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Het werkgebied van de Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappijen (GOM's) voorzien bij de wet van 15 juli 
1970, moet weldra afgebakend worden. De Walen schijnen 
voorstander te zijn van één gewestelijke ontwikkelings
maatschappij voor Wallonië. In Vlaanderen zijn de me
ningen daarover verdeeld. Tijdens een toespraak te Koi-t-
rijk verklaarde staatssekretaris Luc Dhoore (CVP) zich 
voorstander van het omvormen van de bestaande provin
ciale economische raden tot gewestelijke ontwikkelings
maatschappijen. Er zoujn die optiek in Vlaanderen dus 
één GOM per provincie worden opgericht. Het ziet er
naar uit dat de andere partijen niet zomaar akkoord zul
len gaan met deze « provincialistische » visie. 

De Volksunie verkiest in de huidige omstandigheden 
één GOM voor Vlaanderen, en één voor Wallonië. Een 
bevoegdheidsverdeling op het economische vlak naar de 
twee makro-regio's in België (Vlaanderen en Wallonië) 
past inderdaad volkomen in het concept van de Europese 
makro-regio's en in de VU-opvattingen over het federa-
lisme-met-twee. Vlaanderen en Wallonië voldoen aan de 
normen die men op het Europees vlak aan economische 
maki-o-regio"s stelt. In EEG-kringen wordt dat trouwens 
erkend. 

Wie enig oog heeft voor 't geregeld opduikende provin
ciale of plaatselijke chauvinisme zal inzien dat de nood
zaak dient te worden beklemtoond een ontwikkelingspo
litiek uit te stippelen voor gans de Vlaamse gemeenschap. 
In een globale visie op de ontwikkeling van het gewest 
Vlaanderen kan een bepaald lokaaJpatriottisme gemak
kelijker tot zijn werkelijke proporties worden herleid. 

geen proyincialisme 

Wij moeten ons trouwens niet ontveinzen dat, bij een 
eventuele opdeling van de GOM's per provincie zoals 
de Vlaamse staatssekretaris voor Streekekonomie dit 
blijkbaar wil, het centrale gezag vanuit Brussel de ver
schillende provinciale GOM's gemakkelijk tegen mekaar 
kan uitspelen. Zo ondenkbaar is dat niet. We maken het 
elke dag opnieuw mee dat de Brusselse centralistische 
machten via een vernuftige « verdeel- en heers »-politiek 
op elk gebied de bovenhand trachten te houden om verder 
zelf het werkelijke beleid te kunnen blijven dirigeren. 
Daarom alleen al lijkt het meer dan aangewezen dat er 
— zeker in de eerste faze — één GOM voor Vlaanderen 
en één voor Wallonië wordt opgericht. 

Er is tenslotte nog dit ; indien men aan de Geweste
lijke Ekonomische Raden (GER's) een werkelijke be
tekenis wil geven, dan moeten zij over een uitvoerende 
administratie kunnen beschikken. Is het niet aangewezen 
dat de Vlaamse GOM de uitvoerende administratie van 
de Vlaamse GER zou worden ? 

Bij de uitbouw van wat in de kringen van de tradi
tionele partijen eufemistisch de « regionalisering » wordt 
genoemd, komt het er vooral op aan levensvatbare ge
westelijke instellingen te creëren die doelmatig het hoofd 
kunnen bieden aan het hardnekkige Brusselse centralis
me. Verliest men dit — om welke redenen ook — uit het 
oog, dan bestaat het gevaar dat de hele « regionalise
ring » doodloopt in een onoverzichtelijke chaos van nieu
we raden en instellingen die misschien een hoop men
sen de illusie kunnen geven iets te vertellen te hebben, 
maar die in feite niet zoveel aan het bestaande veran
deren 

Paul Martens. 

slapende verraders 

In de Senaat werd dinsdag gestemd over de vraag of het door 
de parlementsontbinding vervallen wetsontwerp-Dehousse op
nieuw geldig ingediend moest worden. De VU diende een amen
dement in om dit betwiste ontwerp (dat de Voerstreek losmaakt 
van Limburg) te schrappen, de CVP-er De Bondt eveneens. Net 
voor de stemming verklaarde de Waalse PVV-er Toussaint pate-
tisch : « Als Waal verklaar ik met klem dat wie thans weigert het 
ontwerp opnieuw geldig te verklaren, Wallonië een tweede maal 
eou verraden ». Stemden daarop tegen : de VU-fraktie, 7 CVP-
ers, de PVV-ers en ook 4 Waalse PVV-ers : Gillet, Billiet, Gustin, 
en Strivay. Die zaten blijkbaar zo te suffen dat ze niet goed wis
ten wat er aan de hand was. Je zou hen de « slapende verraders » 
kunnen noemen, 

De « ordehandhavers » trachtten de onwettelijk heid te beschermen te Vloesberg. waar de rechïën 
van de Vlamingen met de voeten worden getreden. Over de « expeditie » van onze volksvertegeuc 
woordigers Babyion en Vansteenkiste lees je meer op p. 5 en 24. 

Zijner nog vlaamsgezinden? 
In zijn gesprek met de « Gazet van Antwerpen » op 19 februari 

jl. heeft de nieuwe fraktievoorzitter van de CVP-Kamergroep. de 
heer Chabert, weer eens even de typische CVP-neiging tot toe
gevingen blootgegeven. Op een vraag over de Voer antwoordde 
hij dat hel debat over de Voerstreek best zou gekoppeld worden 
aan het debat over de gewestvorming. Waaruit men dus kan be
sluiten dat weer eens een koopje kan gesloten worden in ons na
deel. 

De CVP heeft al haar toegevingen in de grondwetsherziening 
goedgepraat door te wijzen op het feit dat ze de kultuurautononiie 
er doorhaalde. Net of de Franstaligen die niet kregen. 

Zal «e thans de Voer^treek gebruiken als ruilmiddel voor de 
gewestvonning ? 

Krijgen de Walen dan deze gewestvorming niet even goed als 
de Vlamingen ? Waarom weer een prijs betalen ? 

Gaf men in 1962 bij de vast
legging van de taalgrens niet 
Komen en Moeskroen prijs om 
de Voer te hebben ? 

Gaf men Edingen, Mark en 
de Platdietse streek niet prijs 
om de, Brusselse randgemeen
ten Vlaams te houden ? 

Toch kwamen de faciliteiten 
in de randgemeenten. 

Toch wordt de Voer opnieuw 
betwist. 

Heeft men ooit een imperia
list tegen gehouden door hem 
wat grondgebied in de schoot 
te gooien ? 

Nauwelijks de nieuwe over
winning verteerd zoekt hij 
naar nieuwe veroveringen. 

Vandaag de Voer, morgen 
Vlaams-Brabant. 

Het is toch al te duidelijk. 
In 1932 deed men toegevin

gen om vrede te nemen met 
een tweetalig statuut voor 
Brussel. 

In 1963 deed men andermaal 
toegevmgen voor de tweetalig
heid te Brussel. 

In 1971 bij de grondwetsher
ziening kocht men die twee
taligheid van Brussel ander
maal. 

We hebben ze nog niet ! 
Integendeel het FDF — ge

steund helaas door het R.W. — 
wil thans opnieuw praten over 
die tweetaligheid te Brussel in 
ruil voor stukken uit Vlaams-
Brabant. 

Erg moeilijk is dit alles niet 
te doorzien. 

Een ezel stoot zich geen 
tweemaal aan dezelfde steen. 
Zullen de steenezels van de 
kleurpartijen zich een vierde 
maal aan diezelfde steen sto
ten ? 

In de inleiding tot het werk 

Diagnose Brussel van Dirk 
Wilmars schrijft burgemeester 
Craeybeckx van Antwerpen 
(blz. 9) : 

8 Ik behoor tot de weinigen 
— ik was in bedoelde tijd pas 
Kamerlid geworden — die er 
nog direkt kunnen van getui
gen in welke geest de wetge
ving op het taalgebruik in de 
jaren '30 tot stand kwam. Deze 
wetgeving luidde voor het land 
een nieuwe periode in : tussen 
Vlamingen en Walen was een 
overeenkomst gesloten die er
op steunde dat Vlaanderen zo
wel als Wallonië eentalig zou
den zijn. Wat Brussel betreft 
hebben de Vlamingen voor een 
waar gewetensprobleem ge
staan. Deze stad immers vormt 
een eiland in het Vlaamse 
grondgebied. Ze is een oor
spronkelijk Vlaamse stad. De 
Vlamingen werden bereid ge
vonden de tweetaligheid als re
gime vcor de toekomst een wet
telijke grondslag te geven. 
Toen wij aan dit regme van 
Vlaamse zijde onze goedkeu
ring hebben gehecht, leefden 
wij in de verwachting dat dit 
regime van tweetaligheid op 
een faire manier zou worden 
toegepast. Wij vertrouwden er
in dat mensen, die wij veel res-
pekt toedroegen, zoals Adolphe 
Max. Paul Hymans. Carton de 
Wiart, Emile Vandervelde. het 
beneden zich zouden hebben 
geacht deze verbintenis in. 
goede trouw tussen de twee • 
volksgemeenschappen aange
gaan, tot dode letter te ma
ken ». 
•Tot daar het getuigenis van 

een eerlijk man. 

Maar hoe naïef, hoe arge
loos ! 

De Franstaligen hielde» 
nooit hun woord : niet in 1932, 
niet in 1963, niet in 1971. 

Het zijn onverbeterlijke im
perialisten, die nooit hun 
woord zullen houden. 

Daarom mag men ze niets 
toegeven. 

Een Jos Van Eynde is daar
bij ook geen Lode Craeybeckx. 

De Antwerpse burgemeester 
is een flamingant die argeloos 
was. De heer Van Eynde is niet 
eens een flamingant. ^ 

Voor de Voerstrtek aarzelt 
hij zelfs niet de bondgenoot te 
worden van een oud-rexistische 
kasteelheer. 

Bij hem geen naïeviteit. bij 
hem alleen cinisme. Hij meent 
slechts aan de macht te kunnen 
blijven door alles te versjache
ren : Vlaamse mensen, Vlaams 
grondgebied, Vlaamse miljar
den. 

'Het Waalse federalisme is 
votor hem daarvoor te koof. 

Geen Vlaamsge/.inden m de 
BSP, weinig Vlaamsgezincien 
in de CVP - de Vlaamse CVP 
is een my te ,'— weinig Vlaams
gezinden in de PVV. Dat is de 
werkelijkheid in het jaar 1972. 

Dp Vlamingen moeten zich 
geen enkele begoocheling ma
ken. De Volksunie staat alleen 
op Vlaams gebied met hier en 
daar een Vlaamse CVP-er en 
een paar Vlaamse PVV-ers. 

Dat is de waarheid die wij 
los van elke romantiek nuchter 
in de ogen moeten zien. 

Wie het anders ziet faalt en 
zal opnieuw ontgoocheld wor
den. 

Staan we dan machteloos ? 
Neen want enkele honderd

duizenden menen nog dat er 
met de kleurpartijen in Vlaan
deren iets te doen valt. 

De dag dat zij inzien dat dit 
fout is verandert de politieke 
geografie van Vlaanderen. 

De Volksunie moet niet al
leen nog sterker worden, maar 
nog veel sterker. 

Wij k u n n e n echter de 
Vlaamsgezinden die verdwaal
den m de kleurpartijen win
nen. 

Die dag storten de kleurpar
tijen in elkaar. 

wim jorissen. 
senator. 
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en gij 
statisch of dynamisch 

Dr. H.B. uit Antwerpen (Wij-
lezershrieven 19 febrt. 1972) is 
hlijkhaar allergisch voor vrije 
menigsuiting. Dat daarenboven 
twee VU-mandataris sen van 
het « Gents komitee voor vrije 
meningsuiting » deel uitmaken, 
kan hij blijkbaar nog minder 
goed verteren. « Omdat zulke 
komitees gewoonlijk (?) een 
dubbelzinnige bedoeling heb
hen ». beweert hij ; de bedoe
ling is mij anders vrij duidelijk: 
elke aanslag op de vrijheid van 
meningsuiting tegengaan. Ik 
heb me vergeejs ingespannen 
om daar ook maar één zweem 
van dubbelzinnigheid in te 
kunnen ontdekken. Ook « Om
dat ze meestal maar dienen om 
aangebrande zaken te verdedi
gen en ongezonde opvattingen 
te verkondigen » vervolgt dr. 
H.B. Eerste vraag : kent H.B. 
die opvattingen wel ? Tweede 
vraag : zo ja, eigent hij zich 
dan zomaar het recht toe te 
oordelen of een opvatting al 
dan niet gezond is ? Boekovsky 
en andere « dissidenten » had
den ook ongezonde opvattin
gen, dus vlogen ze achter de 
tralies. Hoe kan dr. H.B. ver
der spreken van een verstoring 
van het moreel evenwicht van 
(ons) volk ? Ofwel is een even
wicht statisch, en dan is het 
de basis van hehoudsgezind-
heid, dus konservatisme. Ofwel 
is een evenwicht dynamisch, 
hetgeen bevestigd wordt door 
de geschiedenis : moraal is, 
meer dan wat anders tijdsge
noten. Maar een dynamisch 
evenwicht impliceert perma
nente adaptatie van de verwor
ven ideeëninhoud aan de nieu
we inbreng, en liquidatie van 
gedemodeerde ideeën. 

F.S. te Brakel 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle houl-
inseklen. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V.BJ*. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (BL) - Tel. 02/79.20.00. 

vr i je meningsui t ing 

Het komt me voor dat er 
onder uw briefschrijvers nog 
af en toe bepaalde heren voor
komen die, in naam van hun 
VU-overtuiging en bijgevolg 
ook in naam van het pluralis
me, hun stem laten opgaan 
voor het zo schone « moreel 
en geestelijk evenwicht van 
een volk ». 

Deze nietszeggende dooddoe
ner wordt dan gebruikt om ko
mitees, organisaties en ideeën 
die niet passen in hun klein
burgerlijke wereld van voor
oordelen, zonder vorm van pro
ces af te schrijven. 

Dr. H.B., beschouwt het als 
een smet voor de VU, dat twee 
VU-mandatarissen behoren tot 
het « Comité voor Vrije Me
ningsuiting », onlangs te Gent 
opgericht. 

Mag ik dr. H.B. ten eerste 
aanraden kennis te willen ne
men van het beginselmanifest 
van dit Komitee en ten tweede 
te willen onderzoeken welke 
de dames en heren zijn die tot 
het voorlopig kernkomitee van 
deze vereniging behoren. 

Indien dr. H.B. nog een 
greintje respect heeft voor de 

verdediging van vr'.jheid en 
recht, dan zal hij inzien dat dit 
komitee er broodnodig is voor 
Vlaanderen en dat fi'j heel wat 
eerbied zou mogen o'<ibrengen 
voor de mensen, inkhiis de 
twee VU-mandatarissen. die er
aan deelnemen. 

De vrije mening.suitmg loerd 
in 071S gezegend land tijdens de 
laatste jaren voldoende door 
tv- en perscensuur, intimidatie 
en machtsmisbruik vanwege lo
kale en centrale overheden aan 
banden gelegd opdat dit Gent
se initiatief alleen maar kan 
toegejuicht worden. 

De VU was en is terloops 
één der belangrijkste censuur-
slachtoffers : de bewijzen zijn 
hiervan de laatste maanden al 
te flagrant. 

W.D. te De Panne 

ombudsman 

Volgens « Wij » van 19 dezer 
zullen kaderleden en mandata
rissen in maart-april vergade
ren. Op het programma o.a. 
analyse van arrondissementele 
verkiezingen door een verte
genwoordiger van de arrondis-
sementsraad. Laten wij eerlijk 
spelen : niemand zal daar wil
len erkennen dat juist zijn af
deling in gebreke is gebleven. 
Integendeel een reeks uitvluch
ten liggen voor de hand. En 
toch heb ik de indruk — en in 
vele gevallen het bewijs — dat 
sommige van onze kaderleden 
helemaal niets doen om de VU 
nog sterker te maken. 

Ik bewoon een gemeente M 
de Antwerpse agglomeratie 
waar de VU sedert een tiental 
jaren status quo is gebleven. 
De man aan de basis vraagt 
zich af waarom. Niets wordt 
van hem verlangd, niets wordt 
gepresteerd onder de vorm van 
propaganda. Ik vrees zelfs dat 
het ledenaantal lichtjes is ver
minderd en indien de uitsla
gen van de verkiezingen in ver
houding gunstig liggen is dit 
dan ook uitsluitend te danken 
aan de « konservatieve » trouw 
van onze Vlaamse mensen, die 
so wie so VU stemmen. 

regionale vu-pers 

in volle opgang 
Afdelingen, kantons, federa
ties, arrondissementen, die re
gelmatig een blad, ideale opla
ge minimum 15.000 eks. of 
meer, wil len uitgeven kunnen 
onder goede voorwaarden te
recht bi j Rotatyp, de drukkeri j 
van « W l ) ». W i j beschikken 
over vier biadformaten in 
rotatiepers. Vraag eens inl ich
tingen : tel . 02 23.45.22. 

\ ^ 

Vlamingen, 

i J voor uw hypotheek
leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredlefen 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrljkse 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 

Daarom zou het volgens mij 
zeer nuttig zijn de plaatselijke 
afdelijigen van nabij te volgen 
— door een zekere vorm van 
kontrole — uitgeoefend door 
een vertegenwoordiger van de 
partijraad of een « ombuds
man » vrij gekozen door een x 
aantal VT''-leden. Op die ma
nier krijgt men geen vertekend 
beeld van de werkelijke toe
stand. 

SH. te Schoten 

televisietoespraak 
van kon ing in fabiofa 

Bij het horen van de toe
spraak door koningin Fabiola 
heb ik me geërgerd en me af
gevraagd loaarom wij Vlamin
gen (méér dan 68 7' van de 
Belgische bevolking) geduren
de meer dan 10 jaar deze ko
ningin jaarlijks miljoenen in 
de schoot hebben geworpen. 

Ze verblijft al zovele jaren 
in ons land en is na een voor
bereiding van een toespraak 
niet bil' machte om deze in 
voortreffelijk Nederlands te 
brengen. 

Wij Vlamingen kunnen ons 
weer zand in de ogen laten 
strooien door de altijd passen
de opmerking : « ze deed toch 
haar best » en daarmee moeten 
we maar tevreden zijn. 

W.S. te Beersel. 

ophi tsend 

De laatste weken hebben we 
breedvoerige artikels in uw 
blad gelezen aangaaiide de 
werkstaking in Limburg en nu 
in Tessenderlo. Deze artikels 
waren niet alleen opgesteld om 
nieuws te verschaffen over de
ze stakingen, maar ze hadden 
een ophitsend en weiuitgespro
ken karakter. 

Nu vraag ik me af wat ome 
Vlaamse zaak wel mag te doen 
hebben met deze werkstakin
gen die, voor mij, niet het min
ste belang vertonen. 

Er zal moeten uitgemaakt 
lüorden of de Volksunie in fei
te de strijd heeft aangenomen 
om te strijden voor de Vlaamse 
rechten ofwel of zij enkel op
hitsing en onrust wenst te 
zaaien door het gebruik van 
demagogische middelen. Van
daag zie ik nog niet in wat de 
verhoging der erf enisr echten 
te maken hebben met de 
Vlaamse strijd. 

A.J. te Bru.^sel. 

OFFSET - STeNCILWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

Tumhoutsobaan 405 - Borgerhout 
TEL. 03.35.70.00 

de k ieswet w i j z igen 

Tussen de vele wijzigingen 
die aan de kieswet kunnen aan
gebracht worden zou ik de vol
gende willen voorstellen : 

1. Het stemmen per brief 
weer afschaffen. Stemmen per 
brief druist in tegen het prin
cipe van het enkelvoudig stem
recht want in de praktijk wordt 

de stembrie) in veel aerallen 
niet ingevuld. En ook met het 
kiesgeheim wordt een loopje 
genomen. 

2. Voor bejaarden ouder dan 
70 jaar ~.ou het stemrecht be
houden moeten blijven maar 
de stemplicht worden afge
schaft. 

3. Bij de verkiezingen op de 
verschillende niveaus (gemeen
te - aglomeratie of federatie -
provincie - Kayner - Senaat) 
zou een eenvormige wijze van 
geldig stemmen moeten wor
den ingevoerd : naast de naam 
van één kandidaat (of plaats
vervanger) van één lijst. 

4. Om het tellen van de stem
men te bespoedigen zou de kop-
stem moeten verplichtend zijn. 
Dit zou ten behoeve van de 
stemopnemers (tellers) een 
middel zijn om direkt te zien 
in welke kolom (lijst) de naam-
stem moet gezocht worden. Tij
delijk zou nog kunnen aan
vaard worden dat de kopstem 
volstaat en geldt als naamstem 
voor de eerste kandidaat. 

A.M. te Dendermonde. 

t radi t ie 
w o r d t voortgezet 

Ik lees in « Wij » : de miljar
den van de staat stromen weer 
naar Wallonië. Dat is toch nor
maal dat men zoveel mogelijk 
uit zijn kolonie haalt, zo was 
het vroeger ook met Kongo, 
tot dat ze na 80 jaar in hun 
blootje werden gezet en uit de 
kolonie gejaagd. Zo ging dat ook 
men andere lunden zoals : 
Frankrijk, Engeland, Italië, 
Holland, alleen Vlaanderen 
blijft nog als kolonie, en dat 
zal zolang duren als dat men 
alhier valse Vlamingen naar 
Kamer en Senaat zend en mo
gen minister zijn, zolang zal 
Brussel en Wallonië over ons 
de baas spelen. Dat wordt nog 
erger als ze nog meer van on
ze Vlaamse grond laten inpal
men, want moesten alle Vla
mingen fier zijn Vlaming te 
zijn, dat was het onmiddellijk 
gedaan met die Waalse heer
schappij, die nu al meer dan 
140 jaar duurt. Spijtig hebhen 
wij hier geen Grammens ge
noeg. Veel hoogstudenten voe
len zich Vlaming, maar eens 
dat zij een hoge post bekleden, 
dan blijft er van dat Vlaams 
niet veel meer over, zoals een 
Eyskens. Van Elslande en an
der Tindemans. Wat een hoop 
zilverlingen al doen kan. 

E.B. te Torhout. 

tarzan 

Wat denkt u van de tv-uit-
« Tarzan » van zaterdag 19 fe
bruari l.l. Wij worden de laat
ste tijd meermaals met zulke 
films begiftigd. Het zijn opval
lend steeds dezelfde Nazi-bees
ten die het moeten ontgelden. 
Nooit eens iets over Russische, 
Engelse, Amerikaanse gruwel
daden. Het is ook steeds opval
lend, wanneer deze films wor
den vertoond de onderschriften 
tweetalig zijn. Opvallend is ook 
dat deze filmen nu worden ver
toond op zaterdagnamiddagen, 
wanneer de jongsten onder r'e 
geugd gelegenheid hebben om 
mee te kijken. 

Wat wil men te Brussel daar
mee bereiken ? Ik meen dat op 
deze vraag het antwoord voor 
de hand ligt, namelijk de her
innering aan de gruwelen bij 
de jeugd blijvend te houden, 
steeds meer opfrissen, niet om
wille van het onmenselijke van 
deze daden, doch om ook zijde-
delings de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd in het gedrang te 
brengen. Dat is de ware bedoe
ling hij vertoon van zulke 
films, waarbij dan de frans-
talige pers voor een groot deel 
aan medewerkt. Het is onver
antwoord, en indien dit niet 
ophoudt, zal het onvermijdelijk 
leiden tot spanningen tussen 
onze volksgenoten. 

J.K. te Muizen. 

schoolpakt 

Met het artikel van G.H. (on
der zelfde hoofding in « Wij » 
19-2-72) kan ik me niet ne va-
riatur akoord verklaren, alhoe-
loel er nieuwe gedachten in 
voorkomen, die de moeite 
waard zijn er bij stil te staan. 

Ik zou namelijk aan schrij
ver willen doen opmerken dat 
de Staat verplicht is volgens 
de wet zelf als inrichtende 
macht op te treden, wanneer 
zekere scholen van konfessio-
nele aard niet voor handen zijn 
voor zekere volksgroeperingen. 
Anderzijds waar hij het heeft 
over de bepaling dat elke wijs
gerige strekking zelf haar scho
len moet bouwen, uitru.sten en 
onderhouden (de werkingskos
ten zouden dan ten laste vallen 
van de staat ?) tot wanneer 
zij « rijp » bevonden worden 
tot overname en vergoeding 
door het Rijk, stelt die heer of 
dame zich wel voor welke fan
tastische' last deze aanvangspe-
riode zou medebrengen voor 
kapitaalkrachtige instanties, 
met het gevolg dat sommige 
categorieën van mensen « le
vensbeschouwelijk » niet aan 
hun trekken zouden komen ? 

Om deze bezwaren schijnt 
mij deze « parastatale opvat
ting » weinig kans van slagen 
te hebben (alhoewel dan de 
« schoolstrijd » voor goed zou 
zijn uitgestreden) tenzij aan de. 
inrichtende promotors de no
dige kredieten of ontleningen 
werden toegestaan door het 
Rijk tegen een voordelige ren
tevoet. 

F.D. te Erembodegem. 

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

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

WIE DOET DIT NA ? 
Zes reisbrosjures - Eigen organizatie ! 

(op verzoek kosteloos te bekomen) 

1. WINTERREIZEN - (wintersport en xonnige vakanties) 
2. CHARTERREIZEN - (per speciaal vliegtuig, lage pri jzen, interessante bestemmingen) 
3. VAKANTIEWONINGEN - (ruime keuze villa's chalets en appartementen in gans Europa) 
4. STUDIEVAKANTIES - (individueel of in groep) 
5. ZOMERREIZEN - (per auto, trein, l i jnvliegtuig of boot) 
6. HUWELIJKSREIZEN - (De specialiteit van de V.T.B.) 

De V.T.B. 50 jaar oud ? NEEN ! 50 JAAR JONG 
2000 ANTWERPEN - St-|acobsmarkt 45 47 — Tel. (03)31.09.95 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - - Tel. (053)717.27 
8000 Brugge, Wollostraat 28 — Tel. (050)364.43 
1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 — Tel. (02)18.55.55 
3600 Genk, Stationsstraat 51 — Tel. (011)563.10 
9000 Gent, Kalandenberg 7 — Tel. (09)23.60.21 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 — Tel. (011)235.70 
8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 — Tel. (056)235.15 

17.83.61 

3000 Leuven, Bondgenofenlaan 102 — Tel. (016)267.20 
2800 Mechelen, O. L. Vrouwstraat 34 — Tel. (015)420.09 
8400 Oostende, Kerkstraat 14 — Tel. (059)783.61 
8800 Roeselare, Sint-Michlelsstraat 7 — Tel. (051)223.63 
2700 St.-NIklaas, Stationsstraat 18 — Tel. (03)76.38.95 
2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 — Tel. (014)428.40 
1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 — Tel. (02)51.17.15 
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tessenderlo een zaak van managemenf-
en van maafschappij-kritisch denken 

Sedert een zestal weken woedt een harde staking: bij de NV 
Produits Chimiques de Tessenderloo en de verwante maatschap
pijen. Het was al sedert geruime tijd te voorzien dat er iets ver
keerd zou lopen in die groep. De krisis die zich nu voordoet in 
het personeelsbeleid, en de onmacht van de direktie om een men
selijk- en sociaal-verantwoorde formule uit te werken, zijn een 
gevolg van, of gaan gepaard met moeilijkheden in de andere on
derdelen van de firma. Men wist het in ingelichte kringen al lang 
dat het in Tessenderlo in geen enkel opzicht nog van een leien 
dakje liep. 

De eerste en zekerste aanwij-
zigingen hiervan hebben zich 
gemanifesteerd op de beurs, 
waar het Tessenderlo-aandeel 
op het hellend vlak is geraakt. 
Voor het ogenblik schommelt 
de koers om en rond 1.300 a 
1.330 fr. Enkele jaren geleden 
overschreed het gemakkelijk 
2.500 fr. Op de Belgische beui'-
zen heeft men in de jaren 1964-
1966 rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat een koers van 
3.000 fr. bereikbaar was. Het 
aandeel staat dus momenteel 
zowat 50 % onder het destijds 
normaal geachte peil. 

De uitgekeerde dividenden 
waren ook in de beste jaren aan 
de bescheiden kant. De raad 
van beheer heeft zich dan vast
geklampt aan een netto-divi
dend van 80 fr. 

Hieruit kan men afleiden dat 
de gewone aandeelhouder-be
legger weinig pret beleeft aan 
Produits Chimiques de Tessen
derloo. Dit weekblad is niet de 
aangewezen publikatie om het 
aandeelhouders-leed uit te 
snikken, en de ellende die de 
loon- en weddetrekkenden 
van Tessenderlo en aanver
wante bedrijven te dragen heb
ben, is oneindig veel zwaarder. 
Maar in de rand mag ook wel 
eens onderstreept dat spaar
ders die hun middelen zouden 
besteed hebben aan de verwer
ving van dit papier, zich zeker 
niet verrijkt hebben. Wie zijn 
aandelen thans moet verkopen, 
doet het meestal met zwaar ver
lies. 

zwak management 

De oorzaak van de slechte 
gang van zaken is te zoeken bij 
de raad van beheer en bij de 
direktie. Wie de interne ge
schiedenis van Tessenderlo ge
volgd heeft, weet dat het schie
lijk overlijden van één enkel 
man — de talentvolle en toege
wijde beheerder-direkteur-ge-
neraal Van Helden — enkele 
jaren geleden een opvolgings
vraagstuk heeft gesteld dat men 
blijkbaar niet heeft kunnen op
lossen. We hebben deze onder
neming destijds jarenlang be
roepsmatig moeten volgen. We 
geloven dat onder een Van Hel
den de huidige toestand on
denkbaar was. De uitbreiding 
van de onderneming, en de aan
pak van nieuwe produkties of 
van andere produktieprocédé's 
met internationale vertakkin
gen ( in Nederland) is vermoe
delijk een te zware opgave ge
weest voor de opvolgers. 

De grote man die enkele ja
ren geleden schielijk overleed 
moet zich in zijn graf wel om
draaien — om het klassieke 
beeld te gebruiken — nu zowel 
menselijk als sociaal, als mate
rieel, de Produits Chimiques de 
Tessenderloo en de groep de 
steen des aanstoots van dit land 
geworden zijn. Anders kan men 
het niet zeggen, als men leest 
wat er in de jongste weken zo
al over deze firma gezegd en 
geschreven is, en nagaat hoe 
deze week geïnterpelleerd werd 

in de Senaat, o m. door de VU-
arbeidsmandataris Gerard Sie
gers. 

voorname, maar verre 
beheerraad 

De raad van beheer van NV 
Produits Chimiques de Tessen
derloo heeft op ons steeds de 
indruk gemaakt van een be
minnelijk en voornaam gezel
schap dat echter bestond uit 
Fransen en andere volksvreem
den die noch de tijd, noch de 
opdracht hadden zich met de 
zaken bezig te houden. 

Men kan op de algemene ver
gaderingen van aandeelhou
ders oud-mmister Bourges-Mau-

noury of burggraaf de Ribes 
ontmoeten. Maar hoeveel uren 
's jaars hebben dergelijk emi
nente mensen beschikbaar om 
na te gaan wat er m de Kem
pen juist gaande is, in welke 
mate het personeelsbeleid uit 
de hand loopt, en welke drei
gende afgrond er ontstond tus
sen de mensen, de basis en een 
mensen-vreemd management 
aan de top, in de mate waarin 
men dat nog management kon 
heten ? 

Het is ons hier niet te doen 
om wat venijnigheden te spui
en jegens de top van de firma 
als dusdanig. Maar het stemt 
tot nadenken dat er grote on
dernemingen in dit land be
staan met een zo zwakke struk-

tuur aan de top, dat het over* 
lijden van één enkel man eea 
met te vullen leemte veroor
zaakt. Er zitten argumenten in 
die verder reiken dan een per
soonlijk levenslot en een vroeg
tijdig overlijden : er zitten ar
gumenten in tegen het maat
schappelijk stelsel zelf. 

Het is misschien gemakkelij
ker over dat alles niet na te 
denken. Maar dan zullen de 
feiten zelf zo ongenadig hard 
worden dat men vroeg of laat 
d& werkelijkheid wel zal moe
ten onder ogen nemen. 

hektor de bruyne, 

senator. 

Stakingspiketten trokken deze week de wacht op aan de petroleumfirma's. Vooral in de provincie 
Antwerpen begint de staking zich reeds duidelijk te laten voelen. 

hel volksnalionale alternatief 
Het is duidelijk dat de 

Volksunie gedragen en ge
stuwd wordt door de harde 
en overtuigde volksnationa
listen. 

Het is echter ook duidelijk 
dat steeds bredere kringen 
naar het volksnationalisme 
en het federalisme opkijken 
als enig alternatief voor de 
totaal uitzichtloze politieke 
situatie. 

verharding en 
verdieping 

Wij moeten doordenken 
op ons volksnationalisme. 
Wij weten dat een volk, een 
natie een erfgemeenschap 
is, een lotsgemeenschap en 
een streefgemeenschap. Wij 
moeten ons voornemen te 
gewagen van nationale pro
blemen en ermee ophouden 
het woord communautaire 
problemen te hanteren. 

Vanuit het volksnationa
lisme moeten wij overtuigd 
zijn van de nodige solidari
teit van en met alle volks
genoten tot algemeen wel

zijn. Wij mogen er niet voor 
terugschrikken de persoon
lijke of groepsbelangen van 
sommigen hiervoor te sto
ten door vooruitstrevende 
stellingen in te nemen. 

Wij moeten tevens voorop 
stellen dat het volksnationa
lisme de uitkomst biedt voor 
een harmonisch samenleven 
niet alleen van de beide 
volken in België maar ook 
van alle volken in Europa. 

Het is alleen van een ver
dieping en een verharding 
van ons eigen geloof dat wij 
een vaste en blijvende groei 
mogen verwachten. 

Ongetwijfeld zijn sympa
thie-kiezers- voor- personen 
welkom omdat het nu een
maal nodig is meer politie
ke macht te veroveren, 
« sterker te worden ». Van 
blijvende waarde echter is 
ons eigen geloof en volks-
vertrouwen. 

verruiming van ons 
volksnationalisme 

D e regeringsverklaring 
met haar onduidelijkheden 

en tegenstrijdigheden en 
met de reserves die zelfs 
door haar meest vooraan
staande suppoosten publiek 
werden gemaakt heeft aan
getoond dat we een « fin de 
régime » beleven. Aan ons 
een sluitend programma aan 
te bieden, voor de economi
sche en sociale problemen, 
voor het leefmilieu en de 
cultuur, voor het onderwijs 
en de volksgezondheid en 
voor de handhaving en de 
uitbreiding van de democra
tische vrijheden. 

Het valt op dat steeds rui
mere scharen — en zulks in 
kringen in dewelke wij dat 
niet zouden verwachten, nl. 
bij mensen die niet eerst en 
vooral door nationale motie
ven bewogen worden — een 
alternatief zoeken voor de 
aderverkalkte en verdeelde 
oude partijen. Zij hopen op 
de Volksunie voor dit alter
natief. M.a.w. komt dit er
op neer dat men van ons 
verwacht dat we inderdaad 
niet zouden zijn « een partij 
als de andere ». Wat betreft 

de regels van de parlemen
taire democratie zijn we on
getwijfeld een partij als de 
andere maar wat doelstel
ling en methode betreft, ge
loof en propaganda moeten 
wij afsteken. In onze pers, 
in onze brochures, in onze 
plaatselijke pers, bij huisbe
zoeken en spreekbeurten, 
bij dienstbetoon en persoon
lijke contacten hebben wij 
te bewijzen dat de Volks
unie, nl. dat het volksnatio
nalisme en het federalisme, 
als politieke ideologie, het 
enige ernstige alternatief 
zijn voor de Beligsche poli
tiek die totaal in het slop is 
geraakt. 

Wij moeten ervoor opko
men dat wij met onze poli
tieke macht niet alleen een 
vrij Vlaanderen zullen tot 
stand brengen, maar ook een 
ander Vlaanderen dan het 
« Vlaanderen van Papa ». 
Dit alles mag niet alleen 
blijken uit onweerlegbare 
congres-besluiten, of uit al
gemene slogans, maar uit al
les wat de partij en wat de 

partijkaders doen. Dit bete
kent geenszins dat wij bvb. 
het taalflamingantisme zou
den afschrijven maar wel 
dat wij steeds aantonen hoe 
sociaal-belangrijk het is. 

Onze congresbesluiten, on
ze voorstellen van wet, onze 
parlementaire tussenkom
sten hebben op vele proble
men een antwoord gegeven. 
Het kader moet dit ant
woord echter kennen en uit
dragen. 

In de praktijk komt dit 
erop neer dat wij ons de 
eerstvolgende maanden bo
ven alles toe te leggen heb
ben op de kadervorming en 
op de verspreiding van onze 
opvattingen bij degenen die 
aan onze rand staan en bij 
degenen die een invloed 
hebben op de openbare me
ning. 

Laat ze intussen knoeien. 
Wij ploegen voort op Vlaan-
derens' vruchtbare akkers. 

m. van haegendoren. 
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opnieuw hij 

De ruige BSP-medevoor-
zitter, minister van Staat Jos 
Van Eynde, moet weer eens 
voor de rechtbank verschij
nen. Als direkteur-hoofdre-
dakteur van « Volksgazet » 
weigerde de staatsman een 
recht op antwoord op te ne
men in zijn krant. Het ging 
uit van een van zijn partij
genoten uit Mechelen die in 
« Volksgazet » was aange
vallen. Toen die geen kans 
kreeg om zich te verdedigen 
diende hij klacht in te;en 
Van Eynde. De biezondere 
commissie van de Kamer 
van Volksvertegenwoordi
gers heeft nu voorgesteld de 
parlementaire onschendbaar
heid van brutale Jos op te 
heffen, zodat hij voor de 
rechtbank kan worden ge
daagd. Het zal hem waar-

-schijnlijk niet verhinderen 
verder in zijn krant jan en 
alleman de les te blijven 
spellen. 

agressie / / 

« La Libre Belgique » 
noemt het voorstel-De Keers-
maecker dat het aantal fede
raties rond Brussel wil be
perken en de omvang ervan 
uitbreiden vlakweg « een 
agressie tesen de francofo-
nen ». De onschuldige Frans-
taligen in de Vlaamse rand
gemeenten rond Brussel zou
den dan nog erger geminori-
seerd worden, aldus de Li
bre. Men kan er — eens te 
meer — uit afleiden hoezeer 
de franstalige Brusselaars 
nog altijd behept zijn met 
imperialistische bedoelin
gen tegenover Vlaams-Bra-
bant. Men vraagt zich te
recht af wat een eventuele 
goedkeuring van het voor
stel-De Keersmaecker weer 

aan Vlaamse toegevingen zal 
moeten kosten. Toen de VU 
bij de bespreking van de 
wet op de agglomeraties en 
federaties van gemeenten 
met klem wees op de te klei
ne omvang en de zwakte 
van de Vlaamse randfedera-
ties rond Brussel, werd dit 
door dezelfde CVP-ers die 
nu op wijziging van de wet 
aandringen (de verkiezingen 
van 21 november hebben in
middels de juistheid van de 
VU-kritiek bevest'gd) be
stempeld als « negativisme ». 
De bewegingsstrategen, de 
mooipraters met hun « gor
del van smaragd », zitten nu 
op de blaren. Zal de uitvin
der van die « bewegingsstra
tegie » de vergissingen van 
toen nu kunnen rechttrek
ken zonder nieuwe Vlaamse 
toegevingen ? Dat is de 
vraag. 

Wallonië 
mar i t ime 

Op haar eerste pagina ver
heugt « Le Soir » zich, sa
men met de «haveiikringen» 
v a n Charleroi, in h e t 
feit dat te Charleroi voor de 
allereerste keer een s?hip 
van .509 ton kwam aanleg
gen. Deze heuglijke gebeur
tenis concretiseert, aldus de 
krant, de eerste fase van de 
«maritimisation» van Wallo
nië. Jawel! Wij mogen er ons 
dus in de komende jaren aan 
verwachten dat de Walen 
méér kredieten gaan eisen 
om deze « maritimisation » 
in versneld temoo door te 
zetten. Wie weet eisen zij 
weldra niet dat de re "er ing, 
als comnensatie voor het 
feit dat de zeekust exclusief 
Vlaams is, dat er in Wallo
nië op kosten van heel het 
land een zee wordt aange
legd. 

spoortarieven 
omhoog ? 

Na de aankondiging van 
de drastische verhoging van 
het luister- en kijkgeld, ligt 
nu weer een nieuw planne
tje klaar om nog wat dieper 
in de geldbeugel te tasten 
van de kleine man. De 
NMBS wil haar tarieven 
met 15 % verhogen. Als de 
prijzencommissie daar straks 
haar zegen aan geeft, dan 
zullen de duizenden pende
laars ongetwijfeld een kaars 
van dankbaarheid branden 
ter ere van deze o zo sociale 
regering van BSP-ers en 
CVP-ers, die zo graag na
mens de « gewone man » 
spreken. 

zi j wel 

De Vlaamse PVV poogt de 
laatste tijd wel een zelfstan
diger gezicht te vertonen, 
maar ze raakt haar unitaris-
tische refleksen maar moei
lijk kwijt. Zo sprak zij zich 
bijvoorbeeld probleemloos 
uit voor de vestiging van de 
Nederlandse Cultuurraad te 
Brussel. Wie zal haar gelo
ven dat zij dit deed uit 
Vlaamsgezinde overwegin
gen ? De Waalse PVV daar
entegen opteerde voor Na
men als vestigingsplaats van 
de Waalse Cultuurraad. Voor 
haar is het Waalse hemdje 
nader dan het Brusselse rok
je. 

vlakok 

Te Brussel begon de 
Vlaamse Volksbeweging met 
een « Vlakok »-aktie (de 

« Vlaamse Klant Ook Ko
ning ») ten einde van de 
handelaars loyale twee al'g-
heid af te dwingen. In het 
kader van deze aktie werd 
de taaitoestand onderzocht 
in twee grootwarenhuizen 
van « Woluwe Shopping 
Center ». In het ene leek 
45 %, in het andere 65 % 
van het personeel volslagen 
Nedelandsonkundig. De VVB 
bes'uit : « Eens te meer 
werd hier een wantoestand 
aangetoond en werd met be
trouwbare cijfers de m's-
kenning van de Vlaamse 
klant bewezen. Wij vragen 
aan alle Vlaamse vereniarin-
egn dat zij deze conclusies 
zouden doorsreven aan hun 
leden opdat zij in de winkels 
Nederlands zouden praten. 
De Vlaamse klant is ook ko
ning maar hij moet zijn 
rechten opeisen ». 

op elk gebied... 

Uit het ministeriële ant
woord op een parlementaire 
vraag van VU-senatof Joris-
sen blijkt dat de Vlamingen 
ook al op het gebied van de 
waterbedeling alle reden tot 
klagen hebben. In de Vlaam
se provincies Antwerpen, 
Limburg, Oost- en West-
Vlaanderen zijn er in totaal 
nog 227 gemeenten zonder 
waterleiding, waarvan al
leen al in Oost-Vlaanderen 
niet minder dan 101. In de 
Waalse provincies Henegou
wen, Luik. Luxemburg en 
Namen beperkt het aantal 
gemeenten zonder waterlei
ding zich tot 52. In Brabant 
hebben 39 gemeenten nog 
geen waterleiding, daarvan 
zijn er slechts 3 Waalse met 
samen ongeveer 3000 inwo
ners. Als je het bevolkings
getal van al die gemeenten 
zonder waterleiding even be

kijkt, dan is de Vlaamse a-;h-
terstand nog opvallender : 
de 253 Vlaamse gemeenten 
die het nog zonder waterlei
ding moeten stellen hebben 
samen 430.000 inwoners ; de 
55 Waalse hebben er samen 
39.000. Op welk gebied zijn 
de Vlamingen eigenlijk niet 
benadeeld in dit unitaire 
land ? 

ellendige 
Sabena 

Op 1 oktober werden de 
twee hoogste administratieve 
functies van de Sabena toe
vertrouwd aan twee Frans-
taligen. Aangezien ook in de 
daaronder liggende functies 
een flagrant onevenwicht be
staat tussen personeelsleden 
van de Nederlandse en Fran
se taalrol, heeft het Verbond 
van het Vlaams Overheids
personeel (VVO) zich ver
plicht gezien tegen deze be
noemingen die een ware 
provocatie zijn voor de 
V1 a a m s,e gemeenschap 
klacht in te dienen bij de 
Vaste Commissie voor Taal-
toezicht. Deze heeft onlangs 
advies uitgebracht en ge
steld dat deze benoemingen 
nietig zijn, omdat de taalwet 
van 1963 niet werd geëerbie
digd. Het VVO is blij met 
deze klare stellingname en 
hoopt nu dat de Sabena on
middellijk de wet zal toe
passen en dat de minister 
van Verkeerswegen daarover 
zal waken. In een persbe
richt voegt het VVO er nog 
aan toe : « Indien Sabena 
verder de weg van de on
wettelijkheid blijft volgen, 
eisen wij de onmiddellijke 
stopzetting van iedere verde
re subsidiëring van de Sabe
na daor de Staat, d.w.z. voor 
60 % door de Vlaamse ge
meenschap ». 

persspiege! 
Onder het grote uithangbord 

« Kuituur » is er veel kul ver
kocht deze week in de kranten. 
Zowel over de vestiging van de 
kultuurraad als over het zoge
naamde kultuurpakt. Enkele 
Vlaamse bladen, die naam 
waardig, houden de stelling vol 
« de kultuurraad weg uit Brus
sel ». De rest legt zich neer 
bij de CVP-kapitulatie en de 
BSP-par ti j diktatuur. 

In de CVP is er nog een stuk
je spanning wie het einde deze 
week zal halen : Martens, ge
steund door de partijbonzen, of 
Vanden Daele, de eenzame 
vechter. 

ia libre belgique 

Ofschoon de Libre moet toe
geven dat wat « Vlaamse boe
ren in een bepaald gehucht van 
Vloesberg-Flobecq wonen » en 
dat er in 1963 faciliteiten wer
den ingevoerd, spuwt ze vuur 
en vlam tegen Mik Babyion 
en Luk Van Steenkiste omwil
le van hun « zondagsontspan
ning ». 

« Bepaalde parlementsleden 
van de Volksunie vervelen zich 
's zondags, om dan de tijd om 
te krijgen en hun faam eer 
aan te doen trekken ze naar 
de streken waar communautai
re moeilijkheden worden ge
meld. Verleden zondag was het 
de heurt aan de heren Babyion 
en Van Steenkiste, twee jonge 
kamerleden, om op de hres te 
gaan staan. Men vond ze in 
yioesherg waar de gemeente
lijke administratie, schijnt het 
toch, weigert de taalwetten toe 
te passen in verband met de 
wegenaanduiding. Babyion en 
Van Steenkiste zijn een stuk 
verder gegaan dan de heer De 
Boe. Zij hebben de wegwijzers 
afgerukt. Op de rooster gelegd 
door de rijkswacht zetten ze 
uiteen dat ze deze plakkaten 
als bewijsstukken zouden neer
leggen op de rechtbank op 27 
maart. Indien de parlementai
ren van de Volksunie zich 

's zondags echt vervelen, op 
wat wachten zij om in de Ne
derlandse kultuurraad een 
voorstel van dekreet neer te 
leggen om kulturele of spor
tieve aktiviteiten van hun keu
ze te organiseren. Niets verhin
dert de heren Babyion en Van 
Steenkiste de subsidiëring voor 
te stellen van competities en 
afbraakwerken ». 

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPU 
I N K A 

Tumhoutsebaan 40S - Borgerhout 
TEL. 03.35.70.00 

het volk 

Emiel Van Cauwelaert, aan 
wiens CVP-trouw de heren van 
de CVP moeilijk kunnen twij
felen, breekt stuk voor stuk de 
valse argumenten af waarmee 
men schermde om de CVP-ers 
te overhalen Brussel te kiezen 
als zetel voor de kultuurraad. 
Hij is ongemeen scherp tegen
over deze zoveelste Vlaamse 
kapitulatie van de CVP. 

« Het weze zo. Wij kunnen 
er ook niets aan veranderen. 
Deze eerste belangrijke beslis
sing belooft weinig goeds voor 
de werkelijke inhoud die men 
aan de kulturele autonomie 
wil geven. 

» De Vlaarnse kultuurraad is 
een belangrijk instrument in 
de decentralisering van de Bel
gische staat en in de decon
centratie van de hoofdstad. 
Tenminste dat had hij moeten 
zijn. Nu wordt deze grote ge
decentraliseerde instelling mis
bruikt om Brussel dat nu al 
uit zijn grenzen barst, nog 
meer op te blazen. Het is niet 
in Brussel zelf dat men de 
geeuwhongerige hoofdstad tot 
rede zal brengen, maar van uit 
Vlaanderen en van uit Wallo
nië. Onze hoofdstad is een pro
bleem dat van op afstand moet 
behandeld worden. De leden 
van de Vlaamse en van de 
Waalse kultuurraden hebben 
dat nog niet begrepen. De Brus
selse politici daarentegen wel 
en al lang ! Zij hebben voor 
de zoveelste maal hun slag 
thuis gehaald. Brussel laat 
Vlaanderen en Wallonië niet 
los. Wij hebben niet het inzicht 

er nog meer inkt aan te verspil
len. De ervaring zal wel de 
ogen openen ». 

ia Wallonië 

De Linkse Waalse krant van 
federalistische strekking is ook 
niet te spreken over de stem
ming bij de franstalige socia
listen waar Brusselaars en bon
zen de doorslag gaven om de 
Waalse kultuurraad niet te Na
men maar in Brussel te vesti
gen. 

« De cijfers zouden onbe
twistbaar moeten kunnen zijn 
en nochtans. Bekijkt men de 
stemmen van de meerderheid 
van naderbij dan wordt het 
veelbetekenend. Bij de twintig 
kamerleden en senatoren van 
de Waalse BSP die voor Brus
sel stemden vindt men de mi
nisters Cools en Close en de 
leden van de leiding van de 
BSP, de heren Leburton en 
Mathot. Zekere nationale funk-
ties verplichten de dragers er
van kompromissen aan te gaan. 
wat wij reeds wisten. Spreken 
we er niet meer over. 

» Maar belangrijker is dat 
tussen die 20 meerderheids
stemmen er vijf waren van 
Brusselaars. Met andere woor
den als men alleen de Waalse 
stemmen bekijkt komt men 
tot een meerderheid van 17 te
gen 15 voor de vestiging in Na
men ». 

volksgazet 

Het barsten door leugens zit 
er bij Van Eynde niet meer in. 
Hij weet zeer goed dat de 
Volksunie eerst de gedochte 
van een kultuurpakt naar voor 
bracht. Maar dit vrijuit in de 
kultuurraad wil bespreken tus
sen de Vlaamse parlementsle
den en niet laten bepalen door 
unitaire partijtoppen. Van Eyn
de weet dat dit ons standpunt 
IS, maar liegt er nog maar eens 
dapper op los, met de klassieke 
diskriminatiebedreigingen o p 
het einde. 

Eenszijds blijft nog te onder
strepen : nu alle partijen, waar
onder ook drie die in de oppo
sitie zetelen, op de enige uit
zondering van de VU, na het 
kultuurpakt te hebben onder
tekend, zijn de Vlaams-nationa
listen totaal geïsoleerd. Mis
schien vinden sommige VU-
leiders dit niet erg. Anderen 
daarentegen laten reeds horen 
dat zij zulke afzondering tak-
tisch als zeer verkeerd beschou
wen, vooral omdat het kultuur
pakt in de allereerste plaats 
toch is bestemd om filisofische, 
godsdienstige en politieke min
derheden te beschermen. 

» Het is goed om weten dat 
de Volksunie als enige partij 
in België het daarmee niet eens 
is, zoals zij het voor de verkie
zingen van 7 november jl. niet 
eens was met het in gemeen
schappelijk overleg treffen van 
maatregelen tegen het gebrui
ken van geweld in de kies-
strijd. 

» Niemand zal het nu nog 
aan anderen euvel kunnen dui
den dat zij de Volksunie be
oordelen en behandelen met 
haar eigen maatstaven en niet 
met deze die voorkomen in het 
door de overgrote meerderheid 
van onze politieke partijen op 
24 februuri 1972 ondertekend 
kultuurpakt ». 

gazet van antwerpen 

Bij de strijd om het voorzit
terschap van de CVP duurt de 
krantenmobilisatie voort. De 
tegenkandidaat van Martens 
Geraard Vanden Daele geeft in 
dit verband beschouwingen 
over zijn bloedeigen partij die 
in feite overeenstemmen met 
de veroordeling die zovelen 
haar .geven. Maar de top bleef 
doof met al de gevolgen van 
verkiezingsrampen. Wel een 
rekord : CVP in 1960 nog 105 
kamerzetels in 1971 nog 67. 

« Ik meen dat er over de be
tekenis van mijn kandidatuur 
niet veel zal getwijfeld wor
den. Het is niet van vandaag 
dat ik de CVP gewaarschuwd 
heb tegen opeenvolgende ne
derlagen, vooral door gebrek 
aan Vlaamse geloofwaardig

heid. Achteraf zeggen nu velen 
dat ik gelijk had. Nu komt daar 
nog bij dat de partij in haar 
kristelijke beginselen, van bin
nenuit wordt aangetast. 

» Als men dat zo laat door
gaan en het roer niet omgooit, 
dan mag men straks over de 
CVP een kruis maken. Dat zou 
een ramp zijn ! 

» Ik ben ervan overtuigd — 
alhoewel het al zeer laat ge
worden is — dat het verloren 
terrein kan teruggewonnen 
worden op voorwaarde natuur
lijk dat er een konkrete kris
telijk Vlaamsvolkse politiek 
gevoerd wordt, niet door ver
klaringen maar door spreken
de daden. 

» Ik wil mij daar voor inzet
ten. Daarom mijn kandida
tuur ». 

de nieuwe gids 

Van den Daele die ook nooit 
in het parlement een blad voor 
de mond heeft genomen, zegt 
over medekandidaat Martens 
het volgende, dit in een blad 
van de CVP-jongeren-Gent. Het 
lijkt inderdaad sterk op wat in 
de BSP-partijraad genoemd 
werd « de bokkesprongen van 
Martens ». 

« Vooraleer W. Martens voor
zitter werd van de CVP-jonge-
ren was hij uitgesproken fede
ralist. Bij het aanvaarden van 
het voorzitterschap heeft hij 
dat standpunt verlaten. Hij is 
dan vooruitgekomen voor een 
soort progressieve frontvor
ming. Dat wordt nu ineens 
weeral verlaten ». Van den 
Daele zegt dat hij de indruk 
heeft dat men W. Martens naar 
voren schuift en dat een zelf
standige houding van hem 
moeilijk zal geapprecieerd wor
den». Het zal een houding moe
ten zijn die in éénklank is met 
de houding die zijn bescherm
heren vroeger hebben aangeno
men. De h. Van den Daele 
vreest dat de zogenoemde ver
jonging en vernieuwing in de 
CVP met de h. Martens niet 
veel om het lijf zal hebben ». 

waiter luyten 
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dhoppe ylaams en groen 
De inrichters van de 26 maart-betoging nemen met 

verontwaardiging kennis van volgende feiten : 
1. dat een bende herrieschoppers en vandalen te Dhoppe 
zware schade aanrichtten aan het « Roman House », 
Uitgebaat door een Vlaming : 
2. dat alle pubhciteitsborden van gezegd « Roman Hou
se » werden vernield en de schade zeer aanzienlijk is. 

Deze wandaden zijn duidelijk een poging tot intimida
tie, tegen het « Roman House », m verband met de voet
tocht en betoging van 26 maar t a.s. 

De inrichters wijken geen duimbreed van hun opzet 
en eisen af ; zij bevestigen dat voettocht en betoging 
doorgaan, op de gestelde datum. 

De inrichters rekenen op de solidariteit van alle Vla
mingen en verwachten hen op 26-3 te Dhoppe. 

Werken reeds mede : Trekkersgroep De Griffoen — De 
Vrienden van de Zwalm — De Vlaamse Volksbeweging 
— Muziekkorps Zwalmfanfare — Volksakademie St. Bar-
tel-Goeferdinge — Ziekenfonds Flandria — Ziekenfonds 
Uriester Daens — Vlaamse Oudstrijders (O.Vl.) — Aktie-
komitee Taalgrens — Kultuurcentrum Die Garve — We-
^.X ~ Vriendenkring Dhoppe — VTB (Zottegem-Bra-
kel-Geraardsbergen) ~ Het Vlaams Kruis — Verbond 
van Vlaams Overheidspersoneel — Vlaamse Vrouwen
vereniging Gudrun — Wandelaarsvereniging Natuur-
schut — VN J-Gent — Turnbond Ganda — VNSU-Brussel 
~ IJzerbedevaartkomitee (O.Vl.) — Bevlaggingsaktie 
— U.Vl. Centrum Dienstbetoon — De Wielewaal. 

dhoppe hoort- bij Vlaanderen l 
Bij de taalwetten van 1962-63 werd de taalgrens zogenaamd de-

hnit ief vastgelegd. Taaifaciliteiten werden toegekend in gemeen
ten met een voldoende groep anderstaligen. De Franstaligen bre-

jnisbruiken de taaitegemoetkomingen rond Brussel als verfran-
k a l S s g l m e ' ^ n t e n . ^ " ' ^ **^ ** ^"^^^^ ''*'"'" Vlamingen in Waalse 

Een tipisch voorbeeld van die mentali tei t is de gemeente Vloes-
iJf«^Jfi"'!f-^A\,'"*'* het Vlaamse gehucht dHoppe . Minister Gil-
*ion wilde dit Vlaams gehucht bij Oost-Vlaanderen voegen. Onder 
belofte van tegemoetkomingen voor de Vlamingen werd het ge
hucht - meer dan 300 inwoners - bij Henegouwen behouden. 
Wooit werden echter de beloofde faciliteiten toegepast. 

Ï
Nu wordt een nieuwe fase in die kwaadwilligheid bereikt Mr 

»e Boe, van die streek afkomstig, diende in 1970 een klacht in bij 
e Vaste Kommissie voor Taaltoezicht wegens die blijvende wets

overtreding door een burgemeester die t rouw heeft gezworen aan 
fle Belgische wetten. 

De Kommissie besliste in februari '71 dat onverwijld alle op
schriften m de gemeente Vloesberg tweetalig moesten worden 
iremaakt. De goeverneur van Henegouwen moest « zonder ver-
Jrijl » toezicht houden op de uitvoering. Weinig of niets verander-
ae. 

Ten einde raad heeft de aanklager zelf enkele papieren aan-
Diakbenammgen op de gewraakte borden aangebracht. Nu ge
beurt het toppunt : de toepasser van de wet kreeg procesverbaal 
ên moet op 27 maar t verschijnen voor de rechtbank te Kortri jk 
Andere Vlamingen in de gemeente worden geterroriseerd (bij 
èen res taurantui tbater vernielden franstalige belhamels de in
boedel, en beschilderden zijn eigendom). 

Om te protesteren tegen de traditionele Belgische slechte ge
woonten om de wetten niet toe te passen wanneer het erom gaat 
y i a m m g e n hun rechten te geven ; om tevens de aandacht van de 
Publieke opinie erop te vestigen dat weer een Vlaming voor de 
l ech tbank wordt gebracht omdat hij de wet wilde toegepast zien, 
l i jn de VU-parlementsleden Babyion en Vansteenkiste vorige 
iondag zelf de onwettige borden gaan halen om ze ten gepaste 
Blde aan de rechter en eventueel aan de minister te overhandigen. 
|Blp verslag blz. 24). Straks kan het gerecht de absurditeit zover 
«r i jven leden van de wetgevende macht voor de rechtbank te 
»rengen omdat zij de wet willen toegepast zien. 

f
Als de Walen liever dood vallen dan de faciliteitenregeling toe 

p passen - - en dat kunnen wij begrijpen — dat ze dan dHoppe 
an Vlaanderen afstaan, waar het thuishoort ! 

P.S. De heer Florimond Grammens heeft, in een blijkbaar hu-
Bieurige bui, aan enkele Vlaamse kranten geschreven dat hij deze 
aktie van beide VU-parlementsleden beschouwt als een « misbruik 
voor partij-politieke doeleinden » van de inzet voor een door hem 
geplande nieuwe taalgrensaktie. Dit is een onheuse bewering. On-
fc parlementsleden zijn opgetreden met medeweten van de h. De 
Boe, die, zoals de h. Grammens wel zal weten, al vele jaren lang 
| i ch aktief mzet voor het Vlaamse d'Hoppe. Is de zeer verdienste-
Cjke taalgrensstri jder Flor Grammens misschien van oordeel dat 
élke vorm van taalgrensverdediging aan hem exclusief toekomt ? 
^ d e r e e n m Vlaanderen juicht het toe dat hij opnieuw als « man-
li^V , ^ * optreedt, maar hij moet toch weten dat de VU sinds 

ook wel al een en ander ondernomen heeft ter verdediging 
van de Vlaamse belangen. Waarom zou hij haar nu dit recht ont
zeggen dit verder te doen, ook via buiten-parlementaire akties ? 

dosfel instifuuf limburg 

Ook de scholing van de Limburgse gemeenteraadsleden wordt, 
na de lessenreeks over de begroting, verder gezet. 
10 maart om 20u. 
« Rechten van de gemeenteraadsleden t.o.v. het schepenkollege 
yerhaalmogelijkheden ». ' 
tnl . mr Jan Verniers, raadslid te Sint-Niklaas. 
e3 Tnaart om 20ii. 
t Hoe voer ik een goede oppositie ? 
Techniek, taktiek. 
|n l . Joos Somers ; raadslid te Sint-Katelijne-Waver. 
f april om 20u. 
Ruimtelijke ordening in de gemeenten. 
Jnl. H. Leysseele, direkteur Dosfelinst. O.-Vlaanderen. 
21 april om 20u. 

{ Verkavelingen : procedures en verhaalmogelijkheden ». 
nl. m r Hugo Coveliers en mr P. Doevenspeck. 

. ̂ ractica : 
)eze reeks van 10 maart . 23 maar t en 7 april gaat door m het 
lotel-restaurant Fax, Grote Markt, te Hasselt 
J€ bijeenkomst van 21 april in de aula van de provinciale biblio-

*(eek, Begijnhof te Hasselt, 
i jeenkomst telkens om 19u30. De lessen beginnen stipt om 20u. 
edrag per avond 70 fr, voor de ganse cyklus : 150 fr. 
ischrijvingen en bijdrage bij : Jaak Cuppens, Zandbergenstraat 
t. Neroeteren, tel. 011/64402 prk 858.239 met vermelding lessen-
iklus DI-Limburg, 

Nooit was Kalken zo een
drachtig ! Die indruk gaf ons 
de vergadering in het gemeen
tehuis op woensdag 33 februari 
1972. Daar spraken burgemees
ter, gemeenteraadsleden, verte
genwoordigers van bijna alle 
organisaties en van alle politie
ke partijen, ook de plaatselijke 
Gemeentebelangen, over het 
dreigende gevaar : een onder
zoek naar bezwaren tegen het 
aanleggen door Sint-Amands-
berg en Destelbergen (en wie 
nog meer. want het is zo'n ge
makkelijke en goedkope oplos
sing !) van een vuilnisbelt in 
onze prachtige Scheldemeer-
sen. Dat die meersen in een 
publicatie van de Intercommu
nale DDS in 1970 gerangschikt 
worden bij de « landschappen 
met bijzondere waarde » is de 
heren geen zorg. Voor niemand 
overigens ! Want in dit heerlij
ke Scheldeland liggen nog vuil
nisbelten : één in en van Wet-
teren, één te Uitbergen waar 
Overmere en Uitbergen regel
matig het boeltje opbranden. 
Of er in heel deze « gezonde » 
groenzone ra t ten en ongedierte 
in overvloed zijn... ! 

Zelfs Kalken, dat na stich
ting van een Natuurbescher-
mingscomité eendrachtig zou 
gaan protesteren tegen «vreem
de» vuilnisbelten, heeft zijn 
kwalijke stortplaats, waarvan 
heel wat bewoners van de 
wijk Boombos en Vromond-
straat hinder ondervinden, om 
niet te spreken van landbou
wers, vissers, natuurliefheb
bers, wandelaars en... bomen, 
dieren en planten uit deze 
prachtige omgeving. 

Tegen verdere aftakeling van 
dit natuurgebied protesteerde 
Kalken, onder het oog van de 
TV-kamera, eendrachtig op za
terdag 26 februari : gemeente
mandatarissen naast jonge 
mensen, huismoeders met kin
deren, ouderen, met honderden 

informatie gevraagd 
Mede namens zijn collega's 

Claes en De Facq heeft ons par
lementslid Vik Anciaux (Brus
sel) een brief geschreven naar 
de minister van Nationale Op
voeding (Willy Claes, BSP) om 
hem te vragen zonder verder 
uitstel de « parlementaire 
werkgroep voor het neder-
landstalig onderwijs in Brussel-
hoofdstad » bijeen te roepen. 
Deze werkgroep vergaderde se
dert 8 januari 1970 geregeld en 
besprak o.m. de meest recente 
statistieken van het aantal 
leerlingen in de scholen van de 
19 Brusselse gemeenten. De h. 
Anciaux wil nu de werkgroep 
opnieuw zien bijeenkomen met 
hetzelfde doel. In elk geval 
wenst hij zo spoedig mogelijk 
in het bezit gesteld te worden 
van de meest recente statistie
ken over de onderwijssituatie 
te Brussel. Het is op zijn minst 
eigenaardig dat daarover sinds 
1 september 1971 nog geen of
ficiële gegevens werden bekend 
gemaakt. 

buiten brussel ! 
De Vlaamse bond van de 

ASLK, met 1800 aangesloten le
den, in algemene vergadering 
bijeengekomen op 24 februari 
is ontsteld over het opgeven 
van het decentralisatieprincie-
pe door de Vlaamse parlemen
tairen behorende tot verschil
lende partijen, en dit door de 
voorgenomen vestiging van de 
Cultuurraad te Brussel in een 
Vlaams-vijandige omgeving. 

De Vlaamse bond van de 
ASLK eist met klem dat alle 
Vlaamsbewuste krachten en 
parlementairen zich verenigd 
zouden inzetten voor de vesti
ging van de Cultuurraad bui
ten de hoofdstad. 

mededeling 

Vandaag 4 maart 1972 or
ganiseren het Groot Arbeiders-
komitee en de Vriendenkring 
Zwartberg-Limburg een solida-
riteitsautokaravaan voor de 
stakende arbeiders van Tessen-
derlo en Kwaadmechelen. 

Samenkomst ; om 13u30 aan 
het station van Tessenderlo. 

Vertrek : om om 14u stipt. 
Aankomst en ontbinding . 

Grote Markt in Tessenderlo. 
De inrichtende komitees roe

pen de stakers van Tessenderlo 
en Kwaadmechelen alsook allen 
die bekommerd zijn om het lot 
van deze arbeiders op talrijk 
deel te nemen aan deze mani-
festati*. 

allen evenzeer overtuigd : het 
gaat nu niet verder meer ! Des 
te meer overtuigd toen de 
stoet bij de Kalkense vuilnis
belt zelf ontbonden werd, waar 
bomen verbrand zijn, sloten 
vol rottende vuilnis drijven, 
vuur bestendig smeult en weer 
oplaait, terwijl overal rondom 
de lente in de lucht hangt.. . 

Kalken moet zijn voorlopige 
vuilnisbelt nu konsekwent op
doeken, en vlug een beslissing 
treffen. En de jonge (!) voor-
uitstrevende(?) CVP - burge
meester Monsaert van Sint-
Amandsberg en zijn collega 
van Destelbergen moeten nu 
wel weten : zij willen de mooie 
hoekjes van hun gemeente be
schermen (Destelbergen heeft 
ook meersen, in Destelbergen 
mag men zelfs geen vuurt je 
stoken in zijn tuin !), de Kal-
kenaars willen dat ook ! Onze 
meersen zijn nu al genoeg ge
schonden : eigen vuil, eigen
belang van eigenaars die hun 
meers verhuren als vuilnisbelt, 
gebruiken als opslagplaats voor 
afbraakmaterialen, afstaan aan 
« weekendhuisjestoeristen »... 
Al is de horizon in Kalken nog 
wijd, er is een grens ! Moge 
de Oostvlaamse Bestendige I ^ 
putatie daaraan denken ! An
ders gaat Kalken, eendrachtig, 
nog verder ! Want morgen is 
het te laat ! 

Volksunie - Kalken durft in 
dit verband tot besluit herin
neren aan vijf programmapun
ten voor de Gemeenteraadsver
kiezingen 1970, die nu wellicht 
iedereen in Kalken, op 'n paar 
« belanghebbenden » na, zou 
onderschrijven : 
— bewaren en onderhouden 
van toeristische aantrekkeV-jlt-
heden en landelijk schoon 
— intergemeentelijke aan i k 
i.v.m. het aantrekken van toe
risten naar landschappelijk 
waardevolle gebieden. b.v. 
Scheldemeersen ; 
— vuilnisbelt (stort) moet ver 
dwijnen ; 
— oprichting stimuleren van 
interkommunale voor huisvuil-
verbranding en waterzuive
ring ; 
— strenge maatregelen tegen 
lucht- en waterverontreiniging 

(J.B.) 

de abonnementenslag 

maart moet de doorslag geven ! 

Donderdag 30 maart zullen wij de eindrangschikking 
opstellen van onze abonnementen-werfkampanje 1972. De defi
nitieve « top 20 » publiceren wij dan in ons nummer van 1 april. 
Maart wordt dus de maand van de (grandioze ?) eindspurt. Maart 
moet de doorslag geven ! De score ziet er momenteel lang niet 
slecht uit. In de voorbije paar weken was er weliswaar een lichte 
verslappig waar te nemen, maar we liggen toch nog altijd zo'n 
600 abonnementen vóór op de stand begin maar t vorig jaar. En 
het ziet ernaar uit dat onze topwervers en hun supporters zich 
klaar maken voor een denderende ultieme krachtinspamiing. 
Deze week namelijk mochten wij weer méér dan 200 nieuwe 
abonnees inschrijven, om precies te zijn 216. Laat ons allen sa
men, sympathisanten, leden, kaderleden en mandatarissen op elk 
vlak, in de komende weken nog een extra-inspanning leveren 
zodat wij met Pasen blij kunnen meedelen : wij hebben een 
historisch hoogtepunt bereikt. Let wel, abonnementenwerving 
voor « Wij » is ook na 1 april niet verboden, wel integendeel, want 
pas op 31 december kunnen wij de definitieve balans 1972 opma
ken. Maar als maar t goed wordt, dan wordt het een goed jaar 
voor « Wij ». Dus ! Op beide eerste plaatsen ziet het ernaar uit 
dat in onze « top 20 » de komende weken een felle strijd zal 
ontbranden tussen de « profs » die mikken op een eervolle derde 
plaats. En in de arrondissementenrangschikking zet Leuven alles 
op alles om onbedreigd (door Antwerpen) aan de leiding te 
blijven. Derde staat momenteel Brussel. Dan volgen in deze 
orde : Gent-Eeklo, St. Niklaas, Mechelen, Tongeren-Maaseik, Has
selt, Kortrijk, Aalst, Roeselare-Tielt, Turnhout, Brugge, Oostende-
Veurne-Diksmuide, Dendermonde, leper en Oudenaarde. Voor 
allen geldt het wachtwoord nu : maar t moet de doorslag geven ! 

top 20 
1. JORIS DFPRE (Tervuren) 
2. Jer Vinckx (Erps-Kv\/erps) 
3. Marleen Schouteden (Leuven) 

Mik Babyion (Roeselare) 
5. Piet De Pauw (Vurs te ) 
6. Jozef Labaere (Ko r t r i j k ) 
7. Laurent De Backer (St. Katharina-Lombeek) 
8 A lber t Aendenboom (St. Nik laas) 
9. Edward De Schrijver ( G e n t ) 

10. Jacqueline De Caster (Ledeberg ) 
1 1 . Jos Heylen (Heren thou t ) 
12. Leo Van Hoeylandt (St. Nik laas) 
13. Jaak Gabriels (Bree) 
14. Lode Van Put (Hever lee) 

Jan Verbeke (Mar iake rke ) 
16. Jan Caudron (Aa l s t ) 

Marcel De Boeck ( V i l v o o r d e ) 
18. Mieke Op de Beeck (Kon ingshoo ik t ) 

Georgette De Kegel ( N i n o v e ) 
Evrard Raskin (E igenb i lzen) 

101 
76 
51 
51 
50 
48 
47 
42 
39 
32 
29 
28 
24 
23 
23 
22 
22 
20 
20 
20 
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Een boek dat ieder VU-kaderiid moet lezen 

<( quelle wallonie ? quel socialisme ?» 

In een demokratisch uitgebouwde partij als de Volksunie draagt 
leder kaderlid uiteindelijk een politieke verantwoordelijkheid. 
Tot een politieke houding en gedraging en tot een besluitvorming 
kan men niet komen indien men alleen zichzelf kent en zijn 
eigen doelstellingen koestert. Men moet minstens op de hoogte 
ï i jn van de stellingen van de overzijde — of men die overzijde nu 
of morgen als mogelijke partner of als tegenstrever beschouwt. 

De auteur B/Y van dit werk 
ïs de schuilnaam voor twee 
Waalse vooraanstaanden ; Y = 
Yerna is ook in Vlaams-natio-
nale kring geen onbekende. 

Het werk formuleert de stel
lingen van de Mouvement Po
pulaire Wallon. Het zeer socia
listische MPW is niet te vereen
zelvigen met de politieke parti j 
Rassemblement Wallon (waar 
ook o.m. de christelijke Reno
vation Walonne tosbehoort). 
Zeker niet te vereenzelvigen 
met de parlementaire fraktie 
FDF-RW. Toch komt het ons 
voor dat dit werk grosso modo 
de stellingen van het Rassem
blement Wallon bevat. Als dus
danig is het politiek actueel 
voor ons. 

Wij gaan hier geen samen
vatting trachten te geven van 
het werk en zullen nog minder 
een polemiek aangaan met de 
auteurs. In dit geval zouden 
wij kunnen aanstippen op wel
ke punten vooruitstrevende 
federalisten akkoord gaan met 
B/Y en op weJke punten wij de 
voor ons onaanvaardbare voor
stellen wijten aan onbekend
heid met Vlaanderen en aan 
spijtige misverstanden. Verden

king van bewuste kwade trouw 
willen wij niet uiten ; wij stel
len alleen de ambivalentie vast 
van de Walen wier frankofone 
gevoelens vaak niet stroken 
met hun demokratische over
tuiging. In vele gevallen inter-
perteren zij het vrijheidsbegin-
sel op een individualistisch-li-
berale wijze. 

De lektuur van dit werk we-
ze aanbevolen. Men zal daarbij 
in het achterhoofd houden dat 
de auteurs zich tot een Waals 
publiek richten, deels te Brus
sel woonachtig en dat zij , mis
schien meer dan zij het zelf in
tiem wensen, voor deze menta
liteit wierook willen branden. 
Gevaarlijk voor een mogelijk 
Waals-Vlaamse verstandhou
ding is het, dat de echte Walen 
zich te ver laten meeslepen en 
de geestesgesteltenis van hun 
« achterban i> hen op het beslis
send ogenblik niet meer zou 
toelaten redelijk te zijn. Intus
sen rekenen wij het als een 
plus-punt dat in dit werk iedere 
demagogische toon grotendeels 
vermeden wordt ; hoe «oneens» 
wij het ook mogen zijn steekt 
het werk gunstig af tegen het 
Brussels anti-Vlaamse hetze-
proza. 

Een paar lo?se bemerkingen 
moeten ons uit de pen t.a.v het 
laatste deel « Perspectives poli-
tiques ». 

verfransing door accultu
ratie of door immigratie 

Waar de frankofonen een lans 
breken voor de vrije beslissing 
van inwoners blijken zij er niet 
toe in staat hier het nodige on
derscheid te maken. 

Verfransing door immigratie 
van kapitaalkrachtigen ( pro
bleem randgemeenten) is voor 
ons zonder meer en eens en 
vooral onaanvaardbaar. Dat is 
kolonisatie. Verfransing door 
een reeds oude, een vroegere 
acculturatie, hebben wij spijtig 
genoeg te akteren. De Vlaam
se Beweging heeft het nooit ge-
eist dat men totaal verfranste 
Brusselaars, laat staan ingewe
ken Walen zou dwingen ; zij 
eist wel dat er een einde ge
steld wordt aan de economisch-
sociale druk tot verdere accul
turatie. « Brussel is Vlaamse 
grond » heeft nooit betekend 
dat wij één haar zouden raken 
aan werkelijke Franstaligen ! 

dezelfde belgique onder 
een ander masker 

Het federalisme van de mees
te frankofone Brusselaars is 
een vals federalisme. De Walen 
moeten eens en vooral weten 

dat wij een ondei-scheid maken. 
Er zijn Waalse echte federalis
ten, die zonder anti-Vlaam=e 
bijbedoelingen, voor Wallonië 
de nodige autonomie ope'sen 
om het WaJenland toe te laten 
zijn problemen doelmatig zelf 
op te lossen. Wij willen hen 
daarbij helpen. Er zijn Brussel
se onechte federalisten Het 
zijn degenen die Vlaanderen 
gisteren bestreden onder de 
mom van het unitaire patriot

tisme en het nu doen onder de 
mom van federalisme. Het 
Brusselse establishment mag 
een rood, geel of blauw federa
listisch mombakkes dragen ; 
wij weten wat er achter steekt. 
Of de Walen dat nu prett ig vin
den of niet, het blijft onze ver
domde plicht dit « Belgique », 
deze « slechtste staat der sta
ten » ten gronde te helpen. 

m, van haegendoren, 
senator. 

geen vliegveld te nazareth ! 
Het is voorbijgestreefd enkel en alleen in ekonomische termen en 
termen van onmiddellijke rendabiliteit te denken. Daarom ook 
was de Volksunie bij de jongste verkiezingsstrijd de partij die 
meer dan om het even welke andere partij, aandacht schonk aan 
een verantwoord milieubeheer. Tevens beklemtoonde ze de nood
zakelijkheid van een verdere ekonomische uitbouw van het 
Vlaamse landsgedeelte. Andere partijen hadden ook dergelijke 
punten op hun programma. De ervaring heeft geleerd dat geen 
enkele partij helemaal trouw blijft aan haar kiesbeloften. Laten 
wij dan toch op zijn minst pogen er zo weinig mogelijk van af te 
wijken. 

Er heerst momenteel heel wat 
beroering in de streek van Naza
reth ( Oost-Vlaanderen ) otndat 
Gent zijn wil blijkbaar wil door
drijven en daar een nieuw vlieg
veld aanleggen. Van een onzer 
medestanders ontvingen we over 
deze aangelegenheid volgend 
standpunt. 

waarover gaat het ? 

De inplanting van een sekun-
daire luchthaven ten behoeve van 
de stad Gent te Nazareth. 

het probleem 

Ekonomische ontwikkeling ener
zijds, schending van ons natuur
patrimonium anderzijds. Zo doet 
het probleem zich voor, uiterlijk 
altans. De VU wordt in twee van 
haar programmapunten aange
sproken. 

De voorstanders van het vlieg
veld schermen met ekonomische 
motieven : 
— tewerkstelling van de plaatse
lijke bevolking ; 
— een magneet voor industrieën ; 
— de absolute noodzaak van een 
sekundaire luchthaven voor Gent, 
wil die stad een snelle en besten-

^ dige ekonomische groei kennen. 
De tegenstanders schermen... 

neen niet met haasje weg en vo
geltje dood. Zij beweren met 
klem dat een luchthaven te Na
zareth niet meer en niet minder 
dan de aftakeling van de streek 
inhoudt. Hoe verantwoorden zij 
zich ? 
— De tewerkstelling van de plaat
selijke bevolking is te verwaarlo
zen. (Op het vliegveld van Deur-
ne werken.. . 8 arbeiders. Hetzelf
de voor St. Denijs : 8 mensen hou
den de hele zaak open. 
— Industrieën schuwen de nabij
heid van een luchthaven (lawaai, 
vuil, ontvolkte streek) 
— Indien Gent toch een sekun

daire luchthaven zou nodig heb
ben — iets waarvan alleen de bur
gemeester van Gent overtuigd is 
evenals de eigenaars van het 
vliegveld van St.-Denijs en een 
handje vol (liberale) industriëlen 
en (franstalige) eigenaars van 
sportvliegtuigen — dan vragen ze 
zich af waarom er geen gebruik 
gemaakt wordt van reeds bestaan
de infrastrukturen of gronden 
(Ursel en Oostakker) waar de no
dige miljoenen al geïnvesteerd 
zijn. 
— Nazareth en omgeving (De P m 
te, Eke, Astene, Deurle, St.-Mar-
tens-Latem) kent een sterke de
mografische groei. Een gezonde, 
gunstige en aangename ligging 
trekt veel jonge gezinnen aan die 
de stad vluchten. Een luchthaven 
past niet in een woonzone. Die 
wordt erdoor vernietigd. 
— het gewestplan voorziet terecht 
geen luchthaven in deze streek. 
Van een kleine burger wordt ge-
eist dat hij zich houdt aan de wet
ten. En van de grote burger ? En 
van bepaalde instellingen en in-
tanties ? 
Daarom is ook ons s tandpunt 
geen luchthaven te Nazareth. 

Waarom ? : Twee dorpskernen 
zouden voor altijd en dit tiental
len keren per dag ^ekonfronteerd 
worden met lawaai, luchtvervui
ling en gevaar. Indien het niet 
tientallen keren per dag gebeurt 
is het vliegveld toch niet leefbaar! 
— Een beschermd landbouwge
bied met rendabele landbouwbe 
drijven zou voor immer verloren 
gaan. Door de E3 werd al voldoen
de landbouwgrond opgeslokt ! 
— het natuurlijk evenwicht van 
de streek zou grondig gestoord 
worden. 
— De plaatselijke bevolking zou 
alle nadelen dragen. Alle bewo
ners van die streek kunnen er 
maar bij verliezen. 
— Het ekonomisch nut en de ab
solute noodzakelijkheid van een 
sekundaire luchthaven te Naza
reth is helemaal niet bewezen, 
nergens en door niemand, of is 
op zijn minst zeer twijfelachtig. 
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senaat 
taalgebruik 
iti gemeenteraden 

Er ontspon zich dinsdag in de 
Senaat een tamelijk lang debat 
bij de inoverbewegingneming 
van een wetsvoorstel van sena
to r Jorissen over het taalge
bruik in de gemeente-, de fede
rat ie- en agglomeratieraden. 
De heer Jorissen verdedigde 
daarbi j de stelling, dat dit voor
stel gedeeltelijk onder de be
voegdheid van de Kul tuurra-
den valt en gedeeltelijk onder 
de kommissie van Justi t ie. Hij 
werd daar in gesteund door 
diverse woordvoerders van an
dere frakties. Voorzitter Slruye 
wou het voorstel eerst naa r 
laatsgenoemde kommissie ver-
Wijzen. Er was op zeker ogen
blik zelfs sprake er de Raad 
van State bij te betrekken. Een 
en ander bewees dat de unitai
r e instellingen zoveel mogelijk 
macht wensen te behouden en 
anderdeels welk onnauwkeurig 
werk de vorige regering Eys-
kens (en haar meerderheid) 
heeft geleverd met de grond
wetsherziening. Uiteindelijk 
werd het voorstel Jorissen naar 
4e senaatskommissie van Just i
t ie verwezen. 

ongelijke 
behandeling 

In een herhaaldelijk onder
broken interpellatie (wat be
wijst dat sommige passussen 

roos raakten) stelde senator 
Jorissen de ongelijke behande
ling van Vlaamse investeei--
ders tegenover buitenlandse op 
het nationaal industrieterrein 
te Heist-op-den-Berg aan de 
kaak. Ook hekelde hij de zeer 
gebrekkige infrastruktuur van 
dit terrein, o.m. als gevolg van 
onenigheid tussen de diverse 
overheidsinstanties. De geïnter
pelleerde s t a a t s sekretaris 
D'Hoore bestreed deze stellin
gen doch werd door senator Jo
rissen herhaaldelijk terecht 
gewezen. 

in opdracht van 
de stakers 

Senator S i e g e r s ontpopte 
zich in het debat na zijn inter
pellatie over het sociaal kon-
flikt te Tessenderlo en over het 
optreden van de rijkswacht al
daar als een zeer vinnig de
bater, die werkelijk niet naar 
zijn woorden moet zoeken. 
Vooraf verantwoordde hij zijn 
interpellatie (na deze over het 
zelfde onderwerp in de Ka
mer) door te verwijzen naar de 
stakers, die hem daartoe op
dracht hadden gegeven. Sena
tor Siegers ontleedde het kon-
flikt, viel scherp uit tegen de 
rijkswacht, wegens haar bruta
le optreden^ en veroordeelde 
het immobilisme van de minis
ters van Arbeid en van Sociale 
Voorzorg, die na zes weken sta
king nog steeds geen bemidde
lingspoging ondernamen. 

Minister Majors repliek was 
zeer zwak, deze van Van Els-
lande was een ontkenning, als 
zou hij de rijkswacht opdracht 
tot hard optreden gegeven heb
ben. Uiteindelijk is weer nie
mand verantwoordelijk voor 
het « beestachtig optreden te 
Tessenderlo ». 

geen 
haven-chauvinisme 

Kamerlid Hugo Schiltz haak
te in op de interpellatie W. De 
Clercq over « de ontstellende 
publikatie van gegevens in ver
band met de havenpolitiek », 
Hij verklaarde verbijsterd te 
zijn over de lichtzinnigheid 
waarmee een maandblad een 
dossier over de Belgische ha-
venkwestie had gepubliceerd 
en meende dat het havenbeleid 
niet mag gemanipuleerd wor
den, ook niet door professoren 
die hun technische wetenschap 
ten dienste stellen van kapi
taalkrachtige instellingen. Be
sluitend zei hij met klem dat er 
een einde moet komen aan het 
chauvinisme, gekweekt in di
verse steden en ock aan de on
zalige kompensatietheorie : 
« Wij zijn inderdaad niet be
reid dubbel te betalen voor 
noodzakelijke investeringen in 
onze haven » aldus mr. Schiltz. 

landschapbescherming 

Kamerlid Kuijpers interpel-
leerde de ministers van Neder
landse Kuituur en van Openba
re Werken over « het beschut
ten van het landschap Kesselse 
bergen en omgeving » en moest 
inleidend hun afwezigheid be
treuren. Minister Breyne ver
ving zijn afwezige collega's. 
Het gaat hier om een kwestie 
die meer dan lokaal belang 
heeft en in feite een test kan 
zijn. Zo pleitte de interpellant 
voor het vei'bieden van moto
cross-wedstrijden, die het 
landschap — waar het nog on
gerept is — verknoeien terwijl 
er ook aan jeugdzorg dient ge
dacht zoals bvb door het op
trekken van een jeugdtehuis te 
Kessel-lo. Anderzijds dienen 
aan gang zijnde bouwwerken 
op de Kesselse bergen opge
schort te woi'den. Minister 
Breyne deelde mede dat de 
Kesselse bergen in het gewest
plan volledig als natuurgebied 
zijn bestemd en in hun natuur
lijke toestand zullen behouden 
blijven. Voor het overige ver
wees hij naar minister Van Me-
chelen. 

kultuurpakt : een hypocrisie ! 

De rustige, zakehjke maar pertinente interpellatie van 
partijvoorzitter mr. F. Van der Eist, over « de diskri-
mmat ie van de Volksunie bij de samenstelling van de 
raad van beheer van de rijksuniversiteit te Gent » had 
een bewogen epiloog. In het daarop volgend debat kruiste 
rnr. Van der Eist, samen met zijn collega's Schiltz. Mat-
theyssens en Baert de degen met de jonge socialistische 
minister van Nationale Opvoeding, Claes. 

Zowel in de beheerraad van de rijksuniversiteit te 
Gent als m deze van de RUCA (Antwerpen) werd de 
Volksunie bij benoemingen voorbij gegaan, aldus inlei
dend mr. Van der Eist. De raden tellen eenendertig le
den, waarvan sommigen niet op hun taak voorbereid 
zijn. De interpellant noemde trouwens deze beheerraden 
wangedrochten. Van minister Vermeylen kreeg de VU 
vorig jaar het verzoek om de kandidaten van de VU 
voor beide beheerraden aan te duiden wat in januari jl 
gebeurde. Hoewel de VU de derde sterkste partij is in 
Vlaanderen negeerde de minister de VU-kandidaten, een 
diskriminatie die ook in andere sektoren gebeurde, ter
wijl de PVV werd bevoordeeld. « Dit is des te erger
lijker daar dit gebeurt op een ogenblik waarop een kul
tuurpakt ondertekend wordt, volgens hetwelk de min
derheidsgroepen ook aan hun trekken komen ». Spreker 
verwees naar par. 17 van dit pakt en naar de wet op 
de universiteiten, die zeer duidelijk bepaalt dat de ver
deling der mandaten in de raad van beheer gebeurt vol
gens de partij-politieke verhoudingen. De minister han
delde diskriminerend, flagrant in strijd met het kultuur
pakt en « we staan voor het paradoksale feit dat de 
PVV vertegenwoordigd is terwijl de VU genegeerd 
wordt ». Tot besluit kondigde de interpellant aan, dat 
hij bij de door het kul tuurpakt t voorziene bevoegde kom
missie tegen deze praktijken klacht zou indienen. 

Het FDF-RW-lid Gol uitte een zelfde protest met be
trekking tot de universiteit te Luik, waar het RW even
eens werd geweerd. Deze interpellant zei nog dat de 
minister een zeer slechte start heeft genomen. 

Het antwoord van de minister was allerminst stevig 
en herhaaldelijk werd hij door VU-onderbrekers terecht 
gewezen. In zijn repliek stelde mr. Van der Eist vast 
dat de minister zich aan de aangeklaagde onverdedig
bare toestand vastklampt i.p.v. zijn fout te erkennen 
Sprekend over dit kul tuurpakt besloot de interpellant : 

« Wij stonden wantrouwig: tegenover het kultuurpakt. 
Met reden zoals blijkt, want het RW die het kultuurpakt 
wel ondertekende werd ook in Wallonië gediskrimineerd, 
We hebben hier te maken met veel hypocrisie. De minis
ter die zijn handtekening plaatst onder het pakt is de 
eerste om het met de voeten te treden ». 

pensioenen 

Senator Jorissen greep de 
kans, hem geboden in het de
bat over het wetsontwerp tot 
verhoging der werknemerspen
sioenen, om een lans te breken 
voor de aanpassing van het 
pensioen der zelfstandigen, ge
legenheid die de regering niet 
te baat heeft genomen. Voor de 
verkiezingen beloofde de eer
ste minister iets te zullen doen 
voor de « vergeten bevolkings
groepen ». Het thans ingedien
de ontwerp heeft deze belofte 
vergeten, want ook de pensioen-
lozen komen niet aan hun trek

ken. Wat de interpellant toe
liet, vast te stellen dat er van 
een echte sociale politiek nog 
steeds geen sprake is. 

voer 

Ook in de Senaat verzette de 
VU zich bij monde van sena
tor Jorissen — via indiening 
van een amendement — tegen 
de herneming van het wetsont
werp Dehousse (speciaal sta
tuut Voerstreek) dat was ko
men te vervallen door de parle-
mentsontbinding van vorig 
jaar. 

het bleef « neen » 

Vorige week weigerde de Volksunie het door de regeringspar
ti jen uitgeknobbelde « cul tuurpakt » te ondertekenen. In een pers
mededeling zette de part i j haar motieven als volgt uiteen : 

« Het Par t i jbestuur van de Volksunie en de Bureaus van de 
Volksunie-frakties van Kamer, Senaat en Cultuurraad 

— hebben kennis srenomen van de uitnodiging van de eerste-mi-
nister om tot het zgn. Cul tuurpakt toe te t reden ; 

— stellen vast dat opnieuw als voorafgaande voorwaarde wordt 
gesteld, de ondertekening van het voor-akkoord, dat buiten de 
Volksunie om uitsluitend tussen de traditionele parti jen werd 
gemarchandeerd ; 

— verwijzen naar de brief die daaromtrent door de voorzitter 
van de part i j aan de eerste-mlnister werd gestuurd op 27 sep
tember 1971 en de daarin vermelde redenen, onder meer : 

1. dat de Volksunie, die het eerst de idee van een Cultuurpakt 
heeft vooropgesteld, van mening is dat zulk Pak t binnen de 
eigen cultuurgemeenschap en dus binnen de Cultuurraad 
dient te worden gesloten ; 

8. dat een Cultuurpakt geen unitaire bevoogding van de cul-
tuurautonomie mag meebrengen, wat het gewraakte voor
akkoord juist wel d o e t ; 

3. dat hetzelfde voor-akkoord, en trouwens ook het ontwerp 
van Cultuurpakt , leidt tot politisering van de ganse culturele 
sektor ; 

4. dat de Volksunie, die steeds zelf gediscrimineerd werd, zich 
als pluralistische part i j borg stelt tegenover alle opiniegroe-
pen in Vlaanderen, dat zij in Vlaanderen geen enkele discri
minat ie zal dulden ; 

• - De Volksunie stelt vast dat de situatie sindsdien niet is veran
derd, en dat integendeel de regering en de regeringsparti jen 
bij de benoeming van de leden van de Raden van Beheer van 
de rijksuniversiteiten te Gent en te Antwerpen in strijd met 
de waarborgen voorgesteld In het Cultuurpakt . de Volksunie 
»ls derde belangrijkste part i j in het Vlaamse land volledig 
hebben uitgesloten, en uitsluitend vertegenwoordigers van de 
CVP, BSP en PVV hebben benoemd, wat een flagrante discri
minatie inhoudt en niet van aard is vertrouwen in te boezemen 
in de oprechtheid van de ondertekenaars van dat Cul tuurpakt ; 

«— De Volksunie-fractie In de Cul tuurraad zal aangepaste voor
stellen van decreet indienen, s t rekkende tot het voorkomen 
van elke discriminatie en tevens tot de verwezenlijking van 
een ru ime inspraak van de betrokken culturele werken inzake 
planning, democratisering en vernieuwing van het cultuurbe
leid ». 

OP 
KAMERTEMPERATUUR 

Soms denk je : de Kamer is 
niet meer gelijk weleer. Maar 
vorige week donderdag was het 
weer even zoals in de goede 
oude tijd. De gehele elektro
nische stemapparatuur stemde 
tegen, of beter, onthield zich, 
zodat hij naamafroeping moest 
gestemd loorden. Heel even 
had het er weer de schijn van 
dat het parlement in zijn oude 
funktie ivas hersteld. Iedereen 
mocht weer zijn naam horen 
uitspreken. En daarvooi- zijn de 
meesten toch hier. Ook sprak 
vrijwel iedereen duidelijke 
taal : ja of neen. En dat ge
beurt hier zelden. 

major-temperatuur 

Gelukkig wordt de tempera
tuur in de Kamer niet bepaald 
door de temperatuur die de 
heer minister Major schijnt te 
bereiken wanneer hij er wordt 
op gewezen dat er iets schort 
aan zijn statuut van sociaal 
voorvechter. Het is voor de op
positie een koud kunstje om, de 
heer Major op temperatuur te 
brengen. De barrikadevechter 
van weleer blijkt immers nog 
steeds in genendele te beseffen 
dat hij thans aan de andere 
kant van de barrikade is te
rechtgekomen. Hij begrijpt der
halve nog steeds niet dat er 
kan gelachen worden wanneer 
hij, de rijkswacht, het leger en 
zijn eigen departement inroe
pend om de arbeiders te be
teugelen, zich steeds meer wil 
doen voorkomen als een mar

telaar in de strijd tegen het in
ternationale kapitalisme. Daar 
word je wel rood van. Ik be
doel : daar moet de bloeddruk 
wel van stijgen. 

koloniale 
gangstertjes 

De jongetjes van het FDF 
lijken soms echt koloniale 
gangstertjes. Zo is het al moei
lijk om de leider van de bende 
te ontdekken. En in de maffia 
hoort dat ook zo. Wat echter 
niet oaopgemerkt kan blijven 
is wie eigenlijk de verstandig
ste is. En dat is ongetivijfeld de 
heer Clerfayt. Het zou oiieri-
gens niemand verwonderen zo 
de heer Clerfayt een oud-kolo-
niaal was. Daar loijst o.m. zijn 
houding ten opzichte van de 
Vlamingen in de Brusselse 
randgemeenten — die hij blijk
baar als negers beschoitwd — 
al zeer duidelijk op. Maar de 
man moet toch wel zeer ver
standig loezen. Met een ver
bluffend brio weet hij overal 
raad op, interpelleert overal 
over en toont zich een lüonder-
baarlijk genie zowel op ekono-
misch, financieel, sociaal, kolo
niaal, wetenschappelijk en po
litiek gebied als op het terrein 
van de onttüikkelingshulp, taal
wetgeving, enz. Kortom, de tijd 
is gekomen om een supermi
nister voor Alle Zaken te be
noemen. Temeer daar de heer 
Clerfayt « houdt van de Vlaam-
sche Tael ». (Zoals allicht van 
het Kiswahili ?) 

de filosoof van 
't sashuis 

Veel minder begaafd is de 
minister van Onderwijs, de h. 
Claes. gebleken. Deze week ge

droeg deze brave Limburger 
zich afwisselend als meester-
van-het-eerste-studiejaar (wat 
niet erg is als je maar niet toe
vallig als minister voor de Ka
mer staat) en als profeet. Niet 
minder dan 16 keer in één toe
spraak richtte de heer Claes 
zich im.mers met de profetische 
aanhef « Ik zeg U » tot de he
ren volksvertegenwoordigers. 
Daartegen verzinkt de heer 
Olaerts — ook al 'n Limbur
ger — met de bijbelse uitdruk
king « aldws is het geschied » 
(slechts 1 keer) gewoon in het 
niet. Het zal dits wel niemand 
verwonderen dat m,inister 
Claes verklaarde dat hij in de 
beheerraad van de rijksuniver
siteit te Gent de VU uitgeslo
ten heeft, aangezien hij voor
taan alleen nog « filosofische » 
benoemingen loil doen. Iets 
waar zelfs Clerfayt nog niet 
aan gedacht heeft. Overigens 
is het uiteraard zeer gemakke
lijk te verklaren, waarom de 
PVV wel, en de VU niet ver
tegenwoordigd iverd. Of de fi
losoof van 't sashuis. 

op nul 

Tot slot nog een uitschieter-
tje van de heer Harmegnies, 
die met ontwikkelingshulp is 
belast. Niet alleen beweerde 
deze — die terzake algemeen 
onbekwaam wordt geacht — 
dat ontwikkelingshulp zeer 
goed op •^n plaats is bij Bui
tenlandse Zaken (kwestie van 
de kolonialistische uitbuiting 
te bestendigen) maar hij meen
de zich bovendien cynisch te 
moeten beroepen op zijn erva
ring. Het werd toen even stil 
in de kamer. De temperatuur 
viel onder nul. 

jan delien 
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brussel-ninove : een dode per week 

(m.v.l.) De gemeente Schepdaal is met alleen bekend om zijn 
tramm,useum m,aar sinds een aantal maanden om zijn « doden
weg ». De rijksweg nr 9 eist gemiddeld per week zijn dode. De 
zopas van vier rijstroken voorziene weg van Brussel naar Ninove 
he'eft slechts enkele verkeerssignalen, is niet voorzien van de 
nodige zeebrapaden, de vernieuwde weg komt bovendien als het 
ware tot tegen de drempel van de huizen. Kinderen naar en van 
de school, mensen naar hun werk, druk bezette autobussen, land
bouwers met hun vee, het moet allemaal over en langs deze Weg 
die Schepaaal en heelwat andere gemeenten middendoor snijdt. 
In december van verleden jaar vielen m tien dagen tien slacht
offers waaronder drie kinderen uit hetzelfde gezin. Protest is nu 
losgebroken je kayi het merken aan de tientallen zwarte vlaggen 
die de weg « sieren ». De kern van het protest ligt te Schepdaal. 
Wij gingen er even praten met de burgemeester van de gemeente, 
dokter Jef Valkeniers. 

« Er is al heelwat gedaan, 
zegt de burgemeester, ook door 
mijn voorganger. Zo werden 
reeds in 1969 brieven geschre
ven voor een betere verlichting 
en een rood-groen signalisatie 
aan het stationnetje m Schep
daal. In het antwoord stond dat 
men « de zaak zou onderzoeken 
en dat met de nodige spoed 
naar een bevredigende rege-
hng zou gestreefd worden ». In 
1971 hebben we de aanvraag 
herhaald. Een identiek gesten-
cilleerd briefje, waarvan enkel 
de datum anders was, werd ons 
toegestuurd ». 

Nu vorige week zaterdag het 

zoveelste slachtoffer van deze 
dodenweg, een zestienjarige 
jongen uit Wambeek, begraven 
werd is de maat overgelopen. 
Brussel-Nmove hangt ter hoog
te van Schepdaal vol met zwar
te vlaggen en opschriften. Het 
protest kreeg vorm, ministeries 
werden met vragen en verzoe
ken bestookt Openbare Wer
ken stuurt verder mhoudsloze 
gestencilleerde brieven maar 
zwijgt als de dood. Volksge
zondheid en Verkeerswezen 
lieten weten dat zoiets niet on
der hun bevoegdheid valt. 

Onlangs nog was de gemeen
te Schepdaal van plan op eigen 

houtje verwittigingslichten te 
plaatsen maar vanuit Brussel 
kwam de verzekering dat het 
ministerie reeds een bedrag 
voorzien had maar het bleef 
bij beloften. De gemeente liet 
zelf aanduidingen aanbrengen 
voor het verkeer naar de zij
straten. 
Burgemeester Valkeniers heeft 
nu voor 13 maart al de burge
meesters van de gemeenten 
langs deze weg samengeroepen, 
ledere gemeente zal daar met 
konkrete voorstellen voor de 
dag komen en een delegatie 
van burgemeesters en leden 
van het aktiekomitee zal afge
vaardigd worden om met de 
betrokken minister te gaan pra
ten. 

De zwarte vlaggen blijven 
hangen te Schepdaal tot maat
regelen zullen zijn genomen. 
Het gerechtvaardigd protest 
van de bewoners van Dilbeek 
tot Ninove moet gunstige re
sultaten opleveren, afdoende 
maatregelen dringen zich ten 
zeerste op. Is het nu echt nodig 
dat slachtoffers moeten vallen 
eer ministeriele ogen open
gaan ? 

Met Herman van Veen zou
den we kunnen zeggen « Mi
nisters moeten braille leren 
want ze zijn al jaren « blind » ! 

bruxelles... 

De grauwe mist die vorige zaterdag over Tet,-
senderlo hing zette geen domper op de geestdiift 
van de meer dan duizend stakers die betoogden 
voor 10 fr. uurloonverhoging, wat hen door de 
direktie van de chemische bedrijven halsstarrig 
geioeigerd wordt. 

Toen de betogers voorbii de bakkerswmkel 
van burgemeester Persoons stapten die kort 
voordien de stakers misprijzend « karrekens-
volk » had genoemd, werd een gesneden brood 
de lucht ingeworpen en weerklonk « ratten-
brood, varkensbrood » Ook een oude kiesaffich'e 
« stem Persoons » moest eraan geloven. Meteen 
hing er elektriciteit in de lucht, een paar wegge
lopen werkwilligen dankten het aan hun grote., 
herdershond dat ze geen pak slaag kregen. Aan 
de fabriek zelf slaagden de organisatoren er 
slechts met de grootste moeite in, een bestor
ming te voorkomen, afgezien van drie jonge 
vrouwen die dan toch eens hun hart luchtten 

tegenover de rijkswacht Met een meeting be
sloot d'eze geestdriftige betoging, waaraan van 
parlementaire zijde slechts de VU-parlements-
leden Olaerts en Siegers deelnamen. 

Uit gesprekken die we naderhand met stakers 
en een rijkswachter hadden blijkt dat de stakers 
hun vertrouwen in de vakbonden aan het ver
liezen zijn (ze praten t)e veel en doen te wei
nig) waardoor ze dreigen de leiding van de sta
king te verliezen. Een rijkswachter ontkende, 
dat de rijkswacht in dienst van de direktie 
staat, verwees naar « bevelen van hogerhand » 
doch bleef het antwoord schuldig op de vraag : 
wie IS dat hogerhand ? .'... 

Hoe dan ook : de arbeiderssolidariteit te Tes-
^nderlo is zeer stevig, de afkeer voor de « rat
ten » groeit (er staat hen blijkbaar een kwade 
toekomst te wachten), de wil tot doorzetten 
blijft « lang en hard ». 

•A Een burgemeester gaat er prat op dat er in zijn ge
meente weinig Vlamingen wonen en noemt daarom zijn 
gemeente l'oasis francophone. De kuituur verdort in de 
nabijheid van plompe Vlamingen ; ze bloeit open in de 
verfijnde Franstalige oase van Eisene. 

•k We herinneren ons het oorverdovend gejouw toen de 
rektor in de aula van de Brusselse universiteit Neder
lands sprak. 

-k We herinneren ons het protest tijdens de Koningin 
Elisabethwedstrijden toen de mededelingen in het Neder
lands werden vertaald. 

•k We herinneren ons dat tijdens Vlaamse betogingen er 
Brusselse tegenbetogers waren met spandoeken « boere-
b'eesten, keer terug naar uw dorp ». 

* Tijdens een vergadering van 1.200 ETRlMO-kopers 
om hun rechten te verdedigen sprak de voorzitter de 
vergadering in het Nederlands toe : gemompel en ge
roep, een FDF-aanhanger rtep ; « on n'a pas vóté FDF 
pour rien » (Standaard 23 10.1970). 

-k Een Antwerpenaar die in Brussel ging wonen liet zijn 
zoontje in een gem'eentelijke school inschrijven. De vader 
betwijfelde of de jongen voldoende Frans kende om met 
vrucht de lessen te volgen. De direkteur antwoordde : 
« ne vous préoccupez pas de ga, monsieur, dans un an on 
n'entendra plus qu'il est Flamand ». 

* Onbeschoftheden zijn getolereerd en zelfs gewaar
deerd als ze Vegen Vlamingen gericht zijn. Toen aan 
jonge afgestudeerde verpleegsters in het gemeentelijk 
ziekenhuis van Eisene diploma's werden uitgereikt, werd 
het meisje dat de prijs voor Nederlands behaalde uitge
jouwd (Aelvoet, 150 jaar verfransing, blz. 54). 

•k Tijdens de uitzending Francophonissime op de RTB 
werd d<e vraag gesteld : nommez un Beige qui ne parle 
pas franqais. De genaamde Valton antwoordde : un ane 
(« La Libre Belgique » 31.8.1970). 

•k Enkele jaren geleden stelde een parlementslid de 
vraag hoeveel Franse, Engelse, Duitse en Nederlandse 
liedjes er door de RTB werden uitgezonden. Honderden 
Fran^ en Engelse liedjes, 8 Duitse maar geen enkel 
Nederlands. Als de erfvijand nog 8 liedjes krijgt, dan 
moet je niet vragen hoe onbeduidend en flauw ze de 
Nederlandse zang dan loel vinden. Om zo radikaal elk 
Nederlands lied te weren moeten de programmatars er 
vast van overtuigd zijn dat die liederen in hoge mate hij 
het publiek ongewenst zijn. 

•k Er zijn nog altijd V*eel Walen en Brusselaars die het 
Nederlands voor een dialecte ridicule houden (Figaro 
Littéraire 2 2.1968). 

-k Hoe de Brusselaars de Vlamingen minachten blijkt 
o.m. uit de moppen die ze op de kap van de Vlamingen 
vertellen. Ze zijn helemaal niet geestig. Het zal nog wel 
een poosje duren eer de Brusselse nabootsers dte Parijse 
esprit geassimileerd zullen hebben. 
Coinment fait-on Ie meilleur fumier ? Une couche de 
paille, une couche de flamands, une couche de paille etc... 
Quelle est la solution du prohlème linguistique ? Faire 
monter Ie niveau de la mer de deux metres. 

•k In januari 1971 werd er in Brussel in de « Vaudeville » 
een revue opgevoerd, waarin o.m. volgende opmerking 
voorkwam : on peut être Flamand sans être un imbecile 
f« La Libre Belgique » 7.1.1971). 

k Voor de verkiezingen van 1964 werden er door het 
FDF affiches aangeplakt waarop in grote gotische let
ters gedrukt stond Brussel Vlaams, QÜ jamais. De hedo'e-
ling was voor iedereen duidelijk. Men liet verstaan dat 
de Vlamingen tijdens de laatste wereldoorlog druk ge-
kollaboreerd hadden. Dergelijke kiespropaganda is oneer
lijk, omdat iedereen weet dat er OVERAL in België druk 
werd gekollaboreerd. Een groter aantal politiek<e kolla-
borateurs in Vlaanderen, werd in Wallonië en Brussel 
ruimschoots gekompenseerd door een groter aantal eko-
nomische kollaborateurs en verklikkers. Alles is toege
laten als men de Vlamingen wil treffen. 

-k Een meisje van 14 jaar van Vlaamse ouders, maar in 
een Franstalige school onderwezen, verklaarde tijdens 
een gerechtelijk verhoor dat haar vader un imbecile was 
en gaf daarvoor als doorslaggevende reden op qu'il ne 
connaissait même pas Ie FranQais (Van Cauwelaert, 
Taalvrijheid, blz. 166). 

'k Een ander kind stelde haar moeder voor aan haar 
vriendinnetjes als de dienstmeid omdat ze Vlaams tegen 
haar sprak (Van Cauwelaert, Taalvrijheid, blz. 166). 

•k Op 26 november 1970 schreef het gemeentebestuur 
van Klemskerke uiteraard in het Nederlands, een hoofs 
briefje naar een gewezen inwoonster die naar Brussel 
verhuisd was m.b.t. het niet schrappen van betrokkene 
uit het bevolkingsregister. De aangeschreven dame stuur
de een brief terug met een Franstalig kommientaar : 
Brussel Frans, Vlaamse zwijnen, wees beleefd en spreek 
de taal van uw meesters. 

•k Deze lijst kan aangevuld worden naar believen met 
grote en kleine gebeurtenissen in het leven van e>en 
Vlaamse Brusselaar. 

N.B. (ontleend hij Dirk Wilmurs in zijn hoek Diagnose 
Brussel). 
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hoeveel Vlamingen te brussel ? 
Voor een paar jaar hebben wij ons in deze kolommen vrolijk gemaakt over 

een taa lkaar t van Brussel en omstreken, welke door ene Rigot was opgemaakt 
te r intentie van het «Bloc de la l iberté l inguistique », en die wij om haar fantas
tisch karakter « de kaar t van de frankofolie » hebben genoemd. Voor elk van de 
gemeenten van en rond de Brusselse agglomeratie was op die kaar t het vermeen
de aantal frankofonen vermeld. Voor de agglomeratie in haar geheel was dat 90%, 
zodat er nog amper 10% voor de Vlamingen overbleef (dus minder dan 100.000 
man) . Volgens andere, meer gematigde (?) frankofone ramingen en uitspraken, 
wordt het aantal Vlamingen in de hoofdstad op nagenoeg 15% geschat. Wij zeg
gen wel « ramingen », want de frankonen beroepen zich daarbij op enkele voor 
hun doel zorgvuldig gekozen gegevens, zoals de taal van nieuwe identiteitskaar
ten, rijbewijzen, belastingsformulieren, de taalkeuze der dienstplichtige soldaten 
en nog tal van dokumenten voor het bekomen waarvan de meeste kleine mensen 
Bich door eigenbelang laten leiden of onder zware druk komen te staan. Wie niet 
t e Brussel woont of er niet heeft gewoond, heeft er geen flauw idee van hoe de 
meest geraffineerde middelen worden toegepast om aanvragen, aangiften of ver
klaringen in het Frans te doen indienen, en hoe weinig de desbetreffende statis
t ieken aan de werkelijkheid beantwoorden. 

Met betrekking tot het aantal Vlamin
gen te Brussel beschikken wij over en
kele cijfers van ramingen en opiniepei
lingen, zoals die van senator Lindemans: 
50 % ; het verslag Kint : tussen 26,7 % 
en 31,7 % ; de raming Kluft-Vander-
vorst : 27 % Brusselaars met Nederlands 
als moedertaal : he t UNIOP-onderzoek : 
53,6 % van de ondervraagden verklaar
den vlot Frans en Vlaams te spreken, 
9,2 % enkel Vlaams en 37,2 % enkel 
Frans . Zoals men ziet lopen deze cijfers 
s terk uiteen. 

Vóór enkele jaren verklaarden de lei
ders van de « Ligue Walonne de l'agglo-
mération bruxelloise » in een brief aan 
de Waalse en frankofone ministers 
« zich er van bewust te zijn te spreken 
uit naam van de 400.000 Walen van de 
agglomeratie ». Onze Walen kennende 
mogen wij zeggen dat daarbij wel « eni
ge overdrijving » te pas gekomen is, en 
dat 300.000 wel ruim voldoende zal zijn ; 
maar anderzijds kan daaruit worden af
geleid dat de overige Brusselaars dan 
normaal van Vlaamse komaf moeten 
zijn, want voor een Waal is het zó dat 
wie geen Waal is, een Vlaming blijft, 
hoe frankofoon hij zich ook moge aan
stellen. Het bepalen van het aantal van 
deze verfranste Vlamingen is ui teraard 
een moeilijke zaak. 

Bij onstentenis van een werkelijk we
tenschappelijk onderzoek, zoals bv. een 
telling op grond van de taaistreek van 
herkomst, en tegenover de al te belache
lijke cijfers van de frankofone wensdro
men, hebben wij gepoogd aan de hand 
van de uitslagen van de agglomeratie
verkiezingen te Brussel de getalsterkte 
van de Vlaamse gemeenschap te Brussel 
te berekenen. Wie dagelijks te Brussel 
« onder de mensen komt » weet maar al 
te best dat er daar meer dan 10 % of 
J5 % Vlamingen zijn die ons door de 
frankofone propaganda worden toege
meten. De meeste Vlamingen te Brussel 
gaan dagelijks gebukt onder de heer-
iersmental i tei t van hefr frankofone «her
renvolk » dat minachtend neerziet op 
•wie in hun omgeving de taal der mees-
fers moeten spreken, en pas na hun dag
taak, in het gezin of in de vriendenkring 
voelen zij zich bevrijd van de frankofo
ne druk die d« ganse dag op hen heeft 
gewogen, en waaraan zij zich om de bro-

of om hun bevorderingskansen niet 
gevaar tebrengen, hebben moeten on-

erwerpen. Maar in de veilige beschut-
3ng van het stemhokje kon de Brusselse 
"laming weer zich zelf zijn, kon hij vrij 

zijn Vlaamse har t laten spreken en 
ui t ing geven aan zijn opgekropte wrok ; 
bi j elke verkiezing ontdekte Vlaanderen 
tot zijn verbazing en vreugde dat er te 
Brussel iedermaal duizenden Vlaamse 
s temmen bijkwamen, en werd het steeds 
duidelijker dat het frankofone gezwam 
over 10 of 15 % Vlamingen gewoon leu-

f ^n en bedrog is. Eén bewijs maar : te 
Isene zouden er maar 3 % Vlamingen 

zijn, dit maakt dus 1.500 op de 50.000 
geldige s temmen ; welnu de Volksunie 
alleen heeft daar 1.924 stemmen behaald, 
meer dus dan er Vlamingen zijn ! 

bewijs uit het ongerijmde 

Volgens de kaart van de frankofolie 
zouden e r in geheel Brussel maar 10 % 
Vlamingen wonen. Vermits de Volks
unie daar 6 % van de stemmen heeft 
bekomen, kan het niet anders of op elke 
100 Vlaamse kiezers te Brussel moeten 
er 60 VU hebben gestemd bij de ag
glomeratieraadsverkiezingen van 21 no
vember 1971. Voor wie van statistieken 
houdt laten wij hieronder de desbetref
fende cijfers volgen (in oplopende orde 
van grootte) : zie tabel I. 

Deze cijfers bewijzen hoe onbetrouw
baar alles is wat ons door de frankofo
nen wordt voorgeschoteld, maar dat en
kele honderden universiteitsprofessoren 
van het « Bloc de la Liberté liguistique » 
zich zo hopeloos belachelijk maken pleit 
niet voor hun intel l igentiekwotiënt , ' ten 
ware zij opzettelijk en vrijwillig het 
grove bedrog meespelen. 

wiskundige benadering 
van het probleem 

Maar wij hebben een tweede bereke
ning gemaakt, ten einde het juiste aan

tal Vlamingen te Brussel zo dicht mo
gelijk te benaderen. Daarvoor beschik
ten wij in de eerste plaats over de cij
fers van de stemmen die bij de agglome
ratieraadsverkiezingen zijn behaald door 
zuiver Vlaamse lijsten, met name de 
Volksunie en de Rode Leeuwen, en in 
de tweede plaats hebben wij pogen na te 
gaan welke de inbreng van de Vlaamse 
kiezers in de stemmencijfers van de ge
mengde lijsten kan zijn. Wij zijn daar
voor te rade gegaan bij de opiniepei
ling welke het UNIOP (Universitair In
sti tuut voor Opiniepeiling) verricht 
heeft in opdracht van INBEL, het Bel
gisch Insti tuut voor Informatie en Docu
mentatie. Een van de bevindingen van 
die peiling was, dat de CVP-PSC en de 
BSP-PSB bij de gemeenteraadsverkie
zingen van 1970 vooral hun stemmen be
haalden bij de tweetalige en eentalige 
Vlaamse kiezers, terwijl de eentalige 
Franse kiezers vooral stemden voor het 
FDF en de PLP-PVV (die zich in 1971 
gegroepeerd hebben in het Rassemble-
ment Bruxellois). Aan de hand van de 
UNIOP-cijfers kunnen de stemmen van 
de verschillende lijsten bij de gemeente
raadsverkiezingen van 1970 procentsge-
wijze als volgt verdeeld worden : zie 
tabel n . 

Het wil ons voorkomen dat de cijfers 
van de twee- en eentalige Vlamingen in 
de CVP en de BSP nogal aan de hoge 
kant liggen, en overwegende dat de sa
menstelling der bevolkingsgroepen in 
de verschillende voorsteden niet dezelf
de is. en dat de fransééntalige hoofdza
kelijk gegroepeerd leven in de zuidoos
telijke voorsteden, terwijl het Vlaamse 
element talr i jker is in de westelijke en 
noordwestelijke voorsteden, hebben wij 
gemeend voor onze berekeningen die 
voorsteden in drie groepen te mogen in
delen, en wel als volgt : 
Groep A : 
50 % Vlaamse s temmen op de gemengde 
lijsten : Eisene, Etterbeek, Oudergem, 
St. Gillis, St. Joost-ten-Node, St. Lam-
brechts-Woluwe en Ukkel. 
Groep B : 
60 % Vlaamse stemmen op de gemengde 
lijsten : Brussel, Schaarbeek, St. Pieters-
Woluwe, Vorst en Watermaal-Bosvoorde. 
Groep C : 
70 % Vlaamse stemmen op de gemengde 
lijsten : Anderlecht, Evere, Ganshoren, 
Koekelberg, Jet te , St. Agatha-Berchem 
en St. Jans-Molenbeek. 

Met als voorbeeld Eisene gaan wij bij 
onze berekeningen als volgt te werk : 

Gemengde lijsten : 
CVP-PSC 6.767 stemmen 
BSP-PSB 4.508 stemmen 
P W - P L P 1.179 stemmen 
Komm. 1.182 stemmen 

13.636 stemmen 
X 50 % = 6.818 

Vlaamsééntalige lijsten 
VU 1.924 stemmen 
RL 493 stemmen 

2.417 stemmen 

Totaal Vlaamse s temmen : 
6.818 + 2.417 = 9.235 stemmmen 

Deze 9.235 Vlaamse stemmen verte
genwoordigen 9.235 : 50.408 = 18,3 % 
van de geldig uitgebrachte stemmen, die 
op hun beurt te Eisene 83 % van de in
geschreven kiezers vertegenwoordigen. 
Het percentage van de ingeschreven 
Vlaamse kiezers bekomen we dan met 
de volgende bewerking : 

18,3 X 100 

83 
22 % 

Onze berekeningen voortzettende, en 
aannemende dat het percentage normaal 
hetzelfde moet zijn wat het aantal inge
schreven kiezers en het bevolkingsgetal 
betreft, bekomen wij het volgende, 
steeds voor de gemeente Eisene : 

Totale bevolking (1970) 
Vreemdelingen (1970) 

87.524 
16.177 

glomeratie, na evenwel vooraf voor elke 
gemeente afzonderlijk het percentage 
Vlamingen van de geldige stemmen en 
van de ingeschreven kiezers te hebben 
uitgerekend, vermits die afhangen van 
het globale percentage geldige stemmen 
dat voor elke gemeente verschillend is. 

Wij bekomen aldus een volgende ta
bel, met enkele percentages : zie tabel 

m. 
En zo komen wij tenslotte tot een 

laatste tabel van het aantal Vlamingen, 
in absolute cijfers, waarbij wij vanzelf
sprekend de vreemdelingen allerhande 
buiten beschouwing hebben gelaten. 
Zie tabel IV. 

Uit de voorafgaande berekeningen 
blijkt dus dat de Vlamingen 349.G06 : 
901.178 of 38,82 % van de Brusselse be
volking van Belgische nationaliteit uit
maken, terwijl de Walen slechts 32,8 % 
van de Belgische bevolking vertegen
woordigen. 

Wij hopen met onze berekeningen 
eens en voor goed de kop te hebben in
gedrukt aan de legende van de slechts 
10 of 15 % Vlamingen te Brussel ; wij 
geven toe niet de minste hoop te koeste
ren de frankofonen te overtuigen, om
dat die toch voor geen rede vatbaar zijn, 
maar wij zouden ons voor onze moeite 
al voldaan gevoelen, indien wij de Vla
mingen in de provincie een juist besef 
hadden kunnen bijbrengen van onze po
sitie in de hoofdstad, zodat wij bv. nooit 
meer een Tindemans voor de tv zullen 

horen spreken van de 15 % Vlamingen 
te Brussel. Wij hopen hiermede ook te 
hebben aangetoond dat de Vlaamse min
derheid te Brussel heel wat talrijker is 
dan de Waalse minderheid in België, 
zoda tniemand meer ons recht op pari
teit te Brussel in het gedin? zal kunnen 
brengen. 

Om te besluiten nog een woord tot 
diegenen die zouden menen de objekti-
viteit van deze .studie in twijfel te moe
ten trekken. Wij zijn de mening toege
daan dat wij bij onze berekeningen zeer 
gematigd zijn te werk gegaan, en dat 
het bekomen cijfer van 349.606 Vlamin
gen te Brussel werkelijk een minimum 
is. Wij zijn opzettelijk ruim beneden de 
cijfers van het UNIOP-onderzoek geble
ven (88,5 % Vlaamse kiezers bij de CVP 
en 86,5 % bij de BSP in 1970), en wij 
hebben geen rekening gehouden met de 
paar tienduizenden Vlamingen die we! 
onder de 307.000 kiezers van het Rassem-
blement Bruxellois zullen verloren ge
lopen zijn. Wij menen aldus te ontsnap
pen aan het eventuele verwijt dat wij 
met partijdige overdrijving in een be
paalde richting zouden te werk zijn ge
gaan. 

Wij hehben geen ander doel gehad dan 
een zo objektief mogelijke bijdrage t c ^ 
levere ntot de juiste kennis van het 
Vlaamse vraagstuk te Brussel, en wij 
menen oprecht daarin te zijn geslaagd. 

m. van der beele. 

Tabel I : 
Gemeenten 
Evere 
Molenbeek 
Ganshoren 
St. Agatha Berchem 
St. Joost-ten-Node 
Schaarbeek 
Anderlecht 
Koekelberg 
Oudergem 
St. Lambrechts Woluwe 
Ukkel 
Je t te 
Watermaal-Bosvoorde 
Brussel 
St. Pieters Woluwe 
St. Gillis 
Vorst 
Etterbeek 
Eisene 

Tabel II : 
Lijsten 
CVP-PSC 
BSP-PSB 
PVV-PLP 
FDF 
Kommunisten 

Tabel UI : 

Anderlecht 
Brussel 
Eisene 
Etterbeek 
Evere 
Ganshoren 
Je t te 
Koekelberg 
Oudergem 
Schaarbeek 
St. Agatha Berchem 
Molenbeek 
St. Joost-ten-Node 
St. Gillis 
St. Pieters Woluwe 
St. Lambrechts Woluwe 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal-Bosvoorde 

% VL volgens 
frankofonen 

28 
20 
25 
28 
15 
15 
20 
19 
11 
12 
8 

23 
7 

13 
10 
5 
5 
5 
3 

eentalig Frans 
11,5 
13,5 
45 
78,5 
36,5 

VU-stemmen VU-kiezers 
op 21-11-71 per 100 VL 

9,26 % 
6,76 % 
9,09 % 

10,60 % 
5,81 % 
5,86 % 
8,— % 
7,86 % 
4,55 % 
4,89 % 
3,33 % 

10,27 % 
3,57 % 
7 , - % 
5,70 % 
3,46 % 
3,90 % 
4,33 % 
3,82 % 

tweetalig 
45,5 
37 
28 
21,5 
63,5 

Globaal % % VL op 100 
geldige stemmen geldige 

84,9 
82,2 
83,0 
84,1 
87,5 
86,8 
84,8 
84,3 
85,7 
83,6 
86,8 
83,9 
83,2 
82,7 
87,1 
87,6 
84,9 
85,2 
85.9 

stemmen 

50,7 
36,0 
18,3 
23,8 
45,3 
42,5 
42,9 
41,3 
22,7 
30,0 
47,3 
49,1 
32,0 
27,2 
27,2 
24,3 
21,0 
26,6 
24,9 

33 
34 
36 
38 
39 
39 
40 
41 
41 
41 
44 
45 
51 
54 
57 
69 
78 
87 

127 

eentalig Vlaams 
42,8 
49,5 
27 
— 

% VL op 100 inge
schreven kiezers 

59,7 
43,7 
22,0 
28,3 
51,7 
48,9 
50,5 
48,0 
26,3 
35,8 
53,3 
58,5 
38,4 
32,5 
31,2 
27,7 
24,6 
30,1 
26,6 

Belgen 
Vlamingen 71.347 X 22 % 

71.347 
15.696 

Wij hebben ons de moeite getroost 
diezelfde bewerkingen te maken voor al 
de 19 gemeenten van de Brusselse ag-

Tabel IV : Totale Vreemde
bevolking lingen 

(1970) Belgen 
Anderlecht 103.753 15.532 88.221 
Brussel 161.089 29.853 131.236 
Eisene 87.524 16.177 71.347 
Etterbeek 51.386 7.038 44.348 
Evere 26.943 1.505 25.438 
Ganshoren 20.957 1.329 19.628 
Jet te 39.619 2.489 37.130 
Koekelberg 17.427 2.185 15.242 
Oudergem 33.994 2.706 31.288 
Schaarbeek 118.947 24.100 94.847 
St. Agatha Berchem 19.151 1.058 18.093 
Molenbeek 68.756 11.887 56.869 
St. Joost-ten-Node 23.449 6.613 16.836 
St. Gillis 52.414 17.491 34.923 
St. Lambrechts Woluwe 46.913 3.885 43.028 
St. Pieters Woluwe 39.867 4.429 35.438 
Ukkel 78.646 10.306 68.339' 
Vorst 55.211 9.668 45.543 
Watermaal-Bosvoorde 25.150 1.765 23.385 
Totaal 1.071.194 170.016 901.178 

% VL op 100 
Belgen 

Aantal VL 
59,7 
43,7 
22,0 
28,3 
51,7 
48,9 
50,5 
48,0 
26,3 
35,8 
53,3 
58,5 
38,4 
32,5 
27,7 
31,2 
24,6 
30,1 
26,6 

52.668 
57.350 
15.696 
12.550 
13.051 
9.599 

18.750 
7.316 
8.229 

33.955 
9.644 

33.268 
6.465 

11.350 
11.919 
11.057 
16.811 
13.708 
6.230 

349.606 



cle\^erelcl 
deze week 

in de wereld 

(Argos) Het is gelfeurd. President Nixon is veilig in Washington geland. 
De Chinezen hebben hem niet doodgeschoten. In zijn koffers bergt hij de 
chopsticks waarmee hij in Peking en elders zovele rijstmalen heeft gegeten. 
Te Peking staat nu Mathilde, een enorme Noordamerikaanse muskus-os naar 
de reusachtige anti-Amerikaanse posters te kijken waarop vóór Nixon's be
zoek in koeien van Chinese letters te lezen stond : we moeten de Amerikaan
se agressor en zijn aanhang verslaan, waar hij ook opduikt. 

De vier sinologen die Nixon op zijn reis vergezelden (en die allen zonder 
uitzondering vloeiend Mandarijns spreken) zijn nog altijd ni*et uitgepraat. 
Zo geschokt zijn ze tot vandaag toe over de omstandigheid dat ze daar te 
Peking niet eens hun mond moesten opendoen. Nixon wist immers van te 
voren dat China en de VS A historisch, kultureel en ideologisch onvoorstel
baar ver uit elkaar liggen. En dat wisten zijn Chinese gesprekspartners ook. 
Daarom had pientere Nixon al vóór zijn v'ertrek verklaard dat zijn historisch 
bezoek niet bij machte zou zijn kompleet de bittere vijandschap weg te wer
ken die sinds nagenoeg een kwarteeuw tussen beide volkeren aan de gang 
is. Toch staat nu het licht op groen voor een dialoog. En dat is zowat de 
grootste verwezenlijking van Mr. President die met de dag handiger 'en 
intelligenter gaat maneuvreren. In de toekomst zullen kontakten, worden 
gelegd via het uitwisselen van meningen over zaken van gezamenlijk belang. 
Ook via andere, niet nader omschreven kanalen. Zowel te Peking als Ve 
Washington is men dus gaan beseffen dat zeer hete hangijzers door het in
schakelen van beurtelings luimige en diepzinnige gesprekken tijdig afge
koeld kunnen worden. De neerslag van dit afkoelingsproces werd samenge-
bald in 'een mededeling van meer dan 1500 woorden. Naar aloude gewoonte 
gaat deze mededeling zeer uitvoerig in op algemeenheden maar bevat slechts 
weinig konkrete en specifieke mededelingen. 

''reis vtin de eeuw" 
schok-therapie 

Is Nixon tevreden met het bereikte 
resultaat ? Tijdens een banket dat 
volgde op de publikatie van het Chi-
nees-Amerikaans communiqué zou 
Nixon verklaard hebben : « Deze 
week (van 23 tot 28 februari) heeft 
de wereld veranderd ». En met deze 
verklaring moet de publieke opinie 
voorlopig genoegen nemen. Op het 
ogenblik is van dit schokeffekt niet 
veel te bespeuren. Wel meent men 
dat de resultaten volkomen overeen
stemmen met de vage en subtiele 
prognoses die Nixon's adviseur Hen
ry Kissinger na zijn voorbereidende 
bezoeken aan de Chinese hoofdstad 
heeft laten doorschemeren. In het 
communiqué zelf gewaagd Nixon 
van een samengaan op welomschre
ven terreinen. Maar men zoekt te
vergeefs naar ondubbelzinnige hints 
i.v.m. Amerika's houding tegenover 
Taiwan... en de rood-Chinese aan
spraken op het bastion van Tsjang 
Kai Sjek. Weliswaar kan niemand 
verwachten dat een afstand van 23 
jaren (en van 25.000 km) in een 
handomdraai wordt overbrugd. Maar 
zolang over Taiwan geen akkoord 
wordt bereikt moet een uiteindelijke 
verzoening uitblijven. 

einde « schitterende 
afzondering » 

Pozitief te noemen is dat China na 
bijna een kwarteeuw ideologische 
afzondering resoluut de realistische 
toer opgaat. Die omschakeling zal 
wijd-vertakte gevolgen hebben. En 
dit niet alleen op het vlak van de 
Chinees-Amerikaanse betrekkingen. 

Ook met zijn buren zal Peking 

nieuwe kontakten moeten leggen 
waardoor het politiek klimaat zowat 
in heel Azië in beweging kan ko
men. Nixon bevestigde eigenlijk wat 
hij in de herfst 71, bij het opnemen 
van de Volksrepubliek in de Uno, 
schoorvoetend maar onvooringeno-
men heeft toegegeven. Er is voortaan 
maar één China en dat China is de 
Volksrepubliek. Een standpunt dat 
Peking sinds jaren verdedigt. Nieuw 
is _ evenwel dat Washington nu be
reid is de Amerikaanse aanwezigheid 
op Taiwan in te krimpen, via vor
men van geleidelijkheid, en tot alle 
Amerikaanse soldaten het land heb
ben verlaten. 

wie ging naar canossa ? 

Die Amerikaanse bereidheid be
vestigt dus de opvatting van Was
hington dat de nationale eenheid van 
China een inter-Chinese aangelegen
heid is waarover Peking en Taipeh 
onder elkaar moeten bekvechten. 
M.a.w Washington voelt zich niet 
langer verantwoordelijk voor de 
streefdoelen van Tsjang Kai Sjek 
maar wil wel de hand houden aan 
het defensieakkoord met Taiwan. 
Dit akkoord blijft, alleszins formeel, 
bestaan ofschoon het in het raam 
van de nieuwe Amerikaanse China-
politiek niet veel meer kan zijn dan 
een fiktie. 

Van de harde bepalingen m het ak
koord zal hooguit de stipulatie over
blijven dat Peking zijn broer uit 
Taipeh niet gewelddadig onder de 
voet mag lopen. Grote risiko's heeft 
Nixon hier niet moeten nemen : aan 
de noordergrens van China staat nog 
altijd een Sovjettroepenmacht die 
een gewapend konflikt tussen de 

« twee » China's voor eigen voordeel 
zou aanwenden... Verder kunnen we 
in lengte van dagen blijven door
raadselen over wie van beide leiders 
nu eigenlijk naar Canossa is gegaan. 
In het communiqué wordt nog eens 
duidelijk gesteld dat de president 
van de USA naar Peking is gereisd 
op uitnodiging van Tsjoe En Lai (en 
niet omgekeerd). Anderzijds is het 
ook waar dat Nixon de timing van 
zijn reis zowel op de Ameikaanse 
(verkiezingsjaar 72) als op de inter
nationale situatie (Sovjetunie, Viet
nam) heeft afgestemd. Bovendien 
kan men de vaststelling niet uit de 
weg dat Mao voorafgaandelijk zijn 
harde revolutionairen verwijderd 
heeft... en dat Nixon zich handig 
losgewrikt heeft uit de greep van al 
te heetgebakerde anti-kommunisten. 

zenuwachtige reakties 

Alleszins kan vandaag geen twij
fel meer bestaan over de bedoeling 
van de Volksrepubliek : Peking wil 
met de VSA samenwerken. Op dit 
ogenblik is het Chinees militantisme 
voor het nuchter pragmatisme a la 
Tsjoe En Lai geweken. Maar men 
zou verkeerdelijk geloven dat Ame
rika's bondgenoten : Tokio, Seoel, 
Taipeh, zich nu roekeloos in Mor-
feus' armen gaan gooien. Veeleer 
doet het tegendeel zich voor : de Ja
panners, Zuid-Vietnamezen en Tsjang 
Kai Sjeks entourage zijn na de pu
blikatie van het historische commu
niqué zenuwachtiger geworden dan 
ooit. Hun volkomen begrijpelijke 
« onzekerheid » is nog niets als men 
ze vergelijkt met wat te Moskou en... 
te Hanoi omgaat. In eerste reakties 
uit Hanoi trappen de Noordvietna-
mese kommentators kompleet door : 
ontzet gewaagt men daar van een 
samenzwering van de groten op de 
rug van de kleine landen. Voor Pe
king is Nixon's bezoek dus niet on
verdeeld gunstig geweest in weer
wil van de internationale herwaar
dering die China van de ontmoeting 
mag verwachten. Te Moskou rea
geerde men, een tikje kinderachtig, 
met een mededeling dat Nixon's be
zoek aan Moskou (in mei a.s.) óók 
een volle week zal duren... Het ziet 
er dus naar uit dat Nixon's bezoek 
niet alleen het internationaal pres
tige van China heeft verhoogd maar 
ook de positie van de Amerikaanse 
president, in het vooruitzicht van 
zijn Moskous bezoek, enorm heeft 
versterkt. 

tijd genoeg 

Verder is niets uitgelekt van de 
materiële overwegingen die André 
Malraux onlangs aan Mao en Tsjoe 
En Lai toeschreef. Men kan hooguit 
veronderstellen dat de Chinese lei
ders door hun geruchtmakende uit
nodiging tijd willen winnen. In de 
internationale verhoudingen wegen 
objektieve faktoren nog altijd zwaar
der door dan subjektieve overwegin
gen. Misschien heeft Mao — door de 
Amerikanen aan de macht gekomen 
toen Washington Tsjang Kai Sjek 
aan zijn lot overliet — de USA ooit 
eens, materieel, nodig. Maar machi
nes heeft de Chinese leider voorlo
pig niet gevraagd. Allicht hebben 
Mao en Tsjoe En Lai alleen op ver
hoging van internationaal prestige 
gedoeld. Gezien de narigheid met 
het Chinese leger, met de adminis
tratie, met de uitwassen van een niet 
kompleet geslaagde kulturele revo
lutie konden ze vandaag best de ver
tegenwoordiger van kapitalistisch, 
imperialistisch Amerika gebruiken. 
Van dit verhoogd prestige uit kun
nen ze later nog altijd konkreet-za-
kelijke voorstellen doen. De tijd 
werkt voor China met zijn meer dan 
800 miljoen inwoners, met zijn nog 
sluimerende industriële potentie, die 
morgen de afmetingen van een nieu
we uitdaging kan aannemen. Inmid
dels moest Nixon alleen maar een 
handje toesteken... met het niet 
denkbeeldig risiko (voor de VSA) 
dat de Sovjetunie en Japan nu me
kaar gaan opvrijen. Dan is het inder
daad weer opletten geblazen, want 
de supermogendheid van het Verre 
Oosten heet meer dan ooit Japan. 

• In een officiële mededeling 
kondigen China en de Verenig, 
de Staten een « geleidelijke ont-
wikkeling aan van betrekkin, 
gen » met de Amerikaanse be-
lof te, mettertijd de Amerikaan
se troepen uit Formosa weg te 
trekken, zonder evenwel de 
souvereiniteit van Peking over 
het betwiste eiland te erken
nen. Niettemin wordt dit be
sluit algemeen erkend als een 
sukses voor de Chinese diplo-
mtie. De Chines-Amerikaanse 
besprekingen en het bezoek van 
Nixon zijn in een zeer ontspan
nen sfeer verlopen, zodat ook 
de Amerikaanse president Ni
xon zijde spint bij dit « histo
risch kontakt » Wrevel en onbe
hagen in Moskou, opluchting op 
Taiwan en te Tokio. 

• Sjeik Moedjiboer Rahman is 
bereid tot een « ruil » van Bi-
hari's en Bengalezen, ten einde 
aan het probleem der Biharl-
minderheid in Bangla Desh zijn 
knellend karakter te ontnemen. 
Ondertusen ontbindt de rege
ring van Dacca de Moekti Babi-
ni of Bangladese verzetsbewe
ging en worden gewonde Pa
kistaanse en Indiase krijgsge
vangenen uitgewisseld. 

• Steeds hevige gevechten in 
Zuid-Libanon tussen Israëlische 
en Libanese troepen, gesteund 
door Palestijnse guerilleros. Is
raël beschouwt deze operaties 
als vergelding voor Palestijnse 
akties vanuit Libanon, dat 
klacht indient bij de UNO-vei-
ligheidsraad, waarvan de be
spreking aanvankelijk wordt 
verdaagd. De UNO-missie Jar» 
ring, die opnieuw is gestart, on-
dervindt last van dit nieuwe 
geschil. 

• Italiaanse minderheidsrege-
ring Andreotti na negen dagen 
bestaan door de Italiaanse Se
naat gekelderd. Men verwacht 
parlementsontbinding en ver
vroegde verkiezingen. 
• Loena 20 na geslaagde zachte 
landing op de maan veilig ge
land ergens in de Sovjet-Unie, 
met maansteenmonsters aan 
boord. Reeds in 1970 slaagden 
de Sovjets in een gelijkaardige 
operatie, nl. met Loena 16. 

• Meer dan 3000 katolieke be
togers trotseren het betogings-
verbod en manifesteren te Lon
donderry (waar vijf weken ge» 
leden 13 burgers door Britse 
kommandotroepen w e r d e n 
doodgeschoten). Ondanks het 
feit dat de nieuwe betoging de 
zelfde route volgde zijn er geen 
incidenten. Een konfrontatie 
met het leger echter angstval-
lig vermeden. Stromende regen 
koelde de strijdlust wat af. 

• Na de dood van een betoger 
bij de Renault-fabrieken te Pa
rijs raken linkse betogers 
slaags met de politie. 

• Na de IRA-aanslag op de Ul-
sterse minister John Taylor (de 
verantwoordelijke voor de uit
voering van de hatelijke inter-
neringswet) door de IRA 
(waarvan sommige leiders door 
de regering van Zuid-Ierland In 
hechtenis worden genomen) 
dreigt de Ierse regering in 
moeilijkheden te geraken daar 
drie parlementsleden de rege
ring niet meer zullen steunen. 
Daardoor wordt de verhouding 
in de Dail (parlement) precies 
72 voor en 72 tegen. 

• Hevige beroering in Neder
land rond de « drie van Breda ». 
De Nederlandse socialisten ke
ren zich tegen de voorgenomen 
vrijlating van de drie. 

• Akkoord tussen de Zuidsoe-
danese rebellen (kristen negers 
die zich o.a. tegen de arabise
ring verzetten, opgelegd door 
Kartoem) en de Soedanese re
gering. De drie opstandige pro
vincies zouden voortaan één 
provincie met eigen deelparle-
ment vormen terwijl de Anya-
Nya's ook in het Soedanese le
ger zouden opgenomen worden. 
Hel akkoord werd tot stand ge
bracht onder kontrole van kei
zer Ilaile Selassie en de We
reldraad der Kerken. De op
stand duurde 15 jaar. 



WM - 4-3-72 11 

Italiaans cirkus 

(Argos) Nog niet zolang geleden zou Aldo Moro, Italiè's minis
te r van Buitenlandse Zaken, tot zijn Nederlandse koHega Luns 
gezegd hebben : Italië regeren is niet gemakkelijk maar het is 
vooral volstrekt onnodig. Si non è vero, è bene trovato ! Hoe dan 
ook, in politiek Rome wordt op dit ogenblik een echt surrealistisch 
nummer t je opgevoerd. De dramatische stuwing van het lonesco-
stukje ziet er ongeveer uit als volgt : begin verleden week zat 
I tal ië met een kabinet waarin 4 oud-ministers zitting hadden (Ma
r iano Rumor, Giuseppe Pella, Aldo Moro en Emilio Colombo). 
Niet onbelangrijk detail : dit kabinet bestond uit leden van één 
par t i j — de christen demokraten — en het was niet samengegooid 
om te regeren (wat een oningewijde, verkeerdelijk, zou kunnen 
denken) maar om nog vóór het einde van de vijfjarige parlemen
ta i re ambtsperiode de weg te effenen voor nieuwe verkiezingen. 
Dit bizarre streefdoel werd inmiddels al bereikt : zaterdag jl. 26 
februari haalde het minderheidskabinet in de Italiaanse Senaat 
het vertrouwensvotum niet. Meteen kon de christen-demokratische 
premier Andreotti het 33ste Italiaanse kabinet (uit de 26-jarige 
geschiedenis van de republica) opdoeken. Onmiddellijk na de ont
binding van het parlement zal de zesde president van Italië het 
licht op groen zetten voor een nieuwe verkiezingskampagne. 70 
dagen lang zal Italië koortsig zoeken naar een politieke toverfor
mule die deze wetgevende vergadering blijkbaar niet vinden kon. 

Bij monde van haar woord
voerders heeft de socialistische 
part i j al bij het begin van An-
dreotti 's investituur verklaard 
dat het christen-demokratisch 
minderheidskabinet « a n t i-
grondwetteli jk » is, alleen be
doeld om de parlementsontbin-
ding en de organisatie van de 
verkiezingen overeenkomstig 
kristen-demokratische v o o r-
$chriften te beheersen. Toch 
moeten ook de socialisten toe
geven dat nieuwe verkiezingen 
Onontkombaar zijn .. en « het 
minste kwaad ». Die mening 
wordt t rouwens door alle par
tijen, inklusief neo-fascisten en 
{communisten, gedeeld. Moeilij
ker is het antwoord op de 
Vraag hoe de socialisten die 
pieuwe ontwikkeling moeten 
opvangen. Moeten ze hun chris
ten - demokratische par tner 
kompleet loslaten, of solidair 
|net de Democrazzia cristiana 
de levensgevaarlijke klippen 
van een roerige verkiezings
kampagne trotseren ? 

De centrum-linkse koalitie 
van '68 heeft dus uiteindelijk 
naar vervroegde verkiezingen 
geleid. Destijds gingen chiis-
ten-demokraten en socialisten 
na vijf jaar eksperimenteren 
samen naar nieuwe verkiezin
gen (Roden en Zwarten (kien-
kalen) zitten al t ien jaar in 
centrum-linkse regeringsformu
les verankerd) . Vier jaar ge
leden betekenden de verkie
zingsuitslagen een bevestiging 
van de koalitie maar de socia
listen schrokken heftig toen 
bleek dat ze slechts 14,5 pet 
van de s temmen op hun eigen 
lijsten hadden verenigd. Ont
goocheld verlieten ze het schip 
van state. Terwijl ze een be-

zmnmgsperiode organizeerden 
nam de CD de teugels, voor ei
gen rekening, in handen. Later 
werd de koalitie weer via bi-
zantijnse spitsvondigheden aan 
elkaar gelijmd. Er werd zeer 
hard geroepen over progressie
ve frontvorming, over open
heid naar links en bijna on
merkbaar vond de PCI (de 
kommunis ten) , demokratisch 
opgetuigd, didaktisch perore-
rend over demokratische plich
tenleer, haar integratie in de 
politieke bewogenheid van de 
republiek. In 1969 echter ging 
de socialistische eenheid teloor 
en sindsdien werd om de ha
verklap met vervroegde ver
kiezingen gedreigd. Toch had 
dat vijfde parlement forse mijl
palen geslagen in de sociale ge
schiedenis van Italië : hervor
ming van de maatschappelijke 
zekerheid, een nieuw arbeids-
statuut, wet op de echtschei
ding, innovaties op het vlak 
van regionale administratie. 
Maar die hervormingen waren 
niet bij machte alle centrifu
gale krachten af te remmen. Zo 
kwam algauw een hevige anti-
echtscheidingskampagne o p 
gang. Harde katolieken verza
melden het vereist aantal hand
tekeningen om een referendum 
over deze wet af te dwingen. 
Dit referendum dat binnenkort 
moet doorgaan, en dat sympto
matisch is voor de beroering 
tussen konfessionele en niet-
konfessionele parti jen (het 
schuchter laicisme is al lang 
weer taboe), kan door ver
vroegde verkiezingen alleen 
uitgesteld, maar niet opgehe
ven worden. 

Nog andere ontwikkelingen 
hebben de Italiaanse verhou

dingen vertroebeld. Reeds de 
presidentsverkiezingen van de
cember jl. resulteerden m een 
ruk naar rechts Links schoof 
de socialist De Martino vooruit 
om daardoor de nominatie van 
christen-demokraat Aldo Moro 
uit te lokken... terwijl de DC, 
opgesteld achter Fanfani waar
schijnlijk Nenni gesteund heb
ben... die door het Imk&e blok 
al te laattijdig werd voorgedra
gen. Eigenlijk mag men stellen 
dat Giovanni Leone zonder 
neo-fascistische steun (het MSI 
van Almirante) nooit president 
van Italië ware geworden Toen 
25 december de 23ste en laatste 
stemronde inging haalde Leone 
plots een meerderheid van 13 
stemmen terwijl de 22ste stem
ronde nog eens koppig 503 
stemmen (één stem te weinig 
voor Leone) had te zien gege
ven. Die (ontbrekende) stem
men kwamen zeker niet van so
cialisten of kommunisten daar 
die zich inmiddels achter Nenni 
hadden opgesteld. Resultaat • 
de koalitie was ingedeukt, de 
scheuren werden zichtbaar, de 
belangen van de partners lie
pen duidelijk uit elkaar. Het 
stond in de Italiaanse sterren 
geschreven dat « de slag om 
het quirinaal » zou gevolgd 
worden door een krisis van het 
regiem zelf 

Al in 1969 was een nieuw 
socio-fascisme het hoofd komen 
opsteken. In maar t '71 had in 
Italië een « mislukte staats
greep » plaats. Verantwoorde
lijk was prins Valerio Borghe
se, afstammeling van een adel
lijk Romeins geslacht. Italië 
leefde op hoogspanning. De 
MSI (Moviemento Soziale Ita-
liana) wist de animositeit rond 
Reggio di Calabria en het ver
langen naar wet en orde on 
sterke gezagsstrukturen handig 
te eksploiteren. Bij de regiona
le verkiezingen van 71 behaal
de de neo-fascistische MSI van 
Almirante 13,6 pet van de stem
men. Jarenlang hadden de 
christen-demokraten de linkse 
agitatie via de door hen be-
h e e r s t e kommunikatiemedia 
vergroot, vergroft en buiten
sporig opgeschroefd. Het ge
volg was een heropleving van 
het « squadrisme » waarmee 
Mussolini destijds de sfeer en 
de politieke ontwikkeling naar 
zijn hand wist te zetten De 
bourgeoisie (van winkeliers lot 
grootgrondbezitters) kwam in 
verzet tegen de onrust en be
wogenheid die onveranderlijk 
aan linkse aktivisten en agiga-
tors werd toegeschreven Het 
is wel treffend dat de sociaal-

aldo moro 

demokraten die in '69 nog voor
deel verwachtten van een anti-
kommunistische koers vandaag 
gaan klappertanden bij het 
evalueren van de trend naar 
rechts., en bijgevolg weer eens 
rode strijdliederen gaan zin
gen. 

Van de vervroegde verkie
zingen wordt geen ingrijpend 
korektief op de Italiaanse poli
tiek verwacht. Dit ware alleen 
mogelijk als de neo-fascisten 
hun regionaal succes van juni 
'71 zouden verhogen terwijl 

ook de PCI 30 pet van de stem
men op zak zou steken. Maar 
dit lijken wel twee onwaar
schijnlijke hipotezen. Toch is 
de situatie voor de christen-de
mokraten allesbehalve roos
kleurig. Het is immers onwaar
schijnlijk dat de CM in de pe
riode van open koncentratie 
die nu aanbreekt meer krediet 
kan verwerven dan tijdens hefe 
voorbije osmose-proces met de 
socialisten. Gezien het gewij
zigd gevoelsklimaat moet de 
christelijke partij meer stem
men gaan zoeken in de rechtse 
sektor Om de geschokte mid
denstand gerust te stellen moet 
de CD weer oprukken achter 
de opties van een « zwijgende 
meerderheid » die ze recente
lijk nog in de kou liet staan. 
Anderzijds mogen de Cristiani 
hun voormalige socialistische 
koalitiepartner niet al te hard
vochtig verguizen want na de 
verkiezingen zullen ze allicht 
weer eens op samengaan aan
gewezen zijn. De socialisten 
zelf moeten erg op hun hoede 
wezene voor het opbod van de 
kommunisten die dank zij de 
gepredikte « openheid naar 
links » enorm aan politieke kre
dietwaardigheid hebben ge
wonnen. Te voorzien is alles
zins dat de Italianen scherp 
zullen toekijken • liet moet nu 
maar uit wezen, zo menen ze, 
met de al te subtiele bereke
ningen van socialisten en chr.s-
ten - demokraten : gescheiden 
naar de stembus, later de po
litieke lakens delen Kommu
nisten en neo-fascisten kunnen 
zo al genoeg fulmineren tegen 
een sisteem dat steeds weer 
het spookbeeld van ekonomi-
sche recessie en sociale krisis-
sen oproept Eigenlijk mag 
men die luidruchtige Italiaan
se politici niet te scherp op de 
korrel nemen. We moeten /e 
veeleer krediteren voor het be-
nediktijner-geduld waarmee ze 
de gordiaanse knoop altijd 
weer herstellen in plaats van 
hem, voortvarend en onstuimig, 
door te hakken.. . 

aangroei stedelijke bevolking zuid-afrika 

Volgens professor TJD Fair, van de Universiteit van Witwa-
tersrand, bezitten de stedelijke centra van Zuid-Transvaal thans 
een bevolking van bijna vier miljoen en wordt er mee gerekend 
dat men tegen 1995 een totaal van acht miljoen zal bereiken. In 
Zuid-Transvaal leeft 18 procent van de totale bevolking van Zuid-
Afrika en 38 procent van de blanke bevolking. Dit gebied draagt 
voor 35 procent bij in het bruto nationaal product. 

Samen met Kaapstad en Durban, die elk meer dan een miljoen 
inwoners tellen, is Zuid-Transvaal, volgens professor Fair, reeds 
een vooruitgeschoven vertegenwoordiger van de post-mdustriéle 
maatschappij. Deze drie centra samen, huisvesten 60 procent van 
de « White collars ». De bevolkingsaangroei in deze stedelijke 
centra is momenteel meer te wijten aan interne groei dan aan 
inwijking uit landelijke districten. 

modernisering 

Het Italiaanse cirkus brengt met Eieh mee dat de betogers voor het « divorzio subito » nog heelwa» 
marsen zullen kunnen organiseren. 

Volgens een bijdrage in « The Star » (Johannesburg) bezit 
Zuid-Afrika momenteel zestien universiteiten, waarvan vier met 
het Engels als voertaal, vijf met het Afrikaans als voertaal, twee 
tweetalige universiteiten en vijf universiteiten voor de niet-
blanke bevolkingsgroepen. Het aantal studenten bedraagt 80.000 
en zal tegen 1980 opklimmen tot 120.000. Naar schatting zal hun 
aantal tegen de eeuwwisseling 160.000 bereiken. 

Het artikel handelt verder over de uitbreidingswerken aan som
mige van deze universiteiten. Te Johannesburg is de nieuwe Rand 
Afrikaanse Universiteit een campus van 34 miljoen Rand aan het 
bouwen op een terrein van 73 ha, terwijl de Witwatersrand Uni
versity een expansieprogramma van 58 miljoen Rand heeft ge
pland dat gespreid wordt over twintig jaar. 

De Rhodes University te Grahamstown, die in 1904 gebouwd 
werd, is gestart met een 10-jarenplan van 34 miljoen Rand om het 
hoofd te bieden aan een stijging met 50 % van het aantal studen
ten. Te Stellenbosch is men van wal gestoken met een program
ma van 35 miljoen Rand, de University of Natal zal tussen 1965 
en 1980 een bedrag van 32 miljoen Rand uitgeven, en te Potchef-
stroom is men halfweg met de uitvoering van een expansie pro-
gramma van 18 miljoen Rand. 

De nieuwe campus van de Durban Westville University voor 
Indiërs, die 15 miljoen Rand heeft gekost, is bijna voltooid en de 
Universiteit van Zoeloeland is bezig met het bouwen van een 
zeven verdiepingen tellende en 300.000 Rand kostende nieuwe 
vleugel. Te Fort Hare, de Universiteit van de Xhosa's, werd on
langs een nieuwe faculteit van Landbouw geopend, terwijl bij de 
Bantoe Universiteit van het Noorden onlangs verschillende nieu
we studentenresidenties en een departement voor Schone Kunsten 
werden voltooid. 

De Universiteit van Suid-Afrika, die een correspondentie-uni
versiteit is met 25.000 studenten en een academische en admini
stratieve staf van meer dan duizend personen, gaat te Pretoria een 
nieuw complex ter waarde van 5,5 miljoen Rand ontvangen. 

Het artikel besluit met er op te wijzen dat 1973 in Zuid-Afrika 
het jaar zal zijn van de Opvoeding. 
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Niemand die enigszins met het kapsel ver
trouwd is, slaat in de historiek ervan de i8de 
eeuw over. In de 17de eeuw, toen Frankrijk zijn 
heerschappij op het vlak van de mode inleidde, 
was de lange haardracht van burgers tot koning 
of staatslui nog algemeen geweest, en men zag 
ze toen allen met een weelderige haardos, die 
heel dikwijls een pruik was. De i8de eeuw werd 
echter de eeuw van de grote omwenteling door
dat de pruiken en het valse haar van de vorige pe
riode algemeen werden. « Waar ze vroeger wer
den gedragen om een tekort aan eigen haar te 
willen goedmaken, werden ze nu gedragen om 
de pruik zelf. Zij werd een absolute noodzaak, 
want hoe mooi en weelderig de eigen haargroei 
ook was, de wellevendheid eiste het dragen van 
een pruik », schrijft de h. J. Oyen in « Geschie
denis van het kapsel ». Het merkwaardige was 
natuurlijk, dat het hier pruiken betrof die op het 
hoofd stonden van mannen. De kerk heeft zich 
in die tijd heftig tegen het nieuwe gebruik ver
zet, maar omstreeks 1690 moest ook zij het hoofd 
buigen en zwichten voor de hogere macht van de 
pruik. Zelfs kerkelijke gezagdragers werden in de 
i8de eeuw bekeerd tot de pruik. 

De rage van het pruik-gebruik ging zo ver, dat 
max iedere zin voor realiteit uit het oog verloor, 
zodat het kon gebeuren dat in een toneelstuk dat 
zich in de Oudheid afspeelde Achilles gesierd met 
een « allonge pruik » op de scène verscheen. 

Zal het wel altijd een diskussiepunt blijven, of 
het mannelijke ijdelheid is geweest die de heren 
van het sterke geslacht naar de pruik deed grij
pen of de moeilijkheid om het lange haar rein te 
houden, het verschijnsel van de pruikdracht blijft 
onomstootbaar vaststaan. Gedurende geheel de 
middeleeuwen, toen blond haar als de enige 
mooie haarkleur gold, werd vals haar veel ge
bruikt omdat een dame toen niet voldoende haar 
bezat om een modieus kapsel te kunnen opma
ken. Ten tijde van Lodewijk XV was dat nog 
niet anders. In tegenstelling tot de mannen, ge
bruikten de dames toen vals haar en postiche-
werk, maar nooit volledige pruiken. 

nieuwe pruikeniijd 

Een jaar of negen geleden werd nu, tijdens de 
presentatie van een nieuwe Franse modelijn te Pa
rijs, de eerste (nieuwe) modepruik voor heren ge
lanceerd, die zich als een olievlek over het konti
nent ging verbreiden, maar intussen was de prui-
kenmarkt voor vrouwen in Amerika reeds open
gebroken geworden. Het sukses hiervan was begrij
pelijk. De kapper wordt steeds weer gekonfronteerd 
met het feit, dat vrouwen graag abrupt van kort 
op lang haar willen overgaan, en er werd in die tijd 
een kort gesneden, zacht golvend en krullend 
pruikje op de markt gegooid dat — in de vorm van 
een vrij goedkope syntetische vezel — sterk op 
menselijk haar geleek. « Voor een prijs die men 
grif betaalde voor een paar schoenen of een stuk 
textiel kon men zich ineens een « tweede hoofd » 
aanschaffen », schreef R. Jurgens vorig jaar in 
« Pruikgebruik voor haar en hem », dat qua coupe 
en vorm de zo vurig verlangde houdbaarheid had, 
die men m het eigen haar zo node miste. « Wild 
entoesiast kocht men bievoorbeeld in Nederland 
de korte pruikjes. Zo vlug als mogelijk waren alle 
voorraden daar dan ook uitgeput, zodat de leveran
ciers met de handen in het haar (of beter : zonder 
haar) zaten. En toen begon de ellende. Aangetrok
ken door het aanvankelijke financiële .sukses, stort
ten zich een aantal nieuwlichters in de strijd om 
ook een stukje van de vette kluif te bemachtigen 
die de pruiken-pot geworden was. Met scheepsla
dingen tegelijk kwamen de pruiken Nederland bin
nen. Zij waren ergerlijk van vorm en gemaakt van 
kunsthaar, dat net zo goed van doodzieke honden 
afkomstig kon zijn. Toch werden ook deze misbak
sels van pruiken verkocht. Tot er gelukkig via de 
kommunikatiemedia voorlichting werd verstrekt 
aan de konsument. Zodat, mede door de zomerhitte 
van 1970 de oveiwerhitte pruikenmarkt tot meer 
normale proporties werd herleid. 

Het stemt niettemin tot nadenken over het sukses 
dat de pruik nog zou kunnen weggelegd zijn, dat 
ondanks de min of meer valse start van de synte
tische pruik de vrouw het dragen van haarwerk 
nog niet helemaal uit haar hoofd heeft gezet. Is zij 
momenteel misschien op zoek naar een betere 
pruik ? Want men mag niet uit het oog verhezen, 
dat door de enorme konkurrentie van de synte
tische vezel ook de echte haren pruik sterk in prijs 
verminderd is. Een gevolg hiervan is, dat er mo
menteel prijskeuze te over is : van 700 tot 8000 fr. 
per pruik is zeker een grote schommeling, maar 
voor een pruik met zeer verzorgd, delikaat haar 
wordt zelfs 12.000 fr neergeteld. Bovendien gaat de 
perfektionering van de modellen gepaard met een 
vermindering in gewicht en een luchtiger aanzien. 
(In de 18de eeuw wogen de pruiken nog van één 
tot twee kilogram en het is slechts sedert de uit
vinding door Ervais van de « crèpe », dat de prui
ken veel lichter werden). 

k w a m t̂ t̂ ii i-WCC 
Dat een nieuw pruikentijdperk zou aangebroken 

zijn, behoort door dit alles beslist tot de mogelijk
heden. En dat de mannen hierin hun aandeel zouden 
hebben, is niet zo verwonderlijk : reeds tijdens het 
Romeinse Rijk werden door hen meestal pruiken 
gedragen. Maar toen was het wel hoofdzakelijk een 
gevolg van het feit, dat de schadelijke produkten 
die zij gebruikten om natuurlijk haar te verven 
meestal haaruitval veroorzaakten, alsook dat — 
evenals bij de Grieken — het haar werd geofferd 
ten teken van rouw 

inplanteerd, of anders getrensd. Geüiplanteerd ge
beurt het op de gekende wijze waarop een Smyrna-
tapijt wordt gemaakt, dus door middel van duizen
den knoopjes die gelegd worden ; getrensd — het
geen alleen voor postiches gebeurt — betekent, dat 
het inhaken van het haar door middel van drie dra
den, nl. een ijzeren en twee andere, gebeurt. Er zijn 
natuurlijk veel manieren van knopen. Machinaal 
bievoorbeeld worden twee naaimachines gebruikt ». 

soorten haar 

t-echniek 

Momenteel vermenigvuldigen de fabricageprocé-
dé's zich, wat wel eens mede het sukses van de 
nieuwe pruikentijd zou kunnen in de hand werken. 
« Men hoeft geen technisch brein te bezitten om te 
begrijpen, dat de verwerkingsmogelijkheden van 'n 
draad die onafgebroken uit de machine komt, veel 
groter zijn dan die van stukken mensenhaar van 
sterk variërende lengtes », merkt R. Jurgens in het 
reeds geciteerde en vorig jaar uitgegeven boek op. 

Als buitenstaander houdt men het trouwens voor 
onmogelijk, dat de aanvoer van mensenhaar op de 
duur gelijke tred zou houden met de produktie van 
pruiken, omdat het natuurlijke groeiproces het 
nooit zal kunnen opnemen tegen de machinale aan
maak van .syntetisch haar. Van zodra de taboe die 
jarenlang het « valse » haar omringd heeft massaal 
zou wegvallen en dus de stormloop op de pruik zou 
kunnen beginnen, staat natuurlijk de zegetocht van 
de syntetische pruik vast. maar aangezien deze ta
boe vooralsnog zeker niet helemaal doorbroken is, 
wordt ook het toepassen van de technieken die 
reeds bestonden ten tijde van Lodewijk XIV een 
overlevingskans gegund. Zegt C. Detremmerie, de 
ondervoorzitter van de Nationale Beroepskommissie 
van Kappers en voorzitter van de Kon. Gent.se Kap
perskring, hierover : « Tal van pruiken worden nog 
steeds naar maat gemaakt. De breedte, de diepte 
en nog andere maten, met steeds het oor als basis, 
worden van het hoofd van de klant genomen. Met 
potlood, inkt of door middel van een andere aan
wijzing worden deze maten overgebracht op een 
vast model, nl. een houten hoofd. De precieze maten 
worden m een montuur omgezet, die vroeger wel 
eens uit linnen of zijde kon bestaan, maar nu door
gaans uit gaas of tule bestaat. Op dit soort netwerk, 
dat thans uit fijnere kwaliteit en lichter materieel 
bestaat dan vroeger, wordt het haar bevestigd. Net 
zoals vroeger, als het haar heel mooi moet zijn, ge-

Het is nu natuurlijk niet alleen de omstandigheid 
of al dan niet door handwerk een pruik vervaar
digd raakt, die de prijs ervan bepaalt, maar — wij 
wezen er reeds op — ook het soort haar dat bij de 
vervaardiging gebruikt wordt. C. Detremmerie 
weer : « Als het geen syntetische vezel is, dan wordt 
echt Europees of Aziatisch haar verwerkt. Vooral 
het Aziatisch haar, dat altijd praktisch zwart is en 
dik, wordt m de handel gebruikt. Omdat het zeer 
goedkoop kan ingekocht worden uit India, China en 
ook Japan. Het blijft, nadat de natuurlijke schub-
benlaag ervan verwijderd werd en het door middel 
van een chemisch produkt werd gebleekt en tenslot
te in de gewenste kleur geverfd, steeds dikker dan 
gewoon haar. De lange Aziatische haren, die in 
buisjes van een halve kilogram aan ons worden 
geleverd, worden meestal verwerkt voor toneel-
pruiken, omdat het oorspronkelijke haar eerder 
beperkt is in zijn kleurengamma's. Aziatisch haar 
kan ook gemakkelijk gecoitfeerd worden, maar niet 
permanent. « Aziatische » pruiken, die zelden met 
de hand worden gemaakt, zijn goedkoper dan de 
« Europese », waarvan het haar afkomstig is van 
eerder minder welvarende landen. In Italië, Spanje, 
Polen e.a. komt ongeveer tweejaarlijks een koop
man aan huis, om als een soort kapper van arme 
mensen het hoofdhaar af te snijden en hiervoor te 
betalen. De waarde van dit en ander haar wordt 
door de lengte en de kleur ervan bepaald. Eén haar 
met een lengte van bievoorbeeld 45 cm is evenveel 
waard als drie haren die ieder 20 cm lang zijn, ter
wijl natuurlijk gekruld haar wegens de zeldzaam
heid ervan duurder is dan stijf haar. Lichtgekleur
de haren halen ook een hoge prijs. Zo is er het witte 
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de prui op gang? 
haar, dat zeer zelden voorkomt, en dan nog meestal 
bij bejaarden, die hun spierwitte haartooi doorgaans 
niet kwijt willen. 

Een andere maatstaf om tot een prijsbepaling te 
komen van het haar is, dat glad haar niet zo duur 
is als gefixeerd haar. Het Europees haar nu. dat 
verwerkt wordt in de oorspronkelijke tint, wordt 
vooral tot een pruik verwerkt voor bejaarden, kin
deren die wegens een ongeval geen haar meer of 
enkel nog ziek haar hebben, enz. In de medische 
sektor dus vooral. En er is tot slot de pruik die uit 
kunstvezels gemaakt is. Zij geeft qua vorm een 
mooie aanblik. De vormvastheid van de krullen bie-
voorbeeld is opvallend. De syntetische pruik is niet 
duur, maar er is haar ook geen lang leven bescho
ren. Komt daarbij nog, dat er in de handel sterk 
glimmend kunsthaar is, dat er het onnatuurlijke 
karakter van doet uitkomen ». Maar wat nu : een 
pruik van Aziatisch, Europees of kunsthaar ? Het 
is de taak van de verkoper, de kapper of de prui
kenmaker om samen met u de, juiste keuze te ma
ken. « Een pruik moet in vertrouwen gekocht wor
den », zegt de h. Detremmerie, « zodat de klant na 
zijn aankoop ook nog van service kan genieten. On
der meer voor het wassen van de pruik, dat hij 
meestal moeilijk zelf kan doen. Daar onder invloed 
van opgeslorpt water de knoopjes van de 
pruik kunnen losraken. Er dient dan ook voor het 
wassen een vlug reinigend produkt gebruikt, dat 
ook snel opdroogt. Om deze bewerking te kunnen 
uitvoeren, wordt de pruik op kurken hoofden ge
plaatst en er stevig op vastgeprikt ». Over de kunst
pruik schrijft • de h. Jurgens nog, dat zij volop in 
ontwikkeling is en nog dagelijk wordt vernieuwd
en geperfektioneerd \]s de grote voordelen van de 

gen voltrokken. Het sukses van een haarstuk, een 
drievierde- of een demi-pruik, hangt af van de kap
per die dit haarstuk onzichtbaar in het eigen haar 
moet laten invallen door een' zorgvuldige kniptech-
niek. Wat niet belet, dat intussen vol ijver voort 
wordt gezocht naar de zogenaamde volmaakte tou
pet. Iets wat trouwens nodig is, omdat men goed 
haarwerk vaak niet kan onderscheiden van ander 
en het slechte doorgaans als kriterium wordt geno
men. Het haarstukje wordt vooral gekocht door he
ren die met kaalhoofdigheid af te rekenen hebben. 
Meestal niet zo jonge mensen dus. De pruik daar
entegen kan en wordt in werkelijkheid ook dikwijls 
gedragen door jongeren. Muzikanten bievoorbeeïd, 
die hun militaire dienstplicht vervullen en daardoor 
genoodzaakt worden om zich met kort geknipt haar 
in de kazerne te vertonen, grijpen tijdens muzikale 
weekeindes naar de pruik. Want dit is één van de 
grote voordelen die een pruik kan bieden : zij biedt 
de gelegenheid om óp elk uur van de dag behoor
lijk geknipt te zijn, zonder dat hiervoor veel voor
afgaandelijk tijdverlies nodig is. R. Jurgens zegt 
hierover : « ...hier raken we namelijk aan het grote 
geheim van het sukses van de modepruik : de kle
ding had alle kansen in zich om de grillen en stem
mingen van de vrouw te weerspiegelen ; het kapsel 
was tot voor kort gebonden aan lengte, kleur en 
haarkwaliteit. De pruik maakt het thans de vrouw 
mogelijk, haar kapsel aan te passen aan alle situa
ties en gemoedstoestanden : van romantisch lang-
blond tot sophisticated short-cut rood. Vele vrou
wen zullen weldra evenveel pruiken-op-de-kast als 
schoenen-in-de-kast hebben staan. Een luxe, zo u 
wilt, maar dan een luxe, die tijd en plezier spaart ». 
Men zou dus het verschijnsel « pruik » meer en 
meer gaan zien als een welkome korrektie van het 
uiterlijk. Iets wat men even normaal vindt als het 
horen van een kunstgebit bij slechte tanden. 

praktische wenken 

uil III kil ii'ijïi 

syntetische pruik noemt deze man : vormvastheid, 
kleurechtheid, wasbaarheid, vochtbestendigheid. 
« Voorwaar geen kleinigheden », voegt hij er in dit 
verband aan toe, « vergeleken met de postiches van 
echt haar ». Eén feit staat intussen al vast : de kon-
fektiepruiken vinden momenteel een groter afzet
gebied dan deze die naar maat worden gemaakt. 

als een kunstgebit 

Vast staat ook, dat, sedert de « toupet », die de 
Franse benaming maar wel eens meer gebruikte 
benaming is voor het herenhaarstuk is, zich in het 
herenkappersvak ingrijpende struktuurveranderin-

Voor wie zich nu na het lezen van dit artikel be
keerd mocht hebben tot de dracht van een gedeelte
lijke of gehele pruik, geven wij nog enkele prak
tische wenken. Tal van mensen zijn bang, dat zij 
hun eigen haar zullen schaden door het dragen van 
een pruik of haarstuk. Wie nochtans de pruik ver
standig gebruikt, geeft haar en ook het eigen haar 
— gesteld natuurlijk dat dit nog niet verdwenen is 
— geregeld rust. Met het dragen van een pruik kan 
vlugger dan voorheen de kapper toegestaan worden, 
dode punten af te knippen, crèmebaden te gebrui
ken, roosbehandelingen, anti-vetkuren of groeiku-
ren te ondergaan. Kortom, alle handelingen kunnen 
nu uitgevoerd worden die men voorheen naliet om
dat ze financiële of andere konsekwenties inhielden. 
Wat het onderhoud van de pruik betreft, hiervoor 
is de eenvoudigste weg voor een reinigingsbeurt 
recht naar de kapper. Maar wie deze beurt zelf wil 
geven, dient o.m. te weten dat voor de reiniging van 
haarstukjes nooit agressieve was- of voorwasmidde
len mogen gebruikt worden. Een pruik kan wel 
hand-warm gewassen worden in de pruiken-^'' 

poo. Op de pruik kan alleen ëên zachte spray van 
prima kwaliteit gespoten worden. Syntetische prui
ken mogen zeker nooit met haarverf geverfd wor
den, terwijl zij ook nooit kunnen geblondeerd of 
gepermanent worden. Men kan ze wel sterker laten 
krullen door ze met water op kleine wikkels in te 
draaien en bij hoge temperatuur te laten drogen. 
Harenpruiken integendeel kunnen in prihciep wel 
geverfd en geblondeerd worden, maar de kwaliteit 
wordt er zeer door geschaad. Ze permanenten dan 
ook, mits maar een milde vloeistof gebruikt wordt. 

Bij vele lezers is ongetwijfeld nog de vraag blij
ven bestaan, of de heropleving van de pruik niet 
louter een modeverschijnsel, een status-verschijnsel 
is. Eeuwen lang werd met nauwelijks onverholen 
spot gekeken naar pruikendragers. Pruiken-verlie
zende slachtoffers werden door middel van karika
turen op de korrel genomen. Hoe dan de ware ze
getocht van het haarwerk in alle denkbare vormen 
te verklaren ? R. Jurgens heeft hierover volgende 
gedachtengang : « Mensen die graag diep spitten in 
de roerselen van de menselijke ziel, zeggen dat de 
terugkeer van de pruik een uiting is van onze hang 
naar romantiek als reaktie op de nieuwe strakke 
zakelijkheid, de « computisering » van ons bestaan. 
Nuchterder mensen zeggen : « De pruik past in het 
hoge tempo van deze tijd. Hij brengt vlug en af
doende uitkomst bij de uiterlijke verzorging. Vaak 
moet ik onvoorbereid uit ; geen kapper kan me dan 
zo vlot uit de nood helpen ». 

Vrijetijds-argument : « Ik zwem en zeil graag. 
Maar ben ik 's avonds aan wal, dan wil ik met een 
verzorgd hoofd in de jachthaven wat gaan eten en 
dansen. Een haarstuk is dan een uitkomst. Niet te 
verbeteren ». 

Huwelijks-argunient: « Ik heb een baan ; overdag 
zie ik er nogal stemmig uit met een rustige pruik 
in mijn eigen kleur. Maar 's avonds gaan we vaak 
uit ; dan draag ik lang, zacht-golvend blond haar. 
Mijn man is enorm gesteld op blond haar. Ik doe 
hem er een groot plezier mee ». Dat ook een bloel-
zijn, is niet zo'n gek idee. De kale man is immers 
periode voor het heren-haarwerk zou aangebroken 
altijd een dankbaar mikpunt van spot geweest, ter
wijl zijn liefdeskansen beduidend slechter geno
teerd stonden dan die van zijn beter behaarde broe
der. Maar of deze bloeiperiode zich in werkelijk
heid ook zal doorzetten ? Dit is voor het ogenblik 
moeilijk te voorzien. Alles zal afhangen van de 
technische vervolmaking van de pruik, of er vol
doende variatie in modellen en maten komt, of de 
pruik al dan niet vederlicht zal worden, en nog wel 
enkele — zij het minder belangrijke — faktoren 
meer. 

p.p. 
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D maatschappij 

het dokfersprofest van merelbeke 

'*alleen geld telt, de mens wordt vergelen ff 
De dokterssyndikaten en de Orde der Geneesheren hebben de 

laatste tijd af te rekenen met vormen van dokterscontestatie waar 
ze kennelijk nog niet goed weg mee weten. Er is de zaak van de 
maoïstische artsen uit Hoboken en, even voordien, het opgemerkte 
protest van de negen Merelbeekse huisartsen. Toen op 14 februari 
jl. de erelonen nog maar eens de hoogte ingingen, lieten deze huis
artsen aan hun patiënten weten dat ze niet akkoord konden gaan 
« met de wijze waarop deze verhoging tot stand kwam ». Als blijk 
van protest zouden zij gedurende een week aan de terugbetalings
tarieven werken en op die wijze dus gratis geneeskunde verstrek
ken. In de publikatie van een artsensyndicaat werden ze daarom 
vergeleken met bepaalde bewoners van Geel want wie heeft nu 
al ooit beleefd dat burgers die het goed hebben protest aantekenen 
omdat zij het goed hebben, aldus de heren van het syndicaat. Over 
de motieven van de negen gingen wij even praten met een van 
hen. Dokter N.. zo zullen wij hem noemen, wenst onbekend te 
blijven. Het ging hen ten slotte niet om persoonlijke reclame. 

met representatief 

Dokter N • « In de commissie 
welke over de verhoging beslis
te, zun de huisartsen niet op 
een representatieve wijze ver
tegenwoordigd Het zijn enkele 
« grote koppen » van de artsen
syndicaten, die waai schijnlijk 
nog geen 10 ''i van de geneeshe
ren vertegenwoordigen, die het 
allemaal bedisselen samen met 
enkele bonzen van de zieken
fondsen en enkele afgevaardig
den van het RVZT zelf De « ba
sis » wordt niet geraadpleegd 
Ik ben er trouwens van over
tuigd dat de meeste artsen op 
dit ogenblik niet meer gesyn-
diceerd zijn. Het zijn meestal 
specialisten die zich inlaten 
met de syndicale kwesties, 
waarschijnlijk omdat die daar
voor over voldoende tijd be
schikken Het Vei-bond der Bel
gische Omnipractici, dat min
stens 2000 betalende leden 
heelt, wordt er stelselmatig 
buiten gehouden » 

en de kwaliteit ? 

« Vanzelfsprekend gaat alle 
aandacht van de dokterssyndi-

caten naar de kwestie van de 
erelonen Dat doen alle syndi
caten, aandacht besteden aan 
het inkomen Goed, maar het 
heeft geen zm steeds maar de 
erelonen te verhogen en verder 
geen aandacht te besteden aan 
de controle op de kwaliteit van 
de geneeskunde Wij kennen 
persoonlijk artsen uit de om
geving die het klaarspelen 60, 
70 zelfs 80 prestaties per dag te 
leveren Niemand zal mij ervan 
overtuigen dat dit nog ernstig 
werk is. Sommigen geven op 
een uur tijd tien spuiten, die 
hebben op dat uurt ie dan zo
veel meer verdiend dan vroe
ger (dank zij de verhoging) 
maar is er aan de kwaliteit van 
hun werk iets verbeterd "> ». 

Als men de erelonen her
waardeert dan IS een van de 
bedoelingen toch zeker wel : 
de artsen eenzelfde inkomen 
waarborgen voor minder werk, 
zodat zij de vrijkomende tijd 
kunnen besteden aan voortdu
rende bijscholing en vooral 
ook aan hun patiënten Zi) 
moeten op een rustiger, doel
matiger manier aan genees
kunde kunnen doen. Maar pre
cies de « dravers » zie je niet 
op de avondcursussen, de col
loquia die worden ingericht om 
de aitsen « bij » te houden J e 

ziet daar altijd dezelfde gezich
ten. Men zou de voortdurende 
bijscholing voor alle artsen 
verplichtend moeten maken ' 
Ik zeg niet dat iemand die 
« aan de lopende band «-ge
neeskunde bedrijft, die het al
lemaal rap-rap afhandelt, nood
zakelijk een slecht geneesheer 
is. Maar wanneer men enkel 
maar oog heeft vooi de verho
ging der erelonen dan worden 
dokters met een dergelijke 
wijze van doen bij elke verho
ging ten zeerste beloond, ter
wijl de dokter die voldoende 
tij"d en aandacht besteedt aan 
zijn patiënten er met veel mee 
geholpen wordt » 

en vrolijk 
On:,e!ukkige kmderen niet 

in Ban^la Desj, hier. 
Sommigen dragen fijne jasjes 

en glimmende schoentjes en 
een boekentas vol dure prullen, 
en ze lachen nooit. Ze groeien 
op als produkten van onver
schilligheid, in een wereld waar 
wagen en buitenverblijf meer 
betekenen dan genegenheid en 
eerlijkheid. Op zekere dag 
springt zo'n keurig kind uit de 
band en de keurige familie 
weet geen raad. 

Je hebt de anderen, opgroei
end tussen gekrakeel en onver
stand, ze worden even bitter, 
onverdraaglijk. onhandelbaar 
en opvliegend, een last voor 
hun ontwrichte omgeving, die 
geen andere oplossing dan de 
jeugdrechtbank weet. 

Je hebt vreemde kinderen, 
als Mary Bell er één was, in 
1967 een Engels meisje van elf, 
met een engelgezichtje, zoals 
allen tus.sen kinderjaren en 
volwassenheid : onschuld en 
weergaloze vreugde blijven 
even in de ogen, maar ergens 
vermoed je twijfel en ontgoo
cheling en onbegrijpelijke wan
hoop. Mary Bell had een hoop 
broertjes en zusjes, was heel 
verstandig, hield een dagboek 
bij. foutloos geschreven, een 
beste vriendin had ze ook. De 
buurt waar ze woonde, toonde 
alleen enge, naargeestige hui
zen — hier heb je ook zon wij
ken — en als enig speelterrein 
had je braakliggende grond. En 
op zekere dag kwamen en Mary 
en vriendin Norma niet naar 
huis terug, ze hadden — zo 
maar — een buurjongetje om
gebracht. Ook hier heb je 

vreemde kinderen, angstaanja
gende wezentjes, met onver
wachte wrede gedragingen. 

Er zijn ook die hunkerende 
kinderen, dromend over wijde 
horizonten met bomen en veel 
dieren zoals die twee kleine 
Franse meisjes die in een groot 
flatgebouw woonden, waar je 
alles door de muren horen kan. 
De school waar nooit iets ge
beurt, een thuis met een steeds 
vermoeide moeder en een 
vader die alleen belangstelling 
heeft voor voetbal ze vlucht
ten naar het einde van de we
reld, maar kwamen niet verder 
dan een grote havenstad. Je 
hebt ook hier kinderen die 
hardnekkig weg willen steeds 
maar weer. En die voorbeeldi
ge student die zijn eigen ont
voering ensceneerde Wat aan 
te vangen met zulke bevreem
dende, lastige schepseltjes ? 
Onze keurige samenleving weet 
geen raad. Ze heeft hen enkel 
« Vrij en Vrolijk » aan te bie
den. 

Een jaar geleden begon een 
franstalig Brussels blad over 
dit instituut een onthullende 
artikelenreeks. Je kan je afvra
gen vanwaar die plotse belang
stelling voor een in Brasschaat 
gevestigde « opvoedings «-in
stelling maar vele door een 
onverschillig rechtsapparaat al
daar geplaatste kinderen zijn 
uit het Brusselse en uit Hene
gouwen afkomstig. Bijgevolg is 
« Vrij en Vrolijk » een tweeta
lige school, en of dat wel in 
overeenstemming is met de on
derwijswet ? We hoorden hoc 
de leerkrachten daar zonder 
enige voorbereiding (en meest

al zonder pedagogisch diploma) 
voor een kinder- en adolescen-
tenpubliek komen dat alleen 
maar volgens leeftijd en ge
slacht gegroepeerd is — er is 
ook 'n meisjesafdeling. Kinde
ren uit 't «milieu», karakterge
stoorden, anderen uit geschei
den gezinnen, mentaal-gehandi-
kapten. allen leven er samen. 
Het kan jaren duren vooraleer 
de opvoeders regelmatig wor
den uitbetaald, nachtwerk en 
overuren worden minimaal 
vergoed. Juffrouw Wens kan 
natuurli jk geen vast kaderper
soneel houden. 

De kinderen aldaai hebben 
— naast klederen en voedsel —• 
ook houvast nodig, toewijding 
en begrip, maar dat kan de op
voeder slechts opbrengen nadat 
hij zijn pappenheimers heeft 
Ieren kannen en doorgronden. 
Hij blijft echter niet in Bras
schaat. . als hij even kritiek 
uitbrengt, krijgt hij de bons. 

De mini-diktatuurstaat in het 
Antwerpse is een eklataut be
wijs van het failliet, niet al
leen van ons onderwijssisteem. 
maar ook van onze maatschap
pij en deze staat. Improvisatie 
in plaats van organisatie, onge
breideld winstbejag en ambitie 
zonder maat, het negeren van 
menselijke waarden, politieke 
vriendjes bevoordelen dat al
les heeft niet alleen van « V^rij 
en Vrolijk » een beschamend-
probleem gemaakt, het regeert 
ook het officiële België van 
vandaag. 

hciguette d.b. 

te veel en te weinig 

Dokter M. is, evenals zijn 
collega, van oordeel dat een 
dokter die slecht werkt nog al
tijd teveel verdient, terwijl een 
arts die zijn taak ernstig en 
menselijk opvat nog altijd te 
wemig verdient, zelfs na de 
recente verhoging. 

« Neem nu bijvoorbeeld de 
patiënten met psycho - soma
tische klachten. J e kan je 
daar vanaf maken met de 
dooddoener « het zijn de zenu
wen » en een kalmeermiddel
tje voorschrijven. In feite is de 
patient daarmee niet echt ge
holpen, maar de farmaceu
tische industrie heeft er wel 
baat bij Het is veel beter dat 
je eens luistert naar zo'n men
sen, dat je even gaat boren 
naar de mogelijke oorzaken 
van hun gespannenheid. Die 
kunnen liggen in het huiselijk 
milieu, in het werkmidden, het 
opgedreven arbeidsritme, so
ciale moeilijkheden enzomeer. 

Vaak kan je hen ondanks al
les niet veel helpen, maar het 
IS voor hen soms al een hele 
opluchting het eens te kunnen 
vertellen aan een ver t rouwd 
persoon. Welnu, als je daaraan 
als dokter een half uur of een 
uur tijd besteedt, dan heb je 
120 fr verdiend. Een minder 
scrupuleuze collega die er de 
gewoonte van maakt de men
sen vlug af te schepen met een 
kalmeermiddeltje zal in dat
zelfde uur zoveel méér verdie
nen, maar heeft hij zijn werk 
dan naar behoren gedaan ? ». 

wat ze ziek maakt 

In hun « bericht aan onze 
patiënten » schreven de Merel
beekse dokters o.a. ook dit : 
« Er wordt in ons land teveel 
gepraat over geld en te weinig 
over de gezondheid van de be
volking. 

Door de verhoging van de 
erelonen verandert er niets aan 
de ziekmakende invloeden van 
de maatschappij , die de be
langrijkste oorzaken zijn van 
de stijgende medische con
sumptie ». 

Dokter N. • « Er wordt steeds 
meer beroep gedaan op de dok
ter, er worden steeds meer 
medicamenten g e s l i k t . Er 
wordt wel veel gepraat over 
milieuverontreiniging, maar 
wat wordt eraan gedaan ' Men 
heeft het her en der ook wel 
eens over de scheikundige 
voedingsvervuiling, het hoge 
arbeidsritme, het aanwakkeren 

van de consumptie en dies 
meer. Ook dat wilden wij eens 
aanklagen. Er wordt in onze 
kapitalistische maatschappij te 
uitsluitend over geld gespro
ken, en men vergeet het wel
zijn van de concrete mensen. 
Vele moderne ziekten en toe
standen van ongesteldheid zijn 
een gevolg van onze huidige 
maatschappelijke levenswijze. 
Wat voor zin heeft het altijd 
maar meer miljarden in da 
ziekteverzekering te stoppen 
als men de oorzaken van de 
toenemende medische con
sumptie niet poogt weg te ne
men ? Het is pleisteren op een 
houten been. Het zijn de ziek
teverwekkende faktoren in on
ze samenleving die leiden tot 
steeds gotere uitgaven, tot een 
enorme stijgende geldspiraal. 
Maar wat doet men daaraan ? 
Ook dat mag toch wel eens ge
zegd worden. Als wii. dokters, 
het niet zeggen, wie moet he t 
dan wel doen ? ». 

bewustwording 

Wat de negen van hun pro
testdaad nu verwachten ? Dok
ter N. : « Wij hebben niet de 
ruime publiciteit nagestreefd 
die onze houding in de media 
heeft gekregen. Wij wilden en
kel onze eigen patiënten even 
doen nadenken over de huidige 
gang van zaken met de genees
kunde. Zij moeten zich van een 
en ander bewust worden zodat 
zij een kritischer kijk op de 
zaak krijgen. Natuurli jk kun
nen zijzelf daaraan niet zoveel 
veranderen, maar wij hopen 
dat ons schuchter protest er 
zal toe bijdragen dat men uit
eindelijk ook op het hoogste 
vlak eens ernstig over zal gaan 
nadenken hoe het met de volks
gezondheid anders kan, anders 
moet. Wij zullen ermee door
gaan onze patiënten zoveel mo
gelijk te informeren, dat is in 
hun belang. En wij zijn er -ze-
ker van dat vele collega's het 
met onze opvattingen eens zijn, 
ook al zijn er enkele die ons 
« gek » vinden. En onze pa
t iënten hebben ons opzet wel 
degelijk begrepen, zij weten 
dat het hier om meer gaat dan 
om een centenkwestie Er zijn 
er heel wat geweest die voor 
een raadpleging gewacht heb
ben tot na de « goedkope 
week », zij wilden immers niet 
profiteren,.. Zij hebben begre
pen dat wij het deden om hun 
ware gezondheids-belangen t e 
verdedigen. 

p.m. 
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kroniek der poëzie 3 
Dat deze maandelijkse kro

niek wel eens gedichtenbundels 
moet vermelden, die al geruime 
t i jd geleden uitgekomen zijn, 
ligt niet aan 'n gebrek aan goe
de wil vanwege de kroniek
schrijver, maar aan het een
voudige feit dat er een wanver
houding is tussen de normaal 
beschikbare plaatsruimte voor 
l i te ra tuur in het algemeen en 
poëzie in het bizonder in een 
politiek weekblad, en de « aan
bieding » op de poëtische 
markt . 

Zo is Fred de Swerts bundel 
« Zijn naam is Roeland » reeds 
in 1968 verschenen-t zijn vorige 
bundel « Door eenzaamheid ge
ranseld » verscheen in 1967. De 
meestal niet zo lange gedich
ten uit zijn nieuwe bundel zijn 
poëtische flitsen : liefde voor de 
vrouw en het kind willen een 
eenzaamheid doorbreken die in 
de eerste bundel centraal stond. 

Walter Haesaert is een onzer 
beste jonge dichters : hij heeft 
behalve taalbeheersing en taai
kracht ook nog iets te zeggen : 

iets persoonlijks dat individu
eler en toch universeler is dan 
menige leuzenkramerij die zich 
als poëzie gebaart. Dit bleek 
reeds in « Droevig feest », dat 
een der beste bundels der laat
ste jaren was. In «Koelbloedig» 
gaat dit noemefl der dingen, de
ze penetrat ie van wereld en le
ven met het krachtige, duide
lijke woord verder. Juist deze 
taalbeheersing, deze acuratesse 
in het benoemen, deze poëtise-
r ing van het dagelijkse woord, 
die wij zo vaak bij Rilke ont
moeten .getuigt voor het po
ëtische talent. 

Van Rob Goswin — evenals 
de Swerts Mechelaar — ont
vingen wij 2 bundels : « De 
Huid van Mechelen » (1970) en 
« Rapaille voor Robespierre » 
(1971). Pol Ie Roy schreef voor 
de eerste, Erik Van Ruysbeek 
voor de tweede bundel een in
leiding. Een getuigenis van de
ze twee mensen voor de dich
ter Goswins is niet zonder be
tekenis. Le Roy schrijft : « Ik 
geloof in jou rijk poëtisch ta
lent ». Dit komt in de ' l aa t s te 

bundel het best tot uiting. Van 
Ruysbeek noemt het dan ook 
terecht een keerpunt, niet al
leen in Goswins werk. Er is 
een terugkeer naar het cen
trum, naar de levenswaarheden 
die de kern van het bestaan 
vormen en doorheen leed en 
dood ontdekt werden, en er is 
een meer samenhangend schej)-
pen dat in de tegengestelde 
richting gaat van het op ont
binding gerichte experiment 
der jongste decennia. 

« Oefeningen met Baudelai
re » is de derde bundel van Ig-
naas C. Veys. Tekenend voor de 
inhoud is het citaat uit Baude
laire, dat het eerste deel voor
afgaat : de spanning tussen 
schaduw en warmte, nacht en 
dag moet overwonnen worden 
door een aards beminnen. 

De bundel « De Vliegenier 
van lood » van Gust Vermeille 
sluit aan bij zijn vorige, « De 
Navelkijker », en bevestigt de 
eigen stem van deze dichter, 
die de korte flitsen en het ge-
hakt-stro van menig jong dich

ter achter zich laat en met lan
ge, rustige adem de dingen 
aanspreekt en uitspreekt. Hij 
is er zich van bewust : « met ge
leend kapitaal is er snel handel 
te drijven » — maar hij ver
kiest met zijn eigen kracht de 
eigen waarde in de klinkende 
munt van het gedicht om te 
zetten. In zijn « Gedicht voor 
Anton van Wilderode » formu
leert hij zijn non-konformisme 
duidelijk : « Ik schrijf niet wat 
geëerbiedigd wordt : het afval 
heet nu schitterende aanwinst, 
het gedrevene heet nu negerin 
met bril, met boorwater niet 
wit te wassen. Doch voor een 
gunst verraad ik me niet ». 

«En wat ik tot geluk verzon» 
van F.F. Heijnis is een bundel 
grotendeels korte gedichten, die 
waar de pregnantie der zegging 
het poëtische niet heeft ver
dund, meestal geslaagd zijn. 
Het prozaïsch noteren in korte 
woord- en beeldflitsen is nog 
geen poëzie : dat wordt het pas 
door dit ondefinieerbare dat de 
kern van alle poëzie is en dat 
zowel in idee als in woordklank, 

woordkleur en beeld ligt. En
kele korte gedichten, die al« 
aformisme het best zouden 
doen : « regen kan nooit zo har<| 
zijn, wij zijn onder mensen wei 
hagel gewend » en « als mett 
de ramen niet wil openzetten 
moet je de ruiten wel inslaan». 

De « Gedichten zonder t i tel » 
van Piet Vandeloo dragen in
derdaad geen titels, met uit
zondering dan van « Spaanse 
kathedraal ». Niet symbolisch 
tenzij noodgedwongen, niet hep« 
metisch tenzij als keerzijde 
van de klaarheid, niet konkreet 
tenzij met huid en haar, niet 
geëngageerd tenzij in levende 
lijve zo noemt de dichter zelf 
deze verzen. Waar de symbo
liek gebruikt wordt, waar het 
beeld aangewend wordt, daar 
wordt het uitgewerkt en soms 
over heel het gedicht volgehou
den, wat deze gedichten een 
merkwaardige eenheid en af
ronding schenkt. 

De hogervermelde gedichten, 
bundels verschenen in de reeks 
« Noorderlicht » DDB, Brugge, 

Van zee hebben w e alle
maal ooit we l eens schel
pen en zeesterren en hoorn-
tjes meegebracht. Ze waren 
een her inner ing aan bl i je 
vakant iedagen, w e konden 
er de zee nog in horen na-
ruisen. Maar de t i jd strooi
de er gri js zand over en het 
bleef bi j een verre herinne
r ing . 

O p een tentoonstel l ing de
ze week ergens in Brussel 
konden w e een heel gam
ma van zeeschelpen be
wonderen , mooi en ri jk aan 
gr i l l ige vormen en k leuren. 
Ze deden ons denken aan 
de schelpjes van toen maar 
ook aan de zuiderse stran
den waar zoveel mensen 
opeengestapeld l iggen dat 
je er de mooie schelpen 
niet meer ziet... 

dialoog of ofgronzlng? 
De uitgeverij Seewald van Stut tgar t heeft zich de jongste tijd 

doen opmerken door haar ui tgave van werken over aktuele en 
historische politieke problemen. Stippen wij slechts even aan, dat 
bij deze uitgeverij zowel Axel Springers boek « Von Berlin aus 
gesehen » en Guttenbergs « Fussnoten » verscheen als Höpkers 
boek over de Sovjetzeemacht. Niet alle publikaties staan op het-
Belfde peil of zijn voor de buitenlander van even groot belang. Op 
twee werken, die de laatste maanden bij Seewald verschenen, wil
len wij nochtans even de aandacht vestigen. Vooreerst is er het 
boek van Werner Barm : « Totale Abgrenzung ». Dit « autentiek 
bericht » draagt als onderti tel : « tien jaar onder Ulbricht, Ho-
necker en Stoph ». Dr. jur . Werner Barm, geboren in 1926, was 
vanaf 1952 leidend funktionaris in de DDR en tot aan zijn vlucht 
naar de Bondsrepubliek Duitsland in 1969 voorzitter van de Kreis-
ra t van de grenskreis Osterburg/Altmark. In 1970 publiceerde hij 
reeds een boek over het Ulbricht-regime. De « totale Abgrenzung » 
van de Bondsrepubliek, die Honecker proklameerde, wordt hier 
in detail weergegeven door iemand die er door zijn positie aan de 
zonegrens direkt bij betrokken was. Hij was ter plaatse toen de 
demarkatiel i jn afgesloten werd met prikkeldraad en landmijnen, 
toen de vijf-kilometerzone werd ingesteld waarbinnen niemand 
zich zonder speciale toelating mag begeven, en toen op één nacht 
hele families uit die zone uit hun bed gezet werden en gedepor
teerd naar « het binnenland ». De prakti jken der « totale afgren
zing », de achtergronden en motieven, de steeds toenemende en 
zich van meer en meer geraffineerde metodes bedienende afgren
deling en jacht op mogelijke vluchtelingen, waarvan velen het 
reeds met hun leven bekochten, de metodische indoktrinatie en de 
alomtegenwoordigheid van een staatsveiligheid, waar tegenover 
die van vroeger en elders maar leerjongens lijken ; dat alles wordt 
door Werner Barm uit eigen ervaring, sterk gedokumenteerd en 
gedetailleerd weergegeven. 

harde aanval 

Brandts Oostpolitiek, en een 
politiek van dialoog en toenade
ring, kan daarom al geen resul
taten voor de Bondsrepubliek 
opleveren zolang het Oosten de 
internationale diplomatieke 
spelregels van het « do ut des » 
niet eerbiedigt. 

Deze harde houding is geen 
gevolg van de zwakte van het 
kommunistische sisteem op po
litiek en ekonomisch gebied al
leen, noch van de geborneerd
heid van zijn funktionarissen, 
maar het ligt ook aan een stra
tegisch koncept dat na de ont
moetingen van Erfurt en Kas
sei en na Honeckers inaugura
tie-rede steeds duidelijker 
wordt : geen veranderingen, 
geen toegevingen, ook geen hu
manitaire, aan de eigen kant. 
maar een totale afgrenzing en 
afwijzing van de « vijand », en 
vanuit deze onaantastbare po
sitie een versterkte aanval op 
het maatschappelijk en politiek 
sisteem in de Bondsrepubliek, 
met de medewerking van de 
« dialog!sten » aldaar. 

wishful! thinking 

Uit de woorden der Oostduit-
se leiders en uit de door hen 
uitgestippelde politieke richtlij
nen blijkt duidelijk dat de op
timistische verklaringen van 
Brandt, Bahr, Scheel en co al
leen maar een gevolg waren 
van wishfull thinking en niet 
van politieke realiteiten, en dat 

deze realiteiten een andere hou
ding en andere maatregelen 
vergen. Nergens wordt het fal-
jiet van Brandts Oostpolitiek zo 
klaar gedemonstreerd als in de 
houding der Oostduitse leiders 
zelf. De Bondsrepubliek be
schikt over troeven, die nog 
niet uitgespeeld werden. Of 
Brandt dit zal doen is een an
dere kwestie. Daarvoor zal er 
wel een sterkere figuur en een 
konsekwenter politiek nodig 
zijn. 

zonder tegenprestatie 

In zi]n boek « Die Falie » 
neemt Paul Wilhelm Wenger 
Brandts Oostpolitiek zeer scherp 
op de korrel. Wenger, die teo-
logie, geschiedenis en rechten 
studeerde in Tubingen, een 
tijdlang rechter was en daarna 
joernalist bij de bekende kris-
ten-demokratische « Rheinische 
Merkur », stond in nauw kon-
takt met Adenauer. Zijn jong
s te 'boek werd door de linkse 
« Zeit » scherp aangevallen in 
een twee kolommen lang arti
kel, zonder dat echter op de es
sentie van Wengers kritiek ge
antwoord werd Wenger stelt 
vast, dat het « Mehr an Sicher-
heit » dat Brandt beloofde, door 
de erkenning van de Sovjethe-
gemonie een « Meer an Unsi-
cherheit » geworden is. Ade
nauer verzaakte in 1954 bij de 
Nato-toetreding, aan ^eweld 
voor het oplossen der Duitse 
kwestie. Bahr heeft in 1970, 
door hals over kop naar Mos
kou te gaan, verzaakt aan eigen 

recht zonder enige Russische 
tegenprestatie. 

Als alternatief voor de Oost
verdragen noemt de auteur de 
reeds in 1958 voorgestelde eer
biediging der grenzen van Pots
dam tot aan een vrede door ver
gelijk die open grenzen voor 
heel Europa moet brengen. 

groeiend verzet 

Wengers boek is de uiting 
van een groeiend verzet, niet 
alleen van zg. uiterst-rechtsen, 
maar ook van een nog onaf
hankelijke intelligentsia tegen 
de politiek van een regering 
die wél in het parlement over 
de meerderheid beschikt (dank 
zij de met-gevaloriseerde NPD-
stemmen) maar die tegenover 
zich nog altijd meer dan de 
helft der Duitse kiezers heeft 
staan. Dat in zulke voor de he
le bevolking belangrijke kwes
tie, getracht wordt met alle 
middelen de ratifikatie door te 
drijven zonder een 2/3 meer
derheid en zonder meerderheid 
in de Bundesrat, is dan ook wei
nig demokratisch. Vooraleer te 
gaan dialogeren elders, ware 
men beter begonnen m het 
eigen land zelf een zo groot 
mogehike consesus te bekomen 
op een zo duidelijk-mogelijke 
realistische basis. Ook daarom 
richtten zich Wenger en zijn 
medestanders tegen een Oost
politiek die door de auteur 
« niets anders dan Russische 
Westpolitiek » wordt gememd. 

h v e . 
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ens erfdeel 

nu ook een franstalige uitgave 

De « Stichting Ons Erf
deel vzw ». uitgeefster van 
de kulturele tijdschriften 
« Ons Erfdeel » en « Septen-
trion ». revue de culture 
néerlandaise, heeft het afge
lopen jaar een inzamelings-
aktie gehouden om gelden 
bij te brengen voor : 
• het vaker doen verschij
nen van « Ons Erfdeel » ; 
• het oprichten van « Sep-
tentrion » : 
• het bouwen van een « Dia-
loogcentrum Ons Erfdeel », 
dat aan de redaktie van de 
uitgaven ruimte en akkomo-
datie moet bieden om haar 
werk te doen en dat tevens 
kan fungeren als ontmoe
tingsplaats van degenen die 
bij de tijdschriften betrok
ken zijn. Met de bouw van 

het « dialoogcentrum » is in
middels begonnen. Het 
wordt gevestigd op de Bel
gisch-Franse grens, vlakbij 
de E3-autoweg Amsterdam-
Parijs, op het grondgebied 
van de gemeente Rekkem, 
provincie West-Vlaanderen. 

De financiële aktie die mo
menteel nog doorgaat omdat 
nog niet alle gelden bijeen 
zijn gebracht, is tot dusverre 
suksesvol verlopen. In totaal 
467 partikulieren, bedrijven 
en lagere overheidsinstellin
gen in België en Nederland 
hebben een steunbijdrage 
overgemaakt. Een eerste lijst 
van ontvangen steunbij dra
gen is verschenen in het Ie 
nummer van de 15e jaargang 
van het tijdschrift « Ons 
Erfdeel ». h ^ 

K-post 
• Van 6 maart tot 7 april heeft 
in de Shoppost van de nieuwe 
Kunstgalerij te Brussel een 
tentoonstelling van kant uit 
Brugge. Poperinge. St. Truideii. 
Binche en Brussel plaat ondei 
de benaming « Hedendaagse 
Kant ». 

• Tot 2.5 april heeft m de Na.^-
saukapel van de Koninklijke 
Bibhoteek te Brussel een ten
toonstelling plaats van prenten 
en tekeningen van Albert Del-
stanrlie, die niet alleen de mo-
notijne tot een hoge graad van 
pertektie ontwikkelde doch ook 
ah 'Tlustrator bedrijvig was. 

• Van 1 maart tot 3 april in 
Studio 44. Passage 44, Kruid-
tuinlaan 44 te Brussel: « Schat
ten van Al Dorado — Goudmu
seum van Columbia » (organi
satie Belgisch Gemeentekre
diet) 

• Van 4 tot 19 maart in de 
Belfortkelder te Aalst : hoiit-
sneden van Jef De Nijs 

• Van 3 tot 20 maart in galerij 
« Vandenboom », Boekenberg-
lei 268 te Deurne-Zuid : ten
toonstelling Frans Luyckx. 

• Van 3 tot 20 maart in de 
galerij Geertrui, Stationstraat 
25 te Lokeren : schilderijen, te
keningen en spray's van Jaak 
Anton Beckers. 

• Naar aanleiding van de hon
derdste verjaring van het over
lijden van F.A. Snellaert, voor
man van de 19e eeuwse Vlaam
se Beweging wordt een gedenk
boek uitgegeven met bijdragen 
van dr. F. Comer, dr. Ada De-
prez. prof. Lode Wils. lic. J. 
Lermyte. dr. De Brabandere. 
lic W Simaeij en dr Gracco. 
Redaktie • Diksmuidse heer-
weq 307 te 8200 Brugge. 

Er wordt eveneens een ge
denkboek Guido Gezelle uitge
geven. In okt. wordt te Kort
rijk aan een van zijn woonhui
zen een gedenkplaat onthuld, 
waarna tijdens een akademi-
sche zitting het gedenkboek 
(met bijdragen o.m. van A. De
merits, J. De Cuyper, A. Viaene 
e.a ) wordt voorgesteld. Nadere 
inlichtingen : Doornikse straat 
62. S'^OO Kortrijk. 

• Tijdens het voorjaar 1972, 
zullen tentoonstellingen door
gaan in de gemeentelijke feest
zaal, Turnhoutsebaan, 92 te 
Borgerhout : van 11 maart tot 
en met 20 maart. De « Polderse 
Kultuurkring » ; van 1 april 
tot en met 10 april : Kunst
schilder Jan Rongé uit Antwer
pen ; van 15 april tot en met 
24 arpil : kunstschilder Robert 
Huylebroek uit Aalst 

• DAP Reinaert Uitgaven 
Khrijft voor de negende maal 
de Literaire Reinaertprijzen 
mt, waarvoor in 1973 door 

B AC - Centrale Depositokas, 
Brussel en door NV De Volks
verzekering, Brussel een be
drag van 125.000 BF. ter be-
schikking wordt gesteld. 

Dit bedrag wordt als volgt 
verdeeld : Categorie A : 60.000 
BF, voor een oorspronkelijke 
roman : Categorie B : 35.000 
BF, voor een oorspronkelijk 
reisverhaal of reportage : Cate
gorie C 30.000 BF. voor een oor
spronkelijk speurdersverhaal of 
detectiveroman. 

De jury is samengesteld uit 
de letterkundigen Prof. Dr. 
R.F. Lissens, Paul Hardy, Hu-
bert Van Herreweghen en ver
tegenwoordigers van de uitge
verij. 

Vóór 31 januari 1973 moeten 
de manuscripten worden inge
zonden. Op eenvoudige aan
vraag bij DAP Reinaert Uitga
ven (Wetstraat 133, 1040 Brus
sel) zal aan elke belang stellen
de het prijskampreglement 
worden toegestuurd. 
9Het november-december van 
« Neerlandia », het tijdschrift 
van het Algemeen Nederlands 
Verbond (ANV), brengt weer
om vier interessante artikels, 

nl. Benelux-Middengebied is 
« spoorloos » (H. Weltel) ; We
tenschapsbeleid t.a.v. de Neer
landistiek (prof. dr. C. Neut-
jens ) : Benelux - havenbeleid 
door openhartig overleg (M. 
Prinsen) en Friesland op een 
keerpunt (G. Groothoff). 

Naast deze hoofdartikels, 
biedt dit nummer, zoals ge
woonlijk, een aantal kortere 
bijdragen, o.m. onder de titels 
« Spiegel van de Nederlan
den », « Venster op de wereld » 
en « Kort genoteerd ». 

Het algemeen Nederlands 
tijdschrift « Neerlandia » ver
schijnt zes maal per jaar. De 
abonnementsprijs is 175 fr. per 
jaargang, te storten op prk. 
40.18.70 van de Kredietbank-
Lozana te Antwerpen, t.g.v. 
rek. nr. 408-7420011-61 van 
ANV-Neerlandia. Het abonne
mentsgeld voor het tijdschrift 
is tevens de lidmaatschapsbij
drage voor het ANV. 

Losse nummers : 35 fr. Gra
tis proefnummer kan aange
vraagd worden oj het secreta
riaatsadres van het ANV-
Vlaanderen, Jan van Rijswijck-
laan 28, 2000 Antwerpen (tel. 
03/37.61.70). 

de afrikaanse dichter dr a.d. keet, 
overleden 

Dr. Albertus Daniël Keet, een der eerste Afrikaanse dichters, is 
te Senekal, Oranje Vrijstaat, in de ouderdom van 83 jaar overle
den. Hoewel hij jonger was dan Jan F.E. Celliers, Totius en D.F. 
Malherbe, was A.D. Keet een der bekendste figuren geworden uit 
de Tweede Afrikaanse Taalbeweging. 

Dr. Keet werd geboren, in 1887, te Alice, Kaapprovincie en stu
deerde te Kaapstad. In 1919 vertrok hij naar Nederland om er zijn 
studies in de geneeskunde voort te zetten aan de Gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam. Het is in Nederland dat hij zijn eerste 
verzen schreef. Hij t rad er ook in het huwelijk met een Nederland
se studente in de medecijnen, dr. Nell van der Poll, aan wie hij 
verschillende van zijn gedichten heeft opgedragen. 

Dr. Keet heeft zich dan te Senekal als geneesheer gevestigd en 
bleef daar zijn ganse verder leven. Sinds het afsterven van zijn 
echtgenote publiceerde hij geen verzen meer. Hij heeft een uit
gebreide correspondentie gevoerd met vrienden in Nederland en 
in Vlaanderen. Dank zij zijn bemiddeling kon de inmiddels ook 
reeds overleden Vlaamse voordrachtkunstenaar, Modest Lauwerijs, 
in 1920 een toernee houden doorheen Zuid-Afrika om er overal 
Afrikaanse en Nederlandse gedichten voor te dragen. 

Hoewel A.D. Keet slechts één dichtbundel publiceerde zal hij 
een blijvende plaats bewaren in de Afrikaanse let terkunde. Zijn 
gedicht « Kontras » over de Kerstmis van 1914 kan een voorbeeld 
zijn van de woordkracht van dichter Keet. 

kontras 
kerstmis 1914 

contestatie om de contestatie en 

een heel klein beetje progressief 

Wit is die wereld. 
Wit van die sneeu ; 
Bokant die water 
Sweef daar 'n meeu. 
Blou is de hemel, 
Nergens 'n wolk ; 
Oral is vrede 
Rondom die kolk. 

Spierwitte wereld, 
Diep in jou siel 
Sug jv en smag jy 
Om te verniel ; 
Skyn is jou vrede. 
Donker jou hart. 
Jy is maar bly oor 
Ander se smart ! 

Op 20 februari hebben om
trent 150 van de 406 schrij
vers-leden van de Vereni
ging van Vlaamse Letterkun
digen (VVL) vergaderd in 
het Pershuis te Brussel. 
Eerst zou een « buitengewo
ne » statutaire vergadering 
plaats hebben, nadien de 
jaarlijkse « algemene » sta
tutaire vergadering. De bui
tengewone vergadering, die 
zich moest ui tspreken over 
een wijziging in één artikel 
der statuten, diende aan te 
vangen om 10 u. 30, maar 
het was reeds over twaalven 
toen men tot een stemming 
kon overgaan. Intussen was 
eindeloos gebakeleid over de 
inhoud van juridische termi
nologie als onverenigbaar
heid, s ta tuten en volmach
ten. Vaak leek de hele poes
pas op een contestatie om de 
contestatie. Zoiets moet voor 
sommigen — ach, we weten 
natuurl i jk wie dat zijn — 
doorgaan als een manifesta
tie van progressiviteit. Jan 
Vercammen, die op dat mo
ment nog de officiële voor
zitter was, had werkelijk on
voldoende gezag om de sa
menkomst ordelijk te laten 
verlopen. Hij zou even later 
zelfs niet meer als bestuurs
lid herkozen worden, wel
licht is die voor hem ontgoo
chelende stemming het di-
rekte gevolg geworden van 
zijn opvallende onmacht om 
het eindeloos'gepalaber in te 
dijken. De met-herverkie
zing van Jan Vercammen 
was wel het belangrijkste 
feit van de jaarlijkse alge
mene vergadering die tegen 
12 uur 30 eindelijk kon 
aangevat worden. Als be
stuurslid werden verkozen : 
Hilda Van Assche (157 stem
men), Leopold Vermeiren 
(139 s temmen), Lucien Den-
dooven (117 s temmen) , Her
man Vos (114 stemmen) en 
Daniël Robberechts (113 
s temmen) . Jul ia Tulkens, 
reeds 27 jaar bestuurslid van 
het VVL, had zich niet meer 
herkiesbaar gesteld. Zij 
werd om haar jarenlange 
toewijding bedacht met bloe
men en met de erepenning 
der verenig'ing. Nadat Cyriel 
Verleyen en René Streulens 
een lans hadden gebroken 
voor de jeugdliteratuur, 
kwam de Noorse professor 
Johanissen aan het woord. 
Hij dankte het VVL voor het 
erelidmaatschap dat hem 
werd aangeboden. Johanis
sen verblijft momenteel in 
Vlaanderen voor een nog 
diepere studie van de Neder

landse l i tera tuur die hij 
t rouwens een goede faam be
zorgt in de Scandinaafse 
landen. 

Door enkele kandidaat-be
stuursleden was via omzend
brieven en gestencilde pam
fletten enige kiespropagan-
da gevoerd. Zoiets is eigen
lijk een goede zaak : op die 
manier neem je tenslotte 
kennis van de fundamentele 
opties die zij als nieuw be
stuurslid willen doordruk
ken. Vooral het klassieke 
«progressieve front» (Koeck, 
Robberechts, Dangin, Auwe-
ra en Claeys) munt te daarin 
uit. Eerlijkheidshalve moe
ten wij hier beklemtonen 
dat de niet-verkozen Herman 
Claeys voorstellen neerlegde 
waarachter ongeveer een
ieder zich kan scharen. 
Volgens Claeys dient in het 
W L dringend een werk
groep «Vrije meningsuiting» 
opgericht en dient het VVL 
zich ook eens te gaan bezin
nen over de weinig demokra-
tische inrichting van de Boe
kenbeurs voor Vlaanderen. 
Over die boekenbeurs kan 
inderdaad wel een woordje 
gepraat : de poëzie komt er 
niet aan haar t rekken, ter
wijl het door auteurs in 
eigen beheer gepubliceerde 
werk er zelfs helemaal niet 
getoond wordt. 

Ook het probleem Brussel 
ontziet Claeys niet. Het W L 
moet zich met klem verzet
ten tegen de achteruitstel
ling van de Vlamingen te 
Brussel. 

En dan de verhouding 
schrijver-VVL. Voor Claeys 
IS het duidelijk dat niet alle 
leden gelijkgeschakeld kun
nen worden wat het betalen 
van het jaargeld van de ver
eniging betreft : wie veel 
geld binnenhalen via de ver
koop van hun werk en he t 
wegkapen van literaire pri j
zen, moeten méér betalen 
dan de kleinere goden. De in
breng der leden-schrijvers 
moet zodanig zijn dat de ver
eniging haar leefbaarheid 
niet meer moet laten afhan
gen van rijkssubsidies en 
provinciale subsidies. Dat 
zou betekenen dat de Ver
eniging van Vlaamse letter
kundigen een soort van ar
beidsintensief bedrijf wordt. 
Zo komt het ons voor tenmin
ste, want wat we in dit Pers
huis hebben meegemaakt 
was helemaal géén arbeids
intensiviteit. 

frans-ios verdoodt. 
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Wbams nationaal i j 

bloedarmoede 

Erik de Vlaeminck werd te 
Praag voor de zesde keer we
reldkampioen veldrijden, en als 
wij ons niet vergissen vestigde 
hij daarmee het rekord van het 
aantal titels. Knappe prestatie, 
zonder enige twijfel. Maar toch 
ook een prestatie die in zekere 
zin de bloedarmoede onder
streept waarmee de cyclo-cross 
sedert enige tijd te kampen 
heeft. Als wij op de deelne
merslijst nog de namen aan
treffen van Longo, reeds we
reldkampioen in de vijftiger
jaren, van Wolfshohl, die bijna 
de vader van Erik kon zijn, en 
die dan nog tweede eindigde, 
en van onze Berten van Dam
me, die in de week voor het 
wereldkampioenschap op kruk
ken liep, en die toch nog vierde 
eindigde, dan vraagt ge u toeh 
af of de titel van kampioen 
nog zo erg veel te betekenen 
heeft. Wij herhalen het : wij 
willen geenszins de prestatie 
van Erik kleineren. De beden
kingen die wij maakten, heeft 
hi j t rouwens zelf herhaaldelijk 
gemaakt. 

biercross 

Het was zoals Fred het zei : 
da t Norbert Dedeckere een 
paar ronden voor het einde 
van het wereldkampioenschap 

veldrijden voor liefhebbers nog 
de morele kracht kon opbren
gen om zijn jeukende neus te 
krabben, was een bijna zeker 
voorteken dat hij wereldkam
pioen zou worden. En zo is het 
ook verlopen. De uit tredende 
wereldkampioen, Bert Vermei
r e — die zal nu wel beroeps
renner worden, zeker ? —, 
werd opgevolgd door de 23-ja-
rige Belgische mechanicien 
Dedeckere. Wij blijven de we
reld verbazen met onze onuit
puttelijke voorraad voortreffe
lijke renners. Voortreffelijk
heid waarvan de Tsjechen nu 
ook wel moeten overtuigd zijn, 
is die van ons bier. En wij die 
dachten dat men ginder ach
ter zo wars was van reklame, 
en daarenboven geen centen 
had om bier te drinken. Of... 
was die bierreklame voor ons 
bestemd ? 

relatie stad - sport 

Behalve Merckx (zegt Jaak 
Lecoq), die een Brusselaar is 
(wat niet waar is, want hij is 
er niet geboren en hij woont 
er niet) , komen alle Belgische 
sportgroten uit de periferie 
van de steden of van het plat
teland. Zoals voor de arbeider 
of de bediende is de stad voor 
de sportbeoefenaar de plaats 
waar hij werkt, maar zeker 

verontwaardiging 

De jongens van « Les Sports » zijn vreselijk boos. Een aantal 
ondankbare lezers hebben verleden week de « citroenprijs » — 
bestemd voor de voetballer die zich in en buiten het stadion liet 
opmerken door onaangenaam, onhandelbaar of lomp gedrag — 
tegekend aan twee echte vedetten, namelijk Anderlechtspeler Vol 
ders en Standardshotter Takac. En « Les Sports » maar permitte
ren dat het het twee onberispelijke, vriendelijke en voorbeeldige 
Jongens zijn, en dat het niet gepermitteerd is dat hun lezers pre
cies die heren met de onaangename, zure prijs bedenken. Over de 
man die de prijs uiteindelijk toegewezen kreeg, Lierenaar Frans 
Vermeyen, niet één woord. Nochtans, als er nu één speler is die 
zich heel zijn lange carrière door in gunstige zin heeft doen op
merken, dan was het wel de Frans. De enige verklar ing die wij 
voor de houding van het sportgazetteken kunnen bedenken, is dat 
Frans « maar » van Lier is, en de ander twee .. En voor de rest, 
dat men die gekke prijzen maar gauw afschaffe. 

de ware broeders 

Tijdens de wedstrijd Mons-Menen had de scheidsrechter het zo 
gortig gemaakt — sommige boze tongen beweren : uit zattigheid 
— dat de Waalse supporters het terrein opstormden om hem eens 
degelijk mores te leren. Vooral omdat hij een Mechelaar is wel
licht. De president van de Waase klub heeft, met zijn zoon, zijn 
best gedaan om de scheidsrechter te beschermen. Hij kon zonder 
al te veel averij in zijn wagen geduwd worden, en de reis naar 
Mechelen aanvangen. De plaatselijke supporters waren echter zo 
boos op hun president, omdat hij hen die « Flamin » niet had la
ten doodslaan, dat zij de rui ten van de winkel van de voorzitter 
aan diggelen zijn gaan gooien, en dat zij hem via naamloze brie
ven en telefoontjes dreigementen toesturen. Het is altijd zo ge
weest : voor de ware sportgeest moet men in Wallonië zijn. 

niet de plaats waar hij leeft. 
De vraag die hier rijst lijkt 
ons te zijn : waarom werkt hij 
in de stad ? Omdat het grote 
publiek voor de sportwedstrij
den m de stad te vinden is ? 
Wij geloven het niet. In Parijs 
verdwenen verschillende grote 
sportverenigingen, en wij heb
ben de indruk dat een héél 
groot percent van de suppor
ters van Anderlecht bij voor
beeld, afkomstig is uit de om
liggende dorpen. Het is na
tuurlijk dwaas zo maar voor 
de vuist weg een verklaring te 
willen improvizeren. maar wij 
vragen ons wel af of het ver
schijnsel n i e t veroorzaakt 
wordt door de aanwezigheid 
van het kapitaal — en niets 
anders — in de steden. 

diner 

Grote nieuwigheid in de wie
lerkoers Parijs-Nice dit jaar : 
de renners zullen onderweg 
warm eten krijgen Het was 
inderdaad geen werk dat die 
mensen, van kort na elf uur 
op de fiets tot bij de vieren 
soms, zolang moesten bestaan 
van wat « kouwe aap ». Wij 
zouden zelfs pleiten voor een 
warme maaltijd, niet langs de 
weg, maar in een of ander sjiek 
restaurant, met een dutje na 
de pousse-café. Och ja, wij we
ten het wel, er zullen weer pro-
letariërs van onze soort aan het 
mopperen gaan, dat zij van 
acht uur op hun werk staan, 
en tot vijf uur in de namiddag, 
en dat men voor hen met geen 
warme maaltijd komt aandra
ven. Maar wat belet er hen t i j 
dens hun uur schafttijd naar 
de Hilton of zo te trekken. En 
zelfs als zij in de gezellige ref
ter van hun fabriek hun boter
ham met salami (Molteni n<i-
tuurlijk) opkouwen. dan heb
ben zij toch ook een warm 
drankje bij de hand ? In hun 
kruik. Hewel dan ? 

de rappe 

Zoals de lezers met een goed 
geheugen zich misschien zullen 
herinneren, werden te Sapporo 
m een niet zo ver verleden de 
olimpische winterspelen geor
ganiseerd. Die met een nog be
ter geheugen weten misschien 
nog dat er ook één Belg aan 
deelnam, namelijk de Antwer
penaar, bij een Brusselse klub 
aangesloten en in Frankri jk 
getrainde, Blanchaer Wij kun
nen melden dat Blanchaer zo
pas uit Sapporo is terugge
keerd, vergezeld van zijn on
misbare begeleiding. Het min
ste dat men kan vaststellen is 
dat hij al niet rapper was om 
een einde te maken aan zijn 
uitstapje, dan om zijn wed
strijd uit te rijden. Nu kan ons 
dat allemaal niet schelen na
tuurlijk, hoe lang de heren op 
zwier gaan. Maar dat men op-
houde met het gelul over de 
demokratisering van de ski-
sport aan de top. En dat men 
op die manier véél geld nodig 
heeft, dat beginnen wij ook te 
snappen. 

driemaal hoera 

Zondag zijn wij even gaan kijken naar Brasschaat, naar de cross 
der jeugdbewegingen. Om het ineens en duidelijk te zeggen : het 
was een stevig opkikkertje voor ons sportminnend hart. Hoe de 
organisatoren het klaarspeelden mag Joost weten, maar zij lieten 
zo maar eventjes 6000 jongens en meisjes hun wedstrijd lopen, in 
min of meer normale omstandigheden, in min of meer normale 
sportkledij, op min of meer voorziene tijdstippen. 6000 jongens en 
meisjes, « vreselijke » tieners, in deze tijd bijeenkrijgen om zo 
maar voor de lol wat door het bos te rennen, ge moet het kunnen. 
Wat ons eigenlijk nog het meest verbaast, is dat er niet minder 
dan 2000 meisjes aan de start kwamen. En zeggen dat het olim-
pisch komitee zoveel geld moet versmossen om een paar meisjes 
te lijmen voor (teoretische) sportbeoefening. In één woord, drie
maal hoera voor de mannen van Brasschaat, en dat gazetten als 
« Les Sports », de échte sportmannen, niet één letter overh.idden 
voor hen in hun maandageditie, hoeft echt geen zorg te wezen. 
De heren moesten zo nodig de vedetten gaan aanbidden, nespa. 

« 

Wi] zijn er nooit voor geweest, en dat zijn wij nog niet. maar 
wij moeten toch vaststellen dat het veldlopen voor dames aan 
belangstelling wint, zowel vanwege de beoefenaarster als van
wege het publiek. Zondag, tijdens de Belgische kampioenschap
pen veldlopen voor dames te Vilvoorde, waren er een heel stel 
atleten opgekomen, en ook de opkomst van het publiek was zeer 
bevredigend. Die indruk hadden wij altans. En er waren 
zelfs dames bij. Wat het sportief verloop van de wedstrijd betreft, 
daar is bitter weinig over te zeggen. Zoals reeds zo dikwijls toon
de Jos Van Santberghen zich op overtuigende wijze de sterkste. 
Tenslotte willen wij — zonder ons voor de damescross gewonnen 
te geven — op het krediet van deze sporttak nog noteren dat het 
allemaal verliep zonder « komplimenten ». en dat wij dus blijk
baar nog niet aan de gruwelijke vedettetnkultus toe zijn. 

de lieverdjes en de anderen 
De olimpische winterspe

len zijn al een tijdje achter 
de rug. Andermaal , zo zegt 
men, is de sportieve jeugd 
uit de ganse wereld aange
treden om getuigenis af te 
leggen van haar geloof in 
de broederschap onder de 
volkeren. 

Eén enkele bekommernis 
bezielde al die knappe jon
gens en meisjes : door hun 
gezonde, sportieve wedijver 
bewijzen ze dat « vrede op 
aarde » geen ijdel woord 
hoeft te zijn. Zij zijn naar 
Sapporo gekomen als de 
evangelisten van de onbaat
zuchtige sportbeoefening, 
van de sport om de sport, 
van de sport om de gezond
heid, van de sport als een 
middel tot hogere kuituur, 
van de sport als een stimu
lans van vriendschap, recht
vaardigheid en saamhorig
h e i d 

Zo hebben wij het kun
nen lezen in alle gazetten 
Het zal dus wel waar zijn. 
Dat ook deze spelen een 
reusachtig propagandamid
del waren ten dienste van 

het Japanse nationalisme, 
zal wel een bijkomstigheid 
zijn. Eveneens dat de eko-
nomische ontsluiting van 
het noordelijke Hokkaïdo 
één der doelstellingen was 
van de organisatoren. Ook 
dat reisagentschappen het 
belang van deze spelen bere
kenen in miljoenen. Ook dat 
in de strijd om het olimpisch 
goud een andere strijd werd 
uitgevochten, namelijk om 
uit te maken wie het leeu
wenaandeel van de nodige 
250 miljoen ski's op de markt 
zal brengen. Nog wat hon
derden jongens en meisjes 
op bevel van hun federaties 
en olimpische komitees daar 
zijn komen zweren dat zij 
niet omwille van het geld de 
sport beoefenen Degene die 
op meineed betrapt werd, 
werd trouwens op grootse 
wijze gehuldigd m zijn land. 

Dat, en vele ander bijkom
stigheden, hebben wij over 
het hoofd gezien. Wij zijn 
met miljoenen naar Japan 
getrokken — liefst op kosten 
van de goegemeente — van 
's morgens vijf uur zaten wij 

voor ons teeveetje, om toch 
- maar niets te missen. Wij 

hebben de heerlijke verha
len gespeld in de gazetten. 
Wij hebben gefoeterd op 
ouwe Brundage, nochtans de 
baas van heel het cirkus, om
dat hij zich niet gewonnen 
wil geven in zijn strijd te
gen al die bijkomstigheden, 
van de olimpische gedachte 
verstikken, maar ze in onze 
die in zijn ogen het schone 
ogen nog schoner maken. 

Wij hebben getrild van be
wondering voor die schone, 
gezonde, kloeke jeugd, voor 
die elite-groep jongens en 
meisjes. Wij hebben er zelfs 
bij vergeten dat er nog een 
ander t jeugd is. Degene die 
in Noord-Ierland vecht, links 
of rechts van de barrikaden. 
Degene dit in Vietnam kre-
peert, m Amerikaans uni
form of zo maar m hun 
blootje. Degene die in de 
States of elders m de wereld 
zich maar niet in het hoofd 
wil laten hameren dat zwar
ten nog geen volwaardige 
mensen zijn. Degene die een 

bijna uitzichtloze strijd le
vert tegen drugs en versla
ving allerhande. Degene die 
met een diploma van hier 
tot ginder aan het stempel
lokaal staat. Degene die... 
Ach, laat ons zwijgen, want 
wat betekenen zij, vergele
ken bij de knappen, bevoor
rechten, de verzorgden, de 
begeleiden, die wij te Sap
poro in de bloemetjes heb
ben gezet ? Hoe zouden wij 
er midden die eksplosie van 
sportvreugde, gezondheid, 
schoonheid kunnen aan den
ken dat die van Ierland^ 
Vietnam of het stempello
kaal misschien ook liever 
naar Sapporo zouden zijn ge
komen om sleetje te glijden? 

Er is ons nog iets anders 
ontgaan. Japan, heeft 30 mil
jard frank over gehad om 
dat feest van de « gouden 
jeugd » mogelijk te maken. 
Alle landen hebben massa's 
geld beschikbaar gehad om 
hun kinderen op te tillen tot 
het peil van de olimpische 
elite. Zo België voor één 
deelnemer één miljoen. 
Dank zij de bewonderens

waardige inspanning van Ja
pan en de andere sportieve 
landen hebben welgeteld 
1500 bevoorrechte kinderen 
— bevoorrecht, want wij die 
werken moeten hebben noch 
tijd noch geld om ons tot ve
dette te laten opfokken en 
enige kans te hebben tot in 
Sapporo te geraken.— heer
lijk in de sneeuw kunnen 
stoeien, en hun meerwaarde 
kunnen demonstreren tegen
over hun leeftijdsgenoten. 

Een kleine deling, eigen
aardig genoeg niet dikwijls 
gemaakt, volstaat om tot de 
onthutsende vaststelling te 
komen dat ieder van die 
lieve kinderen twintig mil
joen heeft gekost voor tien 
dagen vedetje-spelen. Van 
het geld in eigen land be
steed, spreken wij niet eenat 

Ook wie niet zo'n sja-
grijnigaard is als wij, zal 
moeten toegeven dat wij 
niet gierig zijn voor onze lie
verdjes, en dat soldaatjes 
goedkoper zijn. Daarom pre
cies worden zij misschien 
minder toegejuicht. 
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BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze benzinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.-i. BECO. Krijgsbaan 236. Z W I J N D R E C H T 

Tel. : (03) 52.81.73 

tee-vee 
asociaal 

De aangekondigde verho
ging van het kijk- en luister
geld met niet minder dan 50% 
ih niel alleen een schaamteloze 
maatregel — zo maar met de 
hellt opslaan in plaats van het 
bedrag bij voorbeeld aan de 
index te koppelen — het is 
daarbij op de eerste plaats een 
kras staaltje van asociaal re
geringsbeleid. 

Om de forse sprong voor-
w^aarts van de verhoogde belas
ting ietwat te verdoezelen aar
zelen de bompas uit regerings
kringen niet in nette tabelle
tjes de bedragen uit andere 
Europese landen aan te halen. 
Waaruit zou moeten blijken 
dat onze landgenoten hoege
naamd geen reden tot klagen 
hebben 

Eveneens wordt toegegeven 
dat de verhoogde bijdrage gro
tendeels voortspruit uit de als
maar stijgende ko'^ten van ra
dio en teevee, waarbij niet in 

het minst de invcer 'ng van de 
kleurentelevisie om het hoekje 
komt kijken. En hier precies 
wringt het klassieke en finan
ciële schoentje. 

Om te beginnen heeft de 
veihoging van het luistergeld 
niets te maken met kleurente
levisie. Het IS niet omdat tee
vee duuider wordt dat de ra
dioluisteraar daarvoor moet 
opdraaien. 

Daarbij gaat het evenmin op 
de zwart-witkijker te doen be
talen voor de polychrome pret
jes van de kleurenkijker. 

Een teeveetoestel is (helaas 
meer dan een badkamer) ge
meengoed geworden in ons 
land. Gezinnen zender kijkkast 
zijn zeldzaam. Maar veruit de 
grote meerderheid van de kij
kers moeten het om financiële 
redenen nog steeds zonder 
kleurentoestel stellen. 

In BRT-kringen raamt men 
een kleurenprogramma gemid
deld minstens dertig procent 
duurder dan eenzelfde pro
gramma in zwart-wit. 

Kleurtoestellen worden om 
hun hoge kostprijs alleen bij 
meer welstellende burgers 
aangetroffen. Bejaarden en 

mensen met kleine inkomsten 
kijken zwart-wit. 

Als er toch meer geld in het 
BRT-bakje moet — maar het 
kijkgeld gaat met automatisch 
naar de BRT — ware het dan 
niet veel logischer en recht
vaardiger om een apart kijk
geld in te voeren voor kleuren-
kijkers. Als een kleurprogram-
ma 30 % duurder is waarom 
mag de kleurenkijker die 30 % 
duurdere waar ontvangt, dan 
ook niet 30 % meer betalen 
voor zijn teveegenot ? 

Met de huidige regeling 
waarbij iedere kijker evenveel 
betaalt draait de minder be-
goede op voor het kostelijke 
amuzement van de meer gefoï^ 
tuneerde. 

Ook bij auto's wordt de ver
keersbelasting berekend op het 
type van de wagen. Wie met 
een ferme slee wil rijden be
taalt meer dan het mannet je 
dat in een tweedehands twee-
pekaatje hotst. 

De huidige maatregel is 
hoogst asociaal. Van een rooms
rode koalitie met citoyen Si-
monet op Ekonomische Zaken 
valt inderdaad moeilijk iets 
anders te verwachten. 

vidax. 

zoekertjes 

Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant. Me-
chelen. Lier, Riipelstreek. 
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 

« Graaf v. Egmont », J. Van 
Praetstr . 28, 1000 Br. 12.11.63, 
vraagt dringend 2 werkvrou-
wen - 1 barman ; goed loon 
30c. voordelen. Er moet wel 
beurtelings op zat. en zond. tot 
+ 3 u gewerkt worden. — R 33 

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 3 1 

Dringend : Over te nemen, we
gens ouderdom, zéér wel gele
gen : café-restaurant - omge
ving Noordstation, rechtover 
scholen, Vrij Brouwerij (overn. 
+ 400.000 fr) Tel 23 35.22 - R 34 

Jonge man (20 jaar, studeert 
in mei af, hulpboekhouder, zkt 
werk in deze branche. 

B P — R 38 

Man (35 jaar) gehuwd, opera
teur - programmeur - boelïhou-
der, 10 j . ondervin. zkt werk 
omgeving Ninove - Brussel. 

ED — R 39 

Commissie van Openbare Onderstand - STAD AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst stelt 
in haar verplegings- en verzorgingsdiensten volgende betrekkin
gen open. Deze betrekkingen zijn te begeven op proef. 
Eén betrekking van gebrevetteerd ziekenhuisverple(e)g(st)er, 
de proeftijd is zes maand. 

Eén betrekking van verpleegassistent(e), de proeftijd is 3 maand. 
De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voorzitter van de 
Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dit bij aangetekend 
schrijven. Zij dienen uiterlijk op 18 maart 1972 op het secretariaat 
aanwezig te zijn en dit samen met de bewijsstukken. 
De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen steeds beko
men worden op het secretariaat, Gasthuisstraat 40, Aalst, van 
maandag tot vrijdag, tussen 9 uur en 11u30 of telefonisch 
0S3 22393 (binnenpost 204) . 

wij 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, 

Jonge man (25 jaar) getrouwd^ 
werkend als operator computer, 
zelfde als hierboven, zkt werk 
als operateur of bediende Aalst 
en omgeving - Brussel. 

VDH — R 37 

Jonge man (25 jaar) gehuwd, 
1 kind, werkend als operator 
computer - 4004/26 Siemens, 
Kent ook 1440 IBM en 4004/45, 
2 jaar ervaring. Zoek werk in 
zelfde manche of als gewone 
bediende, liefst omgeving Ni
nove - Aalst of Brussel. 

PB — R 36 

Leuk zangeresje, 15 j . , zoekt 
een goed orkest om samen op te 
treden. Kan goed muziek lezen. 
Heeft reeds meermaals opgetre
den. Alle inlichtingen te beko
men bij Willy Somers, kant. ge-
volmachtige VU-kanton Diest, 
Klappijst. 55, Molenstede, tel. 
013/32669. R 41' 

Gasthof « Roman-House », (oud» 
stat ion), op de taalgrens te 
Vloesberg-Bos. Ideaal voor dag
trip, familiefeesten. Op voor
hand aanvragen : tel. 068/47577 
(Vloesberg) of (privaat) 055/, 
43461 (Brakel). 

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

Costa Blanca (Moraira, bij Be. 
nidorm), chalet te huur in juH 
en augustus, 6 pers., op 100 m 
van zee, prachtig dennenbos e a 
uniek panorama. Tel.efoon 054/( 
41855. R 35 

Zeer ervaren steno-dactylo-se-
cretaresse, eentalig Nederlands 
noties ïYans, gezocht voor 
werk te Brussel. Contact via 
senator R. Vandezande, Naam
sestraat 167 — 3000 Leuven. 

— R 40 

Wie bezorgt de adressen van de 
VU-lokalen van het arr. Bru»-
sel-Halle-Vilvoorde ? Poste»» 
kosten worden vergoed. C.J. 
Van der Kleyn, Veiligheidstr, 
43, 1040 - Brussel — R Ö 

Vlaggen . Wimpel* 
Kentekens 

P. SUYS 
Molenvest 50 
2410 Herentalt 

Tel. (014)21207 
Lintjes voor Feesten • Koorden 10 m 
met wimpeltjes - vraagt Prijslijst 

mafthieuls beddenbediri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichtlng 

Mza ttHdiedlMtt 
lost uw woon-

IKBbteMi griUc sp 
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AANBEVOLEN 

HUIZEN 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus 
van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEL, 09 77 39.79 

ELEKTRO MACHIELS 
SMISSTRAAT, 1 
1981 VOSSEtvl 

Tel. 02 57.37.79 
Verdeler van ACEC 

Ook grote keus in fonoplafen 

ELCO (BOSCH-DIENST) 
Auto-e lekt r . & diesel- inspui t ing 
Elektr. & drukluchtgereedschap. 
Hydraul ische installaties, enz.. . 

Jan van Rijswijcklaan 296 
A n t w e r p e n - Tel. 03/27.38.20 

DIRIGENT 

)AN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Oeurne 
TEL. 24.23.72 

Doorschr i j fboekhouding tvlercure 
Elektronische faktureer- en boek

houdmachines 
HERMES (algemeen agent) 

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

Bezoek Drankhuis 

« OP-SINjOORKE » 
Nieuwwerk 1 - Mechelen 

achter postkantoor en 
St-Rombautskerk 

Uitbater FRANS GIELIS 
Tel. 015/111.06 

Blijff gij doof 
Vlaming ? 
Geen geld meer voor 
brussels grootkapitaal 

1 kg . nettopri js 164 fr th . best 
o f 2 kg . — 1 0 % 295 fr spoorw. 
o f 5 kg . —207o 656 fr. te rugb. 

Ook beterkope 
Verkopers we lkom 

TOPKOFFIE HAWAII 
Gr.-Bi jgaarden . T 02 52 60.55 

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

Zeevisgroothandel - voor al len 

ELECTRA-BREE 
P.V B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE • AEG - LINDE 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16, An twerpen 

Tel. 39 19 27 
TV - RADIO - A l - E ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

T.V. V A N A F 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
Johan VAN HERREWEGHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE 

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

koni feren, f ru i tbomen, 
sierstruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplant ingsplan 

gratis, op aanvraag 

CORTHALS 
Kattestraat 20 • Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste kof f iehuis 

u i t DENDERSTREEK 

Een 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714.47 
Leuven : Jan ClAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016 347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051 612.84 

Verlichtingsgroothar>de! 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. bui ten de Kathel l inep. 
Grote baan Bruqge-Kortr i jk 

40 m. toonvensters - meer dan 
1 000 verschil lende verl icht ings-

elemenfen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismi jn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ver
bruiker voor : diepvries, wcke l . 

ontvangst. 

HOBBYMARKT 
H. SCHORPION 
Huishoudart ikelen, 

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

Al les voor de knutselaar 
TURNHOUTSEBAAN 342 

2230 SCHILDE 
Tel. : 03 83.12.23 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
hef HEELNEDERLANOSE 

PRAATKAFEE 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

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

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

R. CÖRNELIS - DËNISSEN 
CAFE - PENSION . RESTAURANT 
P. De Smet De Nayerstraat, 19 

8.430 Middelkerke 
gelegen 50 m. van zeediil<, 

aangename sfeer, gezel l igheid 
en matige pr i jzen 

Open : 
café gans het jaar 

restaurant en pension 
vanaf Pasen tot Oktober 

MILADY COUTURE 
L:ippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN -

GORDELS - GALONS -
NAAIBENODIGDHEDEN 

RUST ? ONTSPANNING 7 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

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

Ini icht inqen 
V . V V . DE VOERSTREEK 

Ke'kstraat 53 - Moet ingen 

DISCO-BAR & DANCING 
« TRANSVAAL » 

49 l iersesfeenweg - Booischot 
(b i j Heist-op-den-Berg) 

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

sfeer. 

Bedden- en Matrassenbedri j f 
« RUST WEL » 

A. Versweyveld - Trol l in 
Hcrentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirel l i 
K indermeube'en 

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

2100 DEURNE 

Kies 

M A U R E T 
de Verzekerings
maatschappij van 
eigen bodem. tu 

ONGEVALLEN - AUTO -
LEVEN - BRAND 
N.V. MAURETUS 
Tolstraat, 71-73 

2000 ANTWERPEN 
Tel. (03) 38.59.53 (5 I ) 

6L0NDEEL 
Sint-Annastraat 24, 

9240 BOTTELARE 
Schilder- behang

en decorat iewerken. 
Plaatsen van v loerbekledingen 

Tel. 09/70.65.39 

TUINAANLEG - ONDERHOUD 

VAN COEYE 
Langestraat 41 

KRUIBEKE - Tel. 03/75.12.96 
Gespecialiseerde 

onderhoudsdienst 
Privaat - Parken -

industr ie plantsoenen 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt icien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03'36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di t b lad 10 % kor t ing 

ETABL. A. GOMBERT Tel. 02/26.40.40 (3 l i jnen) 
Industrielaan 1 , Groot-Bi jgaarden 

— Industrie mengers en kneders. 
— Bakkeri joven = met vaste v loeren, met uitrolbare v loeren, door 

inschietwagens mét éénma'nbediening. 
— 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-Möi ler mikroswitch bevei l igd 
— Bloemstokeersilo's van 2,5 tot 45 ton, standaardsilo', bloemaf-

weegmachines, zi f ten. 
— Deeguitroimachines ROLLFIX handmodel , met motor. Breedte : 

52 cm, 60 cm, of 80 cm. 
-— Pistoletopbolmachmes EBERHARDT (enkele demonstrat iemachineï 

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. Kwal i tat ieve u i tvoer ing. 
— Sneldiepvrieskasten Backfroster (K.G.) inhoud 500 I, 850 I, 1250 I. 

tot 4000 I. 
— Werkbanken IDEAL met f r igo-a fkoe l ing 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 è pail leter. 
— Frigo's • alle afmet ingen — Watermengelaars voor boven pétr in. 
— Snelkneders 30 tot 150 kg (demonstratiemachines voor rad ig ) . 
Staatskredieten met zeer lage intrest ter beschikking voor zeer inte

ressante f inancier ingsvoorwaarden. 

als een 

Vraag inl icht ingen en gratis dokumenfat ie 

N.V. L. DE COCK - Antwerpsesfeenw. 96-98 - Kontich 2550 
Tel. (03)57.12.11 -57.08.71 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 

A 
Tel. 053/22063 

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

W. De Ketelbutter 
Osbroeksfraat 47 

AALST 

D I R K M A R T E N S 
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 : p loo i - en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - k inderk leding. 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - tu rnk led i j - rui terui t rust ingen . p ing -
oong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en ijsschaatsen -

kampingart ikelen - turngerei . 

SPEELGOED : ui tgebreide keus in merkart ikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - f iets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltas

sen . borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

•— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Vlaamse 

Handelaars en Zakenlui, 
W i j Vlaams Nationaal h voor U geen onbe
kend weekb lad. 
Dit moet U aanzetten een advertentie In W i j 
Vlaams Nationaal te plaatsen. 
Probeer eersf even met een advertentie 
« Aanbevolen huizen ». iedere week een 
publ ic i te i t van uw zaak (1 kolom breedte, 
3 cm hoogte in kader ) . Het kost slechts 380 fr. 
( + BTW) per maand. 

Sfuur Uw tekst in naar 

WIJ VLAAMS NATIONAAL 

Publiciteitsdienst -
Antwerp public Relations 

HOF TER SCHRIECKLAAN 33 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezel l ig, f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zi jn : 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. J3 31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bier1<elder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel 02 18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg Tel. 053 228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i jk ) ; Brugsesteenw. 1. Tel 056715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel 03 53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervetde - 2.000 r I- • Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09 26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
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bewegingskVJlJzer 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : MAART 1973 
ANTWERPEN : 
i iaandag 6 maar t : volksverteg. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag: 13 maart : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 20 maart : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 27 maart : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandagen 6 en 20 maar t : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20u. 
KONTICH : 
Woensdagen 8 en 22 maar t : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : «Alcazar », Mechelsesteenweg 22, tel. 57.13.32, van 19 tot 
2«u . 
MERKSEM 
Donderdag 16 maart : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20u30 tot 21u30. 

antwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

Zaterdag 18 maart (van 10 
tot 16 u.) ontmoeten alle kader
leden en mandatarissen van het 
arr. Antwerpen elkaar in « Bil-
lard-Palace », Kon. Astridplein 
té Antwerpen, tijdens onze arr, 
i^aderdag. 
KNS 

Onze traditioneel geworden 
jaarlijkse KNS-voorstelling be
leven wij op vrijdag 28 april. 
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). 
« HANSJE y, 

Vujo-arr., arr. bestuur en arr. 
raad, wensen hun collega en 
mevr. Hugo Coveliers-Manbal-
lieu een welgemeend proficiat 
bij de geboorte van hun « eer
steling » de kleine Hans. Ook 
het beste voor Hansje die wij 
voor de toekomst een Grietje 
als zus toewensen. 

AARTSELAAR 
DIENSTBETOON 

ledere maandagavond van 20 
tot 22 u., is een afgevaardigde 
van de Volksunie ter beschik
king van alle inwoners van on
ze gemeente m het lokaal «Ro-
denbach », Kapellestr.19. Mo-
VUJO 

5 maart : zwemmen, verza
meling « Rodenbach », Kapel-
lestr. 19 te 9 u. 30. 

8 maart : bespreking in « Ro
denbach », te 20 u. 30, van «Mr. 
Puntilla en zijn knecht Mathi », 
gespreksleider : dr. Toon Brau-
wers. dramaturg KNS. 

10 maar t - : bijwonen van de 
voorstellirtg in KNS, Antwer
pen, verzameling 19 u. aan het 
lokaal « Rodenbach » 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 4 maart om 
14 u. 30. mgang voetgangerstun
nel op Linker Oever,bijeen-
komst voor de kolportageploeg. 
UITSTAP 

Naar Klein Brabant op zon
dag 23 april. Tijdig inschrijven 
in het bijzonder voor het even
tueel te gebruiken eetmaal in 
« De Veerman ». 

DIENSTBETOON 
ledere dag op het sekretari-

aat in de Wetst. 12, Antw. van 
9 u. 30 tot 16 u. 30. Donderdags 
tot 19 u. Voor speciale gevallen 
in aanwezghed van een volks
vert. : iedere maandag, ook op 
het sekretariaat van 16 tot 20 u. 
Voor COO-gevallen : tel. af
spraak met dr. De Boel, 33.97.90 
of De Laet Fr. 38.66.92. 
VUJO 

Elk Antwerps Vujo-lid is wel
kom op 17 maart te Edegem in 
« Drie Eiken », Drie Eikenstr. 
Gastspreker : Hugo Schiltz. 

12 maar t : kolportage te Es
sen. 

BOECHOUT-VREMDE 
OP 17 FEBRUARI.. . 

Kookten en serveerden be
stuursleden in roerende eensge
zindheid met hun dames een 
smakelijke Vlaamse maaltijd 
voor onze propagandakern. Er 
werd even teruggekeken naar 
wat werd gepresteerd en dan 
ging de aandacht naar de toe
komst. Wanneer doet u ook ak-
tief mee ? 
LEDEN WERVEN,.. 

Nieuwe leden ! Wanneer 
geeft u ook eens een nieuw lid 
door ? Ons sekretariaat wacht 
erop : Flor Van Praet, Malper-
tuus, Provinciestwg 362, Boe-
chout. 

BORGERHOUT 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 10 maar t te 20 u. 30 
in de bovenzaal van « Nieuwe 
Carnot », Carnotstr. 60, Antwer
pen spreekt de gekende publi
cist en voordrachtgever Ar thur 
De Bruyne over een aktueel 
buitenlands onderwerp : « Ier
land : wat nu ? ». Wij rekenen 
op een optimale belangstelling 
met ruime opkomst. 
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, 
Vinqottestr. 55, tel, 36.79.97. 

BRASSCHAAT 
SOC. DIENSTBETOON 

Bethanie : Herwig Van der 
Straeten, Klaverheide 84, tel 
63 16.82. 

medegedeeld 
AMNESTIE-AKTIE PASEN 1972 

Het door Wim Maes in 1968 opgerichte Amnestie-Komitee zet 
zijn werking verder in het kader van de aktie gevoerd door het 
dr Borms-Dokumentatie en Aktie-Komitee, 

Op zaterdag 1 april e.k. wordt een voetmars georganiseerd van 
Antwerpen naar Herentals. Vertrek om 9 u. op de Groenplaats te 
Antwerpen Middagmaal in lokaal Belle Vue (Grote Markt) te 
Lier, Om 13 u, 45 vertrek te Lier richting Herentals. Rond 18 u 
aankomst te Herentals (Stationsplein, lokaal Kempenland) ' 
Avondmaal. 19 u. 45 fakkeloptocht door Herentals tot aan de zaal 
Ue Molekens (Acacialaan, nabij Stwg op Herenthout) waar een 
slotmeetmg plaats heeft onder het motto : dr. Borms en Amnestie 
Sprekers : mr. F, Anthonis (Herentals), senator B. Maes (Brussel) 
en senator G Siegers (Limburg). 

Inschrijvingen voor de voetmars worden ingewacht op het sekre
tariaat : J. de Bois, Mercuriusstraat 14, 2600 Berchem 

Financiële steun wordt graag aanvaard op PCR 54918 van Kre-
dietbank-Torengeb., Antw, voor rek. 410/0473401/64 of PCR 2252 77 
van Bank van Breda, Borgerhout voor rek, 645/1006020/68 van het 
dr Borms Dokumentatie en Aktie Komitee, 

Met deze voetmars en meeting wensen wij de aandacht te vesti
gen op de nog steeds uitblijvende verzoeningsmaatregel in dit 
land : vrede en verzoening door amnestie. 

Terwijl de Paus in 1949 een oproep deed voor amnestie, en Rus
land in 1955 amnestie verleende, blijft België in 1972 het enige 
land waar kunstmatig de haat in stand wordt gehouden 

Onze oproep gaat vooral naar d« Vlaamse jeugd, om mee te wer
ken en deel te nemen aan de geplande voetmars en meeting. (Med ) 

Centrum : Rik Decleir, De 
Borrekenslei 74, tel. 51.72,51 ; 
Rik Van den Abeele, Donkse-
stwg. 30, tel, 51.72.52 : Jan Van 
Osta, Duboislei 55, tel. 51.70.51. 

Driehoek : Roger Vanthillo, 
Martouginlei 144, tel, 51.64.03, 

Kaart : Leo De Buysscher, 
Hoogbaamsestwg 79, tel. 51.61.61 
Ivo Van Assche. Bredestr, 12, 
tel. 51.61,04 ; Paul Van Eyck, 
Kenislei 7, tel. 51.65.21 ; Fred 
Van Landeghem, Hoge Akker 
5, tel. 51.61.13 ; Gert Van Op
stal, Hoogboomsestwg 79, tel. 
51.61.61 : Monica Verijke-De-
schepper, Hoge Akker 35, tel. 
51.63,16. 

Mariaburg ; Jos Vroemans, 
Jacobuslei 56, tel. 64.49.29, 

Maria-Ter-Heide : Stan Van 
Looveren, Deburletheide 36, tel. 
63.15.48. 

BROECHEM 
DIA-AVOND 

Op 11 maart in het KSA-lo
kaal, gemeentelijke jongens
school, Lostr. te Broechem : 
« Emiel Hullebroeck, zang en 
strijd ». Een prachtreeks van 
de gekende samensteller René 
Herman. Deuren : 19 u. 30, na 
de aanvang van de vertoning 
kan niemand nog worden bin
nengelaten wegens het storend 
karakter . Aanvang te 20 u. Sa
mengesteld met de medewer
king van W. De Meyer, VTB-
heemkundige kring , De Kaeck 
en vele anderen. Muziek van 
Beethoven, Bach, Van Duysse. 
Zang van R. Verbruggen. In
kom gratis. 
VERTELAVOND 

Op 22 april te 20 u. in dezelf
de zaal. Vertelavond over « De 
laatste heksen in de Kempen », 
door de Essense konservator 
Fons Tireliren, de man die de 
Kiekenhoeve deed herleven en 
het Karrenmuseum bouwde. 
BURGEMEESTERS-BAL 

Zaterdag 6 mei, 2de bal van 
burgemeester J. De Cuyper. 

Op al deze manifestaties ver
wachten wij vele vrienden uit 
de omliggende en vooral uit 
Pulle, Oelegem en Viersel. 
KLACHTEN 

Klachten wegens niet ont
vangen van het blad « Wij » — 
indien er lezers zijn die hun 
blad niet regelmatig ontvan
gen, dienen zij vooraf inlichtin
gen te nemen bij het postkan
toor — is daar alles in orde. 
kom dan gerust naar ons. Nor
maal moet u uw blad iedere za
terdagmorgen ontvangen, 

EDEGEM 
KAARTPRIJSKAMP 

Het gemeenschapscentrum 
« Drie Eiken » organiseert van
af heden zaterdag 4 maar t een 
kaartpri jskamp met heel wat 
prijzen. Kaarters worden ver
wacht vanaf 21 u. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Het sekretariaat der Vlaamse 
Ziekenkas is elke dinsdag van 
19 tot 20 u. open. Nieuwe leden 
kunnen zich dan ook laten in
schrijven. De overschrijving 
van een ander ziekenfonds naar 
de VI. Ziekenkas gebeurt zon
der enig verlies van rechten. 
VUJO 

Vrijdag 17 maar t om 20 u. in 
het gemeenschapscentrum, gro
te debatavond met volksvert. 
Hugo Schiltz over doel en taak 
van de Volksunie. 

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. 

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. 

HERENTHOUT 
KAARTPRIJSKAMP 

Onze afdeling richt heden za
terdag 4 maar t een kaartprijs
kamp « zetten » in, in ons lo
kaal « De Nieuwe Kroon », 
Markt, Inschrijvingen van 18 
tot 20 u, 1000 fr, vooruit -I- in
leg van 20 fr. die mede ver
speeld wordt. 
ABONNEMENTENSLAG 

Na onze geslaagde werfcam-
pagne en de algemene voldoe
ning die « Wij > bij de lezers 
wegdraagt, hopen wij dat deze 
laatsten zelf ook htm best zul
len doen om ons mogelijke 
nieuwe abonnees aan to duiden. 

HOBOKEN 
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. 

KONTICH 
LEDENVERGADERING 

Donderdag 9 maar t in ons lo
kaal Alcazar wordt door VU-
Kontich een solidariteitsavond 
gepland voor de negen plak
kers van Laken. Sprekers : se
nator Bob Maes en advokaat 
Piet De Pauw. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat
theyssens op woensdag 8 maar t 
van 19 tot 20 u. in ons lokaal 
« Alcazar ». 
D'HOPPE 
GROEN EN VLAAMS 

Wij doen mee aan de voet
tocht, Gent-D'Hoppe, op zondag 
26 maart . Vertrek met eigen 
wagens om 6 u. stipt op het 
Gemeenteplein. Inschrijven op 
ons sekretariaat, tel 57.09.82. 
AMNESTIE 

Op zaterdag 1 april wordt 
door het prov. amnestie komi-
te een amnestie voetmars door 
de Kempen gehouden met als 
slot een fakkeloptocht en een 
meeting te Herentals. Kontich, 
de gemeente van Aloïs Verbist, 
zal erbij zijn. Inlichtingen en 
inschrijving : lokaal « Alcazar » 
tel 57.13.52, 

MARIEKERKE 
FLOR GRAMMENS KOMT 

Niet om te schilderen ditmaal 
maar om te verhalen over zijn 
« veertigjarige Uilenspiegel-
kamp », Op maandag 6 maar t 
te 20 u. Lokaal Den Hert, Om-
gangsstr.. Mariekerke aan de 
Schelde, 
LEDENFEEST 

Op 17 maar t viert de afdeling 
Mariekerke haar ledenfeest in 
hel lokaal « Den Hert », Ook 
niet-leden zijn welkom. In
schrijvingen bij de leden van 
het bestuur. 

MECHELEN 
OMROEPER-BAL 

Ook de « Omroeper Meche-
len », veertiendag» 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, 

MERKSEM 
NIET VERGETEN ! 

Het groot bal van de Volks
unie Merksem, vandaag zat. 4 
maart , vanaf 20 u. in de zaal 
« De Garve », Van Praetlei . 
Mooie prijzen voor de gelegen-
heidstombola worden in dank 
aanvaard in den Tijl. 

Kernredaktie 
T, van Overstraeten (eind-
red,) , P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. *ekr. ) , M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 

Sylvaln Dupulslaan 110 
1070 Bru$iel 
Tel. 02/23,11,98 

Administratie en beheer : 
Volderssir. 71 , Brussel 1000 
Tel. 02/12,51.60 

Allo klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfiaarlijks lOSfr. 
Driemaandelijks lOSfr. 
Steunabonnem, (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prV. 1711,39 van « WIJ », 
Volderistr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der eist, Belzegemstraat 20 

Brussel 1120 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEI I 
De ideale oplossing bi{ i 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 

8458 OOSTDUINKERK6 
Tel, (058)526,29 

PROSPEKTUS OP AANVRAAO 
Verhuring - Verkoop van V I I I M 
Appartementen - Bouwgronden 

SANITAIRE- en KEUKEN-
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraal, 91 , RUMST 

Tel, (03)78,33,97 - (03)78,13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TiELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1 7 8 0 Teralfena 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel, (053)682,15 

STANDING 
t X kopen 1 x betalen 

(5,000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 2 7 ( 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
T«l, 02/51.21.82 - 51,49,60 

Toekomstraal 21 

1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen 

VU 10 % 

Vlaamse, gothische stijlschouw f 
of storschouw naar eigen k«u i 
la volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
BOOMSESTEENWEG 890 

2610 WILRIJK 
Tel. : 87.51,07 - 87.51.54 

(ook na 19u.) 
NaHiursteenbedri]f-

Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » ; 8V. korting 

Bezoek 
Casfhof « DE VEERMAN > 
Kaal 26, St.-Amands a.d. Scheld* 

Tel. 052'332,75 
Mosselen - Paling 

Uitbater ; Jan Brugmans 

T.V. prijzen vanaf 7.500 f 
Antenne Holland 1 - 1 - 2 graKt 

FRANS HEREMANS 
Rijmenamse Steenweg 12 

MUIZEN (Brabant) 

Tel. 015/532.83 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1«40 EPPEGEM 

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

LUSTRERIE D'HAENENS 
Pre^ikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

A, DE BACKER-DEGEY 
Nieuwstraat 118 • BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ - PAPIERHANDEL 

GESCHENKEN 

Industriële 
warmeluchtgenerato ren 

rechtstreeks Ipvering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw Installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

Installateur om. 

N.V, LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel, 050/715,29 

Bezoek 

GASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

Lauwereys - De Bruyn 
dezelllge vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Beliestraat 49 . Hekelgera 

Tel. 053 '687.40 

\Q jaar E,S, Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERB 
Vi|fwMenstraat 13 . Izegeni 

Tel. 031/316.23 
konderden referentiM 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Bezoek het Vlaams Huis van de 
V.U.-vesMng Zele 

ff PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

9140 Zele - Tel. 052/45410 
— Ook koud buffet ! — 

ALPHA MEUBELEN 
KIspdorp 70 - 2000 Antwerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Stijl- Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste tijd. 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
• irfTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebrillen 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder : JAN DE MOOR 
V.U.-gemeenteraadslid 

Tel. 52.01.22 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Wouter Haecklaan 4 - Deurne 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch 

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

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

LUNCHPAKKET 

RENTON 
Rolwagenstraat 77 
2000 Antwerpen 

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

Bals - Dansavonden - Familie
feesten - Recepties - Vergade
ringen - Congressen - en andere 
Vraag volledig vriiblijvend alle 

nodige Inlichtingen 
— Tel. 36.23.19 — 

Petrus 
VAN HOLSBEECK 

V A N DE PONSELEIAAN 28 
DENDERLEEUW 

TEl. 053/675.07 
GROOTHANDEL 

Rolluiken - Garagepoorten -
Zonneblinden . Vouwdeuren -
Schuiftrappen - Slaapkamers -
Aluminium-werken - Caravans -
Plastiekprofielen - Sierluiken en 

ramen in plastiek 

VLAMINGEN, 
voor uw afspraken 

te Aalst : 
CAFE - GASTHOF 

GRAAF 
VAN VLAANDEREN 

Statlonplein 37 — 9300 Aalst 
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 hypotheken van 2de 
of 3de rang. 

Oudenaardsestg 121 - 9410 Erpe 
Tel. 053/22911 

Restaurant 
«HET PALINGHUIS» a/d Schelde 

Het huis met familietraditie 

Jan 
PAUWELS-DE BRAUWER 

Brugstraat 10 
9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wekelijkse rustdag : 

vrijdag 15u tot zat. 15u. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

Alle bestuursleden en kader
leden nemen deel aan de arr. 
kaderdag op zaterdag 18 maart . 
Zaal Casino te Willebroek. De 
senatoren Bouwens en Jorissen 
bespreken de verkiezingsuitsla
gen. Ruime dokumentatie 
wordt ter beschikking gesteld. 
Per kanton in aparte groepen 
bespreken de afdelingen de 
konklusies en de werking. Na
mens het part i jbestuur komen 
Pau l Martens en Maurits Cop-
pieters. 

BEWEGINGSLEVEN « WIJ » 
Gezien de nieuwe definitieve 

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

MORTSEL 
GEMEENTERAAD 

Nu maandag 7 maar t te 20 u. 
in de raadszaal van 't gemeen
tehuis. Belangstellenden steeds 
welkom. 
EEN EEUW + 5 

Mortsel beleefde deze week 
de viering van ons 105-jarig en 
nog zeer kranig Netteke Ser-
neels. Het slot van deze viering 
zal morgen (zondag 5 maart) 
plaats vinden in de parochie St. 
Jozef en omvat nog een plech
tige dankmis te 10 u. 30 in de 
St. Jozefskerk (Liersestwg), 
met aansluitend een « receptie 
voor allen » in het Parochie
centrum achter de kerk. Vanaf 
20 u.. dansfeest, eveneens in het 
parochiecentrum. Inkom gratis. 
Nogmaals « Netteke », van har
te proficiat ! 

ALGEMENE 
VERGADERING 

Wij rekenen er stellig op ook 
u te mogen ontmoeten op don
derdag 23 maar t e.k. te 20 u. 30 
in zaal « Hellemans », Eggestr. 
27 te Mortsel waar onze alge
mene vergadering zal plaats 
hebben met als gastspreker sen. 
Hector De Bruyne. 

LEDENHERNIEUWING 1972 
De globaal-afrekening lidgel

denhernieuwing 1972 verliep 
zeer vlot. Dank aan al onze le
den en onze wijkleiders. De 
aangroei door leden-bijwerving 
gaat daarbij steeds in opwaart
se lijn. Een hartelijk welkom 
aan de talrijke nieuwe Mortsel-
se leden, en vergeten daarbij 
ook niet onze nieuwe bijgeko
men «Wij»-lezers. 

SCHILDE 
PENSENKERMIS 

Op 17 maar t te 20 u. in het lo
kaal Puttenhof te Schilde. Har
monicadeuntjes en gelegenheid 
tot dansen. Inschrijving 75 fr. 
Iedereen is welkom, inschrij
vingen kunnen elke dag gebeu
ren, ook 's avonds bij mevr. Van 
Wesembeeck, Dieghemveldweg 
6, tel. 83.09.11. 

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 Juu l Hanssen is 
iedere donderdagavond van 18 
u. 30 tot 20 u. op het gemeente
huis aanwezig, om belangheb
bende te ontvangen. 

TURNHOUT 
GRAMMENS 

Vrijdag 10 maar t spreekt Flor 
Grammens in de bovenzaal van 
het lokaal « Amicitia », Markt 
te Turnhout. Aanvang 20 u. 

VORST 
BAL 

Zaterdag 4 maar t in zaal St. 
Lambertus, Dorp 23 te JEind-
hout. Inkom 30 fr. 

WIJNEGEM 
CHINEES 

Vandaag 4 maar t nodigt de 
Vlaamse Vriendenkring u uit 
op haar Chinese kleinkunst-
avond in de zaal van het Vle-, 
minckhof. Begin 20 u. U maakt 
kennis met een Chinees muzi-
kus, bovendien kenner van de 
Chinese poëzie. Toelichtingen 
door de heer Rau. • 

SENATOR DE BRUYNE 
De zitdagen van senator De 

Bruyne kenden reeds veel bij
val. Volgende zitdag op 6 maart 
van 19 u. tot 20 u. Plaatselijk 
dienstbetoon bij onze mandata
rissen en bij mevr. Dieltens 
van de COO. 
ABONNEES 

Geef het adres van vrienden 
en kennissen die zich interesse
ren voor « Wij » door aan het 
sekretariaat en zij ontvangen 
gratis gedurende 5 weken «Wij» 
ten huize. Telefoneer 53.63.79, 
Turnhoutse baan 336. 
ZUID AFRIKA 

De Vlaamse Vriendenkring 
nam onlangs kontakt op met de 
Zuid-Afrikaanse aanbassade 
voor haar Heelnederlandse 
Zangavond die zal doorgaan in 
het najaar. Het belooft alvast 
wat te worden. 

WILRIJK 
KOLPORTAGE 

Elke week wordt er met'«Wij» 
gekolporteerd in een andere 
wijk van Wilrijk. Waar , ver
neemt u van Jozef Eggermont, 
tel. 28.05.62, die er de schwung 
in houdt. 

VUJO 
Marleen Bosselaers, Prieelstr. 

29, neemt vanaf nu de leiding 
van Jozef Eggermont over. Jo
zef van zijn kant, gaat zijn 
diensten aanbieden bij Popol 
Vanden Boeynants, u weet wel, 
met leerkontrakt van een jaar. 

Op 25 maar t pakt Vujo uit 
met een fuif, of liever, met een 
par ty in zaal Deya. Meer hier
over in een volgend nummer. 

INTERPELLATIE 
Nummer 2 van André De 

Beul ging over de nogal dure 
verkoop van een vijftal forten 
aan Antwerpse gemeentebestu
ren. Onder de invloed van deze 
vraag tot interpellatie gooide 
minister De Saeger het in ex
tremis over een andere boeg en 
stelde de forten voor 70.000 fr. 
per jaar als groezone ter be
schikking van de betrokken ge
meentebesturen. En zeggen dat 
André al met nummer 3 op 
komst is. 

W G 
Onze vriend Pelgrims is sekre
taris van de gemeentelijke be-
jaardenraad. Nu wij hem zo ver 
gekregen hebben, is het niet 
meer dan normaal dat onze be
jaardenwerking meer armslag 
gaa tkrijgen. Is u zelf geïnte
resseerd (en 60 of meer) , of 
kent u mensen die aan zichzelf 
zijn overgelaten, geef een sein 
aan vriend Pelgrims, Koningin 
EHsabethstr. 17 Wilrijk. 

brabant 

GROOT VOLKSUNIEBAL 
BRUSSEL 

Het door de verkiezingen 
uitgesteld arr . bal voor Brus
sel, gepland voor zaterdag 6 
november '71 gaat door op 
zaterdag 22 april '72. Alle 
kaar ten van verleden jaar 
zijn geldig voor die datum ! 
Wij rekenen op alle arron 
dissementen om tesamen 
met ons dit bal tot een sue 
ces te laten uitgroeien. 
Plaats : zaal «Meli» te Brus
sel (achter Heizelstadion). 
Orkest : Grote formatie van 
Stan Philips. Laat Brussel 
niet los, en komt ons dan
send helpen ! 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
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 3921 
Nieuwenrode, tel. 015/712.40. 

Alle normale briexwisseling. 
zoals leden, afdelingsverslagen, 
enz. worden verder naar het 
arr. sekretariaat , Kongresstr. 
.•>3 te 1000 Brussel gezonden. 

BERGKAMPENHOUT 
NEDEROKKERZEEL BUKEN 
VLAAMS LENTEBAL 

Zaterdag 25 maart te 20 u. 
met het beroemde Limburgs 
Showorkest Bert Minten, in de 
zaal Faua Flora, Visserijlaan 1 
te Berg (naast de Steenweg op 
Haacht) . 

BOORTMEERBEEK 
VUJO-DANSFUIF 

Zaterdag 11 maart te 20 u. 
in de zaal Brouwershuis, Dorp-
str., Boortmeerbeek, reuze Vu-
jo-fuif met DJ Roland. Fijn er 
mekaar te ontmoeten. 

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. 

DRUIVENSTREEK 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Het aantal aangeslotenen te 
Jezus-Eik bereikt reeds een 
mooie aantal. Hopelijk volgen 
de andere kernen dit goede 
voorbeeld. Alle «Wij»-lezers en 
VU-leden horen thuis in de VI. 
Ziekenkas. Geen dag wachttijd 
bij overschakelen, u behoudt 
alle rechten. Een kaartje of een 
telefoontje naar de plaatselijke 
afgevaardigde voor de Druiven-
streek (Dirk Hiers, Langeweg 
32, Overijse-Maleizen. telefoon 
53.82.64) en hij komt thuis de 
enkele formaliteiten in orde 
brengen. Haast U, want de vol
gende mutaties moeten voor 15 
maart overgemaakt worden. 

Weldra wordt voor de ganse 
Druivenstreek een sisteem van 
plaatselijke zitdagen uitge
bouwd, zoals nu reeds te Jezus-
Eik het geval is. 

GEETBETS 
VU-BAL 

Zaterdag 11 maar t om 20u., 
derde VU-bal van de afdelin
gen Hoeleden-Kortenaken en 
Rummen-Geetbets in de zaal 
Maierhof, Station, Geetbets. 
Toegang 40 fr. Iedereen harte
lijk welkom. 

HEVERLEE 
BESTUURSWIJZIGING 

Gaby Kinnaert werd be
noemd tot kantonnaal gevol
machtigde voor Tienen. We 
danken hem voor het vele ge
presteerde werk, en wensen 
hem evenveel sukses toe in Tie
nen. Herman Hens, Ter Eist-
laan 43, Heverlee zal hem in 
het bestuur vervangen. 
OPENBARE VERGADERING 

Vrijdag 17 maart te 20 u. in 
de St. Jozefschool, Waverse 
baan. spreekt volksvert. Willy 
Kuijpers over « Arr. Leuven, 
pendelkolonie voor Brussel ». 
Alle leden en simpatisanten 
zijn hartelijk welkom. 

HOEILAART 
NIEUWE AFDELING 

Op de algemene vergadering 
van 10 februari 11. werd over
gegaan tot de oprichting van 
een afzonderlijke afdeling Hoei-
laart. Volgend bestuur neemt 
het roer in handen : voorz. : 
Marcel Demol. Watertorenstr. 
7 ; sekr. : mevr. Calloens, Ge-
Alex Goodman, Vriendschapstr. 
meenteplein 35 ; penningm. : 
7 ; prop. : Daniël De Rudder, A. 
Biesemanslaan 8 ; org. ; Luk 
Menu, J.B. Charlierlaan 9 ; afg. 
voor de jeugd : Raymond Maes-
schalck, Keizerstr 1 ; verslagge
ver : Stefaan Deroover, Stwg 
naar Overijse 13. 

KORTENBERG 
DEBATAVOND 

In het kader van de jeugd-
week te Kortenberg organise
ren Vujo, CVP-jongeren en 
BSP-jongeren een debatavond 
rond het lema « Ruimtelijke or

dening en leefmilieu in onze 
streek », op dinsdag 17 maar t 
om 20 u. in het Kultuurcentrum 
van Kortenerg (achter het ge
meentehuis). Verlenen hun me
dewerking : Frans Frederickx 
(tv-medewerker, SOS-natuur), 
Lode Hancké (BSP), Willy 
Kuijpers (VU) en André Lagae 
(CVP). Illustratie met dia's. 
Achteraf vrije teugel aan vra
gen en diskussie's. 

LAKEN 
2de LENTEFEEST 

Op 3, 4 en 5 maart richt onze 
afdeling haar 2de Ient°'^pest in, 
gepaard met een tombola met 
prachtige prijzen. Er zal een 
keuze zijn tussen één van deze 
vier heerlijke schotels : mosse
len met room ; mosselen op zijn 
Provencaals ; kalfsblanket en 
steak met Béarnaise. Prijs per 
schotel : 125 fr. Lokaal « De 
Schuur ». Scheldestf. 150 (hoek 
Jubelfeestlaan. Trams W-S-G, 
bus 89> 1020 Brussel, telefoon 
27.14.52. 

LIEDEKERKE 
VLUG HERSTEL 

De voorzitter van de VU-af-
deling Liedekerke Staf Kiese-
koms en zijn beide kinderen 
die betrokken waren in een 
verkeersongeval worden een 
spoedig herstel toegewenst. 
Staf was op de baan t g a d t g n -
ste van het plaatselijke Davids-
fonds. 

LUBBEEK 
DANSFEEST 

De afdeling Lubbeek-St. Jo
ris Winge houdt haar derde 
groot Vlaams bloemenbal op za
terdag 18 maart om 20 u. 30 in 
de zaal Gudrun. Dorp. Lubbeek. 
Orkest : The Stoffel-Boy's. Toe
gang : 40 fr. 

MOLLEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke vierde woensdag van de 
maand om 20 u. houdt volks
vert. Eugeen De Facq zitting 
ten huize van Karel Vanden 
Houten, schepen van Mollem en 
raadslid van de federatie Asse. 
VERANDERING DATUM BAL 

Het bal voorzien voor 25 
maart zal doorgaan op zater
dag 15 april. 

ST.-PIETERS-LEEUW 
AFDELINGSBAL 

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

STRO.WBEEK-BEVER 
BAL 

Zaterdag 11 maart in zaal Pa
viljoen, St. Amandsstr. 20 te 
Strombeek-Beevr. Deuren om 
20 u 30. 

TERNAT 
PENSENKERMIS 

In de zaal « De Hoorn », De 
Poodtstr. 1 te Ternat op 5 en 6 
maart, telkenst vanaf 12 u. Alle 
simpatisanten en liefhebbers 
an goede kost zijn hartelijk 
welkom. 
GRAMMENS 

De « Vereniging van Vlaam
se Jongeren » van Ternat gèi-
niet het buitengewoon voor
recht de heer Flor Grammens 
als spreker te verwelkomen op 
een volksvergadering te Ternat 
in de zaal « De Hoorn ». op 8 
maart te 20 u. Onderwerp : 50 
jaar Vlaamse strijd. 

De afdeling van Sint Kat.-Lomheek (met topwerver Laurent De 
Backer) was in feest. Een afdclingsvlag -«oerd ingehaald. (Md^ 
de aanwezigen dokter Valkeniers, Fram Vm» Djooqanbrjetm, 
hurgemfeester Lode Verdoodt, en de heer en mevr. Karel Va» den 
Houtte-Lea Van den Brande. 
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TERALFENE 
BAKSCHIETING 

Onze jonge afdeling richt 
vandaag 4 maart vanaf 19 u. en 
morgen 5 maart vanaf 10 u. in 
het lolcaal « De Hoppebloem », 
Daalstraat 8. Teralfene een gro
te bakschieting in. 

VILVOORDE 
AFDELINGSBAL 

Heeft plaats op 4 maart in de 
zaal « De Kring », Damstr. 89, 
Houtem-Vilvoorde. Aanvang 21 
u. Orkest Dorfkapell'n. Kaarten 
te bekomen bij alle bestuursle
den. 

oost-ylaandereiT 

BALEGEM 
WEERGALM 
Te 14u30 bij Dr Meysman. 
DHOPPE 
Affiches en deelnemerskaarten 
te bekomen voor de mars naar 
en betoging te Dhoppe op 26 
maart. 
BESTUUR 

Dinsdag 7 maart te 20 u. bij 
voorzitter Paul Van Gaeveren. 

DENDER WEST 
DANSAVOND 

Op 25 maart gaat onze eerste 
dansavond door in de zaal Fies
ta, Doi'p te Oordegem. Aanvang 
te 20 u. 30. Inkom : 30 fr. 

DENDERLEEUW 
BAL 

Het bal van de VU en de VU-
J O kende een enorm sukses. 
Aan alle medewerkers onze 
hartelijke dank. 
ROUW IN DE AFDELING 

Op 12 februari werd onder 
grote toeloop onze oude vriend 
Karel Lodewijk De Bruyn be
graven. Gans zijn lange leven 
heeft hij gestreden voor een 
rechtvaardige en edele zaak : 
de ontvoogding en verheffing 
van het Vlaamse volk. Met Ka-
rel Lodewijk verdwijnt een 
stuk geschiedenis van het Daen-
sisme. In het januarinummer 
van « De Brug » verscheen twee 
weken voor zijn dood een merk
waardige bijdrage over deze 
Vlaamse demokraat. 

EREMBODEGEM (Centrum) 
JAARLIJKS BAL 

Vandaag 4 maart van 21u30 af 
Zaal Animo, Leuvestraat. 
ZIEKENFONDS 
« PRIESTER DAENS » 
Elke 3e vrijdag van de maand 
van 20 tot 21 uur door Herman 
Roels en Peter Van Audenhove. 
Leden van het Ziekenfonds 
kunnen eveneens terecht bij 
Peter Van Audenhove ter gele
genheid van het maandelijks 
bezoek aan huis. 

DEINZE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Herman Maes ; on-
dervoorz. : Roger Vercaemer ; 
sekr. : Luc Van Cauwenberghe ; 
penningm. : Leo Soreyn ; p rop . : 
Freddy Dedecker ; org. : Dirk 
Lisabeth. 
GROOT DANSFEEST 

Heden zaterdag 4 maart 1972, 
groot dansfeest van de Volks
unie Deinze in de zaal « d'Hul-
haege » te Deinze. Eerste dans 
te 21 u. Muziek : D J Luc De 
Keyser. 

EEKLO 
VUJO MEETJESLAND 
GESTICHT 

Donderdag 24 februari werd 
de Vujo-Meetjesland in het 
Middenstandshuis te Eeklo bo
ven de doopvont gehouden. Dit 
gebeurde in aanwezigheid van 
Willy Steebeke (namens VU-
Eeklo). Fons Van Holderbeke 
(namens VU-Waarschoot) en 
Koen Van Meenen en Piet 
Blomme. namens het arr. Vujo-
komitee. Zes jongeren stelden 
zich kandidaat voor het voorlo
pig bestuur dat als volgt werd 
samengesteld : voorz. : Erik 
Van Hecke, Oostveldstr. 194 ; 
on der voorz. en afgev. voor het 
arr. Vujo-komitee : Eddy Du
bois, Kon. Astridplein 8 ; ekr. : 
Marleen Van Hecke, Balgerhoe-
ke 156, tel. 77.14.56 ; bestuursle
den : Jan De Maeyer (tevens 
bestuurslid van VU-Eeklo), 
Chris Lammens en Gust Ver-
straete. Het bestuur zal m de 
volgende weken nog aangevuld 
woirden met VU-jongeren uit 
de omrmgende gemeenten en 
nog enkele uit Eeklo. 

GAVERE 
WEERGALMBAL 

Zaterdag 14 april in zaal Va
lentino met de grote formatie 
van Stan Philips. Kaarten aan 

50 fr. van nu af aan bij alle be
stuursleden. 
DHOPPE 
26 maart beslist vrij houden 
voor de eerste offensieve beto
ging ! Wij eisen terug hetgeen 
ons werd ontstolen ! Inlichtin
gen ove- mars en betoging bij 
Piet De Pauw (tel. 21.32.06) 

GENT 
SOC. DIENSTBETOON 
De verantwoordelijke voor het 
soc. hulpbetoon, mej. D. Goet-
hyn — verpleegster. Gr. Brit-
tanniëlaan 76 Gent, tel. 09/ 
25.38.54, zal iedere 2de en 4de 
donderdag van de maand ter 
uwer beschikking zijn in het 
Vlaams Huis « Roeland » Kor
te Kruisstraat 3 en dit van 19u 
tot 20u, of na telefonische af
spraak bij haar thuis. 
SOC. DIENSTBETOON 
Wegens sluiting v.h. lokaal 
« De Nieuwe Sapeur » houdt 
mr. E. Vandaele - gemeente
raadslid, alle dagen- soc. dienst
betoon bij hem aan huis, na te
lefonische afspraak. Mr. E. 
Vandaele, Rijke Klarenstraat 5 
Gent, tel : 09/23.92.55 

HAALTERT 
VLAAMS BAL 

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

HAASDONK 
NIEUWE AFDELING 

Het voorlopig bestuur is sa
mengesteld als volgt : voorz. : 
André Bertrand, Weynstr. 28 ; 
ondervoorz. : Omer De Permen-
tier, Melselestr. 15 ; sekr.-pen-
ningm. : Willy Toté, Dorpstr. 
64 ; prop. Mark Smet, Past. Ver-
wilghenplein 36 ; verder : Gui-
do De Permentier . Melselestr. 
15 ; Koen Smet, Dorpsstr. 29 ; 
Luc Van Den Bergh, Persstr. 
73A ; mej. Trees Vlaeminck, 
Dorpsstr. 9 en mej. Nicole Van 
Wassenbergh, Dorpsstr. 31. 

HEUSDEN 
BAL 

Het 3de dansfeest van Volks
unie Heusden heeft plaats op 
zaterdag 25 maar t te 20 u. 30 in 
het Stekkershof (Laarnebaan) 
te Heusden. Kaarten bij alle 
bestuursleden of op het sekre-
tariaat, Hooistr. 1, Heusden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Oswald 
Van Ooteghem : iedere 2de don
derdag van de maand in de Ne-
derbroekstr. 1, van 20 tot 21 u. 

Gemeenteraadslid Koen Van 
Meenen : iedere maandag van 
19 tot 21 u., Nederbroekstr. 1. 

Mevr. Lataer-Delnoy : iedere 
zaterdag van 11 tot 12 t., Hooi-

Op afspraak : tel. 52.73.88. 
20 NIEUWE LEDEN 

Volksunie Heusden heeft voor 
het seizoen 1972 reeds 20 nieu
we leden gemaakt. Nieuwe kan
didaat-leden melden zich op 
het sekretariaat (Hooistr. 1) pf 
bij onze bestuursleden. 

IMPE 
GRAMMENS 

Zaterdag 11 maart te 20 u. 
komt Flor Grammens praten 
over de hedendaagse maat
schappij in het Smeerhof te 
Impe. Iedereen' welkom. 

KRUIBEKE 
BAL 

Ons halfvastenbal — ver
kleed en onverkleed — gaat 
door vandaag 4 maart 1972 in 
zaal Rubens, Broekdam-Zuid. 
Orkest : The Sfinkx. Aanvang 
te 20 u. 

iVIELLE 
D'HOPPE 

Hiermede roepen we onze le
den en simpatisanten op om op 
26 maart e.k, in grote mate deel 
te nemen of aanwezig te zijn te 
D'Hoppe zelf ter gelegenheid 
van de betoging D'Hoppe groen 
en Vlaams. 

MERELBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

De heer Paul De Corte, Kloos-
terstr. 79, COO-afgevaardigde, 
werd ingeschakeld als vaste me
dewerker. Hij komt maande
lijks aan huis en houdt weïce-
lijks zitdag elke dinsdagnamid
dag op het hulpsekretariaat, 
Hundelgemsestwg 359. Hij is 
voor gans de bevolking ter be
schikking voor elke vorm van 
soc. dienstbetoon. 
D'HOPPE 
GROEN EN VLAAMS 

In samenwerking met de 
plaatselijke afdeling VOS, doen 
we ons best opdat de betoging 
en voetmars naar D'Hoppe mag 
slagen. We herhalen luermede 
onze oproep om zo talrijk mo

gelijk op 26 maar t e.k. aanwe
zig te zijn. Raamaffichen en 
kentekeas zijn bij al onze be
stuursleden te verkrijgen. De 
voetmars start stipt om 7 u. te 
Gent, St. Pieters-station. 
DE GRIFFOEN 

Morgen zondag 5 maart , veer
tiendaagse trektocht, ditmaal, 
gaat de tocht door aan de kust 
voor gans de dag. Vertrek om 
9 u. op het Dorpsplein. Knap-
zak meebrengen. 
KOLPORTAGE 

Met negen man waren we 
van Merelbeke op zondag 27 fe
bruari op kolportage te Bale-
gem. We verkochten er 91 num
mers wat een goed resultaat 
mag genoemd worden. Volgen
de kolportage op zondag 19 
maart in Merelbeke zelf. 

NINOVE (Kanton) 
ZIEKENFONDS 

Sluit aan bij het Vlaams Zie
kenfonds Priester Daens. Alle 
inlichtingen bij de bode mevr. 
Georgette Martens-De Kegel, 
Leopoldlaan 86, tel. 054/34.349. 

OOSTERZELE (Kanton) 
MARS NAAR D'HOPPE 

Om de voettocht van 26 m a a r t 
dtegelijk voor te bereiden : 
iedere zaterdag vanaf 4 maar t 
oefen- en trainingstocht. Verza
melen telkens te 13 u. stipt bij ' 
dr. Meysman, Kasteelstr. 22 t e 
Meteen. Wij venvachten alle 
jongere» op post. 

OUDENAARDE 
D'HOPPE 

Dë vrienden van De Zwalm 
roepen ons op zo talrijk moge
lijk deel te nemen aan te beto
ging van 26 maart. Onnodig te 
wijzen op het belang van de te
rugkeer van D'Hoppe naar he t 
gewest Oudenaarde. Derhalve 
aanzien wij het als onze plicht 
ervoor te zorgen in massa naar 
D'Hoppe te trekken. 

SINAAI-WAAS 
VU-AFDELING 

Te Sinaai-Waas werd overge
gaan tot de oprichting van een 
VU-afdeling. Men is meteen 
van wal gestoken met de leden
werving, overigens met uitste
kend resultaat. Wie tot nogtoe 
n i e t persoonlijk werd aange
sproken, kan persoonlijk, kon-
takt opnemen met één van de 
leden van de voorlopige be-
stuurskern of door opgave van 
adres aan : René Bayens, Neer-
str. ; Annemie Maes, Vleeshou-
wersstr. en Piet Coppens, Ste
nemuur. 
SOC. DIENSTBETOON 

Ook voor soc. diensbetoon 
kunt u terecht via bovenver-
noemden terecht bij volksvert. 
Nelly Maes, die u persoonlijk 
kan bereiken, elke dag na tele
fonische afsprak op nr 76.49.74 
(adres : Pr. Jos. Charlottelaan 
115, St. Niklaas). 

Naast de maandelijkse zitdag 
te Sinaai zelf, waarover u eer
lang bericht krijgt, kunt u ook 
terecht op de wekelijkse Volks-
uniezitdag op donderdagvoor
middag tussen 9 et 11 u. 30, Ver-
durmestr. 6. St. Niklaas. 

ST. NIKLAAS (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

De arr. kaderdag gaat door 
ap zaterdag 18 maar t om 14 u. 
15 te St. Niklaas, Mercator, Sta-
tionsstr. 35. Wij rekenen op de 
aanwezigheid van alle bestuurs
leden, mandatarissen en propa
gandisten. 

WAARCHOOT-SLEIDINGE 
GESLAAGD OFFENSIEF TE 
SLEIDINGE 

'E'en 10-koppige ploeg slaagde 
er op 20 februari 95 nummers 
van « Wij » en 3 abonnementen 
te maken in Sleidmge. Op 5 
maar t werken we Sleidinge 
verder af. 
BETOGING D'HOPPE 

Zondag 26 maart. Vertrek te 
13 u. op het Dorp. Autobus 50 
fr. Inschrijven bij de bestuurs
leden. 
BOOMPLANTINGSDAG 

Zaterdag 18 maart . Houd de
ze namiddag vrij en uw spade 
klaar. Zie de affiches. 
GEMEENTELIJK 
VOETBALTORNOOI 

De VU-ploeg « zwarte leeu
wen » oefent op zaterdag 11 
maart te 14 u., terrein Berg. 
Tegen FC West op zondag 19 
maart te 10 u., terrein Kouter
weg. , 

WORTEGEM-PETEGEM 
D'HOPPE 
GR30EN EN VLAAMS 
Onze afdeling neemt deel aan 
deze manifestatie. Voettocht 

(Jent-D'Hoppe voor de mars-
jeerders, optocht ter plaatse 
voor de minder sterke wande
laars (verzameling te 15 u. 30 
aan de kerk, D'Hoppe). Spreek
beurt rond 16 u. 30 door Flor 
Grammens in Roman-House, 
'V'loesberg. (Zie elders in dit 
blad en andere bladen meer 
gegevens die verstrekt worden 
door de inrichtende- verenigin
gen). 

west-ylaanderen 

BRUGGE (Arr.) 
START VAN DE 'VLAAMSE 
SPORTVERENIGING 

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

Nieuwe leden kunnen zich 
•voor inschrij-ving wenden tot 
het Breydelhof of tot me-vr. M. 
Th. Leys-Van Hoorickx, Mani-
tobalaan 5 te St. Andries. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 
P. LEYS en G. VAN IN 

Jabbeke : zaterdag 4 maart , 
v aa 11 tot 12 u. bij G. Eeckeloo, 
Aartr i jkestwg 39. 

Varsenare : zaterdag 4 maart , 
van 10 tot 11 u., café De Leeuw, 
Dorspsstr. 

Blankenberge : zondag 5 
maart , van 11 tot 12 u., café 
Rodenbach, Onderwijsstr. 22. 

Sijsele : dinsdag 7 maart , van 
19 tot 20 u., bij Fr. Hoornaert, 
Oedelemstr. 57. 

Knokke- Heist : vrijdag 10 
maart , van 13 tot 19 u., bij Jef 
De Roose, Bondgenotenlaan 57, 
Heist ; vrijd-ig 10 maart , van 
19 tot 20 u., bij Vredeman De 
Lille, Helmweg 12, Knokke. 

Zedelgera : zaterdag 11 maar t 
van 10 tot 11 u., bij Val. Vier-
artraete, Kuilputstr . 83. 

Ruddervoorde : dinsdag 14 
maart , van 19 tot 20 u., bij Van 
Neste, café De Sportman. 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u., in café Breydelhof, 
Suvéestr. 2. 

Zeebrugge : zondag 5 maart , 
van 10 tot 11 u., bij A. V a a Hou-
teghem, Roeaanstr. 46. 

St. Kruis : maandag 13 maart , 
van 19 tot 20 u., bij O. Dom-
brecht, Engelendalelaan 89. 

BIKSMUIDE 
D'HOPPE 

Kentekens en raamaffiches 
« D'Hoppe groen en Vlaams » 
te verkrijgen in het Vlaams 
Huis alhier. Ook wij doen mee. 

BREDENE 
JAARLIJKS BAL 

Ook dit jaar nodigen wij le
den en vrienden uit tot ons 
jaarij lks bal, dat plaats heeft 
in zaal « Tijl » op zaterdag 18 
maart. 

BESELARE 
NIEUWE AFDELING 

Op de stichtingsvergadering 
van vrijdag 25 februari 11. 
werd het bestuur als volgt als 
volgt samengesteld : voorz. r 
dr. Hoflaak, Dadizelestr., tel. 
057/46467 ; sekr. : Cardoen Dirk, 
Zonnebekestr. 67, tel. 057/46221; 
penningm. : Dubois Erna, Wer-
vikstr. 56, tel. 057/46383 ; p rop . : 
David André, Vuilewaasstr. 26 
en org. : Cardoen Frans, Zonne
bekestr. 66, tel. 057/46797 

HOUTHULST 
BAL TE KLERKEN 

Zoals verleden jaar organise
ren wij weer ons eigen bal. Het 
gaat door in het Rozenhof te 
Klerken op zaterdag 18 maart . 

lEFER 

Tijdens de laatste vergade
r ing van de werkgroep "WI 
werd beslist in de komen
de maanden een kookavond 

WIJ . 4-3-72 

op touw te zetten. Ook zal een 
schoonheidsspecialiste ons op 'n 
andere avond een demonstrat ie 
brengen van haar kunnen. De 
juiste data zullen op tijd aan 
de dames medegedeeld worden. 

KORTRIJK (Arr.) 
NIEUWE AFDELING 

Vandaag zaterdag 4 maar t 
gaat om 17 u. de sticbtingsver-
gadering door voor de gemeen
ten : Anzegem, Ingooigem, Ote-
gem, Vichte. In de zaal Stijn 
Streuvels te Ingooigem. Spre
ker : volksvert. Luk Vansteen-
kiste. 

KUURNE 
SOC. DIENSTBETOON 
SEN. F. BLANCQUAERT 

ledere maandag van 20 tot 22 
u. in « De Cirkel », Harelbeek-
sesti. te Kuurne. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Vlamingen, sluit heden nog 
onmiddellijk aan bij 'n Vlaams 
ziekenfonds. Versterk onze ran
gen, sluit aan bij het zieken
fonds « West-Flandria ». Voor 
alle inlichtingen : Jef Piepers , 
Kattestr . 91, Kuurne. 

Zitdagen : iedere 2e en 4e 
dinsdag van de maand van 18 
tot 19 u. in Kattestr . en van 19 
tot 20 u. in « De CMrkel », Ha-
relbeeksestr. 40 te Kuurne. 

MEULEBEKE 
ONTWIKKELINGSHULP 

Vandaag zaterdag 4 maar t te 
19 u. 30, i n de ontvangstzaal 
van het gemeentehuis : paneel-
gesprek over « Zin of onzin van 
de ontwikkelingshulp ». Met als 
vertegenwoordiger van het "VU-
standpunt dhr. Anciaux. 
GRAMMENS 

Vrijdag 24 maar t om 20 u., in 
de zaal « De Nieuwe Kring » : 
FloE Grammens met zijn grote 
suksesrede « 50 jaar harde 
Vlaamse Uileinspiegelkamp ». 
LENTEBAL 

Zaterdag 8 april viert de 
"Vlaamse Vriendenkring haar 
10-jarig bestaan met een prach
tig lentebal opgeluisters door 
het studio-dansorkest (BRT) 
Paul Rutger. Zaal Het Park . 
Eerste dans om 21 u. Lidkaar t 
1972 (60 fr.) geeft toegang. 

NIEUWPOORT-
OOSTDUINKEBKE 
AFDELINGSBAL 

Gaat door in « De Beiaard » 
op zaterdag 18 maart . 

OOSTKAMP 
PAMFLET 

Wegens het in gebreke bl i j 
ven van de plaatselijke midden» 
standsorganisatie heeft de "Vu 
het initiatief genomen om een 
keurig gedrukt kaart je « Al oiv-
ze prijzen zijn BTW inbegre
p e n » aan de handelaars te be
zorgen. Het werd heel simpa-
t iek aanvaard ! 
VOOR DE LANDBOUWERS 

Op -vrijdag 10 maar t om 20 u. 
organiseren wij een avond spe
ciaal voor onze boeren. Senator 
Willy Persijn zal de landbouw
problemen komen bespreken In 
zaal Orskamp, Kortrijksest». 
Toegang -vrij. 
DIENSTBETOON 

"Vergeet niet : éüne 4e zater
dag: van 10 tot 11 u., zitdag van 
G. Van In of P. Leys, ten huize 
van Mollet, Lege Weg 169. 

POPEBINGE 
TOELAGE STUDENTEN 

Op de jongste gemeenteraads
zitting verdedigde ons raadslid 
F. Soenen het "VU-voorstel to t 
toekenning van een toelage aan 
universitei tsstudenten of aan 
studenten van het hoger onder
wijs die genieten van een on
voldoende studiebeurs. He t 
voorstel werd voor nader onder
zoek in beraad gehouden. Een 
vroeger voorstel tot het verle
nen van een toelage tot verbe
tering van de landbouwwegen 
vond geen gehoor bij de meer
derheid, evenmin bij de PVV 
die nochtans in de gunst van de 
boeren wil staan. 
KARNAVAL 

Onze jonge makker Joris Lan-
noi werd tot karnavalprins uit
geroepen en mocht de zotskap 
aantrekken. Proficiat Joris. 

WERVIK 
BLIJDE GEBOORTE 

Bij ons lid. Jozef Claeys werd 
een vierde kindje geboren. He t 
is een zoontje en luistert naa» 
de naam Hendrik. Proficiat ! 

ZONNEBEKE 
VU-BAL 

CIp 22 april e.k. in de zaal 
« Breugel » te Zonnebeke. 



K 600 ARBEIDERS 
en n f li steeds 

y 1001 MOGELIJKHEDEN 
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Sinds 25 jaar bieden wi j een korrekfe voorUchHng, een ongeëvenaarde grondenkeuxe, 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 w i j oer-konservatief... Inzake tech
niek uiterst progressief. 

W i j bieden U niet alleen de wettel i jke waarb orgen, 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 lijnen) 

GENK 

Winterslagstraai 22 
on /544 .42 

kom eens praten... 
ons te 

CENT 
Onderbergen 43 
09/25.19.23 - 25.94.69 

LEUVEN 
Brusselsesfraat 33 

016/337.35 

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



» weflelilkheldsexpedilie 
naar vloesberg'' 

« Renaat ten aanval » spoorden 
wij vorige week de minister van 
Binnenlandse Zaken aan om te 
Vloesberg eens orde te gaan zet
ten op de onwettige toestanden 
in deze Waalse taalgrensgemeen
te met het Vlaamse gehucht 
d'Hoppe. De beloofde faciliteiten 
van 1962 zijn er nooit toegepast. 

Bewegingsstrateeg Van Elslan-
de hebben wij zondag te Vloes
berg niet gezien, wel onze kamer
leden Mik Babyion en Luk Van 
Steenkiste, stevig « bewerktuigd » 
om de bewijsstukken ter plaatse 
te gaan halen en te gelegener tijd 
aan de bevoegde minister te over
handigen. 

Om als Vlaming in vorm te ko
men tijdens zulke expeditie aan 
de taalgrens moet men best langs 
Ronse vertrekken. 

Hoewel minister Vermeylen in
dertijd toegaf in het parlement, 
dat het slechts door het vervalsen 
van de resutaten van de telling 
van 1947 was dat men aan het 
vereiste getal franstaligen kwam, 
werden daar toch door de wet van 
8 ncv. '62 « faciliteiten » opge
legd. Tot zelfs het Vlaamse Ge-
raardsbergen krijgt in de wegwij
zers te Ronse een idioot « Gram-
mont » bij aangehecht. Zo de gan
se stad door. Tien kilometer ver
der trok het Waalse Flobecq 
(Vloesberg) zich niets aan van de 
opgelegde taalwet. 

Wij kennen dat eeuwig Belgisch 
spelletje van eenrichtingsverkeer 
in de taalwetten. 

verantwoordelijk 

In de verantwoording van hun 
optreden reikten onze kamerleden 
aan pers en omstaanders dan ock 
een pamflet uit, waaruit wij het 
slotstuk citeren. 

Onlangs werd de wet huistaal-
schooltaal te Brussel afcfeschaft 
« omdat ze toch met werd toege
past ». Wil men met de Vlamin
gen op de taalgrens iceer eens het
zelfde spel spelen ? 

In dit land van incivieke bur
gemeesters en goeverneurs wordt 
het tijd dat bij bestendige wets
overtreding de wetgevers zelf op
treden om de gestemde wetten te 
doen toepassen. 

DAAROM DIT OPTREDEN 
ALS PRINCIPIËLE HOUDING 
TEGEN DEZE EINDELOZE BEL
GISCHE WETTELOOSHEID ALS 
HET GAAT OM DE VLAMIN
GEN HUN RECHTEN TE GE
VEN. Mede ook willen wij de 
aandacht vestigen op de vervol
ging tegen de heer De Boe, verde
diger van de wet, die voor de 
rechtbank loordt gebracht. 

We doen dit met g'erust gemoed 
want werd indertijd tijdens de 

aktie van de heer Grammens in 
deze taalgrensstreken door de 
huidige ministers Van Elslande en 
De Saeger niet op een identieke 
manier opgetreden ? De heer Jos 
De Saeger schreef toen z'elfs : 
« De regering heeft thans het be
wijs geleverd dat alleen agitatie 
er haar kan toe brengen de wet 
toe te passen en dat zolang men 
haar gerust laat ze indommelt op 
de formele beloften die ze heeit 
afgel'egd en de zware dossiers die 
die ze heeft samengesteld ». Waar
van akte. 

wetgevers-straatkuisers 

Luk en Mik zijn alletwee oud-
studenten te Leuven van mgr. 
Jan.ssen. oud-voorzitter van het 
Davidsfonds. Die schreef eens dat 
het weinig respekt dat veel Bel
gen voor de wetten betonen mee 
moet voortkomen uit het feit dat 
de wethouders sistematisch wets
overtredingen toelaten als... het 
gaat om taalwetten in het Vlaam
se belang. 

Bij sabotage door de Waalse 
goeverneur en de burgemeester 
van Vloesberg zijn onze VU-wet-
gevers dan ook wetuitvoerders 
geworden. Van Steenkiste en Ba
byion hebben hun werk grondig 
kunnen doen . "s zondags is er ook 
zo'n zwakke personeelsbezetting 
bij de Belgische gendarmeiie. An
derhalf uur duurde het eer de 
wetbeschermers met de blauwe 
wagen « op de plaats van de goe
de daad » verschenen. Ondertus
sen stonden er al veel verkeerspa-
len kaal. Want al wat niet met de 
wet in orde was hebben de 2 West-
vlaamse kamerleden deskundig 
verwijderd Hun hoofdwapen was 
een grote Engelse sleutel en een 
grote dosis werkijver. Het werk-
ritme versnelde van wegwijzer 
tot wegwijzer. In Rusland zouden 
onze mannen de medalie van Sta-
khancvist gekregen hebben. 

Als vallende zomerbladeren 
verdwenen de platen in de auto
koffers van het tweetal. Allemaal 
bewijsmateriaal voor Van Els
lande. Die schijnt zeer blij te zijn, 
want in zijn nieuwe lente die hij 
beloofd heeft op Vlaams gebied, 
zal hij waarschijnlijk terugden
ken aan de tijd toen hij in het 
Grammens spoor ook wat mee 
huppelde als Leuvens studenten-
veulen. 

De oogst was groot. Aangezien 
men in Vloesberg waarschijnlijk 
wel Vlaamse kinderen mag dood
rijden verdwenen dan ook maar 
de eentalige plakkaten « Pour nos 
enfants, roulez prudemment » 

'%>, 

de « wetteloosheid »-
dienaars ter plaatse 

Wij verdenken die bepaalde 
mijnheer van die bepaalde villa 
een telefoontje te hebben gegeven 
aan de rijkswacht. Of zouden die 
tot m Leuze de hamerslagen van 
Mik gehoord hebben ? Want toen 
de roest enkele vijzen onwrik
baar had gemaakt werd die « ver
roeste onwettelijkheid » er dan 
maar met de voorhamer afge.sla-
gen. Bij die dreunende slagen 
strompelde al wat niet ziek te bed 
lag in Vloesberg tot aan zijn voor
deur om in het Vlaams of het 
Frans wel sterk uiteenlopende 
kommentaren te geven. 

En toen waren ze daar Vurige 
haantjes. Met één sprong naar 
onze sleutelaars. De automatische 
zin « votre carte-d'identité ». Ant
woord van Mik « Man, ik versta 
er geen barst van ». Bij herhaling 
van de Waalse rijkswachter « Ik 
zeg geen barst ». Bij Luk een 
zelfde ceremonieel. 

Toen begon een rondedans De 
Waal draaide over zijn toeren, 
sloeg Babyion de cigaret uit de 
mond en kon van de « tegenslag » 
zijn gendarmenpet tien meter 
verder gaan zoeken, zo deskundig 
werd ze door Mik van die ver
wonderde Walenkop gewipt. 

Ondertussen vocht Luk ai een 
stevig robbertje uit met de ande
re, dat deel mag genoemd « het 
gevecht om de sleutel ». De om-
staanders waren verwonderd dat 
Luk het hanengewicht van ons 
tweetal zo bedreven zijn man 
stond tegen een gendarm, die dui
delijk tot een hogere gewichts
klasse behoorde. 

Het vervolg behoort eigenlijk 
in onze sportrubriek onder de 
titel « vierkamp ». De gevechts
ijver van de Walen verminderde 
toen ze de opmerkingen van de 
supporters begonnen te verstaan 
dat ze op parlementairen aan het 
kloppen waren. Na nog een krijgs
haftig noteren van de autoplaten 
dropen ze af. 

de brigade rukt uit 

Een uur later waren ze daar. 
Zes overvalwagens met waar
schijnlijk al wat ze aan gendar
men in die hoek van Henegou
wen hadden bijeengovonden. 
Het restaurant Roman-House met 
de Vlaamse uitbater die reeds en
kele weken geleden zijn inboedel 
zag overhoop geslagen door frans-
talige heethoofden, werd deskun
dig omsingeld. 

Daar zaten de gezochte « mis
dadigers ». Maar zij trokken zelf 
ten aanval. Zij gingen naar de 
overvalbrigade, waarvan de be
velvoerder al een stukje hoger lag 
in graad, maar nog steeds geen 
Nederlands kende. Hun eis was 
« Wij willen hier een Nederlands
talig officier, eerder leggen wij 
geen verklarizjg af ». 

De radioverbindingen zochten 
de streek af en inderdaad na een 
half uur dook er zulk exem
plaar van Henegouwse rijkswacht-

oliiciei op die ook wat Nederlands 
kende. 

Die deed eeist neg struis van : 
« diefstal, op heterdaad betrapt, 
auto's openmaken of anders open
breken, wagen inbeslagnemen 
etc. ». 

Toen begon het tegenoffensief 
« Incivieke burgemeester, taal
wetten die voorzien dat Vloesberg 
moet tweetalig zijn. zelfs de gen
darmen die er komen, ai rest van 
de kommissie van taaltoezicht ». 
Toen deze argumenten met de no
dige dokumenten werden ge
staafd, zakte de officierentcon. 
Konklu&ie werd dat de parlemen
tairen het maar met de minister 
moesten regelen. 

Het zij zo. Want met een auto 
vol plakkaten kon de terugreis 
aangevangen. Wie voor hun terug
reis ook wel stof tot komm.entaar 
zullen gehad hebben was een 
groep Vlamingen uit de streek 
van Roeselare, die een familielid 
missionaris, pater Rapol, als af
scheid een feestje hadden aange
boden in het restaurant Roman-
house. Zij moesten allen hun iden
titeitskaart tonen, pater inbegre
pen. Dit lokte bij hem de beden
king uit : « Ik zal waarschijn-
zelfs in Zaire door de staatsdien
sten vriendelijker ontvangen 
worden, dan ik hier door de Bel
gische gendarmen u i t g e l e i d e 
wordt gedaan » 

W.t . 

Bi] het ter perse gaan verne
men we dat franstalige heethoof
den hun woede over het herstel 
van de wettelijkheid in Vloesberg 
hebben afgereageerd op de mu
ren van het vermelde restaurant. 
De klassieke liefelijkheden als 
nazi, hakenkruisen werden er op 
geteerd, van onder tot boven. 

Wij zijn benieuwd naar de in
tensiteit van het rijkswachton-
derzoek in deze zaak waar voor 
tienduizenden frank schade werd 
aangericht. Wij komen hier trou
wens volgende week op terug. 


