie beaamde 
was het antwoord van minister 
Harmei — in de geijkte staats-
diplomatieke stijl — vaag en 
dubbelzinnig, wat senator Cop
pieters in een korte repliek 
niet naliet te onderlijnen. 

zeven (landbouw )-regels 
op twee en dertig 

Bij het begin van zijn inter
pellatie tot minister Tindemans 
(Landbouw) zei senator Per-
syn langs zijn neus weg, tot 
deze interpellatie gedwongen 
te zijn « daar de regeringsver
klaring, die tweeëndertig re
gels beslaat, slechts zeven re
gels wijdt aan de landbouw
problemen »... 

Dan volgde een nuchter, za
kelijk requisitoir. Senator Per-
syn wees er op dat de land-
bouwintegratie telkens weer 
door de muntperikelen door
kruist wordt, waardoor het 
vertrouwen der landbouwers 
diep werd geschokt en hen 
zelfs financiële schade werd 
toegebracht. De tien jaar oude 
pariteitswet beleeft een zo 
trage verwezenlijking dat de 
huidige generatie ze zeker niet 
zal beleven. 

Na dit somber beeld somde 
senator Persyn de vele grieven 
der landbouwbevolking op so-
ciaal-ekonomisch gebied op om 
ten slotte minister Tindemans 
uit te nodigen, de landbouwers 
te verklaren hoe hij zijn beleid 
ziet. 

Het antwoord van de minis
ter was, hoewel uitvoerig, voor
zichtig en was vooral een po
ging om zijn toekomstig beleid 
in een Europees perspektief te 
zien. 

^ 
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Willy Persijn 

totaal biologische afbraak 
van de schelde 

Toen in 1969 de VU een kon-
gres wijdde aan de vervuiling 
van het levensmilieu trok men 
onze bezorgdheid in het bela
chelijke. Vandaag is het geen 
« romantisme » meer. Dit zei 
inleidend kamerlid Schiltz in 
zijn interpellatie over de ver
vuiling van het Scheldewater, 
gericht tot de bevoegde minis
ters. Hij gaf toe dat de aanleg 
van een collector voor afval
water te Genk een verbetering 
voor het welzijn van de Kem
pen en Limburg betekent, doch 
meteen de totale biologische 
afbraak van het Scheldewater 
(9000 kubiekmeter afvalwater 
per uur !) inhoudt. 

Na omstandig de vervuilings
oorzaken en gevolgen (ook 
voor Nederland) aangetoond te 
hebben wees hij er op dat het 
probleem ook belangrijk is 
voor de maritieme positie van 
Antwerpen ; de groei van Ant
werpen loopt samen met de 
bescherming van het leefmi
lieu. Daarom moeten de Neder
landse argumenten geneutrali-
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seerd worden door de oprich
ting van een collector met zui
veringsstation. 

De vragen, die de interpel
lant besluitend tot de ministers 
richtte waren in feite zeerkon-
krete voorstellen tot efficiënte 
maatregelen, wat de volgende 
sprekers en ook minister De 
Saeger, die namens de drie 
geïnterpelleerde ministers ant
woordde, impliciet beaamden. 

In een korte repliek wees ka
merlid Schiltz er op dat de dis-
kussie binnen de onderschei
den opvattingen in de admini
stratie op zich zelf goede ini
tiatieven niet mogen neutrali
seren, terwijl ook van het be
ginsel, de vervuiler betaalt, 
niet mag worden afgeweken. 

Wat het andere luik betreft 
(Antwerpens toekomst) blijft 
het vraagstuk van de bocht van 
Bath in al zijn scherpte gesteld. 
De heer Schiltz hoopte dat 
daarmee in de onderhandelin
gen met Nederland rekening 
zou gehouden worden. 

André De Beul 

« vrij en vrolijk » 

Kamerlid De Beul stelde zijn 
« maiden speech » in het teken 
van een interpellatie, dan nog 
wel in de zaak van « Vrij en 
Vrolijk » waarvan hij inleidend 
een historiek gaf, geïllustreerd 
met een wrang voorbeeld. 

Aansluitend bracht het jonge 
kamerlid enkele zeer positieve 
bedenkingen naar voor : alle 
instellingen voor de betrokken 
jongerencategorie blijken be
ducht te zijn voor een nauw
keurig toezicht, wat er op wijst 
dat zich ook elders gelijkaardi
ge toestanden voordoen. De 
diepere oorzaak van veel wan
toestanden ligt heel vaak in het 
gebrek aan geldmiddelen en 
aan gekwalificeerd personeel 
Bovendien zijn er vrij uiteen
lopende pedagogische visies op 
de jeugdzorg. Daarom zou bij
zondere zorg aan een gemeen
schappelijke visie moeten be
steed worden. Op korte termijn 
ziet de interpellant een onmid
dellijke oplossing van de kwes
tie der subsidiëring, te regelen 
bij koninklijk besluit ; verder 
in voorstellen uitgewerkt door 
de bevoegde diensten, een ver
betering van de status der op
voeders en een grondige reor
ganisatie van het beheer der 
instellingen. 

Verscheidene kamerleden 
haakten in op deze zakelijke 
en positieve interpellatie, mi
nister Vranckx — in de verde
diging gedrongen — gaf een re
pliek, dubbel zo lang als de in
terpellatie, poogde sommige 
feiten te minimaliseren, wees 
op reeds getroffen maatregelen 
en kondigde een rationalisering 
aan. 

Kamerlid De Beul maakte 
van zijn eerste optreden een 
goede beurt. 

massale geldverkwisting 
De hoofdredakteurs van sommige Belgische dagbladen verkon

digen regelmatig dat unitarisme, de huidige staatsinstellingen en 
de traditionele partijen, nog steeds de beste vi^aarborgen bieden 
om het land op een gezonde wijze te beheren. 

De inleiding aan het 126ste boek van het Rekenhof geeft als 
kritische doorlichting volgende stijlvolle volzin : « Aldus werd 
slechts na tien jaar een bevredigend gevolg gegeven aan een op
merking die door het Rekenhof werd geformuleerd aangaande een 
ministeriële beslissing, waarbij machtiging werd verleend om 
door de Regie der Luchtwegen onverschuldigd uitgekeerde wed
den niet terug te vorderen ». 

Enkele cijfers om ondanks alles het nuttige werk van het Re
kenhof even te onderlijnen : 

UITGEGEVEN : 
Laattijdig onteigenen : totaal bedrag 22.889.428 fr. 
Gebrek aan coördinatie : totaal bedrag 5.472.663 fr. 
Foutieve dossiers 4.518,161 fr. 
Wegens laattijdige uitbetalingen 552.006 fr. 
Afwijkingen van het beginsel van de openbare 
aanbestedingen, autoweg Brussel-Aken (het Re
kenhof wacht sinds 1964 op uiteg) a) 724.000.000 fr. 
Bevoordeling van zelfde aannemer aan de auto
weg de Wallonië b) 697.000.000 fr. 

GERECITPEREERD : 
Het nazicht van de werken aan het 
Berlainiont-complex (vergissingen, dubbele be
talingen, prijsherzieningen, geweigerde vergoe
dingen, taksen) 159.581.815 fr. 
Postkantoor Brussel 61.000.000 fr. 

Uit het 127ste boek : 
Kosten gedragen door de Staat wegens vestiging 
van internationale organismen 
Onderverhuring aan lagere prijs 218.000.000 fr. 
Huurgelden voor leegstaande gebouwen 74.000.000 fr. 
Niet naleving door de Staat van betalingstermij
nen 13.000.000 fr. 
Het vervroegd openstellen van de autosnelweg 
Antwerpen-Luik 1.000.000.000 fr. 
Toelichting van het Rekenhof op vervroegde openstelling : « In
gevolge de beslissing tot de vervroegde openstelling van de auto
snelweg, werden de werken aangevangen vooraleer al de nodige 
verticale zanddrains waren aangebracht om de zetting van de 
ondergrond op te vangen ». 

Wie betaalt dat allemaal ? 
Niet de lintjesknippers, die enkele weken voor de verkiezingen 

in honderd haasten de rijvlakken openstellen van nieuwe auto
wegen ; niet de hoofdredakteurs van partijkranten die over de 
staatszin van hun partijen preken ; niet de partijkassen betalen 
deze wegen, maar wij allemaal ! 

Intussen gaat de verspilling verder, niettegenstaande alle op
merkingen van het Rekenhof, en onder zoveel dekmantels van 
allerhande uitleg onthoudt men aan de gemeenschap, die uitein
delijk toch alles moet betalen, de ware toedracht van vele zaken. 

Indien dezelfde misbruiken en... spijtige vergissingen gebeurden 
in de privé-sektor, dan zouden de verantwoordelijken hiervoor 
door elke maatschappij, die zich eerbiedigt en haar vitale belan
gen verdedigt, rechtmatig op het matje worden geroepen, en even
tueel zelf verantwoordelijk gesteld voor sommige... spijtige mis
singen. 

Waarom gebeurt dit niet in de openbare sektor ? 
J.HARDY, 

senator 

De stroom is nu wel afgeblC' 
zen. Eerder Ijkt het nu op de 
stilte vóór de storm. In het 
wetstratelijk halfrond is men 
blijkbaar de situatie aan het 
aftasten. Men is daar nu vooral 
aan het peilen hoever het ver
trouwen en het wantrouwen 
ten aanzien van wat de nieuwe 
regering wordt genoemd wel 
reikt. 
Want iedereen heeft zo zijn re
serves. Maar tot een explosieve 
toestand heeft dat allesziins 
nog niet geleid. 
Want ook de heer d'Alcantara 
heeft zijn splitsingsvoorstel, — 
een kleine tijdbom leek dat 
toen —, heel opportum weer 
opgeborgen. Het werd door de 
ontmijningsdienst van de rege
ring naar een commissie ver
wezen. 
Ook de op zichzelf al erg ex
plosieve toestand in Ierland is 
maar eventjes door de Kamer 
gewaaid. Wel was daar onze 
volksgebonden Nelly die de so
ciale diskriminatie van de Ierse 
katholieken aan de kaak stelde. 
Maar het vermocht toch niet de 
moeizaam verkregen rust in de 
Kamer te verstoren. Dezelfde 
rust was er trouwens ook in de 
kultuurraad, waar men blijk
baar wil uitblazen van het 
klaargestoomde reglement. 
Daarom heeft de heer Baert er 
toch maar even aan herinnerd 
dat zijn fraktie in dat regle
ment een aanloop ziet voor een 
later reglement van een Vlaam
se Kamer. Waarop de heer Van 
Acker in het Westvlaams nog 
een en ander mededeelde. Wie 
zei daar dat in de Kultuurraad 
uitsluitend het Nederlands zou 
worden gebruikt ? 
Even toch steeg de tempera
tuur in de Kamer toen de heer 
Schiltz voor de achtbare colle
ga's in geuren en kleuren be
zong van wat eens 'n prachtige 
machtige vloed schijnt te zijn 
geweest. Er was al lang een 
vuiltje aan de Scheldelucht, zei 
hij. Maar toen mijn partij daar 
enkele jaren terug op wees, 
lachte men en haalde de schou
ders op. Daardoor heeft de Ka
mer nu enkele jaren achter
stand opgelopen zodat de heer 
Schiltz zich moest excuseren 
toen hij met enkele noodzake
lijke technische gegevens voor 
de dag kwam. Van een bereid
willig gehoor mag je trouwens 
nooit teveel vragen. 
Veel applaus moet je in de Ka
mer nooit verioachten. Vooral 
van je vrienden moet je 't niet 
hebben. De heer Van Steen-
kiste had er de minister op ge
wezen dat de N.M.B.S. op een 
zeer eigenzinnige wijze met 
treintjes speelt, en dat zijn ge
liefd West-Vtaanderen niet 
eens mag meespelen. Applaus 
bij zijn fraktie. Maar toen de 
heer Callebert van de cevepe 
kwam zeggen dat hij eigenlijk 
hetzelfde wou zeggen was er 
niemand meer van de sterkste 
partij des lands om deze po
ging met een applaus te onder
steunen. 

Een taak die de Volksunie dan 
maar op zich heeft genomen. 
Eenzelfde lot werd overigens 
ook de heer Van Hoorick uit 
Aalst beschoren. Niemand uit 
zijn partij wou blijkbaar horen 
toelke economische achteruit
gang het Karnaval te Aalst 
moet verbergen. 
Hoewel men — voortgaande op 
zijn naam — zou hebben ver
wacht dat de heer De Beul het 
beleid in « Vrij en Vrolijk » 
zou komen verdedigen, moest 
men uiteindelijk toch verne
men dat hij zich zorgen maakt 
over de vrijheid en de vrolijk
heid die het systeem van de 
jeugdzorg in België begeleiden. 
Gelukkig was daar de heer 
Geldolf van de beëspee — 
beëdigd onderbreker van elke 
VU-interpellatie — die het al
lemaal als massamisleiding be
stempelde. Niet het beleid van 
« Vrij en Vrolijk », maar de 
bezorgdheid van De Beul na
tuurlijk. 
Daarmee is de publike opinie 
weer objektief voorgelicht. En 
daar gaat het de heer Geldolf 
om. 
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MILJARDEN 
beschikbaar voor alletnan 

BOUWEN - KOPEN -VERBOUWEN 

Twintig jaar 
huishuur en 
eigen baksteen! 
huishuur en nog geen 

Na 20 jaar hebt u zo wat 
1 miljoen aan huishuur 
betaald... waarvan u 
niets overblijft. Zou u 
dat kapitaal niet liever 
zelf bezitten en aan uw 
kinderen nalaten ? 

Wie kan een hypothecaire lening bij de ASLK krijgen? 
Alleman. 
Maar «trouwe cliënten » kunnen interestverlagingen 
bekomen, die voor een middelgrote lening, vooral 
bij het begin van de lening, een jaarlijkse Ibesparing van 
zo wat 10.000 F kunnen betekenen. 

Het ogenblik is gunstig! 
Er zijn miljarden beschikbaar voor alle doeleinden en de 
ASLK heeft in de laatste maanden haar rentevoeten 
van het hypothecair krediet tweemaal verlaagd. 

sociaal 
krediet 
voor 

bescheiden 
woning 

appartement 

lening met 
ingebouwde 

levens
verzekering: 
absolute 

veiligheid 

eigen huis 

^A4 

bouwgrond 

comfort' 
krediet 
voor 

modernisering 

2de of 3de 
huis als 

belegging 

interest -
verlaging 
voor 

trouwe 
Spaarders 

Waarom 
zou u geen 
eigenaar worden ? 

Het is gemakkelijker 
dan u denkt! 
Weet u dat de ASLK in 
vele gevallen 90 %, ja 
tot 100 % van de ver
koopwaarde van het 
huis leent ? 

W âr kunt u terecht voor nadere inlichtingen ? 
1. Op het Hoofdkantoor van de ASLK, Wolvengracht 48 

te BRUSSEL (tel. 18.44.90); 
2. Bij de Agentschappen van de ASLK; 
3. In de Discontokantoren van de Nationale Bank; 
4. Bij de door de ASLK erkende agenten van de NMKN 

(Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid). 

N.B. De leningen voor bescheiden woningen tegen 
de speciale rentevoet van 5,75 % blijven gereserveerd 
voor de « trouwe cliënten » en worden exclusief 
behandeld door de erkende kredietvennootschappen van 
de ASLK. 

Een ernstig onderhoud zal u tonen waar uw belang ligt. 

Het is gratis. En het is lonend. 
Nu»., en gedurende 20 jaar ! 

ilSLKS ALGEMENE SPAAR-EN UJFRENTEKAS 
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de wereld 

verkenner nixon 
(Argos) Sinds 17 februari is Richard Nixon « on his way » naar 

Peking. Maandag 21 februari, na een oponthoud op Hawai en 
Guam, zal mister President neerstrijken in de nabijheid van de 
« hemelse feestpaleizen » waar jarenlang anti-Amerikaanse, anti
kapitalistische en anti-imperialistische toneelstukken werden op
gevoerd... 

veel te zien... 

Het bezoek van president Nixon 
aan Peking ritselt van geruchten. 
Men zegt dat daar veel zal te 
zien zijn, maar weinig te horen. 
Het kan ook niet anders : Mac 
steigert niet van ongeduld om de 
publieke opinie een blik te gun
nen in zijn diplomatieke kaarten. 
En te Washington is men even
min loslippig. Aan weerskanten, 
onttrokken aan het profane oog 
van waarnemers en kommentato-
ren, liggen gevaarlijke implikaties 
verscholen die voorlopig het 
spreekwoordelijke daglicht schu
wen. Men blaast ook niet de brug
gen op met oude bondgenoten, 
althans niet brutaal-luidruchtig, 
vóórdat duurzame betrekkingen 
met voormalige tegenstanders zijn 
vastgelegd. Dit geldt alvast voor 
Richard Nixon. Vandaag al moet 
mr. President beseffen dat het 
tennistafelspelletje is uitgespeeld, 
dat alleen nog spijkerharde over
wegingen uitkomst kunnen bie
den. Voorzeker overweegt de pre
sident de Chinese Voksrepubliek 
te betrekken bij de Amerikaanse-
Russische evenwichtsoefeningen. 
En hier rijst als vanzelf de vraag 
hoe dit kan gebeuren zonder dat 
die Chinese Volksrepubliek met
een over heel Azië aan prestige 

-gaat winnen. Een tweede overwe
ging van Nixon betreft het behoud 
van de Amerikaanse veiligheids-
gordel de van Zuid-Korea over 
Japan naar de Filippijnen en 
Thailand loopt. Kan die « schakel 
van bondgenoten » ongedeerd 
blijven terwijl Rood-China zijn 
invloed over heel Azië uitbreidt ? 
Verder zal Nixon wel weten dat 
hij het probleem Taiwan niet blij
vend uit de weg kan gaan. Zaak 
is maar hoe hij de Amerikaanse 
aanwezigheid aldaar (een 7.000-
tal soldaten) verder kan besnoei
en zonder al te heftig te wrikken 
aan het door recente gebeurtenis
sen (de opneming van kommunis-
tisch China in de UNO !) al erg 
gehavend verdrag met Taipeh. En 
dan de intern-Amerikaanse situa
tie ! 

...weinig te horen 

Het is zo dat men Nixon zijn reis 
naar Peking wel gunt... Maar de 
president van een supermogend
heid mag niet met ledige handen 
huiswaarts keren. Bovendien moet 
hij bij zijn terugkeer informatie 
verstrekken over de prijs die hij 
voor zijn diplomatieke geschen
ken heeft betaald. In de States 
kan men voor drie dollar een ste

vige biefstuktartar eten. De Ame
rican Citizen zou het echter niet 
nemen als Nixon daar te Peking 
zes dollar zou neertellen voor een 
paar verjaarde citroenen. De pre
sident is zeker handig gestart : 
om (al te) weetgrage joernalisten 
de mond te snoeren heeft hij nog 
vóór zijn vertrek uit Washington 
verklaard, dat hij niet doelt op 
het aanknopen van diplomatieke 
betrekkingen. In vage bewoordin
gen gewaagde hij van « kommu-
nikatie-kanalen » met semi-diplo-
tieke status. Men heeft het raad
selen naar zijn precieze bedoelin
gen. De veronderstellingen schom
melen tussen het uitwisselen van 
handelsmissies, en het voorzichtig 
uitsturen van diplomatieke waar
nemers. Alleszins zouden die 
« kommunikatiekanalen » een 
schuchtere aanloop zijn naar, 
later te precizeren, diplomatieke 
betrekkingen. Met die bescheiden 
streefdoelen wil de president al 
van te voren een domper zetten 
op al te steile verwachtingen. 

toch meer dan tv-show 

Toch zou Nixon's reis iets meer 
zijn dan de tv-show van het ver
kiezingsjaar '72. Deskundigen gaan 
er vanuit dat Mao en Tsjoe en lai 
een beperkt maar duidelijk om
schreven « akkoord » met de VSA 
ambiëren. Vandaag hebben de Chi
nezen inderdaad minder te vrezen 
van de VSA dan van hun grote 
rivaal uit Moskou. Die Sovjets 
willen niet alleen ideologisch 
maar ook machtsfunktioneel de 
baas blijven in het internationaal-
kommunistisch huishouden, ter
wijl Washington en Peking hun 
ideologische tegenstellingen, al
thans voorlopig, hebben begraven. 
Zij ontmoeten elkaar overeen
komstig de regels van de klassie
ke diplomatie, dwz van konkrete 
belangen uit. In het konflikt 
India-Pakistan akteerden de voor
malige vijanden nagenoeg iden
tiek... Toch is ook die klassieke 
diplomatie niet leefbaar zonder 
tastbare en wederzijdse koncss-
sies. Wat dit betreft liggen alle 
mogelijkheden open. 
Gezien de ideologische bindingen 
tussen Peking en Hanoi kan China 
alvast de Amerikaanse de-eskala-
tie in Vietnam helpen afronden 
zonder dat Washington al te veel 
prestige-verlies lijdt. Blijkbaar 
kunnen de Chinezen hierbij reke
nen op steun vanwege de Ameri
kaanse senaat. Die senatoren heb
ben recentelijk het buitenlandse 
hulp-budget nog eens extra be
snoeid met 8 miljoen dollar min

der te stemmen dan Nixon voor 
een gunstige ontwikkeling onmis^ 
baar achtte. Verder is het de Chi
nezen (en de Vietkongpolitici !) 
niet onbekend dat Nixon in eigen 
land niet langer steun moet ver
langen voor Saigon en president 
Nguyen Van Thieu. Daarom heeft 
Hanoi zelf al voorgesteld alle 
Amerikaanse krijgsgevangenen 
vrij te laten in ruil voor het terug
trekken van alle Amerikaanse 
troepen uit Vietnam. Op die vrij
lating van de GI's (zeker een 
elektoraal motief !) heeft Nixon 
alle voorwaarden voor 'n « disen
gagement » samengetrokken. De 
Chinezen moeten hier alleen nog 
van hun Noord - Vietnamese 
« vrienden » weten te bedingen 
en dat ze de door Nixon beoogde 
« nationale oplossing » niet al te 
brutaal verijdelen. En laat eer
biedwaardige Stewart Alsop nu 
maar schrijven dat het niet ver
der steunen van Saigon in zijn 
strijd tegen het kommunisme ge
lijk staat met Amerikaans ver
raad. Een feit blijft toch eerbied
waardiger dan een burgemeester 
van Londen. En die feiten liegen 
er niet om. Amerika is die Viet-
nam-oorlog grondig beu. Als het 
waar is dat de Vietkong, vóór of 
na Nixon's bezoek aan Peking, 
een nieuw offensief zal ontkete
nen (naar het voorbeeld van het 
eerste TET-offensief dat de druk 
op Lyndon B. Johnson ondraaglijk 
maakte) dan zullen de Amerika
nen bereid lijken een politieke 
verzoening met de kommunisten 
na te streven, desnoods tegen Sai
gon en Van Thieu in. 

« chinees verraad » 

Te Moskou spreken de Sovjet-
kommentaren gewoon van Chi
nees verraad en samenheulen met 
de imperialisten. Maar dat Rus
sisch anti-amerikanisme is vrij 
verdacht. De Amerikaans-Russi-
sche handelsbetrekkingen groeien 
met de dag en het bezoek van 
Nixon aan Moskou zal die tendens 
nog eens duidelijk bevestigen. Op 
Nixon's bezoek aan Peking hebben 
de Sovjets voortreffelijk gerea
geerd. Drie maanden na het 
ruchtbaar maken van Nixon's reis
plan legde Moskou de verbaasde 
wereldopinie een vriendschaps- en 
bijstandsverdrag met India voor. 
Nog eens drie maanden later ka-
pituleerde Jahja Khan, Amerika's 
en China's beschermeling te Dac
ca. Meteen had Moskou bewezen 
dat ook een « imperialistische pa

pieren tijger » (dixit Tsjoe En Lai) 
scherpe klauwen heeft. In de eer
ste ronde hebben de VSA en 
China dus minuspunten moeten 
noteren. In de tweede ronde zal 
de Sovjetunie zijn belangstelling 
op Japan toespitsen. 

moskou en tokio 
op de loer 

Ook Japan is niet erg in zijn 
nopjes met Nixon's reis naar Pe
king. In die samenhang lijkt Ja
pan wel de gedroomde partner 
voor Moskou. Het recent bezoek 
van Gromyko aan Tokio is slechts 
een preludium tot Sovjet-Japanse 
toenadering. Zonder de betwisting 
over de Koerillen-eilanden had
den Moskou en Tokio al lang de 
weg tot elkander gevonden. Maar 
ook hierover kunnen Russen en 
Japanners het op de duUr wel 
eens worden. Voor de Russen 
hebben die Koerillen-eilanden niet 
langer een uitgesproken strate
gisch belang. Als Moskou uit de 
gewijzigde situaties zijn logische 
slotsommen gaat trekken kan het 
die eilanden aan Japan afstaan 
waardoor uitzicht op een formeel 
vredesverdrag met Japan zou ont
staan. Tegelijk zou kapitalistisch 
Japan de Sovjets kunnen helpen 
bij het rationeel ontginnen van 
Siberie's mogelijkheden — een 
onderneming die de Sovjetunie op 
eigen houtje niet aan kan. Voor 
Moskou is een dialoog met Japan 
alleszins geraden daar Japan te
gelijk aandringt op kontakten met 
China zodat men in verband met 
Nixon's reis naar Peking veeleer 
van een diplomatiek vierkant dan 
van een driehoekssituatie mag 
spreken. 

Toen Henry Kissinger zes maan
den geleden met de voorbereiding 
van Nixon's historisch bezoek be-
gon lagen de diplomatieke kaarten 
minder verward. Vandaag heeft 
Niaxm blijkbaar niet genoeg aan 
het advies van zijn « Duitser in 
het Witte Huis ». Aan het begin 
van de week vloog niemand min
den dan Andre Malraux, China-
deskundige en voormalig minister 
van Kuituur naar Washington om 
met Mr President over China te 
praten. Zou het dan toch waar 
zijn dat Nixon's verblijf in Pekirig 
niet een episodisch verhaal is in 
een geschiedenis die al jaren ge
leden begon maar een eerste 
hoofdstuk uit een gloednieuw 
boek waarvan niemand vandaag 
het adembenemende slot kan ver
moeden ? 

deze week in de wereld 
• Woboetoe valt tijdens mee
ting scherp uit tegen kardinaal 
Maloela wegens diens verzet te
gen de « Zaïraanse autentici-
teitspolitiek ». Er zou echter 
geen proces tegen de kardinaal 
ingespannen worden, die intus
sen te Rome door Paulus V ont
vangen werd. 
• De Griekse regering eist een 
wijziging van de Cypriotische 
regering en de ter beschikking 
stelling van onlangs in Tsjecho-
Slovakije aangekochte wapens 
aan de Nationale Garde, die 
door Griekse officieren wordt 
gekommandeerd. Makarios ver
werpt deze eis, waardoor voor 
een diplomatieke breuk tussen 
Athene en Nikosia gevreesd 
wordt. 
• Ondanks verzet in Neder
landse kringen tegen de benoe
ming van dr. J.M. Gijsen tot 
bisschop van Roermond, wordt 
deze te Rome door Paulus V 
samen met achttien andere 
priesters tot bisschop gewijd. 

Ook het Nederlands episkopaat 
had afwijzend geadviseerd. 
Kardinaal Alfrink assisteerde 
niettemin bij de wijdingsplech
tigheid te Rome. 
• Te Dacca (Bangia Desh) 
wordt bekend gemaakt dat ca 
10.000 personen « wegens kolla-
boratie met West-Pakistan » 
werden aangehouden. Fran
krijk, Italië en de Benei ux-lan-
den erkennen op hun beurt de 
nieuwe staat. 
• Generaal Dajan, Israëlisch 
minister van Defensie, spreekt 
de vrees uit over een mogelijke 
verstrakking van Amerika in 
het Midden Oosten konflikt en 
verwerpt het Egyptische aan
bod (overleg plegen mits te
rugtrekking van de Israëlische 
strijdkrachten uit Sinai). 
• Herrie in Israël wegens «pro-
fanatie » van de klaagmuur te 
Jeruzalem door het maken van 
vier gaten in deze muur ter 
ondersteuning van een bouw

vallige, eeuwenoude woning. 
Men ziet in het overdreven pro
test ook een maneuver tegen de 
te liberaal geachte burgemees
ter van de heilige stad, die een 
onderzoek laat instellen. 
• Hoofdredakteur van een re
geringsgezind blad in Urugay 
door Tupamaros ontvoerd. 
• Frankrijk wijst drie Sovjet-
diplomaten uit « verdacht van 
spionnage ». 
• President Pompidoe en kan
selier Brandt verklaren zich 
voorstander van een « sterke 
monetaire samenwerking tus
sen de EEG-landen », in feite 
een relance van het door de 
dollarkrisis op de achtergrond 
gedrongen Werner-plan. 
• Te Parijs ging een driedaag
se konferentie door over « de 
wereldvrede en de onafhanke
lijkheid der Indochinese volke
ren », ondanks Amerikaanse 
druk op de Franse regering : 
1200 afgevaardigden uit 70 lan

den nemen er aan deel. Nixon 
beschuldigt Noord-Vietnam van 
kwade trouw en laat boven 
Zuid-Vietnam de zwaarste 
luchtbombardementen sinds 
maanden uitvoeren. Te Saigon 
worden tegenstanders van pre
sident Van Thieu tot gevange
nisstraffen veroordeeld. 

• President Nixon naar Peking 
vertrokken voor een officieel 
bezoek. Voor zijn afreis raad
pleegde hij de Franse China-
kenner, oud-minister en auteur 
(La condition humaine) André 
Malraux. 
• Politieke en sociale stakin
gen in Pakistan. President But-
tho kondigt meer medezeggen
schap van de arbeiders aan. 
• Britse regering (konserva-
tlef, premier : Edward Heath) 
voor de zwaarste krachtproef in 
haar 20 maanden oude bestaan: 
de mijnstaking die door andere 
stakingsbewegingen dreigt ge
volgd te worden veroorzaakt 

drastische beperking van het 
elektriciteitsverbruik en leidt 
tot het stilvallen van de indus
trie en dus tot werkloosheid. 
Ook de Noordierse kwestie en 
de voor Heath ontgoochelende 
reaktie van de zwarte bevol
king in Rodesië op het Brits-
Rodesisch akkoord over de zgn. 
participatie der inheemse be
volking zijn een uitdaging aan 
het konservatief kabinet. 

• Te Londen wordt officieel 
vernomen dat de Britse rege
ring in de kwestie Ulster vol
gende voorstellen zal doen : 1. 
opname van de katolieken in 
een nieuw op te richten Ulster-
se regering ; 2. verzachting van 
de toepassing van « special po
wer act » (internering zonder 
proces) : alleen als zodanig her
kende « staatsgevaarlijken » 
zouden nog geïnterneerd wor
den ; 3. mettertijd volksraad
pleging over al dan niet aan
sluiting bij de Ierse Republiek. 
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angela davis: FBI nr 867.615 6 

(Argos) Op 31 januar i j l . had in San José, California, het pro
ces tegen Angela Davis moeten beginnen. Maar dit proces is voor 
onbepaalde tijd uitgesteld. Intussen blijft Angela (28) een teken 
van tegenspraak. Voor haar fans is ze een martelares, draagt ze 
een doornenkroon van vervolging, haar opgelegd door een hate
lijk fascistoid regiem. Die fans houden geen blad voor de mond. 
Ze beweren dat het proces gewoon een wraakneming is, dat de 
ui tspraak van de rechtbank al van te voren vaststaat, omdat An
gela een zwarte is, omdat ze het opneemt voor een vervolgde zwar
te meerderheid, omdat ze kommuniste is. In de gelederen van de 
« zwijgende meerderheid » meent men daarentegen dat Angela 
beslist schuldig is. Vandaar de hartstocht en het fanatisme rond 
haar proces en een erg verdeelde belangstelling die meer uitgaat 
iiaar de ideeën van Angela Davis dan naar de naakte bewijsstuk
ken die aan de « Grand Jury » werden voorgelegd. 

Die bewijsstukken bevatten 
volgende feiten ; Angela Davis 
heeft vier wapens gekocht die 
t i jdens de overval op de rechts
zaal van San Rafael zijn ge
bruik t : een revolver, een IVl-I 
karabijn, een karabijn en een 
pistool. Toen de overval ge
beurde (7/8/70) stond daar een 
Bekere James Maclean terecht 
wegens het aanvallen van een 
bewaker. In de getuigenbank 
?aten twee andere gevangenen : 
Euchell JVIagee en William 
Christmas. En nu zou alles zeer 
vlug in zijn werk gaan : om
streeks 11 u. komt Jonathan 
Jackson, een zeventienjarige 
i w a r t e de rechtszaal binnen, 
gaat tussen het publiek zitten, 
•trekt zijn revolver en eist de 
vri j lat ing van de Soledad Bro
thers . Onder bedreiging van 
«ijn wapen verzoekt hij de hele 
bezet t ing — de drie gevange
pen, rechter Harold Haley, de 
dr ie vrouwelijke juryleden en 
de openbare aanklager (?ary 
Thomas — de rechtszaal te ver
laten. Zit tende en staande ma
gistraten wachten niet tot Jo-
Jiathan zijn verzoek nog eens 
lerhaalt. Liever levende gijze-
aar dan eigengereid sneuvelen 

voor de zaak van de Soledad 
Brothers, die ze nooit hebben 
gezien. Maar op de parkeer
plaats voor het rechtsgebouw 
ontstaat een vuurgevecht met 
de politie. Resultaat : Maclean, 
Christmas, Jonathon Jackson 
èn rechter Haley worden dood
geschoten ; Ruchell Magee, Ga
r y Thomas en een vrouwelijk 
Jurylid worden met twee on
gedeerde, maar om begrijpelij
ke redenen in zwijm gevallen, 
Vrouwelijke juryleden naar het 
ziekenhuis gebracht. De sirenes 
loeien te San Rafael, Rond het 
recht.sgebouw hangt de geur 
van buskruit . Zelfs de sheriff 
krijgf een zenuwtoeval. 

maandenlang zoek 

Op 13 oktober 1970 wordt An
gela Davis gearresteerd in een 
hotelkamertje van Manhattan. 
Twee maanden lang heeft het 
« best georganiseerde politie
apparaat ter wereld », tever
geefs, mogelijke en onmogelij
ke schuilplaatsen uitgekamd. 
Twee maanden lang stond An
gela boog op de FBI-lijst van 
Amerika 's « most wanted ». De 
eerli jke v 'nder zou letterlijk 
onder a=.ronomische belonin
gen bezwijken. Maar hij kwam 
niet opdagen. Zat Angela in 
Cuba. Mexico of in Algerië. 
waa r black panther auteur El-
dridge Cleaver een onderko
men had gevonden ? In Alaba
ma was men haar even op het 
spoor. Maar het duurde acht 
uren vooraleer een terzake be
voegd rechter eindelijk uitge
kiend had dat het door het FBI 
in de staat California uitge
vaardigd arrestatiebevel ook in 
Alabama geldig was. En zolang 
kon snelvoetige Angela uiter

aard niet wachten. Toen ze ein
delijk veilig opgeborgen werd 
was ze in gezelschap van Da
vid Poindexter, een rijke zwar
te playboy en cadillac-fan. Haar 
originele vermomming (pruik, 
hippe bril en pants) had tot 
niets gediend. Wel integendeel: 
bij de eerste bewijsstukken 
kwam nu de beschuldiging van 
vluchtmisdrijf : omdat ze na de 
overval van San Rafael het 
grondgebied van California had 
verlaten. 

recht op zefverdediging 

5 januari 1971 pleit Angela 
onschuldig voor alle punten van 
de beschuldiging. Slaagt het 
OM erin te bewij-zen dat be
klaagde de wapens gekocht en 
doorgegeven heeft, met de uit
drukkelijke bedoeling Jonathan 
Jackson in zijn (mislukte) po
ging te steunen, dan kan zij ter-
dood veroordeeld worden. An
gela zelf ontkent niet dat ze de 
wapens gekocht heeft. Het aan
kopen van vuurwapens kan in 
de VSA, zonder vergunning, 
volkomen wettelijk gebeuren. 
Angela's zwarte verdediger Mi
chael Tigar (tegelijk professor 
aan de Brandeisuniversiteit 
van Boston) heeft al stapels 
briev«n geschreven waarin hij 
zich beroept op dit typisch 
Amerikaanse recht. Bovendien 
pleit hij voor het recht op 
zelfverdediging, want Angela. 
zo roept hij uit, kreeg dagelijks 
een t iental dreigbrieven toege
stuurd. Verder bestrijdt hij de 
bewering van het OM dat An
gela Davis die wapens zou door
gegeven hebben aan de zwarte 
aktivisten, die bij de overval te 
San Rafael waren betrokken. 
Het zal dus de taak van de 
openbare aanklager wezen die 
vorm van medeplichtigheid te 
bewijzen. De beschuldiging 
gaat, over ontvoering, naar 
moord en samenzwering maar 
om iemand te straffen is meer 
nodig dan onbewezen «bewijs
stukken ». 

verhakkelde lijken 

De publieke opinie hecht 
meer belang aan de voorge
schiedenis. Die voorgeschiede
nis begint evenwel niet bij An
gela's simpatieën voor de Sole
dad Brothers maar al veel vroe
ger in Birmingham, Alabama 
waar « de zwarte Passionaria » 
in 1944 geboren werd. Haar 
rnoeder Sallye Davis heeft hier
over geschreven in een brief 
aan de verdediging. In de ja
ren vijftig en de eerste helft 
van de zestiger jaren beleefde 
de segregatie in Alabama haar 
hoogtij met bussen, scholen, 
pleinen en WC"s « alleen voor 
zwarten » (colored people on
ly) en met, om de twee weken, 
een bomaans-lag op zwart bez i t 

15 september was de baptisten-
kerk van Birmingham aan de 
beurt. Hierbij kwamen vier 
vriendinnen van Angela om 
zeep. Angela toen 19 jaar oud 
heeft hun verhakkelde licha
men gezien. De meisjes waren 
aan stukken gereten bij het 
zingen van een gospelsong. Een
tje hield nog de par t i tuur in 
een afgerukte hand geklemd. 
Op die dag, zo schrijft moeder 
Sallye, ontstond het t rauma 
waarvan Angela tot vandaag 
niet hersteld is : het besef van 
wat zwarte mensen in de groot
ste demokratie ter wereld heb
ben meegemaakt en ondergaan 
sinds de eerste neger op de 
Afrikaanse kust gekidnapt 
werd. 

beste leerlinge 
van marcuse 

Angela stamt uit de welge
stelde zwarte middle class. 
Haar vader is eigenaar van ben
zinepompstations, haar moeder 
staat in het onderwijs. Ver
standelijk is ze meer dan mid
delmatig begaafd. Eerst stu
deerde ze talen en let terkunde 
aan de Brandeisuniversiteit te 
Boston, later volgde ze kolleges 
in Franse l i teratuur aan de Sor-
bonne. ten slotte ging ze filoso
fie en sociologie studeren te 
Frankfurt. Haar overgang naar 
wijsgerige en sociologische 
disciplines gebeurde onder in
vloed van filosoof Herbert Mar
cuse die haar ooit zijn beste 
leerlinge noemde en voor wie 
ze een haast grenzeloze bewon
dering heeft. Na haar verblijf 

De zuster van Angela Davis die 
de simpatie voor de gevangene 
nog een beetje voedsel geeft... 

te Frankfurt waar ze Habemas, 
Adorno en Horkheimer leerde 
kennen, is ze de strijd van 
zwart Amerika meer in marx
istisch perspektief gaan zien. 
Nu ging ze openlijk met de 
black panters simpatiseren en 
werd lid van « de zwarte cel » 
van de Amerikaanse kommu-
nistische part i j , de « Che Lu
mumba club ». Toch werd ze 
docente in de filosofie aan de 
universiteit van Los Angeles, 
maar werd naar een paar ge
ruchtmakende kolleges door het 
rektoraat ontslagen. Donald Ra-
lish, dekaan van de wijsgerige 

fakulteit, nam haar verdedi
ging op maar moest ten slotte 
zwichten voor de politieke ar
gumentatie van meer konserva-
tieve « rechters ». Angela had 
niet ongestraft gesproken over 
de « psychologisch, bevrijdende 
kracht van verzet en uitda
ging » die ze « fundamenteel » 
en « onmisbaar » had genoemd 
voor zwarte emancipatie en 
vrijheid. 

vooringenomen 
rechters 

Van dit ogenblik af kwam 
Angela Davis vanzelf in de har
de oppositiekern terecht. Zij 
kocht wapens, oefende in het 
raak schieten en was voortaan 
begeleid door Jonathan Jack
son die hierbij als lijfwacht 
fungeerde. Met de dag ging ze 
heftiger pleiten voor de lots-
verbetering van de gevangenen 
en voor de vrijlating van de 
Soledad Brothers. Een van die 
« Brothers », een zekere (5eorge 
Jackson, broer van Jonathan is 
op 21 augustus jl. bij een ont-
vluchtingspoging doodgescho
ten. Toen hij 18 was had die 
George een overval gepleegd op 
een benzinestation en werd tot 
« een jaar of levenslang » ver
oordeeld. Elf jaar later, toen 

Jonathan hem via het gijzelen 
van rechter Haley en konsoor
ten wilde bevrijden, zat hij nog 
altijd achter de tralies, of
schoon men hem na zes maan
den had kunnen vrijlaten. 

Voor Angela Davis zal alles 
afhangen van de rechters en 
hun juryleden. In die jury ze
telt niet één neger. Het zijn 
konservatieve middenstanders 
op wie een kommunist(e) gaat 
inwerken als de rode lap op een 
stier. Subjektieve evaluatie is 
dus niet uitgesloten te meer 
dat de rechters zelf erg bevoor
oordeeld zijn, zoals blijkt uit 
de tot dusver gevolgde procedu
re : Angela had al zes maanden 
gezeten zonder dat bewijzen te
gen haar waren gedeponeerd. 
Ook werd ze niet op borgtocht 
vrijgelaten zoals zovele Ameri
kaanse misdadigers wier schuld 
onweerlegbaar vaststond. Men 
kan er gerust vanuit gaan dat 
een proces als dit van Angela 
Davis, dat niet alleen juridische 
maar ook en vooral raciale en 
sociale aspekten vertoont, in 
een land als de VSA gewoon 
niet kan gedepolitiseerd wor
den. De affaii-e William Galley 
(My Lai) en de recente vrijla
ting van James Hoffal (Ameri
ka's vakbondleider nr 1) heb
ben dat nog eens extra bewe
zen. 

•'1 J^triJ sih^tux 

het verschil 

De Bretoense nationalisten zijn geen dromers maar nuchtere 
mensen die steeds meer aandacht besteden aan de fiskale en eko-
nomische diskriminatie waarvan zij en met hen alle Bretoenen 
het slachtoffer zijn door het Franse staatsnationalisme. 

Meer bepaald hebben ze onlangs een vergelijkende studie ge
maakt tussen de evolutie van « les iles du Ponant » waarvan het 
eiland de Sein het bekendste is en de zgn. Anglo-Normandische 
Eilanden, die bij Engeland horen. Terwijl de Ponant-eilanden 
hun bevolking voortdurend zien dalen als gevolg van het feit 
dat ze over geen enkele vorm van autonomie beschikken, stijgt 
het bevolkingsaantal van de eilanden Jersey, Guernesey en Sark. 
Even vergelijken : Jersey 60.000 inwoners, Guernesey (40.000) 
tegenover Belle-Ile (zelfde oppervlakte doch slechts nog 4.653 
inwoners) en Sark (20.000) tegenover Ouessant (zelfde opper
vlakte, grote gelijkenis met Sark doch slechts 1950 inwoners). 

De Anglo-Normandische. eilanden kennen vooral een grote 
toeristische bloei tegenover het niet-uitbreidend toerisme der 
Ponant-eilanden (die nochtans als natuurstreken en historisch 
evenveel te bieden hebben). Vanwaar dit verschil ? 

De Anglo-Normandische Eilanden zijn praktisch volledig auto
noom : de Britse koningin werd er als zodanig niet erkend, wel 
als hertogin van Normandië. De eilanden hebben een eigen fis
kaal stelsel, een eigen douanestelsel (vrije tolzone) en hebben 
slechts omdat het niet anders kon schoorvoetend aangesloten bij 
het Britse post-, telegraaf- en telefoonnet (het stond hen vrij dit 
niet te doen). 

dankbaar parijs... 

Intussen hebben de Ponant-eilanden toch een eilandenfederatie 
opgericht (echter niet publiekrechterlijk, want dat staat Parijs 
uiteraard-niet toe). Het eiland de Sein kan trouwens meespreken 
over de Parijse bemoeizucht en ondankbaarheid. Toen dit eiland 
tijdens de tweede wereldoorlog de drie vierden van het aantal 
manschappen in de Forces Frangaises Libres (de Gaulle) leverde 
en daaraan veel ruchtbaarheid werd geschonken, stuurde Pari js 
een belastingsambtenaar naar het eiland, dat tot dan toe nooit 
belastingen van de Franse staat had moeten betalen. Onmiddel
lijk na de bevrijding legde het Franse ministerie van Financiën 
belastingen op, nadat Parijs dit gedurende eeuwen « vergeten » 
had. Op die manier betuigde de Franse staat zijn dankbaarheid 
voor de inzet der Sein-bewoners tijdens de oorlog. Dat er niets 
nieuws onder de Franse zon is blijkt t rouwens uit het feit dat 
zelfs Napoleon er niet in slaagde, zijn Corsikanen blijvend van 
belastingen te laten vrijstellen. 
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Sinds stokoude tijden 
zou het poppenspel bestaan, 
maar er is 
niemand die nu een precieze 
geboortedatum kan noemen. Dit 
spel heeft ook steeds hoogten en 
laagten moeten overleven. 
In Vlaanderen beleefde men vóör 
de eerste 
Wereldoorlog nog een 
bloeiperiode, die nu stilaan aan 
een herhaling toe is. 
Gilbert Slosse, een Gents 
publiciteitsdekorateur, is met het 
poppenspel vergroeid geraakt. 
In 1969 nog stak hij op een 
poppenspelfestival 
te St.-Niklaas een rijtje medailles 
op zak. 
O.m. één van de organizatoren 
zelf, van de Stad St-Niklaas (voor 
de mooiste pop) en vooral 
van de dienst Volksontwikkeling 
van het ministerie 
van Nederlandse Kuituur. 
Nadat hij vroeger nog aan de 
touwtjes heeft getrokken in het 
Poppenteater Nele 
en zelfstandig vertoningen gaf met 
zijn poppenkast « Oud Gent », 
dri jft hij nu het reizend 
teater « Belleman », 
« In Gent is vóór '14-'18 een 
kern van het poppenspel 
geweest », zegt hij. 
« Men werkte er vooral met 
draadpoppen. Nu overigens nog. 
Een kleine herleving kenden wij 
in de Arteveldestad tussen 
beide wereldoorlogen, toen er 
het « Spelleke van de Muide » 
werd geïntroduceerd ». En thans 
beschikt Gent over een viertal 
niet onbelangrijke vaste 
teatertjes, met name 
het Poppenteater Nele, Magie, 
Festival (Gentbrugge) en 
het « Spelleke van Folklore », 
waarvan Gust De Puydt sedert 
jaren de onbetwistbare 
meester is, die je ook dienaar van 
de kinderen zou kunnen noemen. 

spelleke 

Het « Spelleke » van Gent, zoals het 
poppenteater daai- genoemd wordt, 
heelt nog niet veel van zijn folkloris
tisch karakter verloren uit de tijd toen 
het bezocht werd door kinderen die 
hun woede op de « akteurs » wel eens 
botvierden door met schelpen van no
ten of andere projektielen naar een 
snoodaard te gooien. Alhoewel het fol
kloristisch karakter naar ons gevoelen 
een pittig pigment méér heeft gekregen 
doordat er een leerrijk element werd 
aan toegevoegd door bievoorbeeld Pier-
ke — of vroeger Langenarm en dè pop-
penfiguur bij uitstek — plat Gents 
bleef spreken maai de rest in beschaaf

de omgangstaal werd omgezet. De krea-
tie van Pierke, een Pierrot-figuur uit 
d^ Italiaanse comedia dell-arte, is een 
vondst van het zuiverste water geble
ken, die bijna een halve eeuw terug 
door G. De Puydt werd gedaan. Potsen
makers en hanswoisten bestonden 
reeds lang in wat vroeger de schouw
burg voor de jeugd werd genoemd, 
maar De Puydt, die reeds als jongeling 
inzag dat een opvoering van een « spel
leke » door en voor het volk moest ge
beuren, ontwierp in één van de meest 
uitgelezen Gentse volksbuurten, de 
Muidc, een pop die tegelijkertijd jeug
dig was, volks, grappig en goed. En die 
zulks overigens tot op heden kon blij
ven. « Het hedendaagse poppenspel, 
met yijn geraffineerde dekors, lichtef-
fekten, met zijn afgemeten bewegin
gen der akteurs, enz.», meent hij, «kan 

wellicht wel een genot zijn voor de 
geest, maar niet meer de primitieve 
hartstochten van kinderen ontvlam
baar maken ». Pierke kan nog steeds 
gemakkelijk van de ene zijde van het 
podium naar de andere zijde van de 
scène springen, door een stevige deur 
heen beuken, zonder dat de jeugdige 
kijkertjes, waarvan het bij vertonin
gen krioelt, er aanstoot aan nemen. 
Juist integendeel, hun fantasie heeft 
zulks nog nodig. 

vandaag 
Dat Pierke is het, dat, voor het eerst 

gelanceerd op 4 augustus 1922, de be
lichaming en de geest werd van een 

Gents volkstype. Zo ontstond het 
« Spelleke van de Muide » en Pierke 
zou gedurende twintig jaar een onge
hoorde en ongekende bloei beleven 
over het gehele Vlaamse land. Toen in 
1938 een « Landjuweel voor Poppen
spel » werd uitgeschreven, ging het 
Gentse « Spelleke » met de lauwer
krans lopen. Zelfs de radio wist op de 
duur beslag te leggen op de stem van 
Pierke. Het was in het jaar 1942 dat 
de hh. Boes, toen konsorvator van het 
Museum voor Folklore, en De Puydt 
het « Spelleke van de Folklore » zelfs 
wekelijks op, antenne hebben gebiacht 
van de BNRO-Gcnt. Maar deze tijd, 
toen nog landjuwelen voor poppenspel 
werden georganiseerd, ligt reeds lang 
achter u en mij, en vandaag treffen wij 
kernen .van poppenspelers behalve in 
Gent vooial in Antwerpen (de oude 

Poesje en de artistiek uitstekende Pop-
penschouwburg Van Campen), in 
Brussel met het volkse Toone, in M©-
chelen met Contrijn, in St.-Truiden en 
Hasselt, en — en zeker niet te verge
ten — het in februari 1970 als Natio
naal Centrum voor Vrijetijdsbesteding 
opgerichte Centrum Uilenspieghel. Dit 
laatste centrum voor poppenteater 
werd zelfs op 20 april 1970 door het 
ministerie van Nederlandse Kuituur er
kend als nationale organisatie voor de 
volksontwikkeling. Het geeft voorstel
lingen van poppenteater op hoog 
kunstniveau, dit zowel voor groot en 
klein en zowel in het Centrum zelf als 
op verplaatsing. Een pionier van het 
poppenspel in Vlaanderen is ongetwij
feld Pats, waarvan nu reeds 24 jaar 
letterlijk en figuurlijk de touwtjes in 

de handen berusten van Karel Weyler, 
die vooral faam naar zich toe wist te 
halen door de voorstellingen waarin de 
stripfiguren Suske en Wiske de hoofd
figuren zijn. Voor zover wij weten, is 
K. Weyler de enigste berocpspoppett-
speler in Vlaanderen. Als dusdanig be
tekent hij dan ook bij wijze van schrij
ven een verrijking voor onze nationale 
schatkist. Dit feit wijst er echter met
een op, dat — in tegenstelling tot de to
neel speclkunst — het spel met poppen, 
het spel van de « kunstenaars » van 
hout en lappen nog niet de appreciatie 
heeft gekregen die het in vaardige han
den eigenlijk verdient. Want in het 
poppenspel ligt meestal een mixer van 
kunstvormen verscholen. Een poppen
speler kan soms niet alleen een ver
haal ot een toneelstuk schrijven, maar 
tevens knap tekenen, schilderen en/of 

mf^' -Wa 
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beeldhouwen. En dan hebben wij het 
nog niet eens gehad over zijn muzikale 
kennis. 

eenvoud 
Hoe nu de « poppenspeelkunst » bij 

het publiek overkomt, heeft niet zo 
heel veel belang, als het direkte kon-
takt tussen speler en kijker er maar is. 
Als het poppenspel, dat in essentie een 
simpel spel is, maar geen artificieel ka
rakter krijgt. « De poppenspeler mag 
niet te veel technische knepen gebrui
ken, omdat een grote graad van tech
nische bekwaamheid bij het poppen
spel gauw gaat vervelen », zegt de h. 
Slosse. Constant Van Kampen, die in 
de kelder van de St.-Niklaaskapel te 
Antwerpen speelt, wijdt zelfs de her
opleving van het marionettenteater 
aan het nijpend gebrek aan « echte » 
dingen in onze wereld. « Televisie en 
bioskoop brengen alles zo artificieel 
en de mensen willen nog wel eens iets 
echt zien », beweert hij. Tien jaar te
rug waren de Van Campens nog ver
plicht drie tot vier stukken op één tea-
terseizoen te spelen om nokvolle zalen 
te blijven trekken. Nu is het mogelijk 
in het weliswaar kleine zaaltje in de 
St.-Niklaaskapel een honderdtal voor
stellingen per seizoen te geven met het
zelfde programma. 

De h. Slosse gelooft zelfs zo sterk in 
d t eenvoud, de simpelheid waarmee 
een pop moet ten tonele gevoerd wor
den, dat hij duidelijk stelt : « Hoe 
meer men ze mechanizeert, des te 
stunteliger wordt ze. In het poppen
spel, dal alles behalve verkleind of een 
imitatie van toneel mag zijn, zijn de 
bewegingen van de pop zo gestileerd, 
dat al de overtollige bewegingen weg
vallen. Alles wat een pop doet, moet 
direkt zijn, zonder ingewikkelde ma
neuvers uitgevoerd. Precies dat direkte 
werkt dikwijls grappig op de lachspie
ren in » Poppenspeler Slosse geeft ons 
enkele averechtse voorbeelden. « In 
het beroemde « Obrazo », het staats-
poppenspel van Moskou, worden de 
volwassenen geïmiteerd. Zeer knap 
trouwens. In een variéténumnier gaan 
de poppen zelfs echt aan het gooche
len. Je hebt ook het Marionettenteater 
van Salzburg, waarin de belvegingen 
van de akteurs zo soepel zijn, dat men 
er op de duur bij vergeet dat hier pop
pen gehanteerd worden. Men kan zich 
hier soms in een echte schouwburg wa
nen. Mijn inziens beantwoordt dit 
soort poppenspel echter niet aan de 
wezenlijke funktie ervan ». 

technieken 
Enkele teatertjes in Vlaanderen, die 

zich ook in giote mate tot een jeugdig 
publiek richten, streven het eenvoudi
ge spel van de poppen na door middel 
van handpoppen, die in het Frans ook 
wel guignols worden genoemd. Er be
staan evenwel heel wat andere poppen, 
onder welke in Vlaanderen vooral de 

fpoppen die aan het hoofd verbonden 
zijn door een ijzeren draad gewaar
deerd blijven. Misschien omdat de pop
penspeler hier beseft dat, ondanks de 

beperkte beweeglijkheid van de akteur 
die aan 'n draad gekoppeld wordt, met 
een pop alles mogelijk blijft. (Zij zijn 
inderdaad niet gebonden aan de men
selijke wetten van tijd en ruimte). De 
stangpoppen, die in onze kontreien 
praktisch niet gekend zijn en die wij 
ook stokpoppen zouden kunnen noe
men, hebben vooral sukses achter het 
IJzeren Gordijn, waar nu ook een bloei
periode van het poppenspel kan vast
gesteld worden. Ook in China vindt 
men deze poppen terug, die zorgen voor 
gracieuse maar sterk statische bewe
gingen. Er zijn verder nog handschoen-
poppen en staafpoppen, waarvan er in 
Rusland en Tsjechoslowakije zelfs 
worden bediend met een soort korte 
re vol vergreep. Twee staven lopen tot in 
de kop, die daardoor kan aan het draai
en, knikken of schudden gaan. En dan 
zijn er tot slot nog de schaduwpoppen, 
die eigenlijk effen vlakken zijn — zon
der de verwachte dimensies dus —, die 
in leder worden uitgesneden en daar
na gekleurd op stokken worden beves
tigd. Zij worden vooral in de « gele » 
landen bij een zwakke lichtbron ge
hanteerd. Het bewegende vlak met de 
kleuren wordt min of meer duidelijk 
op een scherm geprojekteerd. 

Er zijn nu ook verschillende opvat-
lingen over de rol, die de poppenspeler 
in zijn teatertje dient te vervullen. 
Sommigen zeggen dat hij tijdens het 
spel met de handpoppen geheel vei bor
gen dient te blijven, terwijl anderen 
weer van mening zijn dat hij wel eens 
te voorschijn mag komen met een pop 
op zijn hand en dat hij dan mee mag 
spelen in het marionettenspel. Meestal 
echter is men het er over eens, dat de 
persoonlijke aanleg van de poppenspe
ler, de inhoud van het spel en de voor
keur voor een metode wel samen zul
len bepalen wat goed en wat fout is. 
Er bestaat geen enkele wet die het pop
penspel aan banden kan leggen. Het is 
een vrij fantasiespel, dat zich dus ook 
naar believen moet kunnen ontwikke
len. 

eigen wereld 

P. Hinderyckx van het Centrum 
Uilenspieghel is ervan overtuigd, dat 
het poppenteater een onuitputtelijke 
bron van scheppende kracht en artis
tieke beleving is. In dit tea ter, meent 
hij, kan de betoveiing van de fantasie 
ongebreideld haar gang gaan, want het 
poppenspel staat los van de wereld en 
haar beperking. « Het poppenteater 
brengt een andere wereld die vreemd 
aandoet, doch die is als de droom van 
dichters, de verbeeldingskracht van 
kinderen en . waarom niet de ver
zuchting van volwassenen », schrijft hij 
ergens. Het poppenteater heeft, mits 
het artistiek verantwoord is, een op
voedende waarde. Het is een uitstekend 
medium om kinderen estetisch begrip, 
bevattingsvermogen en ervaring bij te 
brengen. Kunst is vooral een opvoeding -
van het hart, maar het kinderhart klopt 
nu precies niet zoals dat van een vol
wassene. Kinderen hebben een andere 
ervaring nodig, hun begripsvermogen 
is beperkt, legt P. Hinderyckx uit. 
« Daarom is het poppenspel een belang
rijk middel. De pop is niet gebonden 
aan de wetten van zwaartekracht, tijd 
of ruimte. Poppen zijn geen mensen, 
geen toneelspelers in zakformaat. Zelfs 

naar vorm of verhouding zijn ze geen 
nabootsing van de mens. Het zijn men
sen en dieren in abstraktie, beviiid van 
,traagheid der materie. Poppen kunnen 
bewegingen uitvoeren die voor de men
sen onmogelijk zijn. Ze kunnen zelfs 
in de letterlijke zin het hoofd verliezen 
of in de wolken wandelen. Het kind 
iaat zich de passiviteit van alleen-maar
toeschouwer-zijn niet opdringen, maar 
wil zijn eigen fantasie beleven. Daarom 
wordt het door de onbeperkte moge
lijkheden van het poppenspel geïnspi
reerd ». Belangrijk is hierbij dat het 
kind aktief meespeelt, dus dat de ver
toning van het poppenteater zich niet 
voor maar met een publiek voltrekt. 
Precies daarom zijn voor een jeugdig 
volkje de beste poppenspelers ook oer
talenten op het gebied van de improvi
satie. Telkens als bievoorbeeld in het 
« Spelleke van Folklore » te Gent een 
nieuw stuk dient « ingestudeerd »,^ko-

,v*ijien v4der 'en" zoon De Puydt samen 
met de derde akteur achter de scher
men (de h. Neirynck) en leggen in een 

*•'werkelijk minimum van tijd het sce
nario vast. In zeer, zeer grove trekken. 
Repeteren of instuderen is er helemaal 
niet bij, zodat het spel eigenlijk slechts 
gekend is nadat het in werkelijkheid 
ook gespeeld is geworden kompleet 
met al de aanwezige kinderen — en 
hun reakties — erbij. 

toekomst 

Men zou nu uit wat voorafgaat kunnen veronderstellen, dat het poppen
spel in Vlaanderen een valabele toekomst in het onmiddellijke verschiet 
heeft Maar zeker is dat niet, omdat de huidige generatie volwassenen 
die opgroeiende kinderen onder haar heeft nog helemaal niet door
drongen is van de wetenschap dat het poppenspel door zijn kreatieve 
mogelijkheden een enorme opvoedende waarde kan hebben. Voor een 
mooie filmvertoning 40 a 50 fr. neertellen vinden deze volwassenen niet 
te veel als ze wordt bijgewoond door hun kind, maar 15 fr. betalen voor 
wat niet zelden op echt verkleinende toon een vertoning van een « pop-
penspclleke » wordt genoemd, dient in hun ogen beschouwd als de stor
ting van een kleine som geld. Om deze reden zijn de poppenspelers dan 
ook vei-plicht, de prijs voor hun twee of drie uren durend spel te beper
ken tot een som die schommelt rond 3.000 fr. Als dat spel dan nog ge
speeld 'Aordt door meer dan één liefhebber van de poppenkast, dan is 
de mogelijkheid dat naar beroepspoppenspel wordt overgeschakeld in 
belangrijke centra van Vlaanderen natuurlijk uitgesloten. Een behoor 
lijke subsidiering door het ministerie van Nederlandse Kuituur is dan 
ook de enigste mogelijkheid om uit de impasse te raken, tenzij men 
daar van de veronderstelling vertrekt dat uit het beroepspoppenspel de 
spontane iteit zal vloeien die nu het spel van de liefhebbers kenmerkt. 
Men kan hierbij denken aan ovei tollig en storend inschakelen van licht-
effekten, geluidsmiddelen in het poppenteater. Blijft natuurlijk nog de 
mogelijkheid open, dat ook de volwassenen de poppenspeelkunst gaan 
leren ontdekken. Iets waar het « Centium Uilenspiegel » nu tracht te be
reiken door opleiding tot poppentcatei niet alleen voor kinderen, doch 
ook vooi volwassenen. Voor stages en kursussen zorgt het Centrum zo
wel in Biugge zelf als op school. Het geelt verder demonstraties met 
poppen, voorlichting over het poppenteater of organiseert tentoonstel
lingen met diapositieven en film. Speciaal voor de volwassenen is er een 
ruime keuze van opeja en toneel op het lepertoire van het Centrum op
genomen. « Thyestes » van Hugo Claus en « En waar de sterre bleef stil
le staan » van Felix Timmeimans kunnen als kennismaking met de pop 
penspeclkunst aangeraden woiden. Maai — 7oals reeds geschreven —, 
wij menen dat het hierbij niet mag blijven. 

P-P 
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van hippies 

en 

hasjies 

De « revolte der jeugd » zoals 
die in een aantal door volwas
senen geïnspireerde en zelfs ge
leide, op ideeën van ouderen 
als Marcuse gevestigde, uitbar
stingen zich manifesteerde, 
heeft zich ook geuit in verschei
dene nationaal begrensde of in
ternationaal vertakte, met de 
revolte schijnbaar in meerdere 
of mindere mate verbonden be
wegingen waarvan de Ameri
kaanse beatniks, de Franse ex-
sistentialisten, de Hollandse 
provo's en de Amerikaanse ge-
inspireerde hippies de belang
rijkste zijn. Elk van deze bewe
gingen heeft zijn eigen specifie
ke kenmerken gehad hoewel ze 
ook een aantal gemeenschappe
lijke trekken vertonen. Wij 
willen zelfs verder gaan, en 
zeggen dat deze « bewegingen » 
hoezeer ze vaak ook naar stijl, 
Jnhoud en levensopvating ver
schillen van de voorafgaande, 
in hun rebellische kern en hun 
konflikt met de bestaande 
|naatschappU verwantschap 
vertonen, zowel met tendensen 
fel vroegere linkse en rechtse 
jeugdbewegingen als met speci-
faeke jeugdversehijnselen als 
bv. de Wandervögelbewegung, 
Wij zijn ons bewust van de 
diepgaande verschillen en zelfs 
van de essentiële tegenstellin
gen tussen huidige en vroegere 
vormen van jeugdprotest en 
-kontestatie, en wij zijn er 
eveneens van overtuigd dat de 
toevallige gelijktijdigheid van 
bijvoorbeeld het nationaal pro
test der jeugd achter het IJze
ren Gordijn en de buitenparle
mentaire oppositie in een gesa-
tureerd en naar sensatie-zoe
kend Westen geen enkele aan
wijzing betekent voor een prin
cipieel verband. 

Afgezien van de onwaarach
tigheid en het mode-aspekt in 
vele van deze tijdsverschijnse
len, IS in de kern echter één 
grote bekommernis, één idea
listische verwachting en één 
Btreven aanwezig : een bij de 
ieugd aanwezige drang naar de 
waarheid en de rechtvaardig
heid, naar een onopgesmukt en 
naakt zicfazelf-zijn, naar een 
respekt voor het essentiële wars 
van alle bijkomstigheden. Deze 
drang, deze verlangens, deze 
hoop werden en worden nog, 
generatie na generatie, mis
bruikt door handige volksmen
ners of door een gekommercia-
liseerde maatschappij die zelfe 
van het protest tegen het esta
blishment een eigen, profijtaf-
werpend establishment heeft 
gemaakt 

moderne rousieau 

Het valt niet te ontkennen 
dat, na het afsterven van de 

naoorlogse beatnikbeweging, 
waarvan de invloed buiten lite
raire kringen nooit zo heel 
groot was, de hippie-beweging 
onstaan in de zestiger jaren 
een veel grotere weerklank 
heeft gevonden. Aanvankelijk 
voortkomende uit nieuw-linkse 
studentenkringen, keerden zij 
zich mettertijd meer en meer 
af van de huidige politieke kon-
flikten. De essentiële kenmer
ken der hippie-beweging kun
nen samengevat worden in vol
gende punten. De hippie ge
looft in een geloof, in de es
sentiële goedheid van de mens 
buiten de hem vervreemdende 
beschaving : een moderne ver
sie van Rousseau's « bon sau-
vage ». Daaruit volgt een door 
geen maatschappelijke moraal, 
wet of taboe ingeklemde uiting 
van het leven. Deze levens
uiting krijgt onder invloed van 
het Zen-boedhisme een religi
eus karakter ; zelfs het gebruik 
van drugs krijgt een mystieke, 
bewustzijnsverruimende en 
daarom kosmische ervaringsbe
tekenis. De beschaving, heel de 
technische vooruitgang, is ge
vestigd op een sociaal konkur-
rentieprincipe dat de mens 
frustreert en de wereld onbe
woonbaar maakt. Daarenboven 
werkt de beschaving beklem
mend tegenover de reeds ver
melde « levensuiting », tegen 
het instinktieve, intuïtieve — 
en zijn rationalisme beperkt in 
plaats van verruimt het be
wustzijn. 

Deze dooreenvlechting van 
rousseauïaanse utopie en pre-
industriële maatschappij-opvat
tingen bevat een aantal tegen
strijdigheden en inkonsekwen-
ties en wordt daarenboven door 
de eeuwige menselijke realiteit 
zelf tegengesproken. Het idea
lisme van. sommigen dat 
spreekt uit de vestiging van 
groepen in zg stamverband, 
met volstrekte gelijkheid, en 
in een terugkeer naar de natuur 
en de grond (zoals in Ameri
kaanse hippie-kommunes) her
innert aan sommige experimen
ten van oud-soldaten na de 
eerste wereldoorlog, toen die 
zioh ook in een « terugkeer 
naar de grond » van de dodende 
maatschappij afkeerden. Dat 
deze poging tot vervanging der 
oude strukturen nogeens aan de 
menselijke realiteit moest on
dergaan, wordt door het ver
loop van de geschiedenis van 
deze nieuwe groepsvorming be
wezen. Daarenboven werd het 
idealisme van een minderheid 
al gauw verstikt onder de toe
loop van een aantal op avon
tuur, op seksuele en andere ex-
^ s e n beluste of sociaal- en 
geeetelijk-ontwortelde meelo-
pere, en wat bijna even erg of 
nog erger is, door een nog gro
ter aantal onwetende, maar de 

laatste mode nalopende jonge
ren. Tenslotte blijkt dat het 
ideaal der hippies nl. dat van 
een vreedzame maatschappij 
met van nature uit goede men
sen, niet door de oude taboes en 
de technologische beschaving 
gefrustreerd, moet wijken voor 
de menselijke natuur zelf. 

eigen belevenis 

Over hippies en hun bewe
ging werd al heel wat geschre
ven. Een boek als dat van Bri
gitte Axel, « H », uitgegeven 
bij Flammarion, brengt ons het 
relaas van een hippie zelf over 
haar avonturen, over de ge
meenschap waarin zij verkeer
de, de levenswijze, de onderlin
ge hulp en de onderlinge, alles

behalve vreedzame veten, het 
gebruik van drugs en de degra
derende uitwerking ervan. Het 
boek van Brigitte Axel, die na 
een zwerftocht door Europa, 
over Griekenland, Turkije, 
Iran, Pakistan, Afghanistan, In
dia en Nepal, naar Brussel te
rugkeert, is meer dan een reis
verslag of een dagboek Ander
half jaar rondzwerven zonder 
geld, twee en een halve maand 
gevangenis in Katmandou, een 
verblijf in de rotsholen op een 
Grieks eiland en in een Turks 
hippie-hotel, bij een Iraans dok
ter en bij Indische vrienden : 
het biedt zeker stof tot een be
wogen verslag Dat is het dan 
ook geworden, hoewel het in 
zijn beschrijving en zijn relaas 
beperkt blijft Een avontuur zo
als datgene wat Brigitte Axel 
verhaalt, zou stof kunnen leve
ren voor een heel wat uitge

breider boek, en het bevat ge
noeg materie voor een omvang
rijker en meer naar de kern 
grijpend werk 

Want hetzelfde kan gezegd 
worden over de getuigenis. Het 
hippie-ideaal is : een zoeken 
naar de waarheid buiten de be
staande maatschappij, door sis-
tematisch de bestaande taboes 
te breken en zo het geluk te 
vinden. Het is een mystisch, pa
cifistisch en estetisch ideaal, 
zegt schrijfster. Maar « tussen 
droom en daad staan wetten 
en praktische bezwaren » zei de 
dichter al. Niet alleen wetten 
en praktische bezwaren, maar 
ook de mens zelf, iedereen voor 
zich en allen tesamen, met de 
eigen menselijke natuur, die al
le utopieën overhoop werpt. 
Ook dit boek getuigt voor de 
grenzen die de werkelijkheid 
stelt aan de utopische idealen. 

Karnaval 
Grotesk, uitdagend, angstaan-

jagend-vreemd : ze heeft ons 
steeds gefascineerd, de ver
wrongen werkelijkheid We 
hebben ze in de loop der eeu
wen uitgebeeld in steen en op 
doek, in woordkunst en folklo
re. Of het nu de vertrokken ge
zichten zijn uit de verbeel
dingskunst van Jeroen Bosch, 
of de verkrampte gestalten van 
Breughel of de vale angstpro
cessies van Ensor, of de grijn
zende duiveltjes aan de muren 
van onze kerken opgeknoopt, 
of de vluchtende schimmen uit 
de verhalen van John Flanders, 
de maskarade, de dubbele ge
zichten van onze onverwoorde 
angsten en onvervulde wensen 
leven in ons als een tweede na
tuur. Daarom is het zo vreemd 
dat het doldrieste karnaval, nog 
vijftig jaar geleden een alge
mene traditie in het Vlaamse 
land, m de meeste streken en 
steden een ongemerkte dood is 
gestorven. 

Natuurlijk heb je de Aalste-
naars en de Limburgers, maar 
juist die uitgelaten feesten doen 
in ons van karnaval-verstoken 
hart een beetje afgunst groeien 
Want niets is heerlijker dan 
je in een bonte, vreemde kle

dij te hullen — de uitbeelding 
van wat je wou worden, lang 
geleden — en zo de straat op te 
gaan. Maar ja, waarom zou de 
goegemeente ervan opkijken, 
als die het hele jaar door de 
hippe vogels langs de straat 
ziet laveren "> En het is leuk 
de anderen een gemaskerd, on
bekend gezicht aan te bieden 
iedereen koestert immers het 
geheime verlangen een vage 
vrees te verspreiden Wat heeft 
echter een gedegen burgei van 
1972 nog te vrezen "> De gruwe
len van de oorlog, de politieke 
hipokresie, de heimelijke on
derdrukking en ontvreemding 
van vrijheid en persoonlijk
heid zovele maskers die hem 
elke dag, elk uur langs elk 
nieuwsmedium, uit vele ont
moetingen overvallen En, 
wat is er prettiger dan m uit
gelaten groep zelfs het verkeer 
te versperren en bovendien 
luidkeels te zingen, want de po-
htieman zal lachen, het is im
mers het feest van alle een-
jaarsgeicken. Psychologen zul
len nu beweren dat de door de 
wetten en verordeningen op het 
rechte pad gehouden brave bur
ger zo'n uitlaatklep nodig 
heeft als we echter in sommi

ge steden de stille straten op 
Zotte maandag en Vette dins
dag bekijken, dan bekruipt ons 
een akelig gevoel... waar ligt 
dan wel de uitlaatklep van die 
veelgeplaagde ? Misschien zal 
hij zijn auto véél te snel over 
de autostrade laten razen, of 
zal hij véél te dikwijls aspiri
nes slikken, of zijn boze luim 
op vrouw en kinderen uitwer
ken, of hij trekt zondag na zon
dag naar het voetbalplein zon
der ander doel dan er flmk te 
brullen en te schelden of 
offert hij blij ^ich^e'f aan de 
konsumptiegod 

Nee, liever één woe.st, hei
dens karnaval, waar je lekkere 
liedjes zingt en geestrijk vocht 
naar binnen giet en je goede 
vrienden gemeend eeuwige 
trouw zweert, zo'n feest waar 
ie de zotskap draagt zonder 
angst voor wat je buur wel 7eg-
gen zal, want die stelt zich nog 
gekker aan. Als je dan op As-
dag terug in de parodie van je 
leven tuimelt, dan heb je een 
paar dagen van werkehjk le
ven achter de rug. Maar wie 
lééft nu werkelijk in een twin-
tigste-eeuwse moderne stad '* 

huguette d.b. 
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fonopRaat 

nieuw boek van valere de pauw 

De veelzijdigheid van Valere De Pauw als auteur is bekend : 
humorist, schrijver van ontspanningsromans op literair niveau, 
auteur van politieke satire en politieke historie, schrijver van ro
mans met sociale en nationale tendens, waarin de problematiek 
van nationale minderheden — Bretoenen en Basken — het eigen-
lijke tema vormt, heeft hij zijn werkterrein nooit begrensd maar 
steeds verder uitgebreid en ook dieper gegrepen. Want mettertijd 
heeft deze als humorist en volksschrijver begonnen auteur zijn 
stilistische en epische kwaliteiten verrijkt, zijn taal gezuiverd en 
zijn romantechnisch kunnen en psychologische typeringskracht 
verbeterd. Een boekje als « Een handvol aarde » en zijn romans 
over de Baskische en Bretoense vrijheidsstrijd getuigen hiervoor. 
Met zijn nieuwe roman « De zevende bron van de zeven » beves
tigt hij deze ontwikkeling. Zowel naar tematiek als naar uitwer
king is deze roman nieuw in het oeuvre van De Pauw, al vinden 
wij er reminiscenties terug aan zijn vroeger werk : motieven uit 
de wereld van «Breiz Atao», en een poëtische taal en sfeer zoals in 
« Een handvol aarde ». 

Vatten wij, om te beginnen, 
het verhaal m zijn reële kern 
samen, voor zover dit mogelijk 
IS. Een jong meisje, wier vader 
een kasteel in het Groot Her
togdom Luxemburg gekocht 
heeft, ontmoet bij een jacht
partij de jonge Alam, een der 
drijvers Zij is geïntrigeerd door 
zijn houding en door zijn woor
den, die een trotse geslotenheid 
verraden en een afkeer voor de 
« indringers » Langzamerhand 
leert zij echter achter zijn ver
bondenheid met het kasteel La 
Morch en de geheimzinnigheid 
waarmee deze verbondenheid 
omgeven is, de werkelijke ver
bindingen zien die vanuit een 
zeer oud verleden doorheen de 
tijd tot in het heden gekomen 
zijn, onbewust en als een my-
tische traditie, op een bijna 
magische wijze Zij geraakt 
zelf m de ban dezer magie, de
zer geheimzinnigheid, waarbij 
overblijfselen van een oude 
Keltische offerplaats een be
langrijke rol spelen en een on
uitwisbare indruk nalaten 
Langs deze magische wereld 
om, met de haast physische 
profetische verzen die Alains 
grootvader uitspreekt, komen 
ZIJ dichter tot elkaar, ook m 
de werkpliikheid, zodat liefde 
tussen nen ontluikt 

Fr IS m dit boek veel meer 
dan men in een korte nuchtere 
sainjnvattmg kan zeggen Er 
IS veel meer dan alleen maar 
de nogal romantische liefdes
geschiedenis tussen twee jonge 
mensen 

keltische kuituur 
In de eerste plaats is er het 

materiele vertrekpunt voor het 
onderwerp zelf, het kerngege
ven waaruit de fabel is afge
leid en waarop hij is gebouwd, 
namelijk de aanwezigheid van 
overbliifsels der oude Kel
tische kuituur over heel Euro
pa Een aanwezigheid die wij 
met alleen kunnen vaststellen 
m de nog Keltisch gebleven 
gebieden, m de taal zelf, in de 
overblijfsels van offerplaatsen 
en graven, in de alignements, 
maar ook elders in Europa m 
sommige woorden onzer taal, 
m de benamingen van steden 
en dorpen, wouden en rivieren 
Een aanwezigheid, die de ver-
ondei stelling van een zij het 
door myte en magie omgeven 

Waar Is cte t i jd, zullen 
heelwat van onze lezers 
zich afvragen, bij het zien 
van deze foto Met de op
komst van de traktoren 
verdwenen de trekpaar-
den en met hen de hoef
smeden Zeer zeldzaam 
zijn ze gew/orden maar 
van ti jd merk ie er wel 
nog eentje bij het door
rijden van een landbou
wersgemeente. Als kind 
zijn we vaak naar dit 
ritueel gaan kijken, eerst 
van op afstand want zo'n 
paard liet zich niet altijd 
« doen », achteraf van 
dichtbij maar toen de 
smid met zijn gloeiend 
ijzer in de hoorn van de 
paardepoot drong en de 
zich weinig appetijtelijke 
geur verspreidde stoven 
de omstaande kijkers een 
andere kant uit Waar is 
de t i jd ? 

10e Brusselse Boekenbeurs 
Centraal station - open ing 

d insdag 22-2 om 17 uur. 

traditie op een bepaalde plaats, 
m een bepaalde familie niet zo 
verwonderlijk doet lijken. Het 
konsekwente doortrekken van 
de veronderstelling van zulk 
een historische aanwezigheid 
en een traditie binnen een ge
slacht van « schildwachten » is 
een tematische vrijheid die de 
auteur zich dus gerust permi-
teren kan. 

afwisselend 
poëtisch en nuchter 

De middelen voor dit ma-
gisch-realistische oproepen van 
het milieu waarin de hoofdper
sonages zich — naar hchaam 
en geest — bewegen, vindt De 
Pauw in een evenwichtige af
wisseling van een zeer poëti
sche taal met de nuchtere ver
haaltrant Ook hier blijft, bij 
alle tover der magie, voor De 
Pauw de roman vooral een 
verhaal 

In de tweede plaats stellen 
WIJ vast dat de historische aan
wezigheid, zoals reeds gezegd, 
in een magisch kader en m een 
mytische overlevering wordt 
geplaatst In deze magische en 
mytische wereld kan het meis
je binnentreden omdat zij dat
gene aanvoelt, wat later bij 
een meer rationele en histo
rische onderzoeking een zij het 
ook met een irrationele wereld 
verbonden werkelijkheid zal 
blijken Zo worden werkelijk
heid en magie, het rationele en 
iriationele, verweven tot een 
nieuwe, totale realiteit — ook 
door de auteur die de magische 
wereld en de werkelijke op ge
slaagde wijze met elkaar in 
verbinding brengt 

De Pauws nieuwe boek bezit 
het poëtische en bekoorbjke 
van een door sagen-omweven 
lietdesgeschiedenis tussen twee 
jonge mensen, maar tevens de 
diepe, onbewuste wijsheid van 
de oude volksverhalen en over
leveringen Daarenboven leest 
het boek vlot, blijft de span
ning van het begin tot het ein
de toe aanwezig, en voelt men 
ook de verteller De Pauw aan
wezig 

« De Zevende bron van de 
zeven » verscheen bij de DAP 
Reinaertuitgaven, telt 206 blad
zijden en kost 210 fr 

Nog geen jaar na het uitkomen van hun eerste LP en een paar 
maanden na hun reuze huifkartocht door Vlaanderen staat 
't Kliekske weer voor de deur met een persverse LP Het is wer
kelijk een rijk boeket geworden van goede volksmuziek met 
teksten die steeds weer verbazen door hen geestigheid en wijs
heid Voor we het muzikale gedeelte belichten toch wel even de 
hoes en bijhorigheden De hoes is een tekening van Steven, U 
weet wel die sappige maar rake landelijke tekenaar die vooral 
uit het hart Vlaanderen en zijn bewoners op papier weet te 
zetten 

De kaft stelt het groepje voor gezeten op hun huifkar, de ach
terkant dezelfde kar met de inhoud van beide plaatkanten De 
binnenzijde is zowat het verhaal van de groep zelf, hun ontstaan, 
hun tocht met de kar, hun instrumenten, de poppen van hun 
poppenkast en ook Frans Lots die de groep verleden jaar om 
gezondheidsredenen verliet Werkelijk een waar stripverhaal in 
Stevens welgekende stijl Verder zit binnenin de hoes een door 
Herman Dewit zelf getekend en geschreven liederboekje, tekst 
en muziek en de instrumenten die bij het liedje horen 

Wat WIJ bij de bedjes van t Kliekske steeds waarderen is de 
muzikale en historische waarde die meteen mee in de groeven 
zit, wat uitleg over de begeleiding, waar het lied vandaan komt. 
Even blijven stilstaan bij « Den emmer » waarvan, geloven wij, 
in alle mogelijke talen een versie van bestaat (Denken we maar 
aan Harry Belafonte's « A hole in the bucket » met de zangeres 
Odetta wat een enorm tv-sukses werd in en buiten de VS en later 
op de plaat z'n weg vond) Een liedje dat wordt gezongen door 
Herman Dewit en zijn vrouw Rosita 

Een andere « hit » van deze plaat is « de Smjdersbank » een 
van Dworp afkomstig lied Een aantal tekeningen op een bord 
« om de tekst met de vergeten » wordt bij dit liedje gebrmkt 
en WIJ hebben het zelf al meegemaakt dat een bomvolle zaal, 
volwassenen en niet, als een stem dit knap volkslied meekweel-
den 

« Wup, Wup, Wup » IS een van Pepmgen afkomstig sukses. 
Wat het woordje « wup » hier wil zeggen daar kunnen we het 
lang over hebben want iedereen kan het denken maar weet het 
met zeker Enfin, het meisje uit het hedje sterft na de eerste 
huwelijksnacht, is bezweken aan de « wup, wirre, wirre, wup ». 

Het slot van deze plaat is het liedje « Van den nord noe de 
midi ». Het liedje verhaalt hoe het m Brussel allemaal Franse 
ehiek is, petit Pans, zij maken veel beslag en veel wmd, en 
's avonds zoeken ze een trésor, maar dat blijft allemaal met duren, 
ze weten niet eens waar dat naartoe moet gaan, de cafe's sluiten 
en Brussel slaapt, ge hoort niks nemi, « van de nord tot de midi » 

Met deze uitgave waar een groot publiek voor bestaat —-en-het 
verkoopscijfer van de plïitenfirma bewijst dat — heeft 't Kliekske 
weer een pluim gestoken op zijn eigen hoed De muziek is voor-
treffehjk geperst en de plaat loopt zoals het moet In het kader 
van de volksmuziek die maar-van-gfeên'éirtdeiVi/feet neeflït-de groep 
van Herman Dewit een eigen plaats in want waar andere volks
zangers eigen volkse komposities brengen komt 't Kliekske steeds 
met autentieke liedjes voor de pinnen en dat is enig, hun werk 
is met alleen een bijdrage tot een showwereld met meer hart 
maar een inbreng tot het vrijwaren van ons volksliedjes-patri
monium, en dat is toch ook belangrijk De nieuw LP van 't Kliek
ske werd uitgegeven door Decca (776/183 003-x) en kost 255 frank. 

Een platenfirma laat ons weten dat een van door haar pas 
op de markt gebracht 45-toerenplaatje in de TOP 30 van de BRT 
is en in de Vlaamse TOP 10 van dezelfde radiozender Het gaat 
hem om « De Weg naar niemandsland » van Rudi Clark Wij 
hoorden het plaatje reeds en vinden het niet mis Het is een 
grensgeval tussen chanson en juke-box-produkt en lijkt ons aan
vaardbaar Het wordt deze dagen ook m Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk uitgebracht, voor de VS en Canada zijn vertahngen 
in de maak (Baltic SLE 6812) 

WIJ hopen in deze jonge rubriek, fonopRaat, regelmatig nieuwe 
en oudere uitgaven te bespreken Lezers die menen dat wij be
paalde facetten van de platenwereld zouden verwaarlozen of ons 
goede tips kunnen bezorgen kennen het adres van de redaktie. 

Wi jsneus . 
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De TV-reeks « Ten huize van. . . » heeft reeds een res-
pektabel aantal in terv iews op zi jn palmares, en daarmee 
groei t ook de reeks Davidsfondsboeken aan, waar in deze 
interv iews door prof . Florquin gebunde ld w e r d e n . Deel 
7 verscheen onlangs, deel 8 is aangekond igd . In deel 7 
zi jn in terv iews bi jeengebracht met Bertus. Aaf jes, Urbain 
Van de Voorde , Victor Leemans, August De Schri jver, 
August Cool , Louis Major , A . Vander l ick, Marcel Minnaer t 
en prof . Wi ld iers . 

• Van 12 tot 27 februari heeft 
in het Brussels Paleis voor 
Schone Kunsten de tentoonstel
ling plaats van de weerhouden 
en bekroonde werken van de 
« Jeune peinture beige » (voor 
zover er natuurlijk van een 
« Belgische » schilderkunst en 
zelfs van kunst zonder meer 
sprake kan zijn). 

• Niki de Saint Phalle stelt 
tentoon in de Galerij Fred Lan-
zenberg, Louiselaan 402 te 1050 
Brussel. Tot 17 maart. 

• Galerij Campo, Meir 47, Ant
werpen stelt van 11 tot 27 fe
bruari « Vlaamse beeldhouw
kunst vandaag » tentoon, loerk 
van een dertigtal hedendaagse 
beeldhouwers. 

• Zelden zal men gelegenheid 
gehad hebben zoveel werk v>an 
Vassily Kandinski te samen te 
zien als in de retrospektie7'>e 
die te Charleroi doorgaat in 
maart in het Paleis voor Scho
ne Kunsten. 

• De « Veertiendaagse van de 
Nederlandse Kuituur » inge
richt door de Marnixring gaat 
door op het stadhuis te Brussel 
waar senator Van de Kerckho-
ve, voorzitter van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen de Felix 
De Boeckprijs voor Vlaamse 
schilderkunst 1972 aan de lau
reaat zal overhandigen. Het 
programma voorziet o.m. ballet 
(Ballet van Vlaanderen) op 13 
maart om 20.30 u. in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brus
sel. De Felix De Boeckprijs be
draagt 100.000 fr. en zal samen 
met 30 andere geselekteerden 
van 9 tot 19 maart in het PVSK 
te Brussel tentoongesteld wor
den. De naam van de laureaat 
wordt op de opening van deze 
tentoonstelling bekend ge
maakt. Verder kleinkunst (10 
maart in samenwerking met de 
BRT) en opvoering van « Trijn
tje Cornelis » van Constant 
Huyghens door de KVS op 22 
maart. 

Kpost 

• Tot 27 februari wordt te 
Gent, in de KNS het stuk 
« 't Gesticht » opgevoerd door 
het «Nederlands Toneel Genty>, 
in de regie van Jaak Vissena-
ken, muziek Roland en zijn En
semble. Plaatsbespreking St. 
Baafsplein 7 te Gent, telefoon 
09/25.32.08. 

• In maart programmeert de 
KVS Brussel, Lakensestraat 
146, « Trijntje Cornelis » van 
Constantijn Huyghens in de 
regie van Nand Buyl; « De 
Goudvissen » van Jean Anouilh 
in de regie van Kris Betz; « 4 x 
anders » van Barillet en, Cré-
dy in de regie van Edward De-
leu; « 't Gesticht » van Jaap 
van de Merwe door het NT 
Gent en op algemeen verzoek 
wordt « Een vlo in het oor » 
van Georges Feydeau herno
men (wordt ook in mei ge
speeld). Speeldagen : dinsdag. 
woensdag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag te 20 uur, zondag 
te 15 en 20 uur. Plaatsbepre-
king : in KVS op speeldagen 
van 13 tot 19 u., op niet-speel-
dagen van 13 tot 17 u. Tel. : 
18.39.40 

• Van 8 februari tot 11 april 
worden er in het Metropolitan 
Museum te New-York een 
reeks lezingen gehouden door 
Margaretta Salinger, met QIS 
thema nGrote Europese Kunst-
steden». Margaretta Salinger, 
een bekende voordrachtgeef
ster, diende zich te beperken 
tot negen Europese steden : 
Parijs, Munchen, Antwerpen, 
Brussel, Madrid. Firenze, Ro
me, Londen en Wenen. Het is 
eervol voor Antwerpen dat de
ze stad prijkt bij de uitgekoze
nen. De lezing wijdt aandacht 
aan het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, het Ru-
benshuis en de Kathedraal. 

ongelijke waarde 

Deze interviews zijn niet 
steeds van gelijke waarde en 
staan niet altijd op hetzelfde 
niveau : dat hangt dan groten
deels van de geïnterviewde 
zelf af, hoewel ieder op zijn 
gebied wat te zeggen heeft. 
Niet altijd zijn de verklaringen 
der geïnterviewden helemaal 
juist en vaak is er de bekom
mernis om daden of dingen te 
verschonen. Van de doden niets 
dan goed, zegt men. Toch kun
nen wij er niet te buiten om 
bijvoorbeeld in het interview 
met Victor Leemans diens 

voorstelling van zijn positie in 
het Vlaams-nationalisme en la
ter in de kollaboratie als aan
vechtbaar voor te stellen. Het
zelfde geldt voor uitlatingen 
van De Schrijver en Major. 

Bij de uitgeverij Orion DDB 
worden nu ook de eerste delen 
der reeks heruitgegeven : zopas 
verscheen deel 2 van « Ten hui
ze van... » opnieuw. De figu
ren die erin « optreden » zijn : 
Gaston Martens, Richard Min
ne, Raimond Herreman, Mau-
rits Roelants, Achilles Mus-
•sche, Leon De Smet, Staf Nees, 
Renaat Veremans, Karel Au-
broeck, prof. Geyl, Frans van 
Cauwelaert, mgr. Van Wayen-
bergh en Stijn Streuvels. Een 

der beste interviews, niet al
leen uit dit boek maar uit de 
hele reeks, is dat met Renaat 
Veremans, die er op een gezel
lige maar toch hartstochtelijke 
wijze pleit en spreekt voor zijn 
vriend Timmermans. 

gaston durnez 

Gaston Durnez heeft het in
terview, niet voor de TV, maar 
voor krant en weekblad beoe
fend op een niet-onaangename 
en steeds op een karakterise
ren van de geïnterviewde ge
richte wijze. Hij is er dan ook 
in zijn bundel « Jull ie worden 
later gek dan wij . . . » in ge
slaagd een aantal personalitei
ten uit onze wereld van grote 
en kleine kunst, politiek en 
joernalistiek treffend te por
treteren. 

De geïnterviewden zijn God
fried Bomans, Jos Ghysen, 
Louis Paul Boon, Marcel Van 
de Wiele (over Cardijn), pater 
C. Van Gestel (over Henriet te 
Roland Holst), dom Filips De 
Cloedt, Eug. Van It terbeek, 
« Pan », « 't Pall ieterke », Elias, 
Marnix Gijsen, Reginald De 
Schrijver, Gerard Knuvelder, 
Karel Jonckheere, Paul Le-
beau, Maria Rosseels, Annie 
Hans en Lydia Sacré over 
Abraham Hans, en Paula La-
teur over haar vader. 

In al deze interviews treft de 
gemoedelijke, menselijke toon 
en de openheid waarmee de ge-
interviewden zich uitspreken 
over vaak netelige kwesties. 
Een openheid die wij waarde
ren, zonder de erin ui tgedrukte 
ideeën of uitlatingen steeds te 
kunnen onderschrijven. Inte
ressant zijn vooral de gesprek
ken van de joernalist Durnez 
met de joernalisten van «Pan» 
en « 't Pall ieterke ». Een op
merking moeten wij maken, 
omdat ze rechtstreeks de VU 
aangaat. In het interview met 
letterkundige en CVP-schepene 
Van Itterbeek beweert hij dat 
de algemene tendens in de 
Volksunie (nl. de nationalisti
sche) op de « verkeerde as » 
zou liggen. Van Itterbeek is 
meer « travaillist » en blijkt in 
die richting zijn ideologische 

boontjes in de week te leggen. 
Of het nationalisme in de ver
keerde as ligt, weten wij niet. 
Dat het in ieder geval bran
dend aktueel is, ook internatio
naal, en zelfs alle socialisti
sche, marxistische, travaillisti-
sche en andere sociaalekono-
mische experimenten over
heerst en beheerst, blijkt ui t 
de jongste geschiedenis : w a t 
in Hongarije, in Polen, in Tsje-
choslowakije, in Baskenland, 
Bretanje, Tirol, enz... gebeurd 
is en wat nu op dit ogenblik 
gebeurd in Kroatië is niets an^-
ders dan een nationalistisch re-
fleks en de uiting van een na
tionalisme dat meer is dan his
torische inertie. 

karel jonckheere 

Over mensen en dingen 
schrijft ook Karel Jonckheere 
in zijn bij Lannoo verschenen 
bundel « In een anekdote be
t rapt ». Jonckheere is een aan
genaam causeur, soms ironisch, 
met een humor die wel eens ge
wild aandoet maar die alt i jd 
een glimlach oproept. Jonck
heere heeft anekdoten verza
meld over honderd auteurs ui t 
onze l i teratuur : hij begint me t 
de dichter van « Karel en de 
Elegast » en eindigt met de 
jongste l i teratoren uit onze 
contrijen. Het zijn geen dood
gewone grapjes alleen, deze 
anekdoten : naast het verma
kelijke is er soms ook het dra
matische element in aanwezig. 

Dramatische of plezierige ge
beurtenis, woord of handeling, 
leren ons mensen kennen, te
kenen met één trek hun karak
ter, hun geest. Door deze anek
dotische benadering van een 
groot aantal figuren uit onze 
let terkunde, worden vele na
men uit onze l i teratuur die wij 
uit onze l i teratuurgeschiedenis 
alleen als namen kennen, tot 
levende mensen en komen ze 
zo dichter bij ons te staan. Een 
boek, dat je niet in één keer 
uitleest, maar dat je af en toe 
ter hand neemt en dat in ver
loren momenten je glimlachen 
laat en tegelijkertijd een mens 
achter de dichter of schrijver 
leert zien. 

openbaar kunstbezit 
De tweede aflevering van Openbaar Kunstbezit 1972 bestaat 

deze maand uit een uitzonderlijk gevulde omslag met 10 kleuren-
reprodukties en commentaren plus 1 TV-cursuskatern. Zoals bij 
elke aflevering ontbreekt de afwisseling zeker niet want de voor
gestelde kunstwerken liggen in de geschiedenis verspreid over 
een periode van 5 eeuwen kunst. Als eerste komt een werk van 
Jacopo del Sellaio aan bod : een verfijnd stukje Italiaanse schil
derkunst uit de 15de eeuw. Bij de voorstelling van de Orfeus en 
Euridice-legende. roept de coinmentator mej. L. de Vries-Robbé, 
de hele historische context op, waardoor dit kleine paneeltje des 
te boeiender wordt. Wat dichter bij huis, nl. te Brugge, brengt 
ons dr. Vermeersch, die schrijft over de meubelkunst uit het 17de-
eeuwse Brugge. Het dubbelportret van J.B. de Champaigne en 
N. de Platte Montagne is levendig en anekdotisch en roept de 
schilderkunst in het Parijs van 1654 op. Dit wordt door mevr. Van 
de Woestijne-Vanagt in haar tekst zeer duidelijk beschreven. 

Met het werk « Automaat Alluminaut » van Panamarenko staat 
men volop in de deining van de hedendaagse kunst. Het werk van 
Pieter Coecke van Aelst « De intocht van Chistus te Jerusalem » 
draagt volgens de commentator drs. Defoer de sporen van een 
volwaardig renaissancekunstenaar die de stijl van het Antwerps, 
maniërisme voorgoed overwonnen heeft. Vervolgens komen twee 
groten uit de schilderkunst aan bod nl. Rubens en Van Dyck. De 
enorme tekenvaardigheid van Rubens en zijn samenwerking, met 
de Antwerpse drukkerij Plantijn werd door dri C. Van de Velde 
belicht in zijn commentaar bij de tekening voor het titelblad van 

Justus Lipsius « Opera Omnia ». Dr. H. Vlieghe situeert in zijn 
beschouiuing over « De kruisoprichting » van Van Dyck uit de 
O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk de eigen plaats die deze kunstenaar 
innam tegenover Rubens te Antwerpen in de 16de eeuw. 

Naast een historisch stuk van Cesar Bovetius van Everdingen 
« Handvestverlening door Willem H van Holland aan het Hoog
heemraadschap van Rijnland » en de geraffineerde aandacht van 
Adriaan Coorte voor het alledaagse dat tot uiting komt in zijn 
schilderij « Stilleven » vinden we tot slot het mysterieuze zelf
portret van de beroemde hedendaagse kunstenaar Shusaka Ara-
kawa. 

Naast de radio- en tv-uitzendingen op de BRT over al deze 
kunstwerken wijden de TV-uitzending en van Openbaar Kunst
bezit Nederland in de volgende 4 programma's aandacht aan de 
pruikenlijd in Nederland. Een uitzonderlijk verluchte katern 
brengt hierbij de nodige informatie aver deze vaak miskende en 
onbekende periode uit de geschiedenis. 

De reeds verschenen afleveringen en de 3 andere afleveringen 
die nog volgen in het totaal 40 reprodukties met commentaar en 
5 TV-cursuskaternen zijn ook voor iedere belangstellende nu nog 
te bekomen door storting van 275 fr. op prk. 999.20 van Openbaar 
Kunstbezit te Antiaerpen en weldra ontvangt ook U deze enige 
rerzameling. 

Over de opbenibund van Openbaar Kunstbezit hoeven de abo-
nees zich met cmnerust te maken, immers deze maand wordt hij 
gratis toegestuurd. 
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opgave n' 5 
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horizontaal 

1) Insekt - Reptiel. — 2) Zuiderse 
vrucht - Uitroep von ofkeer - Idem -
Matrozenbezigheid, — 3) Oosterlengte -
Jongerentijdschrift. — 4) Telwoord -
Dufvenverblijf - Nachtverblijf - In orde. 
— 5) Dyne - Afsluiting - Wegen. — 6) 
Plaag - Schepenverzameling - Vogel. — 
7) Muzieknoot - Eerwaarde heer - Hij -
Half verbrond stuk kool. — 8) Zang-
vogel - Roem. — 9) Dubbele klinker -
Viktngboot - Gevaor voor autobestuur
ders - Koor. — 10) Aard - Fietsers val
len er soms door - Blauwe kiel. — 11) 
Mast - Muzieknoot - Snelkookpan — 
12) Niet klaar - Zoot)e - Oosterlengte. 
— 13) Ontkenning - Aai - Arbeid. — 
14) Eminentie - Kramp vort het middel-
*if - Ezelgeluid - Aangehaald werk — 
15) Koren - Kamhagedis - Roeispaan 
— 16) Voegwoord ~ Verscheidene - Pien
ter - Muzieknoot — 17) Inspiratie -
Niet klagen — 18) Hij - Studentenstad 
— Kamer voor veertig plus. — 19) Vrouw 
uit Gent - Francois - Naderen — 20) 
Beheerder van een londgoed - Sportvoor-
werp. 

vertikaal 

I) Muziekinstrument - Drukkend. — 2) 
Zakken - Opmerken, gadeslaan ~ Per-
soonli|k voornaamwoord — 3) Ten be
drage van - Groente - Snel opkomende 
mode - Weerman. — 4) Loop - Bezit-
telijk voornaamwoord - Voornaamwoord 
- Loot. — 5) Inhoudsmaat - Facilitei
tengemeente - Tot en met. — 6) Boom 
- Vogel - Kinderjuffrouw — 7) Oor
konde - Rivier in Frankrijk - Echtgenote 
van Richard Burton - Water m Fries
land — 8) Engelse wet - Rubriek in 
Wtj. — 9) Autokenletters '^an Vlaan
deren - Voget - Bespeelt Lissabon - Eu
ropeaan — 10) Pakhuis - Jongensnaam 
- Voetbalveld von Beerschot. — 10) Uni
ted States - Voornaam van Seeler. — 
I I ) Langzaam muziekstuk - Slingerplant 
- Verenigde Arabische Republiek. — 12) 
Twee klinkers - Dominee - Uitroep van 
pijn - Frans voegwoord — 13) Er zijn 
er reeds veel geweest de laatste 25 jaar. 
14) Dominee - Provincie in Oostenrijk -
Kind. — 15) Gegroet - Klein stapje -
Wie er mee omgaat, zal er door getrof
fen worden — 16) Kasteelheeren1|rtai~ 
ner - Indo-Germaan - Moet iedereen 
doen tijdens de abonnementenslag — 
17) Duitse stad - Vochtig — 18) Tel
woord - Kaperswerktuig - Monster — 
19) Radio-nieuwsdienst - Door mekaar 
- Ontkenning - Twee klinkers. — 20) 
Kind - Koppel riem voor jachthonden -
Telwoord - Vulkaan 

oplossing n' 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ki 17 1fl 19 20 

BECO 
levering 

BECO 

van gas-

Vraag FORT ZEGELS aan 
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K Kriigsbaan 

Ter. 
236, 

BECO 
stookol ie ! 

BECO 
benzinesfations 

bestelling 

ZWIJNDRECHT 

(03) 52.81.73 

purper is de hei 

Behoudens tegenbericht zendt 
de Vlaamse teevee op 27 febru
ari om 20u25 onder de titel 
« Purper is de heide » een por
tret uit van de Kempische 
t o o n d i c h t e r Armand Preu-
d'homme, door zijn liederen en 
de heide heen. Op tekst van 
Louis Verbeeck werd dit pro
gramma van Frans Puttemans 
geregisseerd door Mark Lie-
brecht. Gewoonlijk staat Lie-
brecht borg voor artistiek zeer 
verzorgde uitzendingen Wij 
citeren slechts de bekroonde en 
omstreden poppenfilm « De 
Passie van Ons Heer ». 

« Purper is de heide » kan in 
een tiental tableau's worden 
onderverdeeld. 

Achtereenvolgens wordt be
handeld : de komppnist, land
schappen, kerk, bruiloft, auto, 
boerderij-meisje, avond, mor
gen, autobus, fmale. 

De bindteksten van Ver
beeck zijn een mengsel van 
stemmige weemoed en zachte 
ironie. Het zou gemakkelijk 
zijn voor een programma als 
dit in een goedkope heimat-
sfeer te vervallen. Het team 
van dit programma is in dit 
euvel niet vervallen en heeft 
in tegendeel een uiterst sfeer
vol eindprodukt afgewerkt. 

Lily Gastel en Peter Eijken-
boom zingen liedjes van Eu-
geen De Ridder, Bert Peleman 
en Jos Simons. Tussen de ver
tolkers steken bekende namen 
als Hélène Daelemans, Rik 
Hellemans, Marcel Hendrickx 

tee-vee 
en de groep Pro Arte Gymnas-
tica. De omroepkoren van de 
BRT verlenen hun medewer
king en de orkestratie is van 
Francis Bay. Jos Van Schoor, 
de man die de grote feuilletons 
filmt, tekent verantwoordelijk 
voor de fotografie. 

De bedoeling was hier niet 
een scenario te maken naar de 
operette « Op de purpere Hei
de » omdat een operette toneel 
is met als achtergrond muziek 
en een operette op het scherm 
het niet meer zo doet. Wel 
werd gezocht een portret te 
maken van de komponist door 
zijn liederen heen. In de kleu
renfilm werden onder de mu
ziek van Preud'homme de 

mooiste plekjes uit de Kempen 
geëvokeerd. 

Uit het verhaal van de ope
rette werd een verliefd koppel 
overgehouden, een boer die 
ploegt en een jonge man die 
trouwt. Meer niet. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

E I I A D L I A I U U m D C n l IndusHelaan 1 , Groot-Bijgaarden 
— Industrie mengers en kneders. 
— Bakkeri joven = met vaste v loeren, met uitrolbare v loeren, door 

inschietwagens met éénmanbediening, 
— Klopper-mengelaars, volautomatische smering, 10 tot 100 liter. 
— Speciaal w inke l in r ich t ingen - .Koel inr icht ingen. 
— Bloemstokeersilo's standaardsilos met bloemweegschaal door 

Klöckner-Mol ler mikrosv^fitch bevei l igd. 
— Bloemstokeersilo's van 2,5 tot 45 ton, siandaardsilo', bltoemaf-

weegmachines, z i f ten. 
— Deeguitrolmachines ROLLFIX handmodel , met motor. Breedte : 

52 cm, 60 cm, of 80 cm. 
— Pistoletopbolmachines EBERHARDT (enkele demonstrafiemachines 

Eberhardt en Fortuna voorradig met garant ie) . 
— Sandwichemachines GOMBERT-THECOR compact 600 sandwich in 

20 min. 
•— Deegafweegmachines, Broodopbollers, Langsteekmachines, auto-

matise deegri jdkasten Gombert-Thecor. Kwali tat ieve ui tvoer ing. 
— Sneldiepvrieskasten Backfroster (K.G ) inhoud 500 I, 850 I, 1250 I 

tot 4000 I. 
— Werkbanken IDEAL met f r igo-a fkoe lmg of diepvries : 1,25 m, 1,50 

m, 2 m, 2,50 m, 3 m lengte, enz. 
— Broodsnijmachines 2 snelheden, volautomatis tot 1000 b roden /u , 
— Pailleteermachines chocolade machines a pail leter. 
— Frigo's : alle afmet ingen. — Watermengelaars voor boven pétr in. 
— Snelkneders 30 tot 150 kg (demonstratiemachines voor rad ig ) . 
Staafskredieten met zeer lage intrest ter beschikking voor zeer inte

ressante financieringsvoorwaarden. 

Een als een 

Vi _ _ ^ gratis dol(umentatie : 

N.V. L. DE COCK - Antwerpse steen w. 96-98 - Konfich 2550 
Tel. (03)57,12.11-57.08.71 

zoekertjes 
Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeiikens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R 168 

Gediplomeerde St. Lucas — 56 
jaar — terugkomend uit Kongo 
en momenteel als tekenaar 
werkzaam, zoekt aangepast 
werk m Brusselse omgeving. 
Zeer betrouwbaar element. 
Kontakt via senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63 — 3030 Heverlee (tel. : 
016/245.45) — R 32 

Tandtechnieker zoekt tanden-
technisch laboratoriummateri
aal te koop, moet in zeer goede 
staat zijn. Z.w. Van der Kleijn. 
Veiligheidsstr. 43 te 1040 Brus
sel (Koekelberg). Tel. na 19 u., 
02/25.46.42. R15 

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 

Kalmthout : villa te huur voor 
maand juli. Prachtig gelegen 
aan natuurreservaat : Kieviet
straat 33 Kalmthout. — R 30 

Jonge man, 20 j . , zoekt werk 
tijdens grote vakantie in druk
kerij (typografie). Liefst in de 
omgeving van Antwerpen. Ant
woord aan arr. sekr. Wim Claes-
sens, Pastoor Deensstr. 19 te 
Mortsel. R29 

26-27-jarige mannelijk gedi
plomeerde, middelbaar onder
wijs, kennis Nederlands, Frans, 
Engels zoekt verantwoordelijke 
taak in een bedrijf. Heeft erva
ring inzake buitenlandse reizen. 
Kan zelfstandig werken. 
Kontakt via senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63 — 3030 Heverlee (tel. : 
016/245.45). — R 31 

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 

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

Zoek betrekking voor : 1. 29-ja-
rige tweetalige vrouwelijke be
diende; 2. 28-jarige mannelijke 
bediende; 3. metselaars-vloer-
ders. - Aanbiedingen aan pro
vincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem, Rode Kruisstraat 7, 
Gentbrugge, Tel. 09/52.72.87 

R 23 

« Gegradueerd boekhouder A6/ 
Al wil de boekhouding bijhou
den van middenstandszaken en 
zelfstandigen uit streek Roese-
lare-Tielt-Izegem-Torhout. In
lichtingen en kontaktname : 
Tel. 051/641.90 » — R 27 

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). Kampeergebouwea 
voor 70 of 2 X 30 personen, 
eveneens kampeerterreinen ter 
beschikking. 

Middelkerke, mod. app. te hu
ren, 150 m. van zee, zonzijde. 
Inlichtingen V. d. Kerchove, 
Parijsstraat 4, Tel. 059/318.57 

R 24 

Over nemen wegens ouderdom, 
welgelegen voedingswarenwin-
kel in residentiewijk, rechtover 
school, te Bosvoorde. Schr. bur. 
blad Nr. R 28. 

1. Jonge man, diploma Huma
niora, voldaan aan militieplich
ten, zoekt betrekking als be
diende in het Antwerpse. 

2. Jonge dame, 4 jaar erva
ring als ponster, zoekt passende 
betrekking. 

3. Hulpboekhouder met erva
ring (37 j.), zoekt passende be
trekking. 

4. Verkoopster zoekt passend 
werk. 

5. Burg. electronisch-Werk-
tuigkundig ingenieur, richting 
mechanica, (27 j.), zoekt passen
de betrekking. 

6. Vijftigjarige zoekt licht 
werk als portier of bewaker in 
de provincie Antwerpen. 

7. Gespecialiseerde arbeider 
ook opzichter geweest, (35 j . ) , 
zoekt passende betrekking. 
Antwerpen, Mechelen, St. Ni
klaas. 

Schrijven of bellen : Wim Jo
rissen, Louisastr. 31, 2800 Me
chelen, tel. 015/43596. R 26 
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£21100000 
Missen is menselijk, naar 

het schijnt. Maar wij heb
ben ons toch wel heel erg 
vergist. Wij dachten dat de 
sportraad voor Vlaanderen 
voorgoed ingeslapen was, of 
voorgoed het zwijgen was 
opgelegd, nadat zijn voorstel 
van een paar jaar geleden 
om de sport in België op fe
deralistische basis te her-
struktureren, in de weime
nende (franstalige) sport
pers a la « Les Sports » op 
luid gejouw was onthaald, 
en nadat de grijsaards van 
de meeste federaties bevend 
van emotie (en seniliteit) 
hun geloof in de eenheid des 
vaderlands tararaboem had
den beleden. 

Het was, wij zeiden het 
reeds, een onvergeeflijke 
vergissing. 

Verleden zondag nog heeft 
de sportraad voor Vlaande
ren een kongres gehouden 
te Brussel, en dat kongres 
gewijd aan het zeer aktuele 
vraagstuk van « school en 
sport ». 

sport vraagt per dag (onder 
sport dient ook verstaan li
chamelijke opvoeding enz.), 
dan is dat zeer goed te rea
liseren. Als hij onderlegde 
monitoren vraagt, dan is 
dat in het lager onderwijs 
even goed te verwezenlijken 
als in het middelbaar onder
wijs. De oprichting van een 
soort overkoepelend orgaan, 
een sooit dagelijks bestuur 
in de lichamelijke opvoe
ding voor alle onderwijs
takken, kan niet zo'n on
overkomelijke moeilijkhe
den bieden. 

Tenslotte lijkt het ons po-
zitief dat de Sportraad van 
Vlaanderen wél het gebrek 
aan akkomodatie in de scho
len heeft aangeklaagd, maar 
blijkbaar niet van oordeel 
was — die indruk hadden 
wij altans — dat dit het pro
bleem nummer één is. Is 
men van oordeel dat het be
ter is éérst aan sport te doen 
en te willen doen, en dan 
voor de (allernoodzakelijk
ste) verbeteiing van de ak-

sporf-raad op xijn best 

Eerste vaststelling : men 
' had gezorgd voor sprekers 
' die weten waarover ze spre-
1 ken, en die glashelder, on-
' betwistbaar en wetenschap
pelijk duidelijk maakten wat 

I wat IS en wat zou moeten 
zijn,,, ^ f t .hoe en waarom. 
Geen praat vooT de Vaak 
dus. geen nutteloze alge
meenheden, geen luchtkas
telen of waandenkbeelden. 

I Die sprekers waren : prof 
Laporte, dr. Wiegersma, 
prof. Weidemann, de h. Bon-
duelle ,de h. Vereist, en insp. 
Swinnen. 

Tweede vaststelling : de 
Sportraad was erin ge
slaagd de beide grote bazen 
van het onderwijs in Bel
gië, Claes van het rijkson-
derwijs en Daelemans van 
het vrij onderwijs, op het 
kongres te krijgen. Meer 
zelfs : zij bleken grotendeels 
voor de ideeën van het kon
ges gewonnen, en zij zagen 
beide veel heil in een samen
werking tussen beide onder-
wij.snetten voor de uitbouw 
van een gezonde « sport op 
school ». 

Derde vaststelling : de 
voorstellen van het kongres 
— wij gaan ze hier niet al
lemaal opsommen — waren 
praktisch, realistisch, gefun
deerd en uitvoerbaar. 

Sommige zijn trouwens al 
gedeeltelijk verwezenlijkt. 
Als de Sportraad een uurtje 

komodatie te zorgen, liever 
dan eerst enorme onkosten 
te doen, en af te wachten of 
men er ook zal willen van 
profiteren ? Wij weten het 
niet. 

Wat er ook van zij : het 
kongres van de Sportraad 
was door zijn degelijkheid 
en de redelijkheid van zijn 
rezoluties een model. Dat 
kiantjes als « Les Sports » 
met geen woord repten over 
dit kongres, kan er o.i. al
leen op wijzen dat zij niet 
eens snappen waar de toe
komst van de sport in Bel
gië ligt, en wat sport hoort 
te zijn. 

Eén detail zouden wij toch 
willen vragen. Zou het niet 
nuttig zijn onder de leerlin
gen die het aanbelangt, eens 
een soort enquête te houden 
over de inhoud en de aard 
van de sport die zij wen
sen ? Wij schreven het reeds 
meer : wij hebben altijd de 
indruk dat de jeugd niet zo 
erg op die schoolsport ge
steld is, als de volwassenen 
dat in haar plaats doen. Ver
mits wij toch in een tijd 
van inspraak leven, kon men 
in deze misschien ook even 
de betrokkenen aan het 
woord laten, en dan de voor
stellen van de Sportraad 
voor Vlaanderen — of de 
beste die ooit geformuleerd 
werden —, daarmee reke
ning houdend, uitwerken 

De rijzende ster aan het wiel
rennersfirmament Rik Van Lin

den. 

schaverdijnen 

Gij moet er niet aan twijfe
len, en wij weten het zelf ook : 
wil zijn bij de gilde der zon-
derün^fe zielen. Wie ^ou er an
ders .3 weken geleden, tussen 
lichl en donker, gaan wande
len zijn ? 

Het vroor dat het kraakte . De 
karresporen lagen verraderlijk 
diep in de steenharde veldwe-
geltjes. De wind sneed u bij-
wiilen de adem af. Plotse, drif
tige sneeuwbuien doen u rillen 
van kou. En van genot. Fijne, 
o g e i a a g d e sneeuw stuift over 
de a''^''ers. Aan een verre boer
derij bast een hond. en doet 
nien het lif^t in brand. Groot 
en rood vecht de zon met de 
lage. dunne wolken. Een late 
kraai kra.st door de lucht. Over 
de w'nterse velden hangt zwaar 
en voelbaar een k'eed van rust, 
van hoop, van zekerheid. Gij 
voelt de kracht van de natuur, 
en gij zijt dankbaar omdat zij 
iets van die kracht aan u mee
deelt. Zonder te i>einzen aan 
kerk of pastoor of alleluha's 
st-ipt eii zonder gedachten bid
dend door de hei l i ïe stilte. 

('• i gaat door de koude van 
het \'e1d en door de warmte van 
het bos. waar duizend geuren 
duizend keer zeggen dat het le
ven met zijn duizend gezichten 
hel ontwaken nabij is. 

Als gij het bos verlaat, staat 
gij een moment stil. want juist 
boven de kerktoren ver achter 
de velden hangt de maan, ros, 
en gehuld in dunne nevelslier-
ten. Onbewust slaat gij het 
smallp wegeltje in, naar de vij
ver waar gij met de jongens en 
meisies van uw dorp zove'e ja
ren zijt komen schaverdijnen. 
En hoe meer gil de vijver na
dert, hoe losbolliger de herin
neringen op u afstormen. Van 
Lucienne. die verdorie non 
werd. En nonkel Gust die u 
leerde schaatsen en door het 
ijs viel. En Angele. En Jeanne 
met haar smoutebollenkraam 
zo maar op het ijs in '42. En 
Luk. die al zolang dood is. Als 
gij uit het wegeltje komt, hoort 
gij he* kraken van het ijs. Is er 
in het maanlicht nog iemand 
aan het schaatsen ? 

Ja. één silhouet glijdt over 
het ijs. Langzaam en plechtig. 

met de handen op de rug, zacht 
wiegend heen en weer, in een
dere vaart, ronde na ronde rond 
het eilandje, zonder op of om
kijken. En dat pakt u. De 
maan, de krakende koude, de 
eenzame man, de zwarte bos
rand aan de enen en de wijds-
heid van de velden aan de an
dere kant, en het clair-obs-ur 
van het dorp ver daarachter . 
Gij kijkt ademloos toe. 

Gij hoest. De schaatser kijkt 
op. houdt stil. Gij gaat naar 
hem toe. en gij ziet dat het 
nonkel Georges is, subiet tach
tig jaar jong. Met dezelfde lan
ge Hollandse schaatsen, vastge-
vezen op een paar versleten 
blokken, waarmee hij der t ig 
jaar geleden als eerste het ka
naal overreed. Het ijs vloog 
toen achter hem aan stukken, 
en hij lachte met de « labbe
kakken » die op kant bleven 
staan. 

Nonkel Georges zegt « ha », 
en gij zegt « ja », en hij s teekt 
zijn schaatsen in een vaderlan
deken, hangt het op zijn rug. 
steekt zijn hoUeblokken aan, 
en gaat u zwijgend voor op het 
smalle wegeltje. 

Zo gaat gij, zonder spreken, 
tot aan het stamineeken van 
Fil. halfweg het dorp. Daar 
staat de oude man stil. Hij pak t 
een sjiek. Hij kijkt naar de 
maan. naar de donkere bosrand 
ver achter zich. Hij zegt : «Het 
gaat nog sneeuwen. Het leven 
is schoon, maar wij blijven 
niet jong. Wij gaan een drup
pel dr inken bij Fil ». Vier din
gen die goed en juist zijn. 

Gij staat bij Fil ieder aan een 
kant van de stoof, met uw rug 
er naartoe, want het gaat nog 
sneeuwen, en nonkel Georges 
zegt, vooraleer zijn druppel in 
één kwak naar binnen te gie
ten : « Zijde op zoek na:»r wat 
sport ? ». 

En gij zegt maar de waar
heid : « Nee, vandaag niet ». 

Tot thuis wordt verder geen 
woord meer gesproken. Als ge 
thuis binnenkomt zijn de klei
ne mannen slapen, de vrouw 
heeft de haard aangestoken, en 
volgens Arsène Vaillant h'-eft 
Standard gewonnen en Ander-
lecht verloren, of is het anders
om ? Wat belang heeft het ? 

Het leven is schoon. Maar 
waarom gaan wij niet meer 
schaverdijnen ? 

Ml ,,£,;![ • i l l 

FC Brugge bracht met een nip
te overwinning tegen FC Me-
chelen (1-0) een hoeksteen hij 

tot de landstitel. 

duur geval 
De grote automobielprijs van België wordt dus weer ingericht, 

te Nijvel deze keer. Die van Nederland wordt afgelast. De on
kosten — vooral voor het aanpassen van de omloop — lopen 
volgens de Nederlanders al te hoog op. Kunnen wij best ge-
«rijpen, als wij lezen dat het inrichten van een « grote prijs » 
rond de tien miljoen kost. En dit zonder rekening te houden met 
werken aan de omloop. De onkosten voor renners en konstruk-
teurs zouden al meer dan vijf miljoen bedragen. Men vraagt zich 
nu af of deze reusachtige som er te Nijvel van de eerste keer 
af dat daar een grote wedstrijd wordt ingericht, zal uitkomen. 
Men heeft namelijk berekend dat daarvoor 35.000 mensen aanwe
zig moeten a jn . . . 

als... 
Morgen twee belangrijke voetbalwedstrijden, jongens. Enerzijds 

Cercle Brugge - Club Brugge, anderzijds Anderlecht - Standard. 
Win+ Klub Brugge, dan is er geen probleem. Verliest Klub en 
wint Anderlecht, dan is er ook geen probleem. Maar verliest 
Klub en wint Standard, dan komt Standard op twee puntjes van 
Klub, en vermits Klub nog naar Standard toemoet, is de kans dan 
groot dat de Luikenaars kampioen worden. Moest korruptie in 
de Belgische voetbalsport mogelijk zijn dan zouden Anderlecht 
en Standard nu iets kunnen « arrangeren ». Zij moeten namelijk 
ook nog tegen elkaar spelen (zo goed als zeker) voor de beker 
van België. Als zij nu afspreken dat Standard morgen de kompe
titiematch wint, en Anderlecht later de bekermatch, dan is de 
kans groot dat Standard volgend jaar de Europese kompetit ie 
der landskampioenen speelt, en Anderlecht die der bekerhouders. 
Maar — en dat maakt afspraakjes vrijwel onmogelijk, dunkt ons 
— dat gaat maar op als Klub Brugge verliest. 

niets voor ons 

Enkele weken geleden zond de 
Nederlandse VARA een uitge
breid interview uit met de trainer 
van Ajax Amsterdam, de Roe
meen Kovacs, ook in ons land 
geen onbekende. Links en rechts 
hebben wij veel lof gehoord over 
dat interview, en daarom hebben 
wij de tekst ervan gevraagd. Hij 
ligt hier voor ons op de tafel. 

In het eerste gedeelte stelde de 
reporter vragen, in het tweede ge
deelte de kijkers. 

Op vragen van de reporter ant
woordde Kovacs : 
— dat de voetbaltrainer een vol
lediger edukatie nodig heeft dan 
de spelers, die geen algemene ont
wikkeling nodig hebben, 
— dat er veel overeenkomst be
staat tussen artiesten en topvoet-
ballers, 
— dat hij de aan de kant gezette 
Dick van Dijck weer wil opvissen, 
— dat de agressiviteit in het top
voetbal toegenomen is, zoals over

al elders, vermits het hele leven 
een kompetitie is geworden, 
— dat de negatieve argressiviteit 
dient aan de kaak gesteld in de 
pers. 
— dat de voetballer moet lezen, 
voor zijn ontspanning, en omwille 
van het goede voorbeeld meer be
paald biografieën van grote man
nen (Napoleon o.a.) en de natio
nale geschiedenis, 
— dat één scheidsrechter op het 
veld volstaat, dat hij geen profes
sioneel hoeft te zijn, maar wel au
toriteit op demokratische wijze, 
en dat hij moet samenwerken met 
de grensrechters, 
— dat zijn ploeg. Ajax, klassespe-
lers telt, maar dat hij niet wil zeg
gen hoeveel of welke. 

Tot hier, voor ons part, enkel 
banaliteit om het uit te gillen. 

Eén noemenswaardige opmer
king toch : dat in Roemenie de 
trainer mét de speler gestraft 
wordt, en dat de =peler die schul

dig is aan een zware kwetsuur, 
net zolang geschorst blijft tot de 
andere weer kan aantreden. 

Wat nu de vragen per telefoon 
betreft • 
Kovacs was het niet eens met een 
dame die de persoon ver heer lij
king van Cruyff — toch maar een 
pion in een ganse ploeg — ver
keerd vindt. Televisievoetbal vindt 
hij uitstekend voor de jeugd. Hij 
gelooft m het Nederlandse natio
nale elftal, en wil. met zijn klub, 
het zijne bijdragen Maar de spe
lers moeten beter betaald worden. 
Hij vindt het fijn dat hij met zijn 
Ajaxspelers in het Rijksmuseum 
een en ander mag gaan opsteken 
over de Nederlandse geschiedenis 
Over de vraag of een maximum 
dient gesteld aan wedden van spe
lers en transfertbedragen laat hij 
zich niet 'duidelijk uit. De vraag 
of het eindeloos geklets over voet
bal de aandacht van de mensen 
niet afleidt van werkelijke proble
men, schijnt hij niet te snappen. 

Hij zegt er in ieder geval geen 
zinnig woord over. Hij is voor da
mesvoetbal en tegen betaald 
jeugdvoetbal. Een kapitein moet 
volgens Kovacs veel kwalitei ten 
hebben, en tenslotte wordt men 
het eens dat zijn ideeën op papier 
worden gezet. 

U hebt zopas die ideeën gelezen. 
Wij vinden het zonde van het pa
pier. Het is met meneer Kovacs 
zoals met de meeste beroepssport-
lui : hun bazis is veel te eng, hun 
vizie veel te smal, hun belangstel
ling veel te beperkt, hun aktivi-
teit veel te gericht, hun bestaan 
veel te gekonditioneerd om iets 
zinnigs te kunnen zeggen tot men
sen die niet aan hun wereldje ge
bonden zitten. 

Bij het horen van hun uitleg 
kan het allemaal formidabel klin
ken, bij het achteraf kritisch 
herdenken (of herlezen) van hun 
woorden, blijkt het een even lege 
blaas te zijn als er lucht in hun 
aanbeden voetbal zit. 
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AANBEVOLEN 

HUIZEN 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemetryck 

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-Inspuiting 
Elektr. & drukluchtgereedschap. 
Hydraulische installaties, enz... 

Jan van Rijswijcklaan 296 
Antwerpen - Tel. 03/27.38.20 

DIRIGENT 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Ukborslei 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

Ooorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische faktureer- en boek

houdmachines 
HERMES (algemeen agent) 

Etn MERCURE 
K. Alberfplein 11-12 (station) 
9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Bezoek Drankhuis 

« OP-SI NJOORKE » 
Nieuwwerk 1 - Mechelen 

achter postkantoor en 
St-Rombautskerk 

Uitbater FRANS GIELiS 
Tel. 015/111.06 

Blijft gij doof 
Vlaming ? 
Geen geld meer voor 
brussels grootkapitaal 

1 kg. nettoprijs 164 fr.l th. best. 
of 2 kg. — 1 0 7 . 295 fr. spoorw. 
of 5 kg. — 2 0 % 656 fr.| terugb. 

Ook beterkope 
Verkopers vi^elkom 

TOPKOFFIE HAWAII 
Gr.-Bijgaarden . T. 02/52.60.55 

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

7eevisgroothandel . voor allen 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16, Antwerpen 

Tel. 39 19.27 
TV - RADIO - AL'.E ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

T.V. VANAF 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
Johan VAN HERREWECHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE 

TEL. 09,79.31.70 
Rozelaars, sier. en bosbomen, 

koniferen, fruitbomen, 
sierstruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplantingsplan 

gratis, op aanvraag 

CORTHALS 
Ksttestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenofenlaan 171 

Tel. 016'347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zw/evezelo 

Tel. 051/612.84 

Verlichtingsgroothandel 

MARCDE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

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

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

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

ontvangst. 

HOBBYMARKT 
H. SCHORPION 
Huishoudartikelen, 

Gereedschappen, tuingerief, 
Ladders, Alle soorten draad. 

Alles voor de knutselaar 
TURNHOUTSEBAAN 342 

2230 SCHILDE 
Tel. : 03,83.12.23 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

P R A A T K A F E E 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

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

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

RUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

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

Inlichtingen : 
V.V.V. DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moelingen 

DISCO-BAR & DANCING 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

(bij Heist-op-den-Berg) 
In de geest der Nederlanden. 
Een typische Zuid-Afrikaanse 

sfeer. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 

« RUSTWEL » 
A. Versweyveld - Trollin 

Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 
Tel. 21.32.52 

Epeda . Beka - Simmons 
Dodo - Pirelli 

Kindermeubelen 
. TIENER-STUDIO » - T. 21.59.58 

Hereritalsebaan 351-353 
2100 DEURNE 

• • Vlamingen, 

l * ? < * l "'^^^ GRATIS ADVIES 
^ ^ J voor uw hypotheek-
^ • • ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

• West 
Littoral 

IMMOBILIENKANTOOR 
WESTLITTORAL 

Leopold ii laan 212, 
8458 OOSTDUINKERKE 

TE KOOP 

— 2 villas ( tweel ing), prachtig zicht op duinen. Per villa 3 sipk., 
badk., garage 2 wagens. Centr. verw. Zeer voordelige prijs. 

— Nieuwe villa. Strooien dak. Prachtig 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 (vlllabouw 4 app.) 1ste verd., 3 sIpk., 
garage. 

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

— Bouwgronden vanaf 200.000 fr. 

ST.-IDESBALD : Kommerciël© 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. 

matthiey's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 
onzs studlsdianst 

iost uw woon-
probiflsm gratis op 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 
wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

DIRK MARTENS 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 

Tel. (054)331.05 

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

Tel. (053)240.60 

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

en waskussens - kinderkleding. 

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

kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen - el«ktr. 
tremen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen 1 
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars • borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Vlaamse 

Handelaars en Zakenlui, 
w i j Vlaams Nationaal Is voor U geen onbe
kend weekblad. 
Dit moet U aanzetten een advertentie In Wij 
Vlaams Nationaal te plaatsen. 
Probeer eerst even met een advertentie 
« Aanbevolen huizen ». ledere week een 
publiciteit van uw zaak (1 kolom breedte, 
3 cm hoogte in kader). Het kost slechts 380 fr. 
( + BTW) per maand. 

Stuur Uw tekst in naar 

W l | VLAAMS NATIONAAL 

Publrcifeil^dienst -
Anfwerp public Relations ' 

HOF TER SCHRIECKLAAN 33 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! l 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vr i jdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i jg t U gratis gedurende 5 uur, 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. 03 31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056,715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09 26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
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bewegingstZilJzer 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : FEBRUARI 1972 
ANTWERPEN : 
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. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

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. vri j . 
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. 
PATER STRACKE-
HERDENKING 

Heden zaterdag 19 februari 
te 17 u., eucharistieviering te 
Boechout, in het « Centrum Ca-
penberg Oxaco-Center », Bors-
beeksestwg 45. 
PENNINGMEESTERS 

U gelieve uw kasboek-jaar
verslag 1971 nog vóór 29 februa
ri e.k. in te zenden aan arr. 
penningmeester 'André Van der 
Borght. 
ARR. KADERDAG 

Zaterdag 18 maar t (van 10 
tot 16 u.) ontmoeten alle kader
leden en mandatarissen van het 
arr. Antwerpen elkaar in « Bil-
lard-Palace », Kon. Astridplein 
te Antwerpen, tijdens onze arr. 
kaderdag. 
KNS 

Onze traditioneel geworden 
jaarlijkse KNS-voorstelling be
leven wij op 27 of 28 april e.k. 
De opvoering van « Een vijand 
van het volk » van H. Ibsen (be
werkt door A. Miller) brengt 
ons een actueel onderwerp 
waaruit een drama van de ge
meenschapszin groeit. Bespreek 
nu reeds uw plaatsen via het 
VU-sekretariaat van Antwer-
pen-Stad : Wetstr. 12, Antwer
pen (tel. 36.84.65). 

AARTSELAAR 
INSTUIF 

De VU en VUJO verwachten 
u vandaag 19 februari op onze 

f emaskerde of ongemaskerde 
arnavalsfuif in ons tref

punt « Rodenbach », Kapelle.str. 
19. Aanvang 2 0 u. Gans de 
avond kan je er pannekoeken 
smullen en eens pret t ig de be
nen uitslaan. Toegang vrij . 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE EN UITSTAP 

Kolportage op zaterdag 4 
maart op Linker Oever en op 
zondag 7 mei uitstap naar Klein 
Brabant. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekreta-
rlaat. Voor speciale gevallen en 
indien men een vcflksvertegen-
woordiger wil raadplegen alle 
maandagen van 16 tpt 20 u. op 
het sekretariftat, W«t§tr. 12, 
Antwerpen. Voor COO-geval-
len ! op afopraak met dr. De 
Bod. t e l 33.97.90 of Frans De 
LaM, tel. 38.66.92. 
VUJO 

24 februari : paneelgesprek 
voor alle belangstellenden uit 
het Antwerpse higerlcht door 
Aktiegroep Oude S t a d Zaal 
Burgerkring, 20 u., Hoogstr. 12, 
Antwerpen. 

27 februari : kadervorming. 

RAMSEL 
VOORDRACHT 

Senator Siegers komt op uit
nodiging van de VU-afdelingen 
Hulshout, Aarschot, Heist-op-
den Berg, Booischot, Ramsel en 
met medewerking van het 
Vlaams Sindikaat op 24 februa
ri in zaal Tijl om 20 u. 

BERCHEM 
NAKLANK 

Het 2de overwinningsbal van 
onze afdeling werd een dave
rend sukses, dank zij de noeste 
arbeid van onze vrienden van 
het feestkomitee, Dox, Cnops 
en Van Beek en de diensten van 
Paul Baetens. De zaal die sober 
doch smaakvol versierd was, 
liep vol tegen 21 u. en bleef ge
vuld tot 3 u. Hoogtepunten wa
ren o.m. de tombola met prach
tige prijzen — waaronder de 
vliegtuigreis naar Tunesië, Am
sterdam en Brussel, en vooral 
het « levend varken » — tombo
la waarin Regi Hoyaux dé ver
koper van de avond werd. Wan
neer rond middernacht « Het 
Fanfarke » de zaal binnentrad 
steeg de vreugde ten top. Leo 
Dess en zijn combo zorgde voor 
een feilloze afwerking voor 
jong en oud. 
DANK 

Wij danken alle aanwezigen 
die ons bal hebben opgeluisterd; 
alle stille medewerkers die ons 
bal mogelijk gemaakt hebben ; 
de milde schenkers voor de 
honderden prijzen en de VMO-
tappers. 
WENSEN 

Het bestuur en de mandata-
dissen van afdeling Berchem, 
wensen aan hun gemeente
raadslid Jos De Roover een 
spoedig herstel toe. 

GEDENKBOEK 
WIM MAES 

Over Wim Maes, de be
treurde en veel te vroeg ge
storven Vlaamsnationale mi-
litantenvoorman, verscheen 
reeds geruime tijd geleden 
een merkwaardig gedenk
boek, waarin dit korte maar 
zo dinamische strijdleven 
beschreven wordt, met een 
warm hart en zin voor het 
tijdsgebeuren. Dit boek is 
ook zeer goed geïllustreerd 
met tal van foto's die hoog
tepunten weergeven uit 
Wim's aktie. 

Er zijn nog steeds exem
plaren verkrijgbaar bij 
mevr. weduwe Wim Maes, 
Mishagen 110 te Brasschaat, 
mits storting van 220 fr. op 
postrekening nr 69.12.44 of 
Kredietbank nr 1151/04102. 

Een boek dat stellig thuis
hoort in elke Vlaamse biblio-
teek. 

BOECHOUT 
KOMT U ? 

Samen mei vrienden en ken
nissen, maandag 21 februari te 
20 t. 30 m de zaal « Riviera », 
J. Reusenslei 17 te Borsbeek. 
Senator H. De Bruyne en volks
vertegenwoordiger Ludo Sels 
spreken er over de problemen 
oer middenstanders, zelfstandi
gen en landbouwers. 

DOE EENS MEE ! 
De werving van nieuwe leden 

gmg daverend van start. Klop
pen wij het rekord van vorig 
jaar ? Doe zelf ook mee. Wordt 
lid of spreek uw kennissen en 
vrienden aan. En geef door aan 
ons sekretariaat : Flor Van 
Praet . Provinciestwg 363. 

BONHEIDEN 
BESTUUR 

Voorz. : mevr. O. Leen-Beu-
len, Mechelsestwg 136 ; sekr. : 
Jan De Backer, Spiekelei 7 ; 

penningm. : Van den Bosch 
Maurits, Beren trodedreef 37 ; 
prop. : Emiel Truymans, Korte 
Hondshoekstr. 5 en Noël Tor-
doir. Zwarte Leeuwstr. 10 ; 
org. : Jos Caers, Rijmenamse-
stwg. 58 ; leden : Marcel Slaets, 
Muizenstwg 58 en mevr. M. 
Daems-Geens, Kapelweg 4. 

Dit bestuur nodigt u ook van 
harte uit op zijn « 2de Halfvas-
tenbal » op 11 maart . 

BORGERHOUT 
GELUKWENSEN 

Hartelijke gelukwensen aan 
de heer en mevr. Jan De Bruyn-
Somers met het huwelijk van 
Bieke en Dirk dat plaats had 
op 12 februari 1972. Het jonge 
paar wensen wij een goede 
vaart . 
DIENSTBETOON 
Schepen Verbeelen, Joz. Pose-
naerstr. 37, tel. 35.57.08 ; sche
pen Dillen, Lode Van Bercken-
laan 184, tel. 21.30.90 ; de heren 
Stappaerts, Bikschotellaan 246, 
tel. 21.39.97 ; Eykens, Weerfa-
briekstr. 40, tel. 36.56.10 ; De 
Vos, Spillemansstr. 1, tel. 
36.46.38 ; Dirks. K. Van den 
Oeverstr.. 26, tel. 36.38.94 ; An-
dries, Turnhoutsebaan 98, tel. 
36.59.67 ; Jacobs, Te Boelaerlei 
29, tel. 21.21.36 en mevr. Raets, 
Vingottestr. 55, tel. 36.79.97. 

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-ZANGFEEST 
De sectie kulluur van de 

plaatselijke VU-afdeling richt 
een Vlaams Nationaal Zang
feest in zakformmaat in op za
terdag 11 maar t te 20 u. Lokaal 
KSA, jongensschool, Lostraat, 
Broechem (baan van Broechem 
centrum naar Oelegem), Deu
ren vanaf 19 u. 30. 

EDEGEM 
RUIMTEBAL 

Wat door sommigen een ris
kante onderneming werd ge
noemd is uitgegroeid tot een 
sukses zonder weerga. Toen het 
knappe orkest « The May J ins » 
even voor 22 u. het dansfestijn 
opende, waren alle plaatsen be
zet. De stoutste verwachtingen 
werden overtroffen. Iedereen 
was vol lof over de stijlvolle en 
suggestieve versiering, de keu
rige bediening en de geestdrif
tige stemming. Tot 4 u. was de 
dansvloer overbezet. Daarna 
werd er in de bar nog verder 
gedanst tot in de vroege mor
gen. Daar was W. Torfs gast
heer en vergastte de heer Tem
merman ons op stemmige orgel
muziek. Wij danken allen die 
aan de voorbereiding en aan de 
realisatie van dit ruimtebal 
hebben meegewerkt. In het bij
zonder feliciteren wij onze Vu-
jo-ers die o.l.v. Kristien en Hei-
ga het bal openden met expres
sieve choreografie. Een speci
aal woord van dank aan de 
mensen van de werkgToep on
der impuls van K. Van Reeth 
die weken gezwoegd hebben : 
Ivo Van den Eynde. P. Wijns, 
A. Laenen, Hilde De Wit, Hugo 
Van Bueren. Fons Fraters , Vera 
Smedts, Miei Maldoy, Julia En
gelen, Wilfried Schiltz, J an De 
Herdt, Jos Claeys en Herman 
De Palmeneire, naast de vele 
andere medewerkers 
VUJO 

Enkelen van ons namen deel 
aan het jongerenkongres over 
het leefmilieu te Gent. 

Op vrijdag 11 februari hiel
den wij onze eerste studiever
gadering van het jaar. Wij bo
gen ons over het probleem van 
de jeugdkriminaliteit . Adjunct-
kommissaris Craen leidde de 
debatavond in. 

Op 20 februari werken wij 
mee aan de infobeurs Derde 
Wereld te Ekeren. 

EKEREN 
HEKTOR DE BRUYNE 
KOMT 

Woensdag 8 maar t om 20u.30 
spreekt sen. H. De Bruyne in 
de zaal Den Aker, Driehoekstr. 
14, Ekeren, over ekonomische 
problemen in het algemeen, 
alsook enkele s tandpunten aan
gaande de nieuwe regering. 
DANSAVOND 

15 april is de datum van onze 
VU-dansavond in het Onthaal-
centrum. Van de Weyngaert-
plein, Mariaburg. Meer inlich
tingen volgen. 

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 
WERFTOCHT 

Morgen zondag op « More-
tusburg ». Verzameling om 10 
u. in lokaal « Oude Spiegel », 
Kioskplaats. 
ALGEMENE 
JAARVERGADERING 

Deze heeft plaats op vrijdag 
10 maart . Spreker Geeraard 
Siegers. Al onze leden nemen 
deel aan dit gezellig samenzijn. 
Schrijf tijdig in. 
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. 

KAPELLEN 
LEDENHERNIEUWING 1972 

De afdeling rekende op 31 
december 1971 de hernieuwde 
leden voor 1972 af. Tevens wer
den in de maand januari tal 
van nieuwe leden aangesloten. 

ABONNEMENTENSLAG 
Zestig personen bekwamen 

gedurende 4 tot 6 weken een 
proefnummer van ons weekblad 
« Wij ». Deze aktie werpt nu 
reeds vruchten af. 
DIENSTBETOON 

Elke eerste donderdag van de 
maand, van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
heeft volksver. Goemans zitdag 
ten huize van Marcel Opde-
beeck, Wilgestr. 4 te Kapellen. 
Iedereen kan daar terecht met 
alle problemen en wordt — in
dien mogelijk — geholpen. De 
eerste zitdag was reeds een suk
ses. Volgende zitdag op donder
dag 2 maart . Voor dienstbetoon 
kan men ook terecht bij ge
meenteraadslid G. Schonkeren, 
Part isanenstr . 110 te KapeUen-
Put te (tel. 64.46.62). 

WIE SMULT ER MEE ? 
Lekkere mosselen of een kou

de schotel (75 fr., dienst inbe
grepen) voor alle leden en 
«Wij»-lezers in zaal «Pancras», 
Hoevensebaan 25 te Kapellen 
op 10 maar t te 20u.30. Inschrij
vingen voor 22 februari op VU-
sekretariaat, Biartlei 59 te Ka
pellen. 

Kernredaktie 
T. van Overstraefen (e ind-
red . ) , P. Martens (hoo fd red . ) , 
R. Corty ( red. sekr.) , M. van 
Liedekerke. 
Redaktte en publ ic i te i t : 

Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administrat ie en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Al le klachten voor niet ont
vangen van b lad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 f r . 
Half jaarl i iks 200 f r . 
Driemaandeli jks 105 f r . 
Steunabonnem. (min. ) 500 f r . 
losse nummers lO f r . 
Al le stort ingen voor het b lad 
op prk. 1711.39 van « W U », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Vorantw. ui tgever Mr F. Van
der Eist, Belzegemstraat 20 

Brussel 1120 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De ideale oplossing b i j t 

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 vi l lac 
Appar tementen • Bouv/gronden 

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 nut t ig komfor t 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teral fen» 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekel i jkse rustdag : d insdag. 
Tel. (053)682.15 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomstraat 21 

1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len 

VU 10 % 

Vlaamse, gothische st i j lschouw ? 
o f slerschouw naar eigen k e u * 
In vols lagen art isanaatswerk t 

d a n d u s 
BOOMSESTEENWEG 890 

2610 WILRIJK 
TeJ. : 87.51.07 - 87.51.54 

(ook na 19u.) 
Natuursfeenbedrijf-

Kunstdekor 
Abonn«es « WIJ » : 8% korting 

Bezoek 
Casthof « DE VEERMAN » 
Kaai 26, St.-Amands a.d. Scheld* 

Tel. 052/332.75 
Mosselen - Pal ing 

Uitbater : Jan Brugmans 

T.V. pr i jzen vanaf 7.500 f 
Antenne Hol land 1 + 2 gratis 

FRANS HEREMANS 
Rijmenamse Steenweg 12 

MUIZEN (Brabant) 

Tel. 015/532.83 

CARROSSERIE 
LOOS . VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

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

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 • 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 l i jnen) 

A. DE BACKER-DECEY 
Nieuwstraat 118 • BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 

GESCHENKEN 

Industr iële 
warmeluchtgeneratoren 

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

u w Installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
u i ts lu i tend lever ing langt 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industr iepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm b u f f e l 

Lauwereys - De Bruyn 
Gezel l ige vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Beliestraat 49 • Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

10 jaar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
VIj fwegenstraat 13 - Izegem 

Tel. 051/316.23 
honderden referent iet 
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KONTICH 
JAARLIJKS BAL 

Vandaag zaterdag 19 februari 
in het Parochiecentrum, Mag-
dalenastr., Kontich, jaarlijks 
groot bal der Vlaamse Kring. 
Orkest « Ray Chadwick ». Deu
ren te 20 u. 30. Toegang 50 fr. 
VLAAMSE KRING 

Gespreksavond met Hubert 
Lampo. op 24 februari in de 
Magdalenazaal te 20 u. 15. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat-
theyssens op woensdag 23 fe
bruari van 19 tot 20 u. in ons 
lokaal « Alcazar ». 

LIER 
VOORJAARSBANKET 

Om u eens « goed » te laten 
eten. En ook om een beetje zaad 
in het bakje te brengen nodigt 
de afdeling Lier u uit op haar 
« voorjaarsbanket ». Op vrijdag 
3 maar t in het prachtige « Hof 
Van Aragon », begin 20 u. Deel
namepri js : 375 fr. te storten op 
PR 559 voor rekening nr.1144555 
van de NV Anhyp. Meir 24, 
Antwerpen. Vermelden «Voor
jaarsbanket VU-Lier ». 

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. 

MECHELEN 
OMROEPER-BAL 

Ook de « Omroeper Meche-
len », veert iendags VU-blad 
doet graag beroep op uw steun 
en simpatie door uw aanwezig
heid op het bal van de « Omroe
per Mechelen ». Eerste lustrum-
bal. Zaterdag 18 maart . Chalet 
VK Mechelen. Orkest « Combo-
club 13 ». Eerste dans om 21 u. 

MORTSEL 
VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Wenst u inlichtingen. Richt u 
tot gemeenteraadslid W- Claes-
sens, Pastoor Deensstr. 19 te 
Mortsel. Vlaamse gepension., 
ook u wachten nog aangename 
dagen bij de V W G voor 
slechts een lidgeldbijdrage van 
5 fr. per maand. 
VOORVECHTER 

... 't gebeurde op 31 januari 
1972. Waar ?.,. te Mortsel. Er 
was in Mortsel eens een voor
zitter (?) van een volksbewe
ging in Vlaanderen, die « klak
keloos » neen zegde tegen een 
« motie om de Voer bij Lim
burg te houden ». En dan ?... 
Die man is op dit ogenblik nog 
voorzitter ! 

MOL 
H. SCHILTZ 

Volksvert. Hugo Schiltz houdt 
dinsdag 22 februari 1972 om 20 
u., een voordracht over « fede
ralisme en demokratie » in de 
gemeentelijke vergaderzaal 
« Oude Post », gelegen achter 
het gemeentehuis. Aan elkeen, 
harteli jk welkom. Toegang vri j . 
Inrichting : Dosfelinstituut en 
vu-afdel ing Mol. 

NIEL-SCHELLE 
DIENSTBETOON 

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

NIJLEN 
MUZIEKAVOND - FANFARE 
« KEMPENLAND » 

Zaterdag 26 februari te 19 u. 
stipt begint de muziekavond be
doelt als verbroedering met ze
ven andere muziekverenigin
gen uit de streek en als propa
ganda bij de VU-afdelingen die 
steeds beroep kunnen doen op 
ons muziekkorps. Voorwaarden 
te bevragen bij sekretaris Fr. 
Van Dessel, Zandvekenvelde 
15, Nijlen (03/828591) of bij 
voorzitter Leenaerts, Albertka-
naalstr. 28, Nijlen (03/828340) 
of bij de voorzitter van de 
drumband Fr. Vercammen, Ber-
chemsestwg 118, Nijlen (03/ 
82853 i). Daar wordt ook de reu
ze l o i b o l a (40.000 fr.) prijzen) 
gel'- ' e n waarvan de op-
bro . moet dienen voor aan
koop van uniformen en instru
menten. 

ST. KATELIJNE WAVER 
BAL 

De twee Wavers « Katelijne 
en O.-L.-Vrouw » nodigen u en 
uw vrienden uit op hun geza
menlijk dansfeest. Vandaag za
terdag 19 februari te 20 u.30 in 
de feestzaal, Elzestr., Clemen-
ceaustr 111 te Katelijne Waver. 
Orkest « Thet Tender Tunes ». 

SCHILDE 
FLOR GRAMMENS 

Maandag 20 maar t te 20 u. in 
het Brouweshuis, Turnhoutse-
baan 171, Schilde, spreekt Flor 
Grammens over zijn 50 jaar 
Vlaamse Uilenspiegelkamp. In
kom gratis. 
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. 

WILRIJK 
BAL '72 EEN SUKSES 

En over gans de lijn. Er was 
veel volk, een prettige, af en 
toe zelfs uitbundige atmosfeer, 
een orkest dat muzikaal mis
schien wel geen hoogvlieger 
was, maar zijn stiel kende en 
tenslotte de vele bekende en 
minder bekende medewerkers, 
voor en na, die het allemaal 
weer eens hebben mogelijk ge
makt. Aan allen onze welge
meende dank. Vermelden we 
nog de aanwezigheid van tal 
van gemeente- en provincie
raadsleden en van onze sena
tor H. De Bruyne. 
INTERPELLATIE 

André De Beul knoopt met 
zijn (eerste ?) parlementaire 
tussenkomst aan bij de aktuali-
teit. Inderdaad, het geval «Vrij 
en Vrolijk» heeft in gans Vlaan
deren de hevigste polemieken 
geslagen. Deze interpellatie 
heeft echter meer te maken 
met Andre's ervaring in onder-
wijsaangelegenheden, dan met 
het inpikken op de aktualiteit . 
Wij mogen ons dan ook aan een 
goed gestoffeerde « maiden-
speech » verwachten 

WIJNEGEM 
FLOR GRAMMENS 

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

WOMMELGEM 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Zelfstandigen, tuin- en land
bouwers, komen op uitnodiging 
van VU-afdeling Borsbeek, in 
samenwerking met deze van 
Boechout en Wommelgem luis
teren naar de heren H. De 
Bruyne en L. Sels. Maandag 21 
februari in de zaal « Riviera », 
J. Reusenlei 17, Borsbeek. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Vlamingen help onze eigen 
sociale organisatie verstevigen. 
Geen nieuwe wachttijd. Voor 
Wommelgem, Ranst en Bors
beek, alle inlichtingen bij R. 
Bellefroid, Steenkruis 5, Wom
melgem, tel. 53.66.55 na 18 u. 
GEMEENTERAAD 

Woensdag 23 februari om 19 
u. Begroting ! 

brabant 

GROOT VOLKSUNIEBAL 
BRUSSEL 

Het door de verkiezingen 
uitgesteld arr . bal voor Bni^-
sel, gepland voor zaterdag 6 
november '71 gaat door op 
zaterdag 22 april '72. Alle 
kaar ten 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 
NIEUWE AFDELING 

Na stevig gedokumenteerde 
uiteenzettingen van Roger Le-
naer ts en senator Van Haegen-
doren werden volgende be
stuursleden aangeduid : voorz. : 
Denis Geyskens, Heirbaan 1 ; 

sekr. : Gaston Denruyter, Lang-
str. 23; penningm. : Magda Gue-
linckx 23 ; prop. : Maurits Boo-
gaerts, Dorpstr. 47, allen te At-
tenrode-Wever en org. : Ronnie 
Janssens, Dietse stwg 94 te 
Kessel-Lo. 
DANSFEEST 

Vandaag 19 februari om 20 u. 
in de zaal « het Hageland » te 
Attenrode met het orkest « The 
Stoffel Boys ». Inkom : 40 fr. 

BRUSSEL (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 
VIK ANCIAUX 

21 februari : te Diegem : lo
kaal Bacchus, Kerkstr. van 19 
u. 30 tot 20 u. 30 en te Vilvoorde 
in lokaal Gouden Voorn, Hout-
kaai, van 21 tot 22 u. 

28 februari : te Overijse-Jezus 
Eik, lokaal Luxemburg, van 19 
u. 30 tot 20 u. 30 en te St. Gene-
sius Rode bij mevr. Lieve De 
Wit, Asterstr. 6 van 21 tot 22 u. 

BRUSSEL-HALLE 
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 brieüwisseling, 
zoals leden, afdelingsverslagen, 
enz. worden verder naar het 
arr. sekretariaat , Kongresstr. 
53 te 1000 Brussel gezonden. 

DIEST Kanton) 
NIEUWE AFDELINGEN 

Binnenkort zal een poging 
gedaan worden voor het op
richten van de nieuwe afdeling 
Bekkevoort. Om hiervan een 
sukses te maken hebben we 
dringend aktieve leden nodig. 
Voor alle nutt ige inlichtingen 
zich wenden tot de voorlopige 
verantwoordelijke Raoul Claes 
Vierbundervoetweg 3, Bekke
voort, tel. 013/72036 en Rik Cos-
temans, Staatsbaan 138, Bek
kevoort, tel. 016/64718 of tot 
kant. gevolmachtigde Willy So-
mers, Klappijstr. 55, Molenste-
de, tel. 013/32669. 

Ook in Testelt neemt men 'n 
nieuwe start. Hier mag eerst-
daajfs de stichting van de afde
ling verwacht worden. Alle in
lichtingen bij Frans Clerckx, 
Voortstr. 35, Testelt, tel. 013/ 
72230 of bij Louis Van Aert, 
Hanenberg 29, Testelt, tel. 013/ 
72141. 

DILBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Maurits Panis, provincie- en 
federatieraadslid, houdt de Ie 
dinsdag van de maand van 19 
tot 20 u. een zitdag voor soc. 
dienstbetoon bij hem thuis en 
op afspraak ook op andere da
gen, Moeremanslaan 86, 1710 
Dilbeek, tel. 02/21.97.67 

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

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

OVERIJSE-HOEILAART 
DIENSTBETOON 

Onze afdeling s tar t met een 
uitgewerkt sisteem voor soc. 
dienstbetoon. Als eerste kern 
komt Jezus-Eik aan de beurt. 
Op maandag 28 februari staan 
tussen 19 u. 30 en 20 u. 30 in de 
zaal Luksemburg, Stwg op 
Brussel 667, volksvert. Vik An-
ciaux en federatieschepen Mar
cel De Broyer ter uwer beschik
king voor alle problemen, van 
zeer ruime aard. Ook indien u 
bepaalde wantoestanden kent, 
kunt u ze gerust komen bespre
ken. Suggesties, nieuwe leden 
of abonnementen op « Wij » 
zijn eveneens welkom. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Diezelfde avond houdt Dirk 
Hiers, plaatselijk afgev. van de 
Vlaamse Ziekenkas, zijn eerste 
zitdag in de « Luksemburg », 
eveneens tussen 19 u. 30 en 20 
u. 30. Het aantal aangeslotenen 
te Jezus-Eik is inderdaad reeds 
zo groot dat een zitdag noodza
kelijk w«rd. Alle leden kun

nen er terecht om hun bijdrage
bons in te leveren, bijdragen te 
betalen, enz. enz. 

SCHAARBEEK 
VERZOEK EN PROTEST 

De Volksunie-afdeling van 
Schaarbeek, verenigd in alge
mene ledenvergadering op 9 fe
bruari jl. verzoekt bij brief het 
gemeentebestuur van Schaar
beek zijn morele steun te ver
lenen, opdat de Voerstreek bij 
de provincie Limburg zou blij
ven, en Nederlandstalig zonder 
faciliteiten. 

Zij protesteert heftig tegen 
de ondemokratische discrimina
tie-maatregel van de burge
meester, daar waar hij in ons 
gemeentehuis slechts één enkel 
loket ter beschikking stelt van 
zijn nederlandstalige medebur
gers, die ongetwijfeld een be
langrijk deel van de bevolking 
ui tmaakt (ong. 50 %, en niet 
15 % zoals door hem beweerd 
wordt) . Zij eist dan ook het on
gedaan maken van deze onaan
vaardbare toestand. 

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

ST.-PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Onze afdeling houdt haar 2de 
afdelingsbal op zaterdag 18 
maar t 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. 

STROMBEEK-BEVER 
BAL 

Zaterdag 11 maar t in zaal Pa
viljoen, St. Amandsstr. 20 te 
Strombeek-Beevr. Deuren om 
20 U. 30. Breng familie en vrien
den mee. Iedereen welkom. 

TERALFENE 
BAKSCHIETING 

Onze jonge afdeling richt op 
zaterdag 4 maar t vanaf 19 u. en 
zondag 5 maar t 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. 
DANSFEEST 

Zaterdag 4 maar t om 20 u 30 
in de zaal « De Engel ». Ieder
een van harte welkom. 
BESTUURSWIJZIGING 

Daar Walter Ferdinand zich 
volledig wenst in te zetten voor 
onze Vlaamse ziekenkas Bra,. 
bantia, werd hij als verantwoor
delijke voor de propaganda 
vervangen door André Kint, St. 
Janstr . 5, Tervuren. 

WEERDE 
4e VU-BAL 

Op zaterdag 29 april in de 
zaal « Flora », Dorpstraat te 
Weerde. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 
ROMY - PILS 
ROMAN PRODUKT 
Concessiehouder : 

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

Tel. 16.17.19 

ALPHA MEUBELEN 
Ktapdorp 70 - 2000 Antwerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Stijl- Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist {utste tijd. 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
• INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebrillen 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslId 
Tel. 52.01.22 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Wouter Haecklaan 4 - Deurne 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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

LUCRATIEF BEDRIfF 
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch 

woLF.V.Gerate 

F I TO 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel 014/59369 

F I TO 
Kollegestraat 79-81 >MHAV\H'i 
2440 GEEL Tel 014/59369 

LUNCHPAKKET,,. 
RENTONP^ ' " ' 

Rolwagenstraat 77 
2000 Antwerpen 

Dé oplossing die U zoekt : 
BELEGDE EN VERSIERDE 
BROODJES VOOR UW 

Bals - Dansavonden - Famillfr-
feesten - Recepties - Verged» 
ringen - Congressen - en ander. 
Vraag volledig vrijblijvend allt 

nodige inlichtingen 
— Tel. 36.23.19 — 

Petrus 
VAN HOLSBEECK 

V A N DE PONSELELAAN 28 
DENDERLEEUW 

TEL. 053/675.07 
GROOTHANDEL 

Rolluiken - Garagepoorten > 
Zonneblinden . Vouwdeuren -
Schuiftrappen - Slaapkamers 
Aluminiumwerken - Caravans 
Plastiekprofielen - Sierluiken en 

ramen in plastiek 

VLAMINGEN, 
voor uw afspraken 

te Aalst : 
CAFE - GASTHOF 

GRAAF 
VAN VLAANDEREN 

Stationplein 37 — 9300 Aal»\ 
Tel. 053/281.10 

Koud buffet - Nette bediening 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING 
« SOMY .. 

FIRMA PAS N.V. 
Kerkstraat 18 Londerzeel 

TeL : 052'39437 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle geldleningen 
zowel persoonlijke -

als hypotfieken van 2de 
of 3de rang. 

Oudenaardsestg 121 - 9410 Erpt, 
Tel. 053/22911 

Restaurant 
«HET PALINGHUIS» a /d Schelde. 

Het huis met familietraditie 

)an 
PAUWELS-DE BRAUWEk 

Brugstraat 10 
9328 Schoonaarde -

Tel. 052/43246 
wekelijkse rustdag : 

vrijdag 15u tot zat. 15u. 
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VILVOORDE 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux houdt zitdag in « De 
Gouden Voorn », elke derde 
maandag van de maand van 20 
u. 30 tot 21 u. 30 ; de eerste zit
dag gaat door op maandag 21 
februari. 
OVERLIJDEN 

Ahier overleed na een korte 
ziekte de heer Roger Saude-
mont, geboren op 8 februari 
1923 te Lembeek. Hij was een 
overtuigd Vlaming, die zijn 
man stond in de strijd. Aan zijn 
nabestaanden betuigen we ons 
oprecht leedwezen. 

oost-ylaanderen 

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 
simpatisanten 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 139655 
van Kredietbank Dender-
monde (voor VU - Gr. D.). 

DE KLINGE 
COPPIETERS SPREEKT 

Vrijdag 25 februari spreekt 
senator M. Coppieters in « Rei-
naert », Kieldrechtstr., om 20 u. 
over « De, noodzaak van een 
Vlaams-nationale parti j ». 

EREMBODEGEM 
NACHTBAL 

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

AALST (Arr.) 
MEDEDELINGSBLAD 

Berichten voor het « Mede
delingsblad » kunnen uiterlijk 
vandaag 19 februari binnenge
bracht worden bij Willy Cob-
baut, Baardegem, tel. 052/35452. 
VRAGENLIJST 
DIENSTBETOON 

Van afdeling Erembodegem-
Cetrum ontvingen we even
eens de vragenlijst inzake so
ciaal dienstbetoon. 

BALEGEM 
BESTUUR 

Voortaan iedere eerste dins
dag der maand, bij voorzitter 
Paul Van Gaveren, Schelde-
windeke. 
WEERGALM 

Kopij binnen uiterlijk tegen 
20 februari bij dr. Meysman of 
Piet De Pauw. 
DHOPPE 

Voor mars en betoging van 
26 maart zoekt ieder bestuurs
lid kontakten met jeugdbewe
gingen enz. Affiches, deelne-
merskaarten enz te bekomen 
bij te bestuursleden. 
KOLPORTAGE 

Zondag 20 februari. Verzame
len café Centraal, Geraards-
bergse stwg, Oosterzele te 9u.30. 

regionale vu-pers 
in voile opgang 

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

GENT EEKLO (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

Zondag 12 maart 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 Part i jbestuur ; analyse ver-
kiezmgsuislagen arr. door ir. 
G. Deroo en politieke toestand 
door volksvert. F. Baert. Alle 
kaderleden en geïnterresseer-
den moeten beslist deze dag 
vrijhouden. 

GAVERS 
JONGEREN 

De jeugd-werkgroep is ge
start en zal instaan voor de ak-
tieve propaganda. 
WEERGALM 

Kopij binen bij dr. Meysman 
of Piet De Pauw tegen 20 fe
bruari. 
KOLPORTAGE 

Zondag 20 februari. Verzame
len café Centraal, Geraards-
bergse stwg, Oosterzele te 9u.30. 
DHOPPE 

Deelname aan mars naar en 
betoging te Dhoppe op 26 maart 
is een plicht voor ieder lid 
en simpatisant. Van nu af aan 
maakt iedereen propaganda in 
zijn eigen midden en allerhan
de verenigingen. Affiches en 
deelnemerskaarten te bekomen 
bij de bestuursleden. 

HAALTERT 
NIEUW 
AFDELINGSBESTUUR 

Voorz. : F. Nerinckx, Muisstr. 
47A, tel. 70284 ; ondervoorz. : A. 
Van den Borre, Muisstr. 24B ; 
sekr. : E. Goossens, Hoogstr. 88, 
tel. 24687 ; penningm. : V. De 
Cock, Kraaiwinkelstr . 7, tel. 
28898 : org. : R. D'Hont, Statie-
str. 125, tel. 28312 ; prop. : P.E. 
Piron, Achterstr. 47, tel. 22342 ; 
Vujo : M. Schandevijl, Muisstr. 
25 ; dienstbetoon : H. Vermeu
len, Pontweg 2, tel. 72553 ; afg. 
arr. raad : F. Nerinckx en H. 
Vermeulen. 
VLAAMS BAL 

Zaterdag 18 maart . Tweede 
groot Vlaams bal van Haaltert . 
Orkest « Second Act ». Begin : 
21 u. 

HEUSDEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Proincieraadslid O. Van Oote-
ghem : iedere 2de donderdag 
van de maand van 20 tot 21 u. 
in de Nederbroekstr. 1. 

Gemeenteraadslid K. Van 
Meenen : iedere maandag van 
19 tot 21 u. in de Nederbroek
str. 1 of na afspraak (52.73.88). 

Gemeenteraadslid Paul Van 
Durme : iedere dinsdag van 19 
tot 21 u. in de Heidestr. 57. 

Mevr. M.J. Lataer-Delnoy : 
iedere zaterdag van 10 ot 12 u. 
in de Hooistr. 1. 
ZUID-AFRIKA-AVOND 

De Vlaamse Vriendenkring 
dr. J. Goossenaerts richt weer 
een interessante kulturele 
avond in. Ditmaal over Zuid-
Afrika, dia-montage gepresen
teerd door dr Meysman, en die 
heeft plaats op vrijdag 3 maart 
te 20 u. 
DANSFEEST 

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

KRUIBEKE 
BAL 

Ons halfvastenbal — ver
kleed en onverkleed — gaat 
door op zaterdag 4 maart 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 ». 

MERELBEKE 
DE GRIFFOEN 

Na de wandeltocht met 58 
deelnemers door de sparren-
bossen van Waasmunster hou
den we morgen zondag 20 fe
bruari een trip naar Roborst en 
de Zwalmstreek. Vertrek zoals 
steeds om 13 u. 30 op het Dorps
plein van Merelbeke. terug om
streeks 17 u. 

D'HOPPE GROEN EN 
VLAAMS 

Zondag 26 maar t heeft een 
betoging plaats voor de terug
keer van D'Hoppe naar Vlaan
deren. Om 7 u. 's morgens start 
er een voetmars van Gent naar 
D'Hoppe. De Griffoen was een 
van de eerste groeperingen die 
haar medewerking toezegde, de 
meest getrainde mannen zullen 
de voetmars meemaken, de an
dere gedeeltelijk. Ook de plaat
selijke afdeling van de VU zal 
niet tenachter blijven en doet 
hiermee reeds een oproep aan 
al haar leden om op zondag 26 
maar t aanwezig te zijn. 

DEBAT-AVOND 
Vrijdag 3 maar t om 20 u. in 

het « Wijnhuis », Huldegemse-
steenweg, debat-avond over 
« Dienstplicht - Dienstweige
ring » met als referaathouder 
Geo de Poovere, algemeen se
cretaris van Milac. Deze avond 
wordt ingericht door de plaat
selijke VOS-af deling. Warm 
aanbevolen. 

GROEN TE MERELBEKJE 
Door de Griffoen werd een 

verzoek gericht tot het gemeen
tebestuur voor de aanleg van 
een arljoretum van 250 bomen 
(50 verschillende variëteiten) 
wat slechts 2000 fr. zou kosten. 
Ze steunen hiermee het voor
stel van Paul Martens, VU-
raadslid in de gemeente. Het 
wachten is nu op de beslissing 
van de gemeenteraad zelf. Het 
hoeft niet gezegd dat er heel 
wat van de eigen vertegenwoor
digers verwacht wordt. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
ROUW 

Vrijdag 4 februari overleed 
na een pijnlijke ziekte mevr. 
Holslag-Van Stappen Marcella. 
De overledene was een trouw 
lezer van « Wij » en reeds vele 
jaren VU-lid. Senator Coppie
ters en gans het afdelingsbe
stuur betuigden hun medeleven 
in de diepe smart die Gert, Leo, 
Renaat, Greet en gans de fa
milie heeft getroffen. 

OVERBOELARE-
GERAARDSBERGEN 
BAL 

Zaterdag 19 februari in zaal 
« St. Bavo », Kleine Buizemont, 
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 maart 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. 

WAARSCHOOT - SLEIDINGE 
OFFENSIEF SLEIDINGE 

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

wesf-ylaanderen 

BRUGGE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Maandag 21 februari, arr. 
raadsvergadering in de boven
zaal van het Breydelhof, Suvée-
str. 2, Brugge. 
VOORDRACHT- EN 
GESPREKSAVOND 

Op vrijdag 25 februari om 20 
u. 30 in de bovenzaal van het 
Breydelhof, Suvéestr. 2 te Brug
ge handelt senator Lode Claes 
over « Brussel en Vlaams Bra
bant in de branding ». Leden, 
abonnenten, sympatisanten en 
geïnteressseerden uit gans het 
arr. worden talrijk verwacht. 
LIDGELDEN 1972 

De afdelingen die nog hun 
lidgelden niet hebben afgere
kend met het arr. bestuur die
nen dit te doen uiterlijk op 25 
februari 1972. Er wordt van de 
afdelingen nog een uiterste in
spanning verwacht. 
LENTEDANSFEEST 

De mandatarissen en de leden 
van de arr. raad verwachten u 
op het jaarlijks arr. lentedans
feest op 4 maart, in het Jagers
hof, Gemeenteplein, te St. An-
dries. Breng vrienden en ken
nissen mee. Toegangsprijs : 60 
fr. Koud buffet aan matige prij
zen. 

BLANKENBERGE 
BELANGRIJKE 
VERGADERING 

Op 3 maar t a.s. te 20 u. richt 
de VU-afdeling Blankenberge, 
een voordrachtavond in. Gast
sprekers : de h. Pol Peeters uit 
Kapelle-op-den-Bos, geweste
lijk voorzitter der NCMV en se
nator Geeraard Siegers. Zij zul
len er respektievelijk handelen 
over « De toekomst van de mid
denstand in Vlaanderen » en 
« De sociale en ekonomische 
diskriminatie tegenover de pro
vincie Limburg, samen met de 
rol die de vakbonden gespeeld 
hebben vóór, gedurende en na 
de grote staking 1970 ». Toe
gang vri j . 

lEPER (Arr.) 
ARR. RAAD 

De arr. r aadsvergadering gaat 
door op w oensdag 23 februari 
a.s. in het gasthof «'t Zweerd», 
Grote Marl.t te leper om 20 u. 

HOUTHULST 
VOERMOTIE 

De gemeenteraad van Hout
hulst, tijdens zijn vergadering 
van 12 februari jl. keurde één
stemming een uitgebreide mo
tie goed, waarbij de regering 
verzocht wordt af te zien van 
haar plannen om de Voerstreek 
van Limburg los te maken. De
ze motie werd ingediend door 
ons gemeenteraadslid, tevens 
afdelingssekretaris, Martin Van 
eleven. 

ICHTEGEM 
VERGADERING VOOR DE 
LANDBOUWERS 

Op 23 februari spreekt in ca
fé « De Engel », Oostendebaan, 
senator W. Persyn uit Wingene 
over wat moet gedaan worden 
voor onze boeren. Begin 20 u. 
Toegang kosteloos. 

KORTRIJK (Stad) 
DANK 

Gemeenteraadslid mevr. Van-
landuyt-Comeyne dankt van 
harte alle personen welke mas
saal de oproep beantwoordden, 
verschenen in « Wij », om een 
jong Vlaams gezin te helpen, 
wier inboedel door brand werd 
vernield. 
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. 
Harteli jk dank. 

LO 
VOERMOTIE 

Tijdens de maand januar i 
werd in onze gemeenteraad een 
motie goedgekeurd voor het be
houd van de Voerstreek in Lim
burg. Ofschoon de meeste 
raadsleden « zich onthielden » 
en slechts twee tegenstemden, 
kwam de motie er toch door. 

MIDDELKERKE 
AFDELINGSBAL 

Heden zat. 19 februari vindt 
in de zaal « Ter Duinen » de 
t rekking plaats van de grote 
tombola ten bate van de sociale 
werken van de Volksunie. Ter 
afwisseling dans en bal. Trek
king om 23 u. Toegang : 20 fr. 

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. 

VARSENARE 
BAL VAN DE VLAAMSE 
KRING 

Zaterdafs 26 februari r icht de 
Vlaamse Kr ing van Varsenare 
een bal in, in de zaal Alberta, 
om 20 u. Orkest «The Rangers». 
Opbrengst ten gunste van de 
nieuwe afdeling Varsenare die 
eerlangs zal opgericht worden. 

medegedeeld 
IVO DE WIJS 
TE ZWEVEGEM 

De BMZ, met medewerking 
van Davidsfonds en het Zweve-
gems jeugdteater nodigen u uit 
om samen met hen te komen 
kijken en luisteren naar de 
Nederlandse kabaretgroep « Ivo 
De Wijs ». En dit in de paro
chiezaal op zaterdag 26 februa
ri. Aanvang : 20 u. Inkom : 50 
fr. Men kan kaarten vooraf ko
pen of bestellen bij Erik Moer
man, Otegemstraat 123, 8550 
Zwevegem. 

STREEKPERS 

Mededeling aan de arrondissementele voorzitters en se
cretarissen, redacties en regionale streekpers. 

De commissie regionale pers heeft na de verkiezingen 
onderzocht op welke manier de bestellingen qua papier 
voortaan kunnen gebeuren : 
1. voor alle bestellingen van papier moet U zich wenden 

tot J. Somers, Liersesteenweg 11, 2580, St-Kathelijne-
Waver (tel. 015/179.00). Hiervoor dient U speciale 
bestelformulieren te gebruiken welke U intussen reeds 
ontvangen heeft of eerstdaags zal toegestuurd krijgen. 
De prijs van het papier is steeds inclusief B.T.W. Er 
wordt echter gevraagd minimum 25.000 blad te bestel
len, welke dan gratis aan huis worden afgeleverd. Bij 
bestelling van kleinere hoeveelheden zal steeds een 
forfaitair bedrag van 50 fr. worden aangerekend voor 
vervoerkosten. 

2. Wanneer U nieuwe off-setmachines wenst aan te 
schaffen kunt U hierover alle inlichtingen bekomen 
bij J. Somers (adres en telefoon vermeld onder n r 1). 

3. Voor het aanschaffen van tweedehandsapparatuur (bv. 
druk-, zetmachines, e.a.) kunt U terecht bij H. Neuker-
mans. Grote Nieuwendijk 93, 2800 Mechelen (tel. : 
015/124.69). 

Mogen wij er U at tent op maken dat reeds verschillende 
artikels van de redactie-pool zijn doorgestuurd maar dat 
ons klachten zijn toegekomen over het niet ontvangen er
van. Wil U in dat verband contact opnemen met het al
gemeen secretariaat van de Volksunie (Voldersstraat 71, 
1000 Brussel - tel. 02/12.51.60) om na te gaan of uw adres 
opgenomen is in de cartotheek. 
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600 ARBEIDERS 
en n ill steeds 

y 1001 MOGELIJKHEDEN 

' ' TltT^b 

Sinds 25 jaar bieden wi j een korrekte voorlicn ting, een ongeëvenaarde grondenkeuze, ernsti
ge hulp bij financiering, onweerstaanbare projekten, een vlotte service, een superlatief-
degelijke uitvoering en vooral scherp konkurrerende prijzen .. 

Méér dan 10.000 tevreden kl ienten.. . dat is in de wereld van het bouwbedrijf een zeldzame 
referentie ! ! 

inzake eerlijkheid, degelijkheid en vakmanschap zijn wi j oer-konservatief .. Inzake tech
niek uiterst progressief. 

W i j bieden U niet alleen de wettel i jke waarborgen, maar ook de menselijke ! Zo werd ' t 
trouwens voor niemand een avontuur en voor al onze kinderen een goede zaak ! 

W i j bouwden grote buildings, stijlvolle meesterwoningen, klinieken, fabrieken en droom-
schone landhuizen. 

Kom eens kijken... 
U vindt 

ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 (5 l i jnen) 

GENK 

Winferslagstraat 22 
011/544.42 

kom eens praten., 
ons te 

CENT 

Onderbercien 43 

09/25.19.23 - 25.94.69 

LEUVEN 

Brusselsestraaf 33 

016/337.35 

en... U kan ook op ZATERDAG bij ons terecht... 
maar dan enkel tot 16 uur... in de week tot 18 uur. 



hrasser ziel verhoogd kl|k-en luislergeld 

spoed ig h e r s t e l 
Vanmorgen is Stef getrouwd, 'n Dag in de winter 

zonder vorst of sneeuw en met een geelrode bol 
zon die onwaarschijnlijk hoog in de lucht naar de 
mensen stond te kijken. Naar de mensen die voor 
en naast en achter de trouwende Stef en bruid de 
trappen der kerk afdaalden. Het waren allen een
voudige lieden die van ouder op kind geleerd heb
ben vreemde trappen te beklimmen en elkaar on
wennig aankeken in de plechtige ogenblikken 
waarop men trappen afdaalt. 

En dan had je daar Stef, de hoofdpersoon, de 
man om wie die hele plechtigheid was opgezet : 
een rijzige kerel met een grappige blonde kuif en 
een gevuld aangezicht waarin duidelijk zichtbaar 
tussen opperhuid en onderhuid, de tientallen 
blauwrode adertjes, grillig en ongelijk vertakt zo
als de kleine riviertjes op schoollandkaarten. 

Vanop de stoep tegenover de kerk stond ik naar 
Stef te kijken. Hoe oud kan hij zijn, vroeg ik me 
af. Vijfentwintig misschien. Of achtentwintig ? 
Tenminste achtentwintig, want een zijner school-
makkertjes heeft zich reeds vóór twee jaar in dit 
dorp geplaatst als huisdokter. Zij waren school-
makkertjes tot in de lagere school, nadien moest 
Stef zijn vader helpen in de smederij. En hij die 
reeds dokter is en kennelijk een rijk man wordt, 
werd elke dag in een lelijke bruine auto naar het 
college in de nabije stad gevoerd. 

Over Stef waren jarenlang praatjes gegaan. 
Geen ergerlijke verdachtmakingen, maar toch 
kwetsende speculaties omtrent de huwbaarheid 
van een jongen die te onhandig werd geacht om 
een meisje het hof te kunnen maken. Daarenboven 
had Stef na de dood van zijn vader de toen al niet 

meer renderende smederij gelaten voor wat ze 
waard was. En, niet beseffende wat dat alles voor 
zijn moeder wel betekenen kon, liet hij het grote 
atelier en het materiaal deerlijk onderkomen en 
verhuurde zich zelf als een soort loonslaaf van 
bekende boeren die elkaar benijdden en bekamp-
ten en zich onderscheidden in het aanleggen van 
steeds uitgestrekter hoppevelden. 

Voortdurend merkte ik hoe Stef over de tongen 
reed. Het ergerde mij en het maakte me bitter. 
Wat kon men hem meer verwijten dan zijn onbe
houwen boersheid en zijn onhandige reacties op 
de ontelbare tegenslagen die hem voortdurend 
waanzinnig dicht op de hielen zaten : de onmoge
lijkheid tot studeren, de dood van zijn vadei, de 
teleurgang van de smederij, de ellende van een 
zenuwzieke moeder, het onfortuinlijke knecht
schap bij ruziënde boeren ? In de herbergen waar 
Stef nooit over de vloer kwam vuurde men praat
jes aan. Tenslotte werden de bijna spreekwoorde
lijke tegenslagen als een zegen voor het dorp be
schouwd : als ergens een dakpan loswaait, dan 
komt die op het hoofd van Stef terecht en nooit 
op het onze, hihi ! En toen op een dag werd die 
Stef mijn vriend. Twee jaar is het reeds geleden, 
Stef was in het dorp Heidezele in een bruut gezel
schap van dronkaards gevallen en op de terugweg 
werd hij door een ingebeelde wind voortgestuwd, 
rende, struikelde, slingerde met zijn fiets over de 
weg tot hij tenslotte neerplofte op het asfalt, recht 
tegenover de herstelde windmolen van Hekelgem 
die te blinken stond in de julizon. Daar heb ik Stef 
in mijn auto gestopt. Toen ik het huis van zijn 
moeder naderde, werd hij angstig en onrustig, hij 

smeekte uit de auto te mogen stappen en zijn nare 
thuiskomst zelf te mogen voorbereiden. 

Een week later kwam hij aanbellen aan mijn 
huis. Hij kwam mij bedanken. Ik zei dat ik niet 
begreep waarom hij moest bedanken. Hij vertelda 
dat hij ergens in Bi-ussel werk gevonden had bij 
een grote ondernemer, hij zou nu spoedig een stiel 
aanleren en als ik dan wat te verbouwen mocht 
hebben, zou hij dat komen opknappen, gratis na
tuurlijk, want ik had hem een grote dienst bewe
zen, zei hij, omdat ik hem had gevoerd en nie
mand had hier ooit wat vernomen over de slem
partij. Maanden later heb ik dan inderdaad ver
bouwd en Stef is gekomen als een oppassende 
stielman. 

En nu vandaag is die Stef getrouwd. Mijn vrouw 
die een fijne neus heeft voor attenties stuurde me 
naar een serrist in de provinciestad ik heb daar 
een grote bloemtuil gekocht en die regelrecht naar 
het huis van Stef gevoerd. Toen ik thuiskwam, 
vroeg mijn vrouw : heb je die bloemen overhan
digd ? Ik moest toegeven dat ik die onaangeroerd 
had gelaten en met de bedrukte cellulosepapier 
eromheen in de handen van Stef had gestopt. 
Daarop keek mijn vrouw mij verschrikt aan, de 
serrist uit de stad had haar zopas verwittigd dat 
hij een verkeerd kaartje aan de bloemtuil had ge
knoopt, hij dacht dat het voor een zieke dienen 
moest en had daarom een gulden kaartje genomen 
met « spoedig herstel » erop. 

Ik zit me nu wanhopig af te vragen wie eigenlijk 
wel de meest onhandige kerel is : Stef of ikzelf ? 

frans-jos verdoodt. 


