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De middenstandersbetogmg te SI. Niklaas, de door het
« Algemeen Verbond van de Zelfstandige Arbeid » geplande driedaagse wmkelsluiting, het zijn even zovele
uitingen van het wijd verbreide ongenoegen dat bij grote
groepen van de middenstand leeft.
De middenstanders voelen zich op velerlei gebied gediscrimineerd. Vandaar hun akties voor wat zij aanzien
als de meest dringende eisen : afschaffing van het onderzoek naar de bestaansmiddelen en toekenning van een
pensioen van 90.000 fr ; intrekking van de wetgeving op
de prijzenbeheersing ; vereenvoudiging van de BTW via
jaarlijkse aangifte : toekenning van een fibkaal loon ;
btelbelmatige indexaanpassing voor de belastingen , stopzetten van de oprichting van verkoopsmastodonten en
ten slotte het eenvormig maken van de elektriciteitstarieven
Deze mensen en hun eisen moeten ernstig worden genomen, ook al wordt een en ander soms wat agressief
verwoord. Velen onder hen leiden een zorgelijk bestaan.
In een cjiristen-demokratisch tijdschrift weid vorig jaar
ronduit toegegeven dat m onze samenleving de mensen
die het dichtst de proletarische situat.e benaderen vaak
kleme middenstandeiS'en boeren zijn. Wij hebben m de
lente van 1971 te Biussel de uitbarsting beleefd van de
boerenstand en algemeen luidde de diagnose toen dat het
een wanhoopsreaktie was van mensen die zich, als groep,
m hun bestaan bedreigd voelen. Hetzelfde gevoelen beheerst momenteel vele middenstanders, ze voelen zich
steeds meer bekneld tussen de twee groten, werkgeversen weiknemerfeorganisaties, en ze hebben de indruk dat
hCin belangen niet voldoende verdedigd worden

Dinsdag begint officieel de lente. Het is al feest hij de vogels, 's morgens in de bomen van de tuin,
en de loonderlijke crocusjes brengen weer kleur in de grasveldjes. Merken wij het nog w^l, wij
kinderen van de jachtige welvaartmaatschappij ?

middenstand wil eenvormige
(Donderdag) Vanavond zullen te St. Niklaas
middenstanders betogen voor het eenvormig maken van de elektriciteitstarieven, die nu voor
hen al te duur uitvallen. Het is één van de vele
middenstanderseisen die de laatste tijd met
steeds meer klem worden naar voor gebracht.
Die eis is trouwens gegrond, en het is niet omdat sommige middenstandsgroeperingen, die al
te zeer verbonden zijn met de regerende meerderheid, zich van deze manifestatie hebben gedesolidariseerd, dat de betogers van St. Niklaas
demagogen zouden zijn
De professionele en huishoudelijke elektriciteitstarieven voor middenstanders en KMO
(kleine en middelgrote ondernemingen) moeten
gelijkgesteld worden. De Volksunie zal erop
aandringen dat dit zou gebeuren tegen uiterlijk
31 december 1972 Hiertoe dienen tegen laterhik
30 ]uni 1972 i^olqende tariefmaatregelen door het

elektriciteitstarieven

Controlekomitee te worden doorgevoei'd : Ja
huidige coëfficiënt voor de verlichting dient teruggebracht tot 0,6 . voor de drijfkracht moeten
de coëfficiënten, toegepast op het geschatte afgenomen vermogen, gelijklopend te zijn met iie
welke toegepast worden in de landbouwsecto'^
nl. 0,4 voor de zwaarste motoren en 0,2 voor de
kleine motoren , de basislengte van de tweede
snede moet gelijk zijn aan de eerste, namehjk
60 KwH ; middenstandszaken met een opgeteld
vermogen van minder dan 900 watt moeten qelijkgesteld worden met de huishoudelijke verbruikers : het bihorair tarief moet toegepast
worden zonder dat bi? de verrekening eerst 'ie
sneden dienen uitgeput te worden , seizoenbedrijven moeten een speciale tarificatie bekomen
voor de stille perioden van het jaar en ten . lotte
dient de thermische apparatuur overal buiten
aanmerking te vallen, zoals thans reeds het geval IS bij Ebes

de stem yan de basis
De wrevel van sommige grotere, bevestigde middenstandsorganisaties zoals het NCMV, tegeïiover de aktiviteit van de kleinere middenstandsgroeperingen die luid
aan de weg timmeren doet ons weleens denken aan de
wrevel van de gevestigde arbeiderssyndicaten tegen de
vrije arbeiderskomitees die links en rchts aktief zijn
bij zgn. « wilde » stakingen. Toch vertolken juist dergelijke groepen misschien het meest getrouw en het duidelijkst het ongenoegen, de ontgoocheling en de opstandigheid die aan de basis leeft. Ongenoegen dat voor een
deel steunt op het feit dat de bevestigde organisaties,
die hun belangen zouden moeten verdedigen, al te zeer
verbonden blijken met regeringspartijen en teveel moeten rekening houden met regeer-afspraken die tussen
deze partijen worden afgesloten.
Asl volksnationalisten zijn wij voor een rechtvaardige
verdeling van de inkomsten over alle leden van onze
gemeenschap, zoals nog werd beklemtoond op ons kongres van 1971. Wij willen een rechtvaardiger systeem
van sociale zekerheid dat vooral de minstbedeelden en
de gediscrimineerde groepen ten goede zal komen en daar
horen landbouwers en kleine middenstanders zeker bij.
Op onze programmadag die op 7 mei a.s. te Brussel zal
doorgaan, zullen wij trouwens aantonen dat de 1.280.000
mensen die in de landbouw, middenstand en KMO tewerkgesteld zijn, wel degelijk nog een reële functie in
onze maatschappij hebben
Paul Martens.

D'HOPPEGiÈNENVLAlS
VOETMARS EN BETOGING OP 26 MAART
De hieronder vermelde Vlaamse verenigingen organiseren op
zondag 26 maart een voettocht Gent-Vloesberg en een betoging te
Dhoppe, Vlaamse wijk van het Waalse Vloesberg (Flobecq). Zij
rekenen op een talrijke deelname van strijdbare Vlaamsgezinden
en natuurliefhebbers uit alle streken van Vlaanderen. (\ oor meer
informatie : lees ook blz. 5).
Trekkersgroep « De Griffoen » — De Vrienden van de Zwalra —
De Vlaamse Volksbeweging — Muziekkorps Zwalmfanfare —
Volksakademie St. Bartel (Goefferdinge) — VVO — Kultuuroentrom Die Garve — Ziekenfonds Priester Daens — Ziekenfond's
Flandria — Vlaamse Oudstrijders (O.-VI.) — Aktiekomitee Taalgrens — Were-Di — Het Vlaams Kruis — VTB (Zottegem, Brake!,
Geraardsbergen) — VUJO Gen — Vriendenkring Dhoppe — VI.
Vrouwenvereniging Gudrun — Wandelaarsvereniging Natuurschut
— Turnbond Ganda — VNSU Brugge — IJzerbedevaartkomitee
Oost-Vlaanderen — Be vlagging saktie — De Wielewaal — KVHV
Leuven — Vlaamse Bosbouwvereniging — Vriendenkring Westhoek, enz.

U^
De regering zal dit jaar 1 miljard per dag uitgeven. Zo zag onze tekenaar de eerste-minister met
de miljarden (van ons allemaal) goochelen tijdens de bespreking van de rijksmiddelenbegroting
in het parlement.
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engij
schoolpakt
Ik stel vast dat men het toekomstig onderwijs ziet in drie
vormen : 't rijks, 't vrijde en
't
pluralistisch.
Ik laat het katoliek
onderwijs met zijn
gebouwenfinanciering
buiten
beschouwing,
dan zien we dat men het steeds
op hen gemunt heeft als men
praat over pluralistische
hervormingen,
maar nooit
over
rijksonderwijs.
Een rijksschool is in wezen
een pluralistische
school ; zij
moet neutraal zijn in haar opdracht want de staat mag geen
politieke of filozofische
ideën
r^rspreiden
op de kosten
van
ons, hij weze vrijzinning of gelovig. Iedereen weet dat dit
niet waar is bij ons.
Onlangs nog klaagde
ex-minister van Onderwijs,
Grootjans er over dat vele dezer instellingen
echte
BSP-scholen
zijn geioorden,
inaar daar is
hijzelf en zijn partij
verantwoordelijk
voor.
Ik zie daarom een depolitizering van 't Rijk.wnderwijs
als
een eerste verbiste
van een
nieuio
schoolpakt.
J.S. te Hasselt.

vrije m e n i n g s u i t i n g
Volledig
akkoord
met
dr.
H.B. te Antwerpen.
Volksuniemandatarissen
moeten
niet
meedoen met verdachte
organisaties (zoals bvb. urije meningsuiting-komitee's)
te Gent
en elders. Het riekt naar 't vrije
woord op de tv, de zgz. Humanisten.
Dat de VU-verkozenen
e.a
zich onthouden
van
allerlei
medezeggenschap
: akkoord als
het voor Vlaanderen gaat, anders kunnen ze meespelen
met
de abortuskliek.
Verbrandt
in
alle geval uw vingers niet aan
deze laatsgenoemde
zaak !
Wat de CVP betreft, ze zal
eeuwig toegeven met de dood
in 't hart met allerhande- goocheltoeren.
Ik noem die zgz.
Vlaamse partij « de Centrale
Verraders Partij ». Verkopers
en
Verfransers - partij
van
Vlaanderen.
De anderen : de
Rode en de Blauwe zijn geen
zier beter : maar de grootste
schuldige is de CVP. Was ze
Vlaams geweest was Vlaanderen als sedert lang
zelfstandig
en verlost van alle
franskiljonse
buikkruipers.
Alle
Vlaamse
organisaties
zouden moeten meer in bewyiging komen teqen de frankofonen en volk^'verraders
die
maar verder verfransen en verkopen. Als er geen halt geroepen wordt gaat de
frankofone
overheersing
verder.
Wanneer zal er een einde komen aan die verfoeilijke en bedrieglijke verraderskoehandel
?
Goed dat F. Grammens
weer
op de bres is gesprongen ! Zo
zullen er misschien wat meer
vlaamssprekende
mensen
Vlaming worden, ten einde de V ü
nog sterker te maken
zodoende
zo rap mogelijk
Vlaanderen
vrij te krijgen.

wordt, doet eigtertli/fc niets ter
zake : hét doel van een vrije
onderneming
is nog
steeds
winstmaximalisatie,
niet ? Zolang dat zo blijft, zal men ook
trachten zo weinig mogelijk de
(gerechtvaardigde)
arbeiderseisen tegemoet te komen. Senator Siegers vergeet dat niet.
en dat neemt A.J. hem blijkbaar kwalijk.
De
werkstakingen zouden niets te
maken
hebben met de Vlaamse
zaak,
aldus A.J. Als de Vlaamse zaak
een exclusiviteit
van de o zo
Vlaamse burgerij is, hebben de
stakingen
inderdaad
niets te
maken met de Vlaamse
zaak.
Maar met zo'n Vlaamse
zaak
wil ik niets te maken hebhen :
hoe kunnen zulke
Vlamingen
de Vlaamse strijd au sérieux
nemen
: strijden
teqen 'een
(franstalige)
bourgeoisie
om
'n nieuwe (Vlaamse, maar even
arrogante)
bourgeoisie
op de
been te helpen.
Vlaanderen
kan een bourgeoisie missen als
de pest.
Wat Vlaanderen
wel nodig
heeft, zijn meer mannen
als
Siegers.
De VU moet in(\rdaad
kiezen, niet tus.sen Vlaavise strijd
en demagogische ophitsing, zoals A.J. beweert, maar tussen
echte
Vlaamse,
dus
sociale
strijd, en een
hourgeois-flamingantisme a la A.J.
F.S. te Brakel.
OFFSET - STENCILWEftK - FOTOKOWJ
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ophitsend

(3)

Tot mijn spi]t heb ik moeten opmerken in « Wij » (4-3)
dat er nog
Vlaams-nationalen
zijn
die de Volksunie
nog
steeds als een taaipartij
beschouwen 'en zelfs niet verder
willen denken. Mijnheer
A.J.
uit Brussel vraagt zich af of
de VU wil strijden
voor de
Vlaamse zaak of dat ze enkel
ophitsing lüenst. Ik twijfel er
zelfs aan of deze heer wel democratisch denkt : (ik citeer)
« ... met deze
werkstakingen
die, voor mij niet het minste
belang vertonen
». Tot overmaat van ramp voor deze h'eer
is er dan in « Wij » (4-3) nogmaals een « ophitsend » artikel verschenen
over
Tessenderlo. Ik zal « Wij » dan maar
aanraden eerst bij A.J. aan te
kloppen, om te weten te komen waarvoor hij zich wel interesseert,
vooraleer
ze
het
nummer in elkaar
steken.
Neen mijnheer A.J., het sociale vraagstuk (en dus ook de
stakingen)
is wezenlijk
verbonden met de Vlaamse
kwestie. Door een sociaal programma op te bouwen is de VU een
volwaardige
partij
geworden,
in tegenstelling
tot het FDF
en..., helaas, ook het RW, die
in het stadium van
taaipartij
blijven
steken.
Wanneer de Limburg&'e mijnwerkers 6 toeken staken omdat
ze tot 20 % minder
verdienen
dan hun Luikse collega's,
is
dat dan geen Vlaamse zaak '
Wanneer Vlaamse arbeiders in
het Vlaamse Tessenderlo
staJ.D. te Deurne.
ken, terioille van de werkvoorwaarden
in een door volksvreemde
machten
beheterste
onderneming,
is ook dit eigen
aan de Vlaamse zaak. Voor onophitsend ( 2 )
dernemingen
die in
Vlaanderen thuishoren, in Wallonië ingeplant worden,
is dit eveneens zo. Berichtgeving over derA.J. te Brussel
(lez'ersbrief
toestanden
is
alleen
«.Wijy> - 1 maart 1972) heeft het gelijke
maar « ophitsend » voor de
over de stakingen m Limburg
machten die ze bestendigen of
en nu in Tessenderlo.
nog verder op de spits
drijven.
De artikels daaromtrent
in
Het moet voor A.J. wel een
« Wij » verschenen, vindt hij
rnarteling
zijn te weten
dat
bijzonder
ophitsend
(?). Hij
één van deze « ophitsers » in
zal wel de artikels van senator
de senaatsfractie van de VU is
Siegers
bedoelen
! Het zal
binnengedrongen
: Gerard Siewel zijn dat te
Tessendergers.
lo — senator
De
Bruyne
blijkt een goede
beoordelingsIk dank « Wij » voor dit
positie in te nemen — een
« ophitsend » artikel over de
slecht management
werd gestaking in Tessenderlo,
die in
voerd.
dte pers zoveel mogelijk
wordt
Maar of nu een goed of een
doodgezwegen.
Daarmee
wordt
slecht
management
gevoerd
bewezen dat de VU actief is

op alle vlakken van de Vlaamse problematiek,
die complex
van aard is. Doe zo voort !
J.L. te Perk.

ophitsend

(4)

A.J. te Bru.'ssel beweert
dus,
dat
de werkstakingen
van
Vlaamse
arbeiders voor
hem
niet het minste belang
vertonen.
Als
Vlaams-nationalist
zou hij anders toch
begaan
moeten zijn met de
belangen
van het ganse Vlaamse
volk,
dat minstens toch voor "75 %
bestaat uit loontrekkenden,
arbeiders en bedienden.
Moeten
de belangen
vayi deze groep
voor een Vlaams
volksnationalist toch loel belang
vertonen.
of is A.J. misschien meer hegaan met de helanaen van het
Franse grootkapitaal
te Tessenderlo '
Wat
d*2 ophitsingen
van
« Wi; » betreft kunnen wij A.J.
verzekeren,
dat ztdke
stakingen niet uitbreken door ophitsing. Imviers een arbeider of
bediende, die in staking
gaat
brengt steeds een offer en hoe
langer de staking duurt des te
groter is dit offer
Wanneer
men dan toch zeven
weken
.staakt, b'etekent dit, dat er veel
schort in het betrokken
bedrijf.
VoTgens de inlichtingen zou één
der grieven zijn, dat de arbeiders in deze h" Wijven als honden behandeld worden.
Wanneer deze mensen dan in staking gaan, verdienen zij onze
volledige
steun.
Ook
onze
Vlaamse
arbeiders
verdienen
e'en menselijke
behandeling
!
E.G. te Deurne.

zeker is zeker
Peder rechtgeaard
en strijdvaardig Vlaming zou, diep aandachtig, 't juist geplaatst
artikel van onze
ongeëvenaarde
senator Wim Jorissen op de
eerste bladzijde van ons weekblad « Wij » van 4 maart 1972,
moeten lezen en zelfs
instuderen ! Het artikel sluit op doeltreffende wijze in zich, wat er
dagelijks met de Vlamingen i?i
hun strijd voor de
rechten,
vooral te Brussel,
Vlaams-Brabant gebeurt ! 't Is 'een schokgend voorbeeld voor de Vlaamse CVP en BSP, die steeds
maar kapitulatie op kapitulatie
aanvaarden.
De volgende
verliespunten
hebben deze twee
zogenaamde
Vlaamse (CVP + BSP) partijen op hun aktief : de koningskwestie,
de schoolkwestie.
de
grondwetsherziening,
die
zó
ni'et kan doorgaan o.a. in de
goedkeuring van 't voorstel Dehousse betreffende
de Voerstreek. In plaats van decentralisatie der machten te Brussel,
stellen zij de centralisatie
voor,
met als heioijsmateriaal
het
vestigen van de Vlaamse
Kultuurraad te Brussel, de tweetaligheid in de Voer. waar 275
Franstaligen
op d'e 4000 inwoners gevestigd zijn.
Begrijpen
de
'Vlaamse
parlementairen
dan niet, dat ze te
Brussel,
waar men hen steeds
verknecht
en als « boerkens » minacht,
niet thuis horen .'.' Ook in de
agglomeraties
en
federatiaes
worden ze steeds vervolgd !
De Vlaamse kiezers, die voor
de CVP 'en BSP gestemd hebben moeten door deze ondraaglijke, dagelijkse feiten nu toch
wel aanvoelen, dat ze op laffe
wijze
met
tegenovergestelde
beloften
schandalig
bedrogen
worden !
J.S. te Mol.

niet akkoord
Wie op zondag 27 febr., jl. op
het teeveetje
de
uitzending,
gewijd aan Preud'homme,
heeft
gezien, heeft meteen het land
gezien waarin
wij
eindeloos
plegen rond te zwerven.
Btegrijpelij/c dat wij
verwachtend
uitkeken
naar die
uitzending.
Ze heeft ons ontgoocheld.
Kennen wij dat gebied van hei en
ven en bos te goed ? Kennen
de makers van de
uitzending
te weinig ? Wij hadden in ieder geval de indruk dat zij de
hotten gesnapt hebhen van dfe
ziel der Limburgse
Kempen,
zoals die nog leeft in het land-

schap, en in een gedeelte
van
het werk van de
toondichter.
Of hebben de knappe
jongens
van onze wereldberoemde
tv
zich willen uitsloven
om een
eigentijds tintje te Q'^ven aan
hun uitzending
? Waren
zij
bang op hun donder te krijgen
omdat hun uitzending
te ouderwets zou geweest zijn, te
veel heimat-gekleurd
? In ieder geval, de lezers die eens
een ontspannende
dag loillen
beleven, raden wij een lang'e
trektocht
door de
Dommeistreek aan. vol van
weemoed
en heimatkleur.
en zonder auto, zonder het muziekske
van
Baij, zonder
teevee.
M. te

GriTnhergen.

waartoe
een europa-taal ?
Enkele bedenkingen
hij het
artikel van Karel
Jansegers,
onder bovenvermelde
titel verschenen in « Wij » van 26-2-72.
Schrijver
vreest dat na een
Franse dominatie, er een Engelse zal komen « ...aangezien
de betrekkingen
met d'e wereld buiten Europa in die ene
taal gebeuren zal, en de beslissingen op het hoogste Europese
vlak ook .. ».
Onze zegsman
mag
echter
gerust zijn. De Franse
autoriteiten zullen nooit dulden dat
die betrekkingen
in die ene
taal zullen gebeuren. D'e Rus.lische autoriteiten
en de Chinezen evenmin.
Trouwens
op
alle internationale,
politieke
konferenties
spreken
zij hun
eigen taal en eisen zij dat alle
officiële bescheiden ook in hun
taal opgesteld worden. De dominatie van één natioyiale taal
komt nooit meer : tenzij misschi'en wanneer
één natie er
zou in slagen alle andere naties
te domineren. Er komt dus op
Europees niveau een overheersing van minstens 3 talen, en
op wereldvlak
van minstens 4.
Het is daarbij niet
uitgesloten
dat nog een paar volkeren politiek zó sterk worden dat ook
zij hun taal kunnen
opdringen.
Deze beschomoing
vermindert
in genen del'e de juistheid
van
de stelling van K.J. dat gelijk
welk
taalimperialisme
moei
verworpen
worden.
Daarom
het dilem-ma dat hij zó stelt :
« voor een Europese
eenheidstaal of voor de
gelijkwaardigheid van alle Europese talen ».
Hij opteert voor dit laatste alhoeioel het « omslachtig » en
« duur » uitvalt « ...zij het dan
voor 8 of méér talen... ».
Acht of méér talen ? Hoeveel méér ? H^eft schrijver al
eens nagegaan hoeveel talen er
alleen in Europa zijn ? Weet
schrijver
ook niet welke
de
zeer grote bezwaren zijn van
de
(simultaan)
vertalingsdienst ? Hij zelf zou eigenlijk
wel te vinden zijn voor « ...een
internatioinale
taal die uiteraard elk imperialisme
uitsluit
(Esperanto,
Volapuck
of wat
dan ook)... ».
Ik moet hem doen
opmerken
dat er maar één
internationale
taal bestaat, het Esperanto. Gedurende eeuwen heeft men op
zo'n taal gestudeerd.
Vandaar
dat er méér dan 300 « projekten » bestaan (sommigen
dateren van na Esperanto).
Maar
er is maar één
internationale
taal over geheel de wereld verspreid, 'en reeds gebruikt
op
alle domeinen van de menselijke aktivite'it. Maar ja, de auteur weet ook dat velen dit als
een illusie aanzien, en daarom
meent hij : « ...sommige
oplossingen wil men niet toepassen en dan blijven zij vanzelf
illusies ». Evienwel, logisch gesproken, dan is het toch evident
dat de illusie hierin bestaat dat
h'et zou mogelijk zijn,
praktisch
gesproken,
dat aÜe
Europese
talen in alles
gelijkberechtigd
zouden zijn ! En wat dan op
wereldvlak ?
Ten tweede : wie zijn die
« men » die sommige
oplossingen niet willen toepassen ? Dezelfden
die streven
naar de
suprematie
op alle
gebieden
voor de eiffen natie ! Is de oplossing
Esperanto
dan
geen
utopie ? Ja, in een
onmiddel.lijke toekomst. Maar niet wanneer men de evolutie van de
zovele
internationale
betrekkingen nagaat, waaraan
steeds
meer volkeren op steeds bredere schaal deelnemen. De moeilijkh}eden zullen zodanig
toenemen dat op de duur — en

dat kan nog een poos duren —
er geen andere
mogelijkheid
meer is. Tot dat inzicht
komen
meer en meer leidende
personaliteiten,
ook politieke,
zoals
de Oostenrijkse
president
Jonas. Er zijn er bij ons ook.
Een omzendbrief
van
het
ministerie
van Nationale
Opvoeding en Cultuur beveelt de
kennis en de verspreiding
van
Esperanto aan. De
regeringen
van een aantal kleine
landen,
zij die het meest bedreigd
zijn,
zouden er moeten toe
komen
Esperanto
te bevorderen
en
het overal in h'et onderwijs
in
te voeren. Dan zou deze ideale
oplossing in grote mate bespoedigd zijn.
F.R. te Brugge.

redt onze heide
Tussen Zonhoven,
Houthalen
en Genk lag tot voor kort een
uitgestrekt
en ongerept
heidegebied, een paradijs voor de
wandelaar : de
Ten-Haegdoornheide of voor de
Zonhovenaar
de « Heide van den Teut ». Met
diepe spijt zagen wij hoe daar
vorig jaar door de E-39 onherstelbare schade werd aangericht.
Stappen hij verschillende
instanties tijdens dat « natuurbescherming sjaar » konden alleen
nog de plannen doen
wijzigen
voor een reusachtig motel, dat
nog eens hectaren heide zouopslokken. Ook de reeds vroeger aangeklaagde
graszaadwinningen werden verboden
en...
als een doekje voor het bloeden werd de resterende
heidevlakte tot natuurreservaat
uitgeroepen.
Wie meende dat alles nu veilig was voor de toekomst,
vergiste zich.
Geen jaar later wordt nu een
nieuwe autoweg gepland,
een
zogezegde Noord - Zuid-verbinding voor Limburg (lees Luik!)
Ergens zal die de E-39 moeten
kruisen.
Nergens
geeft
men
ons duidelijk antwoord op onze
vragen. « Spreek er nog niet
over, zeggen de hoge pieten, er
is nog niets definitief ! »
Wij zijn echter niet van plan
zo lang te wachten
met ons
protest.
Bepaalde
geruchten
immers leerden ons dat deze
nieuwe autoweg nogmaals
dit
^'crsverse natuurreservaat
gaat
doorsnijden en dat de verkeerswisselaar met de E-39 vlak in
dit gebied valt. Hebben
wij
dan nog natuurschoon te veel ?
Wat ging er in deze streek al
niet verloren ? In
Terlaemen
werd de heide
gehetonneerd
voor de autosport.
De E-39
heeft
hectaren
bos uit
de
« heerlijkheid
» Vogelsang gehakt en nog meer
hectaren
heide op Ten Haegdoorn
verwoest. 'Volstaat dat nog niet ?
Weldra start men in de scholen, op tv en radio weer met
de jaarlijkse
hoomplanting.
In
het nieuws gaan we weer een
minister
zien die,
gewapend
met een spade en luid toegejuicht het voorbeeld
geeft en
zijn boompje
bijdraagt.
Wellicht zien we hem in de volgende
nieuwsuitzending
de
eerste spade steken
voor de
Noord-Zuidverbinding
die het
natuurschoon van
Midden-Limhurg onverantwoord
versnippert en definitief
waardeloos
maakt.
Evenwijdig
met de
geplande,
vertrekkend
vanuit
Hasselt,
kwam onlangs een weg voor
snelverkeeer
klaar, geen kilometer van de hier
besproken
heide. Tot Hechtel
zou deze
weg
worden
doorgetrokken.
Waarom kan de nieuwe
verbinding
deze prachtige
weg
van Hechtel tot Hasselt
niet
gebruiken ? Er zouden
bovendien miljarden
gespaard
worden.
Wel, wat denkt Natura
Limburg hierover,
en de
Wiélewaal, en de duizenden
vrienden van O.K. -50. Welk is het
standpunt
van de
gemeente
Zonhoven, en van de Zonhovenaars ? Laat ons a.u.b. onze
laatste heidevlakte
behouden,
ia verdedigen.
Protesteer
eer
alles « definitief is ». Wat Antwerpen kon met het Peerdshos
moeten wij kunnen met « onze heide ».
Leo Daemen te Zonhoven.
De redaktie draagi; geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.
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Op 31 januari jl. stelde onze
Mechelse senator Wim Jorissen
volgende parlementaire vraag
aan de minister van Nederlandse Cultuur : « Gedurende de
verkiezingsnacht van 7 op 8
november, alleszins in de vroege morgenuren, had de nieuws,
berichtgever van de radio het
herhaaldelijk over « taaipartijen », een woord ontleend
aan het scheldproza van woordvoerders van de traditionele
partijen. Kan de geachte minister mij meedelen of woorden als « taalpartijei », « kleurpartijen », « oude, verouderde »
of « nieuwe » en « jonge » partijen als gepast voorkomen in
een objectieve berichtgeving,
waarvoor personen van alle
overtuigingen eenzelfde jaarlijkse belasting betalen ? ».
Zoals gebruikelijk heeft de
minister zijn licht opgestoken

3
gebruikte. Dat hebben ook tal
van luisteraars in het Vlaamse
land gehoord en sommigen hebben daarvoor schriftelijk geprotesteerd bij de directeurgeneraal van de BRT. Senator
Jorissen bevestigde ons trouwens het zelf ook gehoord te
hebben, evenals verschillende
van zijn collega's parlementsleden. Deze radio journalist heeft
zich dus niet aan de onderrichtingen gehouden. Hij kon dat
trouwens niet doen omdat er
nooit richtlijnen in die zin waren gegeven ! Dat is dan de
tweede flagrante leugen die
Vandenbussche minister Van
Mechelen in de mond heeft gelegd.
Minister Van Mechelen is
dus, zonder het te beseffen allicht, de liegende papegaai geworden van de achtbare heer
Paul Vandenbussche, directeur-

is van mechelen een papegaai
van vandenbussche ?
bij de directeur-generaal van
de BRT, de h. Paul Vandenbussche. Die heeft de minister volgend antwoord in het oor gefluisterd : « In tegenstelling
met wat het geacht lid schijnt
aan te nemen, hebben de medewerkers van de radionieuwsdienst zich terzake gehouden
aan de onderrichtingen niet
van taaipartijen te gewagen.
De term kwam wel voor in verklaringen die door sommige politici voor de microfoon werden
afgelegd »
Het spijt ons voor de minister, maar dit antwoord is een
flagrante leugen. Wij zijn er
toevallig getuigen van geweest,
tijdens de verkiezingsnacht in
de geïmproviseerde studio op
Binnenlandse Zaken, dat een
radiojournalist
het
woord
« taaipartijen » herhaaldelijk

met

generaal van ons aller BRT. Wij
kunnen 't zelfs bewijzen, want
reeds eerder had Vandenbussche in een brief aan een verbolgen luisteraar het volgende
geschreven : « Ik deel u mee
dat onze medewerkers zich ter
zake hebben gehouden aan de
onderrichtingen niet van taaipartijen te gewagen. De term
kwam echter wel voor in verklaringen die door sommige politici voor onze microfoon werden afgelegd ». Vergelijk deze
tekst met het refreintje dat minister Van Mechelen ter ere
van Wim Jorissen zong en dan
weet u genoeg, lezer. Niet te
verwonderen dat de CVP-ers
het voortdurend en zorgelijk
over hun « geloofwaardigheid »
bij het publiek hebben.
paul martens

prestigepolitiek

alleen

zwakheid van dollar : streep door europa's rekening
Terwijl de EG-ministers van Landbouw deze week te Brussel
zo goed en zo kwaad als het ging de Europese rekeneenheid trachtten te redden, omdat anders heel het landbouwbeleid in het nihil
wegzinkt, deden er zich zorgwekkende verschijnselen voor op de
nationale en internationale geldmarkten : daar werd de dollar
namelijk nogmaals door een ernstige flauwte overvallen. Tijdens
de eerste dagen van de week moest de Nationale Bank tot massale dollaraankopen overgaan tegen de steunkoers. De « Financieel-Ekonomische Tijd » schreef woensdag, in zijn kommentaar op
de weekstaat van de Nationale Bank, dat tegen een bodemkoers
van 43,8075 fr. circa 6,7 miljard fr. door België's centrale bank aan
de aankoop van dollars moest besteed worden. Het niet-gedekte
wisseltegoed van de Bank is gestegen van 5,4 tot 12,1 miljard fr.

van haar kredietmogelijkheden
bij de Nationale Bank. Minister
Vlerick hoeft niet, zoals zijn
voorgangers, bestendig het vorsende oog te houden op het
fatidieke plafond dat hij niet
mag doorboren.
De
herdiskonteringsbedrijvigheid is nu tot zeer kleine
bedragen teruggevallen. Het
privé-bankwezen zwelgt in het
geld, bij manier van spreken,
de bankbiljettenomloop is gedaald. Er is geen behoefte aan
nieuwe banknoten : men heeft
er in het bank- en financiewezen meer dan genoeg.
maar de inflatie
duurt voort

spekulatie tegen
de dollar
Het verschijnsel beperkts
zich niet tot België. Ook de
Nederlandse minister van Financiën heeft tijdens de voorbije week het hoofd moeten
bieden aan een abnormaal
groot aanbod van dollars. Men
staat onbetwistbaar voor een
internationaal verschijnsel : er
wordt opnieuw tegen de dollar
gespekuleerd.
De Belgische regering en de
leiding van de Nationale Bank
zijn er zich terdege van bewust. Ze trachten de vloedgolf
van dollars in te dammen. Er
zijn maximum-grenzen vastgesteld voor de buitenlandse deposito's bij Belgische banken,
en men tracht ook de buitenlandse banken die filialen hebben in België, striktere beleidsregels op het monetair vlak op
te leggen.
In zover het hier louter technische spekulatie betreft tegen een of andere valuta, hoeven we er in dit weekblad niet
nader op in te gaan. Maar ie
verder strekkende konsekwenties gaan ons allen en onze welvaart aan. Alles wijst erop dat
de dollarkrisis nog lang niet
ten einde is, en dus een nieuwe
ordening van de Europese geld^
sfeer nog niet in het zicht. De
nieuwe monetaire orde is
slechts bereikbaar wanneer de
dollar een nieuwe basis gevonden heeft. We zijn er nog ver

van af, en dus kan ook voor
de Europese ekonomische integratie vooralsnog alleen maar
voorlopig werk gedaan worden.
De voortdurende dollarkrisis is
een lelijke streep door Europa's rekening.

geld in overvloed
Voor het overige had de Belgische geldmarkt deze week
ook nog in andere opzichten
een bevreemdend uitzicht.
Het Rentenfonds kreeg bij
de wekelijkse gunning van
certifikaten een zeer groot volume papier geplaatst tegen
3,75 %. Vorige week was de
rentevoet nog 4,75 % geweest.
In januari moest het Rentenfonds 5,15 % betalen, en in februari daalde het percentage
zeer snel van 5,05 tot 4,50 Jo.
De laatste daling is ongewoon
aanzienlijk, en men zou er
graag de achtergronden van
vernemen. Evenals de reden
van de rechtlijnige daling van
de rentevoet op de daggeldenmarkt, waar nu een bijna belachelijk lage rente betaald
wordt.
Mijnheer de la Palice zal ons
zeggen dat dit allemaal het gevolg is van de overvloed aan
likwiditeiten. Dat blijkt uit vele verschijnselen te gelijk : De
Schatkist maakt blijkens de
jongste weekstaat geen gebruik

De werkelijkheid is echter
niet zo mooi als mijnheer de
la Palice het wil doen geloven.
De overvloed aan likwiditeiten
in België en andere Europese
markten is van de ene kant
een gevolg van de voortdurende spekulatie tegen de dollar,
en van de andere kant een bewijs dat de konjunktuur verder
verzwakt.
Omdat het bedrijfsleven minder investeert, omdat er minder orders binnen komen en
omdat ook de konsumptie in
de greep van de laagkonjunktuur dreigt te geraken, zwemmen we in likwiditeiten waaraan men aarzelt een nieuwe bestemming te geven : Men weet
niet waar en hoe ze kunnen besteeds worden.
Dat is uiteraard een makroekonomische b e s c h o u w i n g .
Voor de gewone man is het ineven wicht-houden van zijn gezinsbegroting moeilijker dan
ooit.
Op de koop toe worden door
de dalende konjunktuur de inflatoire krachten niet afgeremd. In zijn tussenkomst in
het Kamerdebat heeft Frans
Van der Eist hierop gewezen als op een van de meest
zorgwekkende
verschijnselen
van de huidige ekonomische
toestand in België.
De^ minister van Financiën
sprak hem hierin niet tegen...
hektor de bruyne,
senators

komen wij er niet

Ret is thans wel voor iedereen duidelijk dat de zogeheten
staatslieden van de traditionele partijen met de vestiging van de
zetel van de Kultuurraad een grote kans gemist hehhen om een
begin te maken met de noodzakelijke ontvetting van Brussel. Ze
schoten een hok van formaat.
De binnenlandse sterreporter van « De Standaard •», die wekelijks volgens zijn impressies goede en slechte cijfers uitdeelt,
waarbij vlotte, eerzuchtige jongens van het slag « draussen Jiks
und drinnen niks » tot staatslui worden bevorderd, eerlijke parlementsleden die zich volledig durven inzetten als demagogen
worden versleten omdat ze niet passfen in politieke poppensalons
en steller dezes het er nog genadig afbrengt als circusartist —
waarom niet dadelijk als clown ? — heeft het in zijn jongste
kroniek zelf moeten toegeven. Hij schrijft dat de Walen zeker
Namen zouden hebben gekozen zo de Vlamingen met mordicus
Brussel u^nsten. Beter dan de Vlamingen weten de Walen immers wat regionalisering betekent en hun logika was sterker dan
die van de Vlamingen.

« provincialisten »

karikatuur

Deze houding van de Walen
stemt echter « De Standaard »,
de enige Vlaamse CVP-krant
die Brussel steunde, niet eens
tot nadenken. Integendeel, met
de koppigheid een betere zaak
waardig worden degenen die
konsekwent zijn en een eentalig Nederlandse stad verkiezen
boven Brussel als « provincialisten » afgeschilderd.
En zeggen dat Brussel een
stad is die door de ambtenaren
van de Europese instellingen
als een saai, karakterloos provincienest betiteld wordt.
Zoals men ziet is alles betrekkelijk.
Er zijn echter mensen waarvan de politieke horizont nooit
verder zal reiken dan Brussel
en die in de slaafse ban leven
van datzelfde.
Daarom deed Brussel tot heden wat het wilde.

De vooraanstaanden in de
CVP zijn niet gerust in de Kultuurraden. De heer Van Eynde, die er zich in « Volksgazet » nochtans op beroept
en beroemt dat de kultuurraden regelrecht uit het BSPprogram komen, probeert volgens de CVP de kultuurraden
belachelijk te maken. Het zou
beter zijn hem geen repliek te
geven en de kultuurraden op
peil te houden. Het heet immers dat het peil van de
Vlaamse Kultuurraad niet hoog
ligt en dat van de Waalse nog
lager. Wanneer diezelfde parlementsleden dan samen komen als Kamer of als Senaat
stijgt het niveau echter weer
plotseling ! Omdat Walen en
Vlamingen dan samen vergaderen.
Kan het gekker ?
Het is duidelijk dat gefrus-

treerden als de heer Van Eynde, die zich zonder de Waalse
voogden niet thuis voelt en als
de heer Theo Lefèvre — nog
een staatsman ! — die evenmin
zonder franstalig gezelschap
kan, wat verweesd zitten te
kijken in de Kultuurraad. Het
wordt uiteraard even wennen.
De heer Lefèvre vergeet zelfs
zijn imago op te houden want
hij zit er waarachtig zonder
Frans boek of zonder Engelse
krant. Zijn uitspraak dat er
nog Vlaams bier ontbreekt
wordt ondertussen gretig geplagieerd. En men vergeet de
vergelijking door te trekken
en te zeggen dat bij de Walen
de Franse wijn evenzeer verstek maakt.
De waarheid is dat de Kultuurraden een te beperkte stof
te behandelen krijgen om veel
grootse debatten toe te laten.
Niet ten onrechte heeft de
Volksunie tijdens de bespreking van de grondwetsherziening gesproken over karikaturen van Kultuurraden en heeft
ze nog tijdens de eerste zitting
van de kultuurraad de Vlaamse Leeuw als protestzang aangeheven.
De waarheid is dat sommige argeloze CVP-ers een andere Kultuurraad gedroomd hadden dan degene die ze zich
door BSP en PVV hebben laten opdringen en dat ze nog
niet van hun droomwereld terug naar de werkelijkheid zijn
gekomen. De macht ervan is zo
gering dat thans de diskussie
al begonnen is of de Kultuurraad kan beslissen welke taal

gemeenteraadsleden m o e t e n
spreken in eentalige gemeenten.
de schuldigen
Wat a n d e r e , nuchterder
kleurpolitici bekommert is een
zondebok te vinden. Zij weten
dat de Kultuurraden niet veel
te vertellen hebben en dus fataal een nieuwe ontgoocheling
voor de Vlamingen zullen betekenen. Deze CVP-ers proberen thans al zondebokken te
vinden. De BSP wordt het
eerst met de vinger gewezen,
net alsof CVP en BSP niet dezelfde teksten erover goedgekeurd hebben. Na een zekere
tijd zal echter de Volksunie de
zondebok moeten worden. Welke draai ze het zullen geven
dient nog afgewacht.
Wij menen echter dat het
overbodig is nog zondebokken
te zoeken. De schuldigen zijn
maar al te goed bekend. Niet
alleen de heer Eyskens, de
CVP en de BSP, ook en voor
de Kultuurraden vooral nog de
PVV.
Dat de grondwetsherziening
een fiasko op grote schaal betekent moet voor Brussel al
niet meer bewezen worden :
21 november 1971 zegt alles.
De schuldigen zijn degenen die
daarvoor de Vlaamse meerderheid hebben opgeofferd en de
vrijheid van het gezinshoofd op
de koop toe gaven.
Het zijn dezelfden die klaar
staan om de Voer te offeren en
om de randgemeenten aan de
verfransing over te leveren
door ze onder te brengen in
het ekonomisch gewest Brussel.

Het fiasko van de Kultuurraad komt dus wat te vroeg.
Niet te verwonderen dat door
dit alles de ergernis in Vlaanderen groeit.
Wat men voelt dat ontbreekt
is noch ekonomische macht,
noch intellekt, doch wel gemis
aan strijdbaarheid, gemis aan
durf, gemis aan politieke moed.
Het fabeltje van het Vlaams
prestige is al lang uitgespeeld.
Men heeft het immers de
jongste tientallen jaren al geprobeerd met de Vlaamse
meerderwaardigheid en met de
Vlaamse gentleman. Geen van
beide heeft ook maar enige indruk gemaakt op francofoon
België. De jongens kregen een
paar komplimentjes maar men
duwde ze met de glimlach in
een hoekje. Het andermaal
proberen met het zogeheten
prestige van de Kultuurraad is
doodeenvoudig kinderachtig.
Wanneer zullen de argeloze
dromers toch de ogen eens
opentrekken en willen zien wat
ieder normaal politiek ingesteld man zonder meer aanvoelt en wel dat tegen de
Franstaligen geen vriendelijk
doch een hard gesprek nodig
is ? Dat is het enige gesprek
dat ze verstaan en waarop ze
zullen toegeven omdat ze verdomd goed weten hoeveel voordelen ze nog genieten.
De sirenen van de deftigheid
en van de pluchen salons doen
bijgevolg hopeloos verouderd
aan.
Willen we dat de Franstaligen ook maar enig respekt voor
ons krijgen dan zullen we radikaal moeten optreden.
w i m jorissen.
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verdeelde bsp
De ene, ondeelbare socialistische partij waarmee Jos
Van Eynde zo graag uitpakt
is een fictie. De schijn van
eenheid werd tot nogtoe enkel opgehouden omdat de
« Vlamingen » in de BSP
steeds bereid bleken knechtje te spelen voor de Waalse
meesters. Desondanks waren
er tijdens de voorbije parlementsverkiezingen in Vlaanderen verscheidene dissidenties. En vorige week bereikte ons het bericht dat er te
Aalst een nieuwe partij gesticht werd door een 150-tal
mistevreden BSP-leden : de
Socialistische Arbeiderspartij (SAP). Kernen bestaan
reeds te Aalst, te Ronse en
in de streek van Zelzate.
Weldra zouden ook SAP-afdelingen worden opgericht
te Boeselare, Gent, Wetteren,
Dendermonde,
ook
in
Vlaams-Brabant (waar de
Rode Leeuwen een amechtig
bestaan leiden) en in het
Antwerpse. De hoofdredacteur van « Volksgazet »
zwijgt erover in alle talen.
Hij zoekt liever splinters in
het oog van zijn politieke
tegenstanders, of wellicht
heeft hij het te druk met de
talrijke klachten die te^ïen
hem bij de rechtbanken worden ingediend ?

wanneer
ook akt-ie ?
« Het Laatste Nieuws »
had het over een « PVV-offensief tegen de verontreiniging van het leefmilieu »
n.a.v. het indienen van een
aantal wetsvoorstellen door
PVV-parlementsleden. Het
is een feit dat de h. Poma op
dat terrein onbetwistbare
verdiensten heeft. Voor het
overige vind je onder de
PVV-mandatarisen niet zo
veel milieu - contestanten.
Maar kom, alle baten helpen, en dus is de indiening
van
leefmilieu-voorstellen
door de PVV-ers een goeie
zaak. De heren weten echter ook wel dat zeer veel
van wat de oppositie voorstelt in de kartons van het

persspiegel
En dan vertelt men nu in de
Wetstraat dat grapje over minister Van Elslande die vorige
week op de deur van zijn kabinet klopte en van zeventien
man het antwoord kreeg « bezet ! ». De franstalige kranten
konden anders niet lachen met
de aflevering ten huize bij Renaat van de opgeruimde taalgrensplakkaten. Sommigen lijken zelfs op vuurspuwers. En
in de beperkte ruimte die ons
deze week werd toegemeten
zullen wij ons maar tot die
vreedzame bezetting in de
Wetstraat beperken.

ia dernière heure
Twee dagen na elkaar spuwde deze liberale Brusselse
krant vuur. Grote fotos van
onze « invasietroepen » in de
Wetstraat, in het kabinet van
de minister, dit over een vierde bladzijde op de voorpagina
van dan nog ellenlange beschouwingen over «de dieven»
van de Volksunie en aansporing om « ze aan te klagen als
het parket zelf geen vervolging
zou inspannen »...
« En wat ook waar Is, is dit :
parlementariërs of ze nu van
de Volksunie zijn of niet, hebben niet het recht evenmin als
andere burgers om wegwijzers
af te rukken en om ze in triomf
op de stoepen te dragen langs
het Paleis van de Natie heen.
Dat is de tweede opmerking.

parlement
blijft
steken.
Waar het vooral op aan
komt dat is op drukking
vanuit de publieke opinie.
Zowat overal in Vlaanderen
zijn aktiekomitees voor milieubescherming bedrijvig.
Het valt daarbij op dat daar.
in uitermate weinig PVV-ers
te vinden zijn. Schrik om geconfronteerd te worden met
de humeurigheid van de fabrieksbazen, die een stevige
steun betekenen voor de
PVV ?

volwassenen met ademhalingsmoeilijkheden. Zinken
dakgoten op minder dan 10
jaar kapotgevreten, en dat
zal wel niet zijn van de zuurstof in de lucht. Eens ie
meer ziet de bevolking zich
dan ook verplicht door een
scherpe aktie de overheid ertoe te dwin^^en haar belangen te verdedigen. Het is
niet omdat het bedrijf destijds totaal verkeerd werd
ingeplant dat men op dezelfde domme weg moet verder
gaan.

wet op de
natuurbescherming

de stankfabrieken
Te Merelbeke, vooral dan
in de Florawijk, is beroering
ontstaan toen uitlekte dat de
stankfabriek « Sidac » plannen heeft om uit te breiden
in de richting van de dichtbevolkte woonwijken. Bovendien zou het bedrijf erop
uit zijn om een stuk afgesloten Schelde te dempen met
zijn chemische afvalstoffen.
De bevolking is niet te spreken over deze plannen die
het leefmilieu nog meer zullen aantasten. Nu reeds
moet deze wijk geregeld afrekenen met de walgelijke
geuren die het bedrijf verspreidt. Nog nooit werd onderzocht wat de fabrieksschouwen van « Sidac » uitbraken, maar de geneesheren
hebben in elk geval de overtuiging dat de uitlaatgassen
schadelijk inwerken op de
gezondheid van kinderen en

» En wat ook waar is, tenslotte, is dat in de Vlaamse gemeenten met « faciliteiten »
deze ook niet worden toegepast zoals dit zou moeten en
dit onder drukking van dezelfde flaminganten die dondterdagmiddag de neutrale zone
hebben geschonden die onze
nationale instellingen omringt.
En dat is dan drie ».

Op 19 mei 1971 diende onze
Lierse senator Edgard Bouwens een wetsvoorstel in
aangaande de natuurbescherming. Dit voorstel werd onlangs opnieuw ingediend
daar het vervallen was door
de ontbinding van het parlement. Naar verluidt zou de
bevoegde
parlementscommissie volgende week de bespreking ervan aanvatten.
Laat ons hopen dat dit voorstel, evenals de vele andere
die reeds werden ingediend,
weldra kracht van wet mag
krijgen. Het is de allerhoogste tijd dat er een sluitende
wetgeving op de natuurbescherming in al haar facetten komt. De regering is terzake al te lang in gebreke
gebleven, het praatstadium
mag nu wel eens gaan eindigen !

nieuwe held ?
« De Standaard » is blijkbaar bezig een nieuwe
Vlaamse CVP-held op te fokken. Het is de laatste tijd al
Chabert wat de klok slaat,
nu de hh. Verroken en Van
den Daele zowat afgeschreven zijn als Vlaamse leeuwen uit de CVP-stal. De bra.
ve jongen kan geen drie zinnen zeggen die wat Vlaamsgezind klinken of de Staatkundige maakt er een gebeurtenis van. De bloemrij-

halen. Deze manifestaties werden door de plaatselijke bevolking als ongelegen beschouwd
en ze hebben zich krachtig verzet tegen de
plundertochten
van de heren Babyion, Van
Stetenkiste en soortgenoten ».

ke Standaard-taal zal overigens niet verhinderen dat
de lezers de h. Chabert en
de andere
CVP-leeuwen
voornamelijk op hun daden
zullen beoordelen. In Vlaanderen weet men zo stilaan
wel dat woorden nog altijd
geen oorden zijn.

de zaak
georgin
De debatten in het proces
Georgin, dat op 26 januari
voor de correctionele rechtbank te Brussel begon, werden vorige week donderdag
afgesloten. De uitspraak
wordt verwacht op donderdag 6 april te 8 u. 4.5. In de
loop van de debatten is de
verdediging er zonder twijfel in geslaagd de aanklacht
(brutale doodslag) gevoelig
af te zwakken. Mr. Wagemans legde er tijdens de
laatste zitting nog eens de
klemtoon op : het ging om
een banaal verkiezingsincident. De h. Georgin is zeker
niet gestorven als gevolg
van slagen, maar hij kreeg
een hartinfarct als gevolg
van de emotie. Dit hartinfarct kon ook begonnen "Ajn
zonder de confrontatie. De
twijfel moet alleszins in het
voordeel van de beklaagden
spelen. Herinneren wij eraan dat dit incident op een
schandalige wijze werd opgeschroefd door de pers en
ook door radio en TV. «Men»
zag er — in volle verkiezingsstrijd — een gedroomd
middel in om de Volksunie
een zware slag toe te brengen. Laten wij hopen dat de
rechtbank althans sereen ge.
noeg zal oordelen, dit wil
zeggen : rechtvaardig.

hun wens
Op zijn beurt drukt het
weekblad « Links » er zijn
ontgoocheling over uit dat
de nieuwe CVP-voorzitter
Wilfried Martens de idee
van de « progressieve frontvorming » blijkbaar vaarwel heeft gezegd. Maar de
linkse jongens, die in de BSP

keien van de hoofdstad gesleurd. Hij is een Vlaamse musketier, teen d'Artagnan
die
vecht voor de eer en voor de
zaak, met open vizier, maar
ook een beetje voor de pret
van het risico en van de frisse,
eigen daad ».

pallieterke
de standaard

Ie soir
Die liefst niet spreekt over
de Waalse aanspraken op de
Voerstreek,
over
Belgische
taalwetten die nooit worden
toegepast als het voor de Vlamingen v o o r d e e l oplevert,
vindt de Volksunie « onlogisch » omdat wij ons bemoeien met niet-toegepaste wetten
op de taalgrens.
« De incidenten van Vloesberg bevatten toch een tegenspraak. Het zijn de meest fanatieke voorstanders van het
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zelfbestuur van de taalgebie
den die nu b'eslissen incidenten
te verwekken in een gemeente
die behoort tot een andere gemeenschap dan die van hen.
Wat is het moeilijk om logisch
met zichzelf te blijven. Want
sinds veertien dagen hebben de
parlementariërs van de Volksunie de gewoont>e aangenomen,
bij elkaar te komen in Vloesberg om de wegwijzers neer te

In zijn wekelijkse rubriek
van die naam zet Pallieter ons
kamerlid Mik Babyion « in de
kijker ». En al had Mik het
floret dan wel vervangen door
een Engelse sleutel, de schrijver vergelijkt hem met de felle musketier d'Artagnan die in
zijn tijd door zijn stoute daden
de harten sneller deed kloppen.

Wetstraatschrijver
R u y s
kreeg een buitenparlementair
kluifje dat hij dankbaar aanwendde mede tot meerdere eer
en glorie van Renaat Van Elslande. Maar kom, we zullen
maar niemand van blufferigheid verdenken in deze taalgrensschermutselingen.

« VU-volksvertegenwoordiger
Mik Babyion heeft aan zijn al
bewogen loopbaan een nieuw
wapenfeit toe^voegd : hij is
met rechtstreekse akties aan de
taalgrens gaan timmeren. Elders in dit blad wordt er een
en ander over verteld. Mik
trad op zoals hij het altijd
doet : met « panache y>, op eigen risico, bereid om met eender wie op de vuist te gaan,
maar zonder gemeenheid. Hij
beoefent « the noble art of
selfdefence » in de stijl van de
eerste gentlemenboksers,
wat
iets heel anders is dan de aflapperij van de straat- en cafévechters.
Mik is in het parlement zichzelf gebleven. Zijn robbertje
met minister Major in juni
1970 lag helemaal in de lijn
van zijn antecedenten tijd'ens
het Rodenbachjaar, de schoolstrijd, de verboden betoging te
Brussel, het jaar van de Wereldtentoonstelling, de marsjen
op Brussel. Mik is eens als een
gevangen prooi door de « ordestrijdkrachten
» over de

« In het nationale parlement
viel deze week niet veel te melden. De parVementsleden van
de Volksunie
manifesteerden
tegen de overtreding van de
taalwet in de Waalse gemeente
Vloesberg. Zij deden het in de
neutrale zone : d.i. het stratencomplex rondom het parlement, waar niet mag worden
betoogd. Mik Babyion die reeds
als stud'ent onder Brusselse
politieuniformen
placht
te
spartelen, trotseerde nu de
rijkswacht. Met haar nieuwe
kepie is die echter veel minder
krijgshaftig en dat hielp Mik
allicht om met Luk Vansteenkiste en de andere VU-stormtroepen het kabinet van de minister Van Elslande te forceren.
» In de Kamer kr^eg de betoging nog een staartje, toen
de Waal Jeunehomme opgewonden protesteerde. Renaat
van Elslande keurde in één
adem de betogers én de Waalse
burgemeester af, en oogstte
daarmee applaus van de VU en
een torve blik van Leburton.
Je moet hiet maar kunnen... ».

geleerd hebben met weinig
vrede te nemen, hebben uit
het intervieuw van Wilfried
Martens toch nog iets vernomen dat hen hoopvol naar
de toekomst laat blikken.
Martens verklaarde dat hij
de vorming van de volgende
regering(en) in de eerste
plaats de BSP als partner
van de CVP ziet. « Links »
maakt ervan : « Wij houden
hem alleszins ten goede dat
hij de socialisten als enig
mogelijke regeringspartner
beschouwt : dat knopen wij
in onze oren». Of federalist
Martens van die mening zal
blijven, nu de BSP zich hoe
langer hoe meer ontpopt tot
laatste bolwerk van het unitarisme, valt nog af te wachten.

sluikreklame
op het
tv-scherm
Enkele tijd geleden uitte
het tijdschrift « Marché »
zware beschuldigingen aan
het adres van BRT en de
RTB : reporters zouden —
tegen betaling — bereid gevonden zijn om de reclame
van firma's in de sportstadioms te filmen zodat deze
bij de uitzending op het TVscherm kon komen. De beheerraden van de omroepinstituten bespraken de kwestie, maar de beschuldigingen
werden niet weerlegd. «Het
Belang van Limburg »
schreef daarover : « Wij hebben de overtuiging dat de
leiding van ons omroepinstituut geen proces aandurft
omdat bij zulke gelegenheid
het deksel van een weinig
welriekend potje zou worden
gelicht ».
Zopas werd nu een wetsvoorstel ingediend om een
parlementaire onderzoekscommissie op te richten die
de kwestie van de sluikreclame op de BRT, RTB en
kabeltelevisie zou moeten
onderzoeken. Wij zijn benieuwd
welke
middelen
« men » zal uitvinden om deze stekelige aangelegenheid
in de doofpot te steken.

gazet van antwerpen
In een ruime bijdrage situeerde G.V.A. de ganse problematiek van de taalgrens en de
eenzijdigheid in het toejtössen
van de faciliteiten. Dit rond de
kwestie Vloesberg. En in een
kadertje, blijkbaar het laatste
ogenblik ingeschoven, wordt
dan vermeld « Nadat de meeste
eentalige wegwijzers en verkeersborden te Vloesberg werden weggenomen, heeft de gemeente er nieuwe geplaatst »
...tweetalige.
« De " oplossing " is in die
zin inkonsekwent, dat het de
bedoeling was homoene taalgebieden te scheppen. Geen enkele franstalige heeft ooit befiüist dat d'Hoppe een Vlaams
gehucht is. «Argumenten »
waren toeristisch centrum, de
werken die Vloesberg had uitgevoerd en de inkomsten voor
de gemeente.
» Van dte faciliteiten heeft
men zich te Vloesberg nooit
veel aangetrokken op de posterijen na. Er zijn naar verluidt,
op het gemeentehuis wel tweetalige formulieren
voorradig,
maar uiterlijke
tweetaligheid
is er nooit geweest vanwege
het gemeentebestuur. En art.
4. par. 1 van de wet van 8 novemb'er 1962 zegt nochtans uitdrukkelijk : « De berichten en
mededelingen tot het publiek
gericht door de plaatselijke
diensten van de staat van de
provinciën of van de daaraan
ondergeschikte
administratieve
en openbare overheden, moeten in beide landstalen gesteld
zijn in de gemeenteen Komen,
Neerwaasten, (...), Vloesberg,
Ronse, Edingen, (...) ».
In Vloesberg staan tussen
droom en daad weliswaar geen
wetten in de weg, wel praktische bezwaren... ».
W.

Luyten.
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de klop
van de
hamer ?

Hoewel er deze week torh weer
120 nieuwe abonnees binnenk w a m e n , is dit toch tachtig
minder dan vorige week. Zit
het zachte lenteweertje er voor
iets tussen dat een aantal van
onze wervers de « klop van de
h a m e i » hebben gekregen ? En
dat m het zicht van de eindmeet ! Op 1 april publiceren
wij de eindstand. Nog even
doorbiiten, vrienden.

1 Joris DEPRE ( T e r v u r e n )
2 M'k Babyion (Roeselare)
3 Jef Vinex ( E r p s - K w e r p s )
3 M a r l e e n Schouteden ( L e u v e n )
5 Jozef Labaere ( K o r t r i j k )
6 Piet De Pauw ( V u r s t e )
7 Laurent De Backer (St Katharina-Lombeek)
8 A l b e r t A e n d e n b o o m (St N i k l a a s )
9 E d w a r d De Schri|ver ( G e n t )
10 Jacqueline De Caster ( L e d e b e r g )
Jan Caudron ( A a l s t )
12 Leo Van H o e y l a n d t (St N i k l a a s )
Koen Van M e e n e n ( H e u s d e n - V l )
14 Jos Heylen ( H e r e n t h o u t )
15 Jaak Gabriels (Bree.)
Lode Van Put ( H e v e r l e e )
17 Jan V e r b e k e ( M a r i a k e r k e )
IP M eke O p de Beeck ( K o n m q s h o o i k t )
Georgette De Kegel ( N i n o v e )
Ma'-cel De Boeck ( V i l v o o r d e )
^Vil'y Kuiipers ( H e r e n t )

137
93
87
53
51
50
47
45
43
32
32
30
30
29
24
24
23
22
22
22
22

fabuleux royaumes d'arabie
Maandag j . . . had in de Koninklijke Opera te Gent de zoveelste uitgave plaats van « Exploration du Monde » ; alles natuurlijk eentalig F r a n s : uitnodigingen, ingangstiketten, inleiding en kommentaar. Eén
van die gelegenheden waar no
biljons met de alpinmuts en lawaaierige freules in echte ot
n a g e m a a k t e pels zich gelukkig
voelen in hun volksvreemd nolement.
Pas vallen de eer
Franse
woorden of de konlestatie begint ; een stem weerklinkt «Gij
die de wereld wilt ontdekken,
ontdek eerst uw eigen volk ».
Een verontwaardigd « mais en-

fin » geroep wordt opgevangen
door een groeiend aantal Vlamingen die skanderen en zingen. De inleider wordt onverstaanbaar en tracht tevergeefs
zijn uiteenzetting te herbeginnen. Van de bovenste balkons
dwarrelen confetti en pamfletten neer op de eerbiedwaardige
hoofden van deze uitgelezen sociale klasse. Wanneer de politie verschijnt en de manifestanten uit de zaal zet denken de
woest geworden franskiljons te
kunnen recupereren van zoveel
Vlaams imperialisme.
Nochtans moet de tweede fase nog beginnen. Daarvoor werd
een ander zintuig aangesproken, rekening houdend met de

bijzonder ontwikkelde reukorganen van deze wijnproevers.
En inderdaad na enkele minuten is er resultaat ; aanvankelijk verdenkt iedeieen « iedereen » en worden boze blikken
uitgestuurd n a a r de onmiddellijke omgeving. Flesjes parfum
worden bovengehaald, alles zon
der resultaat. Langzaam maar
onverbiddelijk stijgt de concentratie ; er wordt geblazen en gekucht ; bij de pauze loopt de
ganse zaal ledig. Tegenslag :
ook de wandelgangen lijken
zwaar aangetast.
De avond eindigt m mineur ;
van de « Fabuleux Royaumes
d'Arable » bleef bitter weinig
over !

Vlaanderen heeft
op d'hoppe

recht

!

Een va'i de mooiste gehuchten van Vlaanderen dat
zonder « slag of stoot » prijsgegeven werd is het VLAAMSE D'HOPPE, een wijk van Vloesberg (Flobecq)
Wellicht herinnert U zich uit de aardr'jk^kunde nog
de Pottelberg — 157 m — het hoogste punt van MiddenBelgie "^ De Pottelberg, die men ontbost en ontgraaft,
voor de zavelwinnmg, is precies het hoogste punt van
D'IJoppe en bergt nog tal van geheimen uit het oudstenentijdperk
D'iïoppe ligt op de Brunhildeweg de Romeinse baan
die Gent met Bavai verbond T a h i j k e vondsten bewijzen
een Romeinse nederzetting
De natuurvorser v m d t D'Hoppe een ideaal terrein
om de machtige beuken en eiken, de komngsvarens, de
blauwe bosbessen — de kozijntjes — om de forellen —
ja, ook m Vlaanderen zijn er forellen, en om — wie vmdt
ze ' — de truffels
Het verlies van D'Hoppe was een stille regeling — ondei politici ' — waarvan m Vlaanderen praktisch niets
was geweten
In feite w e i d D'Hoppe afgestaan om de gemeentesecretaris van Vloesberg (Flobecq) ter wille te zijn Een verlies van een 300 inwoners betekende voor hem een verlies
aan wedde .
•*• Zowel economisch als toeristisch (oorsprong van de
romantische Zwalm) behoort « d'Hoppe » bij de
Zwalmstreek, meer bepaald bij Brakel
•k Het gehucht is voor meer dan 95 % Nederlandssprekend.
•k De fusie zou een einde stellen aan de huidige onwettelijkheid de niet-toepassing van de taalwetten
•k Anderzijds zou een scheiding van d'Hoppe van Vloesberg deze laatste gemeente in de mogelijkheid stellen
te fusioneren met een eentalige Waalse gemeente
Een fusie is voor Vloesberg van levensbelang Sedert
1940 daalde de bevolking er van 5486 tot 3200 inwoners '
•k De fusie biedt ongekende perspectieven voor d Hoppe
zelf De 250 ha bossen kunnen door de levenskrachtige
gemeente Brakel, met steun van de provincie OostVlaanderen en met een minimum aan kosten, omgevormd worden tot een ideaal provinciaal domein.
De provincie Henegouwen, rijk aan bossen, heeft niet
de minste belangstelling voor deze historische bossen
•i*r Oost-Vlaanderen is daarenboven de provincie met het
minste groen en men weet dat Gent een ni)pend te
kort heeft aan gezonde lucht en groen Een project
van de Vlaamse TV (SOS-n^tuur) vooi herbebossing
van 7 ha op de Pottelberg kan niet worden uitgevoerd
omdat de gronden zich m Henegouwen bevinden
-k De plaatsehjke bevolking, die van toerisme leeft, verwacht nog enkel redding van Oost-Vlaanderen Negentig procent van de toeristen zijn Nederlandssprekend
k A l s laatste .argument d e vereniging brengt m herinnering dat minister Gilson een wetsontwerp had ingediend (1961) om d'Hoppe en d H u t t e af te scheiden
van Vloesberg Dit gebeurde wel met d'Hutte, dat bij
"* "Opbrabel w«rd gevoegd Evenwel niet met d'Hoppe
Niemand betwistte nochtans dat d'Hö'ppë Vlaams "^^as
(en is) en een gemeenschap op zichzelf is dus gemakkelijk af te scheiden van Vloesberg Om niet-taalkundige redenen werd het gehucht echter bij Wallonië gelaten Nu evenwel zijn verschillende Waalse
kamerlpden en senatoren van mening dat de afscheiding van het gehucht d'Hoppe en de toevoeging ervan
bij Brakel de enige mogelijke oplossing biedt
Vlaanderen in het offensief

!

VOETMARS EN BETOGING OP 26 MAART

praktische schikkingen
VERTREK VOETTOCHT :

Nog een paar heelden van de « expeditie » de? V U-parlernentsleden
naar het kahinet van minister
Van Elslande, voriqe week donderdag Boven
de optocht voorbi] het parlementsgebouw
Onder :
in het kahinet van Van Elslande.

Gent, St. Fietersstation, verzamelen te 6 u. 30. Vertrek te 7 u stipt.
Afstand 38 km Koffiepauze te Vurste (Kerk) te 9 u. Soeppauze te
St. Maria-Horebeke (Geuzenboek) te 12 u. 15.
AANKOMST.
Aan de grens van Dhoppe-Vloesberg (steenweg Brakel-Ronse) aan
de kapel te 15 u. 30.
BETOGING :
Daar vorming van de betoging ; optocht (ca 3 km) door Dhoppe
n a a r « Roman House ».
VOLKSVERGADERING :
In « Roman House » omstreeks 16 u. 30. Spreker : Flor Grammens.
ALLERLEI.
Ieder marsjeerder zorgt voor eigen knapzak , de organisatoren zorgen voor warme drank en soep 's middags.
Er zijn bezemwagens het « Vlaams Kruis » verzorgt « zere » voeten enz.
Van Dhoppe terug naar Gent (voor de marsjeerders) : wij leggen
autobussen in. Om ons toe te laten dit tijdig en precies te doen,
verwachten wij stipte mschi ijvingen ; geeft dus uw naam op indien u mee terug met de bus wil tot Gent (vervoer gratis).
Wie de hele tocht meemaakt ontvangt een gedenkpenning.
Wie ons wil Iielpen om de affiches te verspreiden. schrij\e een
kaartje of teletonere eens. Wij stellen u ook graag onze deelnemingskaarten van de betoging ter beschikking (20 fr. stuk).
Ieder deelnemer wordt verzekerd tegen ongevallen.
INLICHTINGEN .
Tel. 09/213206 (P. De P a u w ) .
STEUN :
Op prk 98500 van Kredietbank Brakel « voor rek nr. 444/858.093
van Steunfonds Dhoppe Vlaams ».
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senaat
maidenspeech
van bob maes
Onze nieuw gekozen senator
voor Brabant, de heer Bob
Maes, maakte van de bespreking van de begroting 1972 van
de rijkswacht gebruik om in de
senaat zijn maidenspeech te
houden. Als er inderdaad iem a n d van ons goed de rijkswacht kent dan wel Bob ! Hij
zei dat trouwens inleidend :
« Als organisator van heel w a t
manifestaties heb ik de rijkswacht van dichtbij leren kenn e n ». Dat belette hem niet
kritiek op en lof aan de rijkswacht zo rechtvaardig mogelijk
t e verdelen. Hij stelde vooral
de zelfbeheersing
van
het
korps, essentieel bij betogingen, op prijs om dan nader up
de sociale toestand van de
rijkswachters in te gaan. Senator Maes noemde de beloofde
— en met vertraging bezwaarde — wedde-aanpassing een
minimum en drong bij minister Vanden Boeynants op spoed
aan.

Wat de aanwervingen betreft oefende hij kritiek uit op
het feit, dat op een tweeduizendtal kandidaturen slechts
90 nederlandstaligen tegenover
110 franstaligen werden gerekruteerd, wat zeker niet beantwoordt aan het optimisme, dat
ex-minister Segers een jaar geleden in de Senaat tentoon
spreidde. Ook de inspanning
voor sociale woningen (slechts
200 miljoen op een krediet van
1,2 miljard voor huisvesting)
achtte spreker volstrekt onvoldoende.
Als derde belangrijk punt
handelde Bob Maes over de
kwestie van de vrije vereniging en de vakbonden. De minister blijkt geen voorstander
te zijn van een eenheidsvakbond, partijpolitieke vakverenigingen
verdienen
echter
evenmin vertrouwen w a n t de
doelmatigheid van de rijkswacht is inderdaad haar volstrekte politieke neutraliteit.
« Men beweert dat de rijkswacht overbelast is. Waarom
wordt ze dan belast met het
noteren van
nummerplaten
van automobilisten die een VU-

manifestatie bijwonen ? Waarom moet ze informeren naar
het aantal aanwezigen op een
zangfeest, een IJzerbedevaart ?
Waarom is er ieder jaar een
machtskoncentratie te Diksmuide, waar de incidenten haast
automatisch achterwege bleven sedert de rijkswacht er bescheiden optreedt ?
Wat het taalevenwicht aan
de top betrof was spreker zeer
sceptisch : vorig jaar w a r e n er
59 franstalige benoemmaen tegenover 33 nederlandstalige
hoofdofficieren. « Het is naïef,
aldus Bob Maes, vanwege de
verslaggever te geloven dat het
evenwicht binnen twee jaar
zou verwezenlijkt worden. Na
de beloften van minister Segers zijn er thans, veertien
maanden later vijf nederlandstalige ».
Tot besluit achtte spreker de
beloften van minister Vanden
Boej'nants te bescheiden en te
vaag, waardoor de VU-fraktie
er gewoonweg niet kan aan
denken de begroting goed te
keuren.
Een korte, zakelijke, rustige
en goed geïnspireerde en gedokumenteerde maidenspeech.

« een abnormale
toestand »
Zo omschreef senaatsvoorzitter Struye het feit dat het parlement in m a a r t 1972 nog begrotingen van 1971 moet bespreken, die al lang verbruikt
zijn. VU - fraktiewoordvoerder
Jorissen noemde dit in een snedige tussenkomst machtsmisbruik, beschamend en ondemokratisch. Hij gispte fel de afwezigheid van de eerste-minister en van de betrokken ministers. De stimulering van de
ekonomie gebeurt o.m. door het
ministerie van Openbare Werken en precies deze begroting
kan niet besproken worden.
Het zelfde geldt deze van Kuituur. Senator Jorissen beaamde de mening van de voorzitter dat nl. een minister zou

moeten aftreden w a n n e e r hij
zijn bearcting niet tijdig ter
diskussie aanbiedt. Uit protest ,
n a m de VU-fraktie niet deel
aan de stemming.
Premier Eyskens — intussen
binnengekomen — pleitte verzachtende omstandigheden (de
verkiezingen en de lange regerincsvorming) en beloofde
beterschap...

natuurbedreiging
Mevrouw Nplly Maes ondervi'oeg de minister van Openbai'e Werken over de beroering
die momenteel in de Durmestreek heerst n.a.v. de verwezenlijking van een autowegenprojekt voor de verbinding
tussen Dendermonde en de
E 3. Haar vraag omvatte 10
punten, alle ingegeven door de
bezorgdheid om het behoud
van het — steeds schaarser
wordend — natuurschoon. Ze
drong ook aan op informatie
aan de bevolking vanwege het
ministerie.
Minister De Saeger wees er
in zijn antwoord op dat het
hier niet gaat om een projekt
op korte termijn te realiseren.
Het maakt integendeel deel uit
van een programmatic op lange termijn. Hij verstrekte tal
van bijzonderheden en beloofde zijn interpellante, dat de
bevolking zal ingelicht worden
van zohaast de studie terzake
voleindigd zal zijn. Over een
« definitieve bescherming van
het natuurschoon » bleef de
minister binnen het droge,
ambtelijke jargon.

overijld
en verdacht
In een vraag aan minister
De Saeger vestigde kamerlid
dr. V. Anciaux de aandacht op
de berichten over de aanleg
van een industriezone te Wemmei. Het kamerlid acht — in
bevestigend geval — een eventueel positief besluit onaan-

vaardbaar niet alleen w a n n e e r
het om milieuvervuilende fabrieken gaat doch ook bij vestiging van kantoren, garages,
stapelplaatsen enz. daar deze
eveneens hinderproblemen veroorzaken. Tevens m e r k t Vie
Anciaux op dat de ruimtelijke
ordening evenals de ekonomische expansie wel niet exclusief dan toch in ruime m a t e
tot de bevoegdheden van de
eerstdaags te installeren federatieraad Asse behoort. H e t
overijld
initiatief van
het
W e m m e 1 s gemeentebestuur
komt dan ook niet alleen onredelijk, inopportuun en onaanvaardbaar doch ook v e r d a d i t
voor.

vi^etsvoorstellen
Eveneens tijdens het debat
over de
rijkswachtbegroting
1972 vestigde senator Diependaele de aandacht van de minister op de veiligheid op de
weg. Hij gaf daarbij praktische
voorbeelden, geput uit zijn eigen ervaringen als automobilist met even praktische suggesties ter verbetering. Tot slot
pleitte hij voor versoepeling
van het geneeskundig onderzoek bij aanwerving.
Vooraf wees hij zijn collega
Lahaye (PVV) terecht w a a r
deze onjuistheden had verteld
over de Vloesberg-aktie van de
VU-parlementsleden.

veiligheid op de weg
Senator Jorissen diende opnieuw verscheidene wetsvoorstellen in : instelling van een
Duitse jeugdraad ; wijziging
van de wet op het taalgebruik
in gerechtszaken ; idem inzake
taalgebruik in bestuurszaken
en inzake de taalregeling in
het lager en middelbaar onderwijs ; wijziging van de wetgeving inzake taalgebruik in bestuurszaken in het Duits taalgebied ; wijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen.

bij de begroting van de rijkswacht

de loze beloften van minisf'er vanden boeynants
In kranten en nieuwsmedia kon men vrijdag 11 maart II.
lezen en horen dat de minisi*er van Landsverdediging
zeer
begaan is met de taaiverhoudingen
bij de Rijkswacht en dat
er einde 1972 een gevoelige verbetering zal intreden.
Wat men niet kon lezen en horen was de wijze hoe hi]
daar wil toe komen. Dat is het klassieke deuntje dat wij
na de eersi*e wereldoorlog zo dikwijls hebben gehoord voor
Buitenlandse Zaken, waar de minister dure eden zwoer en
dat het 't volgend jaar beter zou zijn erir waar de meerderheid er mee dreigde dat ze de regering het vertrouwen
zou
weigeren indien de toestand niet verb*eterde. Welnu, noch
het een noch het ander gebeurde en de molen maalde rustig
door. Daarom heeft men van dat procédé
afgezien.
Dat de toestanden in de
Rijkswacht er niet gevoelig
zullen op verbeterd zijn, is
zo zonneklaar, dat het reeds
voor een man met enige ervaring uit de uiteenzetting
van de minister duidelijk
moest blijken .
In eerste instantie riep de
minister in dat in België het
begrip van de verworven
rechten heilig is, waarmee
hij rekening diende te houien, omdat de Franstaligen
toch niet mogen ontstemd
worden. Ik heb hem toen onderbroken en gevraagd wat
hij deed met de « nog niet
verworven rechten » (van
de Vlamingen), die veel belangrijker zijn. Zo gaat het
nu eenmaal in dit gezegend
land. Sinds 1830 worden de
Vlamingen geminimaliseerd
in de Rijkswacht en andere
openbare diensten en als ze
de sinds lang beloofde « gelijkheid in rechten en in feite » vragen — en dat doen

ze al tientallen jaren — dan
mag men de ten onrechte
verworven rechten van de
Franstaligen niet schenden.
Want die zouden eens kunnen boos worden en... dat
mag niet. Dus gaat men
maar met lapwerk verder.
De Vlamingen krijgen beloften en ze zijn tevreden
en gerust.
In tweede orde zei de minister dat een onrechtvaardigheid een onrechtvaardigheid is. K a m e r voorzitter
Van Acker heeft ook ooit
zulke redeneringen gehouden toen hij de bepaling gaf
van een inciviek • « Een inciviek was een inciviek »,
aldus de heer Van Acker.
Doch de heer Vanden Boeynants gaat nog verder en
zegt dat men zeer omzichtig moet zijn wanneer men
onrechtvaardigheden begaat,
alsof het taalevenwicht verzekeren bij de Rijkswacht
een onrechtvaardigheid zou

zijn. Hij verklaarde koudweg dat onrechtvaardigheden altijd sporen nalaten.
Hierop heb ik h e m een tweede maal onderbroken en gezegd dat die onrechtvaardigheden tegenover de Vlamingen begaan, reeds sinds
1830 gebeurden en dat ze inderdaad hun sporen hebben
nagelaten. Ik heb hem toen
bedankt voor die bekentenis. Hij bedoelde het natuurlijk anders en betoogde
dat het versneld herstellen
van het taalevenwicht ten
voordele van de Vlamingen
een onrechtvaardigheid betekende tegenover de Franstaligen. En voor verwende
kinderen is dat natuurlijk
nipt te rechtvaardigen.
vVdnas^^r men nu die twee
beperkingen aan de voorgenomen politiek van de minister aanbrengt, nl. het
vrijwaren van de verworven rechten (van de Franstaligen, hetgeen onrechten
zijn) en de schrik om onrechtvaardigheden
tegenover diezelfde Franstaligen
te begaan, dan vraagt men
zich af wat er einde 1972
moet terechtkomen van het
taalevenwicht bij de Rijkswacht en welk geloof men
de beloften van de minister
van Landsverdedjgina
nog
He-man VdB vindt het oie
kan hechten.
zonder gezellig minister oav
Daarbij heeft diezelfde mi- Landsverdediging
te
zijn.
nister nog een verleden dat , Deze week liet hij zich door
borg staat voor zijn belofde gelwdsmuur
vliegen.

ten. Toen hij na Hertoginnedal in 1963 nationaal voorzitter was van de CVP, eiste hij van alle Brusselse
mandatarissen van de C V P
dat ze een speciale eed van
getrouwheid aan de taalwetten zouden afleggen. Nu
9 jaar later k u n n e n de lezers oordelen of en in welke
m a t e die mandatarissen in
Brussel de eed gestand hebben gedaan (Meer speciaal
heb ik de minister zelf op
het oog die vanaf 1963 tot
nu, onafgebroken schepen
van openbare w e r k e n van
de stad Brussel is geweest).
Indien hij aan dit weekblad
de stand van het taalevenwicht in de stad Brussel in
zijn sector zou willen meedelen, dan zou de hoofdredacteur zeker zijn tabellarisch overzicht niet weigeren te publiceren. De lezers
zouden dan kunnen oordelen in hoever hij de eed, die
hij anderen heeft opgelegd,
zelf heeft nageleefd. De mededeling zou dan mee bepalend zijn voor de geloofwaardigheid van de minister. .In elk geval houden wij
het de minister tegoed dat
hij een gevoelige verbetering vóór 1973 heeft beloofd. Hij mag er op rekenen, wij vergeten die datum
liet.

r. vandezande,
senator.
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hij ruste in vrede
Vorige zaterdag werd oudburgemeester Etienne Lootens, VU - volksvertegenwoordiger, onder zeer grote
belangstelling ten grave gedragen. In de kerk werden
meer dan vierduizend doodsprentjes uitgedeeld. Ziin
vrienden uit de partij, zijn
collega's burgemeesters uit
de omgeving, en de velen
uit Koekelare waarvoor hij
een vaderlijke vriend was,
ze waren er allemaal. Niet
minder dan 23 Volksunieafdelmgen uit West-Vlaanderen hadden voor een bloemenkrans gezorgd, daarnaast waren er nog de vele
andere kransen : talrijk was
de groep meisjes die ze
droegen m de rouwstoet.
Naast een twintigtal VUparlementsleden bemerkten
wij ook enkele van zijn parlementaire collega's uit andere partijen, o.m. de h.
Verroken (CVP) die de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
vertegenwoordigde, Leo V a n a c k e r e
(CVP), R. Bonnel (PVV)
e.a. Alle VU-provincieraadsleden van het arrondissement waren er. Onder de
aanwezige
burgemeesters
herkenden wij o.a. die van
Diksmuide, Bredene, Leke,
Eernegem, Ichtegem, Snaaskerke, Vladslo, Handzame,
Oostduinkerke,
Zedelgem,
Middelkerke.
Aan het sterfhuis hield
onze nationale voorzitter
mr. Frans Van der Eist een
korte toespraak waarin hij
zijn grote achting en waardering uitsprak voor de
overledene : « Etienne Lootens was een overtuigd Vlaming, hij was het op de
meest natuurlijke en vanzelfsprekende wijze ; hij
vond het niet nodig het van
de daken te schreeuwen,
want hij was het in gans
zijn levenswandel. Dat hij
zelf, in het aanschijn van
de dood, nog de wens geuit
heeft dat de leeuwenvlag op
zijn doodskist zou gelegd
worden is een laatste ont-

vals spel
Woensdag kwam
kamerlid
Hugo Schiltz aan het woord
in het dehat over de rijksmiddelenhegroting. Hij voerde het
woord vlak nadat premier Eyskens gepoogd had de kritiek
van de vorige oppositiesprekers
te weerlleggen.
Hugo Schiltz verweet de regering eerst en vooral met de
voorziene installatie van de
Brusselse agglomeratieraad de
trukage der verkiezingen van
21 november jl. te willen bestendigen. Maar ook in de Ekonomische Raad voor Brabrani
ioordt vals spel gespeeld, aldus
onze woordvoerder, want er zetelt daar een zgn. nederlandstalige opkwam ! De pariteit
meratieverkiezingen
als franstalilge opkwam ! De pariteit
wordt zowel in de Brusselse
Agglomeratieraad
als in de
Eicon. Raad voor Brabant vervalst terwijl de gewestvorming
eveneens een doorstoken kaart
is. Men sluit de regio's op in
verbale strukturen zonder dat
er van enige bevoegdheid sprake is. Spreker vroeg zich af of
men niet beter één gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappij
zou overwegen zodat men over
een basis zou kunnen beschikken indien artikel 107 quater
ooit werkelijkheid
wordt.
Wat het voorstel van CVPfraktieleider
Chabert
betreft
(vorming van een nieuwe groep
van 28 uit de diverse partijen)
zei mr. Schiltz, dat de VU enkel met de heer Chabert en
zijn 28 wil gaan praten wanneer de Volksunie deel zal uit
maken van de regering. Eu
daarmee wist de meerderheid
meteen hoe laat het was
n«euw kamerlid
Dinsdag werd de heer Emiel
Vansteenkiste, eerste opvolger
van wijlen de heer Lootens
tot kamerlid uitgeroepen en
legde hij de grondwettelijke
eed af. We wensen het nieuwe
kamerlid voor de VU van harte
poficiat, hij is een goede aanwinst voor de VU-kamerfraktie.

roerend bewijs van zijn diepe gehechtheid aan Vlaanderen, aan ons Vlaamse
volk. Etienne Lootens was
een kloeke, rijzige WestVlaming. Hij was een man
zonder hardheid, vriendelijk
en hartelijk in de omgang.
Een vriend. God zal hem genadig zijn want hij was een
goed mens ».
Nadat ook een afgevaardigde van het personeel van
de brouwerij een rouwhulde
had gebracht aan de overledene, ging het kerkewaarts.
Zoals gezegd : de kerk van
Koekelare puilde uit van het
volk. Velen konden trouwens geen plaatsje vinden
en wachtten buiten geduldig
in de bijtende kou tot het
moment van de offergang
was gekomen.

De lange tocht nadien
naar het verre kerkhof in
de koude vlakte was een
sombere bedevaart. Aan het
graf werden nog toespraken
gehouden door de h. Jonckheere namens « Koekelare's
Welzijn », de gemeentelijke
partij van de h. Lootens,
door Jef Nagels namens het
arrondissementeel VU - bestuur, door de h. Landuyt
namens de plaatselijke afdeling en door de voorzitter
van de fanfare. Vooral de
toespraak van Jef Nagels
was ontroerend.

vriend zei hij : « Uw eerste
opdracht is thans moeder
ter zijde te staan. Uw vader
geloofde in idealen. Vergeet
dit niet, ook wanneer men
in onze gistende tijd een
ideaal als ouderwets of nutteloos wil wegspotten. In
naam van alle bestuursleden, van alle kaders en van
onze grote schare leden,
moogt gij hier thans vernemen dat wij allen verwachten dat gij, alle zes, de vlag
weer zult opnemen, die op
uw vaders eigen uitdrukkelijk verzoek hier thans gespreid ligt ».

Tot mevrouw L o o t e n s
richtte hij namens al de
strijdgenoten van Etienne
troostende woorden en tot
de zes zonen van onze dode

Etienne Lootens is niet
meer, hij ruste zacht in de
trouwe West-Vlaamse aarde.
Wij zullen allen samen zijn
strijd verder voeren.

Algemeen voorzitter Van der Eist tijdens zijn rouwrede aan het sterfhuis.

vu stelt vernietiging van
agglomeratieverkiezingen
brussel voor
De VU-kamerleden Anciaux.
Baert, Van der Eist, Schiltz en
De Facq hebben een wetsvoorstel ingediend, waarin ze de
vernietiging van de verkiezingen van 21 november 1971 voor
de aggl. raad Brussel vragen en
tevens : de wijziging van de
wet van 26 juli 1971 over de
organisatie van de agglomera-

ties en federaties van gemeenten alsmede het voorschrijven
van nieuwe verkiezingen voor
de aggl. raad van het Brusselse.
In de memorie van toelichting
wordt gewezen op de toegevingen van de nederlandstalige
gemeenschap bij de grondwetswijziging o.a. invoering van de
vrije taalkeuze voor het onderwijs in de Brusselse agglomeratie. De bedoeling van de wetgever, in compensatie hiervan
door een aantal maatregelen
(pariteit — uitgezonderd de
voorzitter — de zgn. alarmbel
en de oprichting van een afz.
Nederlandse commissie van
Kuituur) de Vlaamse aanwezig-

heid in de Brusselse agglomeratie te beschermen, werd door
de verkiezingen van 21 nov. jl.
ondermijnd. Door de onvolmaaktheid van de wet werd de
helft der zetels in de Vlaamse
helft van het aggl. college bezet door leden die geen waarborg bieden voor een werkelijke vertegenwoordiging van de
nederlandstalige gemeenschap.
Daardoor kan in de Nederlandse taalgroep geen gebruik gemaakt worden van de bekende
alarmbel zonder de hulp van
de zgn. pseudo-Vlamingen.
Zelfs in de Nederlandse kultuurkommissie zouden deze
laatsten zitting hebben.

scherpe vu-kritiek op algemeen beleid
De Kamer van volksvertegenwoordigers begon dinsdag de bespreking van de
rijksmiddelenbegroting.
Mr. Van der Eist ontleedde kritisch diverse aspekten
van de begrotingspolitiek
van de regering, die heel
wat tegenstrijdigheden vertoont. « Premier Eyskens,
aldus spreker, voert trouwens thans een beleid dat
hij zelfs enkele jaren geleden zelf veroordeelde », een
beleid dat bijna systematisch leidt naar een vermindering van de koopkracht,
naar inflatie die sinds jaren
voortwoekert en die men
niet onder kontrole kan krijgen. De inflatie heeft zelfs
onrustwekkende
vormen
aangenomen : op tien jaar
tijds verminderde de geldwaarde met niet minder dan
42 %. Daarvan zijn alle bevolkingsgroepen het slachtoffer, vooral de kleine spaarders. Onze woordvoerder
brandmerkte hierbij het herleiden van de rente tot vroegere percentages noch min
noch meer als diefstaL

De VU-fraktieleider was
evenmin te spreken over de
ekonomische
relancevoorstellen van Simonet, die nog
eens aantonen hoezeer de
regering het inflatiegevaar
onderschat. Spreker verwees
hier naar de waarschuwingen van de goeverneur van
de Nationale Bank, professor Vandepute en ACV-voorzitter Houthuys.
Mr. Van der Eist viel dan
scherp uit tegen de BSP, die
poogt de ekonomie te etatiseren en te burokrati&eren.
« De BSP is een oorlog ten
achter, aldus de partijvoorzitter, in andere Europese
landen hebben de socialisten
begrepen dat de etatisatie
niet het beste middel is voor
het verhogen van het algemeen welzijn ». Maar de
CVP gaat evenmin vrijuit,
vermits ze zich deze socialistische tendensen laat opdringen. Ook noemde hij de
regeringspolitiek inzake de
hulpverlening aan de gewesten fout en in tegenstrijd met de normen van de
Europese Kommissie. Heel

wat fondsen ontsnappen aan
ieder kontrole. « De regering gaat regelrecht een kon.
flikt met de kommissie tegemoet » aldus spreker.
Ook het schandaal van de
laattijdig ingediende begrotingen kwam ter sprake
evenals het bedrog ten nadele van de staat in de zaak
van het Postgebouw te
Brussel.
VU-voorzitter Van der Eist
sneed dan de politieke aspekten van het regeringsbeleid aan en verweet de regering en de meerderheid de
oppositiepartijen te diskrimineren, waarna hij tot besluit de regering ervan beschuldigde Jbepaalde gemeensi?hapsvraagstukken op de
lange baan te schuiven. Zich
rechtstreeks tot premier
Eyskens richtend zei hij :
« U zijt een specialist van de
ijskastpolitiek. Zo wachten
we nog steeds op de ekonomische regionalisatie. De
werkelijkheid is dat er ter
zake talrijke meningsver.
schillen zijn tussen de socialisten en de kristen-demokraten ».

De b'egrotingen zijn een zeer
belangrijk onderdeel van de regeringspolitiek. Zo belangrijk
dat er ernstig overwerk werd
gedaan in de Wetstraat. Iedereen is deze week komen vertellen wat hij zoal over de gewone en vooral over de buitengewone uitgaven van het komend'e begrotingsseizoen denkt.
Dat gaat zo : de regeringspartijen denken zoals de heer
Eyskens het zelf heeft gezegd
— met « grote zelfzekei-lieid »
dat het een goede begroting is.
Veiligheidshalve
wordt daar
dan echter steeds het achterpoortje van de algehele internationah economische toestand
— waarvoor men de regering
niet meer
verantwoordelijk
kan stellen — opengezet, zodat
ten gepaste tijde de begrotershanden m alle onschuld zullen
kunnen gewassen worden. Eigenlijk begin je daar dan enige waardering op te brengen
voor de woordvoerders van de
oppositie dte nog tegen deze
klippen in willen varen. De
heer Willy De Clercq deed dat
ó.oor een reeks bulderende uitvallen tegen wat hij een stel
« onbekwamen » noemde, terlüijl onze bloedeigen voorzitter
Frans Van der Eist de eerste
minister op een heleb&al tegenstrijdigheden wees.
Je had dat zo niet gedacht
van de voorzitter van een als
« taaipartij » doodgeverfde
groep dat hij met brio gedurende een vol uur economische
en financiële prikjes zou geven, zodat hij er een traditioneel niet te verstoren premier
FAjsk'ens herhaalde malen uit
zijn schelp mee wist te lokken. En men kon de heer van
der Eist niet weerleggen toen
hij beweerde dat de zogenaamde objektieve criteria door de
buitengewone kredieten worden ontwricht. Alleen de heer
Simonet kon daar hefel eventjes
vergenoegd mee lachen.
Wie we wel mogen in de Kamer is de nieuwe minister van
Financiën. Wél heeft hij zich
met zijn zogenaamde objektieve criteria dik in de luren laten
leggen, maar soms geeft de
professor een aantal spontane
reakties Ven beste die we heel
goed kunnen appreciëren, al
wil de heer Eyskens hem daar
steeds van weerhouden. Zo
krijgt de professor het vooral
op de zenuwen wanneer de
rakkers van het FDF hun koloniale pretenties komen demonstreren. Deze week nog
moest de heer VVerick zich
weer kwaad bloed zetten in
verband met de Voerstreek en
Brussel. Hadden ze in zijn
groep maar m,éér van dat
bloed.
En dan nog die van de heer
Hanotte van de PLP. Hij
klaagde het feit aan dat de regering zo schaars vertegenwoordigd was om naar zijn uiteenzetting te komen luisteren.
Tc>en deze uiteenzetting uiteindelijk gedaan was, bleek er
niemand van de... PLP te zijn
om voor de heer Hanotte te
applaudisseren. Zelfs de heer
Colla van de PVV — de enige
van zijn partij die de vrijheid
nog niet had gekozen — kon
niet toejuichen omdat hij naar
zijn eigen zeggen niet met de
heer Hanotte akkoord kon
gaan. Het tricolor'e hart van
Omer moet soms toch wel 'n
beetje bloeden.
Deze dan moet de deur dichtdoen. De heer Defosset wan het
FDF verkondigde de niet onaardige theorie dat Brussel
stikt door overbelasting. Om
de overbelasting tegen te gaan
stelde hij een in zijn ogen zeer
plausib>ele oplossing voor :
méér kredieten voor Brussel,
Wat dacht je wel ?

deel van vloesberg
terug bij Vlaanderen
De Volksunie heeft een wetstvoorstel ingediend
waarbij
wordt voorgesteld het gehucht
d'Hoppe en het vooruitstekende deel van Vloesberg tussen
Brakel en Everbeek bij de
Vlaamse gemeente Brakel te
voegen. Beide gehuchten worden overwegend door Vlamingen bewoond, die telkens weer
last hebben als ze de hun toegekende taaifaciliteiten vragen.

WIJ - 18-3-72

8

nieuws voor
de leuvense middenstand
Reeds enkele malen vergaderden Leuvense politici uit Brabantse Belangfen, CVP, BSP en Volksunie, samen met vertegenwoordigers uit de middenstand, om te overleggen hoe, in een gemeenschappelijke houding, de belangen van de middengroep te Leuven
het best verdedigd kunnen worden.
Uitgaande van het feit dat hun aanzienlijke zo kwantitatieve
als kwalitatieve inbreng op nationaal zowel als regionaal vlak ten
spijt, de middengroepen niet de inspraak noch de aandacht krijgen waarop zij normaal recht menen te mogen hebben, werd besloten een NCMV-Groot-Leuven op te richten dat openstaat voor
iedere middenstander, van welke politieke overtuiging hij ook is.
Waar in de sociale praktijk geconstateerd wordt dat de syndicale frontvorming reeds lang een feit is geworden, dikwijls ten koste van middenstand en bxu-gerij, wordt het hoog tijd geacht om,
in het NCMV-Groot-Leuven een middengroepsfront te vormen
over het verschil in politieke overtuiging heen, om aldus een niet
te veronachtzamen gesprekspartner te worden in het nationaal
en regionaal beleid.
Het ligt niet in de bedoeling van het NCMV-Groot-Leuven, op
welke manier dan ook, de politieke overtuiging van de leden der
middengroep te beïnvloeden en het laat deze dan ook ongemoeid,
te meer daar, van langsom meer, kristendom en politiek als twee
totaal verschillende zaken ervaren worden en'men zijn kristendom binnen iedere politieke partij in volle vrijheid kan beleven.
Eerst en voor alles moeten de belangen der middengroep verdedigd worden. Daarom worden ale middenstanders van Leuven en
omliggende uitgenodigd deel te nemen aan de eerste massa-vergadering van NCMV-Groot-Leuven op 23 maart te 20 u. in de zaal
Lyrique, Grote Markt 12 te Leuven, waarop een uitvoerige programmaomschrijving zal meegedeeld worden.

moet alles naar brussel ?
Eens te meer is de Vlaamse gemeenschap de dupe geworden
van duistere manipulaties van de directie M.A. 24 van de Nationale ]\ïaatschappij der Belgische Spoorwegen, die beslist heeft dat
vanaf 1/1/72 het onderhoudswerk van al de diesellokomotieven
van Dendermonde zal uitgevoerd worden door de werkplaats
Schaarbeek.
Tot vóór die datum werd dit werk uitgevoerd door werkplaats
Merelbeke.
Dit betekent dat ongeveer 15 % van het werk uit de werkplaats
Merelbeke weggenomen wordt en aan Schaarbeek geschonken.
Het IS nog niet genoeg dat de Waalse werkplaatsen met het
leeuvvenaandeel van het onderhoudswerk aan het electrisch rijdend materieel bedacht worden, nu wordt nog werk van een
Vlaamse dieselwerkplaats naar een Brusselse geniepig overgebracht.
De maatiegel is nochtans geenszins economisch gerechtvaardigd. Dendermonde ligt immers dichter bii Merelbeke dan bij
Sfhaarbeek. Dendermonde en Merelbeke behoren tot dezelfde
groep en tot dezelfde administiatieve eenheid Men zegt dat de
maatregel getroffen werd omdat Schaarbeek te veel personeel
heeft en Merelbeke te weinig Dat is praat om de Vlamingen te
sussen De werkelijkheid "Is dat men aan Merelbeke niet het
nodige personeel wil verschaffen terwijl Schaarbeek en de Waalse
werkplaatsen ruim voorzien worden.
De gevolgen zullen niet uitblijven. Minder werk te Merelbeke
betekent onvermijdelijk inkrimping van het personeelskader :
minder werkgelegenheid voor arbeiders, stielraannen, meestergasten, bedienden, ambtenaren in het Vlaamse land.
Voor de Vlamingen die mochten twijfelen aan de kwade bedoelingen wordt volgende opmerking ter overweging gemaakt :
waarom moet alleen van Vlaamse en nooit van Waalse werkplaatsen werk ontnomen worden ?
Tell<ens er één enkele inkrimping van een dienst van een
Waalse werkplaats om economische redenen nodig was, lokte dit
op staande voet de heftigste reacties uit van alle syndikale, politieke en Waalse spoorweginstanties, Waalse ambtenaren van de
directie incluis. Steeds werd de maatregel ongedaan gemaakt om
de gemoederen te bedaren.
Een afschaffing met de omvang van Dendermonde zou in het
Waalse land eenvoudigweg niet denkbaar zijn, want dan zou de
algemene tegenkanting en verontwaardiging van alle Waalse
krachten verwekken.
De Vlamingen vragen zich nu af of de syndikale organisaties
deze aanslag op de Vlaamse belangen stilzwijgend zullen laten
voorbijgaan.

De gemeente De Panne mag
zich de gelukkige bezitster
noemen van ca. één derde van
alle duinen die de Vlaamse
kust rijk is. Dit duinen-gebied, samenhangend met een
gelijkaardige streek in Frankrijk (onlangs tot beschermde
zone uitgeroepen door de
Franse overheid), beslaat ca.
620 ha.
De oorlog heeft in dit uniek
natuurgebied reeds duchtig
huisgehouden : de meters-hoge duinen vormden immers de
ideale gelegenheid om er alle slag van bunkers in te graven en, na de oorlog, is de opruiming van deze stellingen op
een zodanige manier gebeurd
dat gans het terrein met betonblokken lag bezaaid.
In het gewestplan dat voor
de betrokken streek werd opgemaakt was voorzien dat
gans het bos- en duinengebied
vrij van bebouwing zou blijven, met uitzondering van ongeveer 25 ha. welke voor beperkte rekreatieve
funkties
werden voorbehouden en tegelijk zou dienen als buffer tussen het natuurgebied en de
kom van de gemeente De Panne.
Een onoverzichtelijk
spel
van geven en nemen, dat reeds
jaren aan de gang is, heeft onlangs uitgewezen dat ruim 120
ha. van het natuurgebied voor
villa-bouw zou worden verkaveld. Het duinengebied was
nl. grotendeels in handen van
privé eigenaars (Etrimo !) tot
het door de staat werd opgekocht doch, zoals later blijken
zou, onder voorwaarde dat de
eerder genoemde 120 ha een
verkavelingsvergunning
zou-

wat

gebeurt

er

in de panne ?

den krijgen. Inmiddels werden
deze verkavelingsplannen er
door gedrukt en zouden ca. 160
verschillende eigenaars (waaronder zéér invloedrijke) een
aantal kavels zijn toegespeeld.
Precies om de verkoop van de
resterende kavels mogelijk te
maken, is men nu met wegenaanleg begonnen. Daarbij gaat
men zo driest te werk dat zonder enig ontzag en, zo het
schijnt, flagrant in tegenstrijd
met de verkavelmgsvergunning, tot 8 m. hoge duinen gewoonweg worden afgegraven,
zulks op een breedte van bijna
40 m. !
Het gemeentebestuur van De
Panne speelt hierbij de onschuldige doch motiveert de
aanslag op een uniek natuurgebied onder voorwendsel «dat
de bescherming van natuurgebieden toch de expansie van
De Panne niet ten nadele mag
komen. . ».
De verkavelaars schrikken er
daarbij niet voor terug de
klassieke misleidingen op te
halen want hun verkavelingsplan voorziet ook de aanleg
van een jachthaven, waarvoor
zeker geen vergunning werd
atea-antwerpen
afgeleverd.
Eens te meer schijnt men
w o r d t volledig o n t m a n t e l d
dus ook in De Panne een feitetoestand te willen schepOnze Wase senator Maurits Coppieters schreef op 2 maart jl. lijke
pen waartegen niemand nog
volgende brief naar de Vlaamse staatssekretaris van Streekecono- verhaal
kan of durft nemen.
mie, de h. Dhoore.
Eens te meer ook woxdt de bekommernis om het natuurbeMijriheer de minister,
houd uitgespeeld tégen zgn.
In tegenstelling met de vroegere optimistische voorstelling van toeristische belangen. Alsof
uw voorganger proj. Vlerick, vmrdt de afdeling ATEA-ANTWER- handel en nering in De Panne
PEN volhdig ontmanteld : een gedeelte werd reeds overgeheveld
zal gediend zijn met enkele
naar Frarneries en het grootste gedeelte wordt overgebracht naar tientallen villa-bewoners.
Herentals.
Voor het te laat is dienen alüw voorganger stelde de « Herentals-Vestiging » voor als een le hens aan dek geroepen om
nieuwe nederzetting met 1000 nieuwe arbeidsplaatsen, maar niet de driestheid van de natuurten koste van de Antwerpse afdeling.
schenners te verlammen.
Thans blijkt dat de kunstmatige opdrijving van de jongste
Langs deze weg doen we een
jarten slechts de voorbereiding was tot de afschaffing van de oproep tot alwie ons meerdere
Antwerpse afdeling.
gegevens en inlichtingen beHet Antwerps bedrijf stimuleert haar werknemers naar een zorgen kan om ze ons, rechtwerkloosheidssituatie.
streeks of per adres van «Wij»,
Anderzijds zal voor vele werknemers een aanzienlijke pendeldoor te geven. De mist van gearbeid noodzakelijk zijn
heimzinnigheid, die over de
In de huidige economische situatie zal voor de oudere werkne- verkaveling en verwoesting
mers geen h>erklassering mogelijk zijn.
van 120 ha. duinengebied
Voor de jongere zullen belangrijke verplaatsingskosten en verhangt, dient dringend opgeplaatsingsuren hun inkomen aantasten.
klaard.
Het zou mij genoegen doen uw standpunt terzake te mogen
vernemen waarvoor ik ü bij voorbaat dank.
guido van in,
Met voorname achting,
^
m. coppieters.
senator.

vandaag en morgen te blaasveid :

w i j planten een bos
van 2 0 hektaren
De lentelijke boomplantingsaktie is in Vlaanderen —
sinds het voorjaar 1970 toen de Vlaamse TV ermee begon
— zowat een traditie geworden. Dit jaar is er, naast de
individuele plantaktiviteiten, ook een grootscheepse collectieve beplanting voorzien. Deze « nationale boomplantingsaktie » heeft vandaag en morgen (van 10 tot
17 u telkens) plaats in « Het Broek » te Blaasveid
Het Blaasveldse « Broek » is een waardevol natuurgebied van circa 1.50 hektaren dat door een vinnige aktie
van de plaatselijke milieu-militanten van vernietiging
kon worden gered. Een gedeelte van het gebied nl. 20
hektaren wordt nu bebost. Het Aktiekomitee nodigt
daarvoor, samen met de Vlaamse TV en de Vlaamse
Bosbouwvereniging, alle natuurliefhebbers uit en hoopt
dat zij dezer dagen in groten getale naar Blaasveid zullen komen orn er hun boompje(s) te planten. Een ideale
gezmsuitstap voor het weekeinde zouden we zo zeggen.
Hieronder drukken wij een aantal praktische gegevens
af voor hen die over deze grootscheepse boomplantingsaktie wat meer willen vernemen.
tijdstip
Zaterdag 18 maart en zondag 19 maart, telkens van
10 tot 17 u.
terrein
20 ha van het Blaasveid Broek, 1,5 km benoorden de
Provinciale Baan Meehelen-Dendermonde.
Onderverdeeld m 14 percelen, naargelang de boomsoort.
Op de voornaamste toegangswegen worden richtingsaanwijzers geplaatst.
vervoer
a) Openbaar vervoer
Spoor • zaterdag 18 maart treinverbinding St. Niklaas-Mechelen, halte Blaasveid - Station.
Zondag 19 maart vervangende autobusdiensten.
autobus . Mechelen (Station) - Willebroek - Boom
(Markt) : halte Blaasveld-Kerk.
b) Partikulier vervoer : parkings Fonteinstraat Blaasveid en Beenhouwersstraat - Heffen.
eigenlijke boomplanting
Het publiek meldt zich in het onthaalcentrum, waar
naamstiookjes worden overhandigd en de plantplaats
aangeduid.
Het terrein en de kuilen zijn voorbereid, terwijl het
plantgoed en schoppen ter plaatse aanwezig zijn.
Per hoofd is een aanplanting van minstens 5 boompjes vooropgesteld.
Per plant wordt 2 F bijdrage in de organisatie-onkosten gevraagd. Begeleiders verstrekken ter plaatse inlichtingen en advies aan het publiek.
kontaktaciressen
GEMEENTEBESTUUR - 2662 Blaasveid.
Tel. 03/78.61.77 — 03/78.66.05 — 03/78.69.15.
B. VAN HOORDE, Werkleider « Dienst Groen Plan »,
Stationsstraat 26 - 2670 Puurs.
VRIJE AKTIE GROEP BLAASVELD
J. Schreefs, Voorzitter p.t
p/a Mechelse Steenweg 315 - 2662 Blaasveid.
Tel. 03/78.69 20 — 78.80.71 — 78.75.52 — 78.74.21.

2 5 . 0 0 0 bomen voor
het broek te

blaasveid

Door tussenkomst van het departement van Openbare Werken
en van de werkgroep « Blaasveld-Broek » werd inderdaad een
oppervlakte van 20 ha voor beplanting ter beschikking gesteld.
De voorgenomen bebossing heeft in de eerste plaats de verrijking van de plaatselijke boomvegetatie op het oog. Ongeveer
25.000 bomen zullen worden geplant. Hiervoor werden uitsluitend
autochtone boomsoorten in aanmerking genomen nl. beuk, berk,
es, esdoorn, olm, eik, linde, wilg, notelaar, abeel en haagbeuk.
De bebossing zal een beschermende gordel vormen tussen het
geplande recreatiegebied en de vogelrijke moerasgebieden, die
voor absolute bescherming in aanmerking komen.
Het bebossingsplan werd opgemaakt door de zorgen van de
Vlaamse Bosbouwvereniging en de uitvoering staat onder de technische leiding van ir. W. Vandenbroucke uit Antwerpen.
Een plaatselijk organlsatiekomitee werd opgericht onder het
voorzitterschap van burgemeester Van Langenaken van Blaasveid.
Dit tijdelijk komitee zorgt voor de samenwerking met het Aktiekomitee Blaasveid en staat in voor de praktische organisatie van
de beplantingsaktie.
Voor de voorbereiding van deze massamanifestatie kan tevens
gerekend worden op de medewerking van het Belgisch leger
(voorbereiding van het terrein) en van dé diensten van het Groen
Plan, die instaan voor de bevoorrading aan planten.
Iedereen krijgt de gelegenheid « zijn » boom te planten vandaag
en morgen telkens tussen 10 u. en 17 u.
De medewerking wordt verwacht van de plaatselijke bevolking
en van alle natuurliefhebbers uit het Vlaamse land-

nieuw gevaar
bedreigt de bomen in onze steden
De laatste jaren werd in het Vlaamse land heelwat schade aangericht aan
homen en beplantingen, vooral in grote agglomeraties. De oorzaken : meer
en zwaarder verkeer, verbreding van wegen, steeds meer gesloten wegdekken, het leggen van kabels, leidingen en perkeersapparatuur, schommelingen in de grondwaterstand, het snel en overvloedig strooien van pekel
in de winter... En, uitgerekend in het Europees
natuurheschermingsjaar
'70 werd begonnen met een grootscheepse aktie langs openbare wegen,
onder het ministerieel motto « Vel de boom », gelukkig in de kiem gesmoord door een dreunend boomalarm, via de Vlaamse televisie.
Vorig jaar verschenen voor het eerst massaal stervende gasbomen in onze
steden. Wie kent ze niet de bomen van de kale zomer, met verdroogde
bladeren, vroege bladval en taksterjte, of van de dorre lente, zonder uitlopende knoppen?
Te Antwerpen werden in oktober 1971 voor het eerst in het openbaar
metingen verricht, met name door boomchirurg Frank Buddingh', werkzaam bij de gebroeders Copijn te Kalmthout.
Hond<erden stervende gasbomen werden ontdekt of vermoed, duizenden
dreigen eveneens slachtoffer te worden van welvaartgas.
Ook in Nederland zijn vele fraaie laanbomen gestorven, sinds het aardgas
daar op grote schaal wordt bedeeld. Maar daar wordt reeds vijf jaar lang
gestreden voor beschermende maatregelen, op wetenschapplijke
gronden.

nederlandse studiekommissie
reeds vijf jaar aktief
In Nederland is sinds november
1967 een studiekommissie aan het
werk, die de invloed van aardgas
op beplantingen bestudeert. De resultaten van een eerste enquête,
afgesloten op 31 maart 1968 waren
ophefmakend. In de 25 gemeenten,
waarvan volledige gegevens werden ontvangen, vielen 2537 slachtoffers, waarbij als oorzaak gas
werd vermoed.
Nabij gasbomen werd een geelverkleuring van het gras vermeld,
evenals sterfte van sierheesters,
coniferen, rozen, bolgewassen en
perkplanten.
Slechts in enkele gevallen hebben de aangetaste bomen zich hersteld. Bovendien bleek geen enkele boomsoort ongevoelig voor aardgaslekken.
Om een wetenschappelijke aanpak te waarborgen werd in februari-maart 1968 een literatuurstudie uitgevoerd over de invloed van
aardgas op beplantingen door het
Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdokumentatie te
Wageningen.
In maart 1969 besloot de studiekommissie van de Nederlandse
Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen dat het
afsterven van straatbeplanting
veroorzaakt wordt door een te
laag zuurstofgehalte en een te hoge koolzuurgaskoncentratie in de
bodemlucht. Deze uitermate ongunstige toestand voor de bodem
wordt in grote mate door aardgaslekken in het bedelingsnet beïnvloed, door het belemmeren van
de afvoer van geproduceerd koolzuurgas en de aanvoer van zuurstof wegens een al te gesloten wegdek, evenals door het omzetten
van methaan uit het aardgas door
mikro-organismen in de bodem,
waardoor zuurstof wordt verbruikt en koolzuurgas vrijkomt.
In haar rapport vermeldt de
kommissie drie methoden van bodemventilatie die in Nederland
worden toegepast : het persen van
lucht in de bodem, het afzuigen
van de bodemlucht en het aanbrengen van ventilatiekanalen.
Daar deze laatste werkwijze blijvend werkt, verdient deze de voorkeur.

In september 1968 hield de kommissie een tweede enquête naar
de omvang van de schade aan
straatbomen tengevolge van aardgaslekken. De resultaten werden
in maart 1970 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat meer dan de helft
van het totale aantal gestorven
laanbomen ten gronde ging onder
invloed van gaslekken.

angstwekkende cijfers
De cijfers voor Rotterdam overtuigen : in 1967 : 300 gasbomen
met zichtbare schadeverschijnselen ; in 1968 : 500 ; in 1969 : 570.
Dat jaar werd overgegaan tot het
verrichten van metingen in de bodemlucht, wat leidde tot het ontdekken van 1200 gasbomen.
In sommige oude stadskernen
zijn 5 tot 20 % van de bomen verdwenen door gaslekken. Uit de gegevens van 1969 besloot de kommissie dat dit percentage nog zal
stijgen, tenzij gaslekken worden
voorkomen en hersteld. De kommissie oordeelt herinplant slechts
verantwoord na een wachtperiode
van tenminste vier maanden, wanneer geen gas meer wordt aangetroffen in de bodemlucht en het
zuurstofgehalte ervan gestegen is
tot tussen de 12 en 14 %.
In zijn rapport van februari 1971
beschrijft ir. J. Hoeks de resultaten van enkele maatregelen ter
verbetering van de ongunstige bodemluchtsamenstelling in de omgeving van bomen en beplantingen. In het land dat zoveel aardgas uitvoert, werken plantsoendiensten en energiebedrijven samen om gasbomen te redden.
Waarop wachten de gemeentelijke, provinciale en ministeriële
diensten om in dit boomarm land
de passende maatregelen te nemen ?
nieuwe techniek
Wetenschap en techniek bieden
in dit opzicht nieuwe mogelijkheden. Tijdens de zomer 1971 werden
voor het eerst in België infrarood kleuropnamen gemaakt, met
name van de Antwerpse agglomeratie. De firma Belfotop te Tielt
voerde de opdracht uit in het
raam van een fytologische studie
van de bomen in deze streek.

De infra-rood
kleurfotografie
laat toe om op een eervoudige
wijze zieke bomen en beplantingen te ontdekken, voordat de
ziekteverschijnselen met het blote
oog waarneembaar zijn. De mesofylweefsels van het loof weerkaatsen de infra-rode straling. Beschadigd weefsel beïnvloedt dit weerkaatsingsvermogen.
Daardoor
krijgt een zieke boom een andere
kleur, bijvoorbeeld purper ; een
gezonde boom behoudt zijn rode
kleur. Kleurverschillen in de opnamen wijzen bijgevolg op ziekte,
fysiologische stoornissen wei^ens
watertekort, of schade door verontreiniging, nog voor zichtbare
symptonen optreden. Er kan dus
worden ingegrepen voor het te
laat is.
Daar de kleurweergave ook afhangt van de boomsoort is, voor
verdere interpretatie een ijkt^ibel

vereist. Deze wordt ter plaatse opgemaakt, volgens de boomsoort.
Vooral het tijdig opsporen van
gasbomen en andere zieke laanbomen in agglomeraties wordt mogelijk, evenals het treffen van afdoende maatregelen om afsterven
te voorkomen.
Gelijkaardige methodes van
luchtfotografie en van interpretatie worden tevens aangewend
voor talrijke andere doeleinden •
in de strijd tegen de waterverontreiniging, voor het opsporen van
water reserves, voor zoölogische
survey en milieustudies, in de geologie, de planologie, de stedeland- en bosbouw, evenals in de
ruimtevaart, bij de studie van de
maan, ' van de aarde vanuit de
ruimte en nu ook van Mars en
Venus.
dirk buyes
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Drie typerende opnamen van mevrouw Indira Gandi, premier van India, tijdens 'een perskonferentie te Brussel, vlak vóór het heqin van de Indias-Pakistaanse oorlog. De overwinning op Pa»
kistan ligt ongetwijfeld aan de hasis van de kiesoverwinning van haar partij, de Nieuwe Kongrespartij, in zestien Indiase deelstaten en in enkele {ederaal bestuurde staten. In de Westbengaalse
staat zal z>elfs waarschijnlijk de kommunistische meerderheid gebroken zijn. De Kongrespartij
behaalde gemiddeld 75 % der stemmen. Intussen maakte de achterhoede van het Indias leger
in Bangla Desh aanstalten om dit land te verlaten.

pokeren om en met makarios
(ARGOS) Na meer dan een lustrum van relatieve kalmte op
Cijprus kon de wereld gaan geloven dat de vanouds bekende beroering rond het eiland voorgoed uitgedeind was. Maar sinds een
paar weken zit het er daar in Nikosia (en belendende percelfen !)
weer bovenarms op. De heibel kwam. los toen de Griekse ambassadeur op 11 jebruari in de Cypriotische hoofdstad aan president
Makarios een gebelgde nota overhandigde. In dit dokument eiste
de Griekse regering (de junta van Athen'e) dat Makarios zonder
verwijl zi]n te Praag aangekochte wapens aan de Veiligheidstroepen van de UNO zou afgeven. Bovendien eisten de Griekse
kolonels dat president Makarios prompt een « regering van nationale eenheid » zou instellen. Tegelijk kwam ook de Gri'eksortodokse hiërarchie in beweging : in een kerkelijke « aanbeveling », door drie Cypriotisch Grieks-ortodokse bisschoppen ondertekend, etste de kerk het vertrek van Makarios als president. Met
de hand op kerkelijke voorschriften poneerd'en die bisschoppen
dat een dubbelfunktie van politiek en kerkelijk leider, door
Makarios al meer dan tien jaren uitgeoefend, niet langer toelaatbaar is. De aktie van de Cypriotische bisschoppen kreeg trouwens
de steun van Griekenlands aartsbisschop, een zekere I*eronumos.
De bevolking heeft onmiddellijk op de bisschoppelijke
inmenging gereageerd. In luidruchtige demonstraties heeft
het zijn trouw en aanhankelijkheid aan Makarios, de grote
« ethnarch » (volksleider) bevestigd. De politieke koorts bereikte een hoogtepunt toen bisschop Kuprianos, een van de
ondertekenaars van de aanbeveling, door een verontwaardigde menigte in zijn paleis te
Pahos werd opgesloten... Op
dit ogenblik weet niemand wat
morgen gaat gebeuren. Er gaan
al geruchten dat Makarios zou
overwegen om af te treden.
Mochten die geruchten bevestigd, dan zou een nieuwe burgeroorlog wel onontkoombaar
zijn. De Grieks-Cypriotische
bevolking (70 pet) begrijpt immers niet waarom haar bisschoppen pas nu bezwaren laten blijken tegen Makarios'
« dubbelfunktie » .. die al sinds
februari 1959 bestaat Achter
de gekombineerde aktie van
kerk en staat vermoeden vele
Cyprioten de hand van Papadopoulos. President Makarios
•weet best dat Griekenlands
premier hem niet aan zijn
boezem koestert en dat de kolonelsregering bijgevolg niets
onverlet laat om hem het aartsbisschoppelijk en presidentieel
leven zuur te maken. De vrees
van Makarios werd trouwens
door de gebeurtenissen waar
gemaakt : in oktober jl. werd
op Cyprus een brief verspreid
ondertekend door het pseudoniem « Dighenes ». Het gaat
hier om de haast legendarische
generaal Grivas die zijn sporen verdiende in een taai verzet tegen de Britten, maar na
de onafhankelijkheid tegen het
regiem van Makarios begon te

ageren. In tegenstelling tot
Makarios is Grivas onveranderlijk achter de Enosis (vereniging met Griekenland) blijven staan. Gezien de alles behalve
kameraadschappelijke,
verhouding die vandaag tussen
beide Cypriotische leiders bestaat, vermoeden velen dat generaal Grivas door de junta op
Cyprus werd afgestuurd om
Makarios tot een regering van
nationale eenheid te « bewegen ». Maar het antwoord van
Nicosia bleef een hard en onverbiddelijk « neen ». Dit geldt
zowel voor de eisen van de
junta als voor de aanbevelingen van de Grieks-ortodokse
hiërarchie. Het belooft daar
dus een keiharde strijd te worden tussen Makarios en zijn
belagers, waarbij zich een niet
onbelangrijke vaststelling opdringt : dit keer gaat 't immers
niet om de Grieks-Turkse tegenstellingen (waarvan we het
nu wel weten) maar de jongste spanning kan uitmonden in
een regelrecht gevecht van
Grieken tegen . Grieken.
Dit is beslist een nieuw element, tot dusver onbekend in
de roerige annalen van het eiland. Nooit heeft de Griekse
meerderheid met de Turkse
minderheid kunnen opschieten
Dat was al zo in de jaren van
de Turkse hegemonie. En toen
de Britten na WO I het eiland
van de Turken overnamen
(Turkije moest immers gestraft worden omdat het aan
de zijde van het verslagen
Duitsland had gevochten) bleven Griekse en Turkse Cyprioten elkaar bevechten. Zelfs na
febr. 1959, toen Cyprus onafhankelijk werd (omdat de
Grieken (met hun Enosis) en
de Turken (met hun verde-

ling) het weer niet eens kon- dend naar Chinese akrobaten
den worden, vielen onvermin- zat te kijken, heeft Nixon het
derd gewelddadige konfronta- embargo op hulp aan Griekenties te noteren. Nog in 1963 be- land afgeschaft omdat, zo heet
leefde de wereld een paar ang- het in de motivering « verstige ogenblikken toen Grieken sterking van de Russische vloot
en Turken elkaar met kanon- op de zuidelijke flank van de
nen en bazoeka's gingen besto- Nato ongewenst is ». Men kan
ken. Later werd de toestand hierin een nauwelijks verholen
door beide partijen (niet alleen etnisch maar ook religieus
van elkaar gescheiden) in een
sfeer van moede berusting
aanvaard. Ze werden hierbij
trouwens geholpen door een
stijgende levensstandaard en
• Volgens bepaalde geruchten
door de waakzame aanwezig- zouden Israël en Jordanië streheid van Uno-blauwhelmen.
ven naar een akkoord. Jordanië
Merkwaardig is wel dat de zou zijn uitspraken op Jeruzaterm Enosis vandaag kompleet lem prijsgeven (met uitzondeontbreekt. Na de onafhanke- ring van de Al Aksa-moskee)
lijkheid zette Makarios een in ruil voor het ontruimen door
domper op zijn groot-Griekse Israël van de westelijke Jorbestrevingen. Na de putsch daan-oever, die echter zou gevan de kolonels (in 1967) ver- demilitariseerd gebied worden.
dween het woord voorgoed uit
zijn, lyrisch, vokabularium. • Lon Nol, die Sjihaniek afzetVoor die nieuwe marsjrich- te, roept zich uit tot president
ting had de president overtui- van Cambodga. Sirik Matak
gende redenen. Vandaag voelt volgt hem op als premier.
hij blijkbaar weinig voor een 10.000 man Zuid-Vietnamese
aansluiting bij Griekenland... troepen vallen Cambodga binwaarbij Cyprus meer dan nen, om strijd te leveren tegen
waarschijnlijk
zijn
ekono- de Vietkong.
mische opvlucht niet zou kun• De door Maoïsten ontvoerde
nen handhaven. Cyprus is een Renault-personeelschef
Nogretwelvarend land geworden. Het te vrijgelaten. De politie
is lid van Uno en Commen- dekt het appartement waaronthij
wealth (wat interessante eks- werd gegijzeld.
portmogelijkheden biedt !).
• Bernadctte Devlin mag niet
Britse soldaten en leden van spreken
te Bordeaux, waar ze
de Uno troepenmacht maken een uiteenzetting
wou geven
er goede sier. Westeuropese over de Ulsterse krisis.
toeristen gaan met de dag liever rondpoedelen in het blau- • President Nixon ondertekent
we water dat kabbelend het de wet voor buitenlandse hulp
eiland omgeeft. Verder kan het (3,1 miljard ipv 4,2 miljard, na
regiem van Makarios wel niet de door het Amerikaans parleals demokratisch voorbeeld ment gestemde vermindering
gelden maar sindikaten en par- van 1,1 miljard). De president
tijen kunnen er onbedreigd op ondertekent ook een nieuwe
straat komen : EOKA (cen- wet ter bescherming van de
trum), Akel (links en Edma luchtvaart tegen kaperij en af(rechts). Het zijn verworven- persing.
heden die Athene (na de Eno• Te El Ferrol schiet de Spaansis !) niet onvoorwaardelijk
kan garanderen. En dan is daar se politie twee arbeiders neer
nog die stijfhoofdige Makarios tijdens een betoging van stascheepswerfarbeiders.
zelf die zich niet bepaald ge- kende
roepen acht om in dienstbaar- Het geschil gaat om het aanheid te dansen naar de pijpen dringen op spoed bij de uitwerking van een nieuwe kollektievan Papadopoulos .
Ten slotte kan Cyprus nog ve arbeidsovereenkomst.
altijd internationale schokken
• Het «Verenigde Rode Leger»
veroorzaken. In het niet zo- extreem-linkse Japanse druklang geleden bezoek van Spiro kingsgroep moordt « rebellen
Agnew aan Griekenland heb- in eigen rangen » uit. De poliben velen het sein tot hen- tie ontgraaft verscheidene lijnieuwde Grieks - Amerikaanse ken van « terechtgestelden »
samenwerking
willen
zien. w.o. dat van een man, aan
Achteraf werden die gissingen wiens executie zijn eigen
bevestigd : op 1 maart jl. ter- vrouw zou hebben deelgenowijl de wereld niets vermoe- men.

verwijzing naar Cyprus zien :
een uitnodiging aan neutraal
Cyprus om lid van de NoordAtlantische organisatie te worden. Wie die ontwikkeling kan
bespoedigen wordt te Washington op bourbon en kaviaar vergast. Ook als de gegadigde...
Papadopoulos heet.

deze week in de wereld
• Wegens geldgebrek en schulden trekt Mc Closhney zich uit
de voorverkiezingen voor de
presidentiële nominatie in de
USA terug. Deze tegenstrever
van Nixon zal nochtans « onrechtstreeks » aan de kiesstrijd
deelnemen « als simbolisch protest tegen de Vietnam-politiek
van de Nixon-regering »,
• De verdere Chinees-Amerikaanse kontakten zullen na
Nixons Pekingreis te Parijs op
ambassadeursvlak voortgaan.
• Kaïro besluit opnieuw met
de Bondsrepubliek diplomatieke betrekkingen aan te knopen,
zeven jaar na de spektakulaire
breuk naar aanleiding van de
Westduitse
herstelbetalingen
aan Israël.
• De Chinese afvaardiging in
de UNO is van oordeel dat
Hongkong en Macao Chinees
gebied zijn en dus niet kunnen
behandeld worden als « koloniën » ondanks het feit dat Engeland resp. Portugal er de
plak zwaaien.
• De CDU, een van de vier erkende partijen in Oost-Duitsland, die samen met de zgn.
Socialistische
Eenheidspartij
het land bestuurt, stemt in het
parlement tegen de abortuswet,
terwijl acht andere parlementsleden (vermoedelijk protestanten) zich onthouden. Het is de
eerste maal sinds het bestaan
van de DDR dat een parlementsafvaardiging tegen een
regeringsvoorstel stemt.
• Wegens meningsverschillen
over de te volgen taktiek en
naar aanleiding van een vlieg.
tuigkaperij valt het Volksfront
voor de Bevrijding van Palestina van Georges Habasj in twee
rivaliserende blokken uiteen.
• Opnieuw guerilleros (rebellen tegen de sjah) te Teheran
terechtgesteld.
De
jongste
maanden werden talrijke burgers van Iran aangehouden onder beschuldiging van « terrorisme ».
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laiwan:
welvarend en geduldig
(ARGOS)
Taiwan, van 1863 tot 1894 Chinees grondgebied
en
van 1894 tot 1945 in handen van de Japanners is vandaag het laatste « bastion » van de Chinese-nationalistische
regering. Op het
eiland (iets groter dan Nederland) leven behalve soldatien (meer
dan een half miljoen !) ook enorm veel ambtenaren
en rijke tussen '45 en '49 uit China gevluchte zakenlieden.
Generalissimus
Tsjang K'Ai Sjek heerst daar over 12 miljoen mensen : een miljoen « kontinentale
» Chinezen en 11 miljoen autochtonen.
Het
gedragspatroon van de « tijger » ligt nu wel voorgoed vast en kan,
ietwat « konfucianistisch
» als volgt worden samengevat
: toen
hij vijftien was, was zijn wil gericht op leren ; toen hij dertig
was stond zijn wil vast ; toen hij veertig was twijfelde hi] niet ;
toen hij vijftig was, was hij de lotsbeschikking
des hemels (wat
dit ook moge betekenen)
; toen hij zestig was, was zijn oor willig , tcfen hij zeventig was volgde hij wat zijn hart begeerde, zonder de juisfe maat te overschrijden
. in het oniJ er stoor baar besef
dat hij wel ooit het vasteland zou heroveren. Maar toen gebeurde
het onvoorzienbare
: op een mistige februarimorgen
vloog president Nixon naar Peking. En nu mag Tsjang zijn
ambitieuze
droom begraven. De generalissimus
zal zich erg gelukkig
mogen
achten als hij zijn politiek hachje, en de onafhankelijkheid
van
zijn land uit de brand kan redden.
Personenkultus

geheime clausule
Om over het een en het ander na te praten reisde Marshall Green, Amerikaans adjunktstaatssekretaris voor BZ
onlangs naar Taipeh. Eigenlijk
w a s het bezoek v a n Green niet
minder simbolisch geladen dan
Nixon's bezoek aan Peking.
Zijn onderhoud met Tsjang
K'Ai Sjek m a g alleszins een
diplomatieke noodzaak heten.
Te Taipeh wachtte men imm e r s ongeduldig op de Amerikaanse v e r z e k e r i n g , dat
Nixon's historisch bezoek de
tussen Taipeh en Washington
aangegane verbintenissen niet
overbodig zou maken Wat dit
betreft kon Marshall Green
« geruststellend » n a a r een passage uit het communiquee van
Sjangai verwijzen. Maar zweren dat volstrekt niets aan de
verhoudingen gewijzigd was,
dat kon de achtbare adjunktstaatssekretaris niet, hoe graag
hij dat ook had gedaan. Daarom adviseerde hij dat Amerika's Aziatische
bondgenoten
(Tokio, Seoel, Thailand, ZuidV i e t n a m enz.) n u m a a r zelf
h u n slotsommen uit de nieuwe
situatie moesten trekken. Met
die konklusies is Tokio alvast
begonnen. Premier Sato hoopt
nog altijd Mao te kunnen intimideren m e t het spookbeeld
van een Russisch-Japanse toenadering. Maar
te
Taipeh
(meer bescheiden qua omvang
en streefdoelen) liggen de verhoudingen
enigszins anders.
Voorzeker w a r e n de Chinese
nationalisten weinig in h u n
nopjes m e t de schokkende verklaring van Nixon dat de
Volksrepubliek en Taiwan twee
loten zijn aan eenzelfde stam.
Voor Tsjang en zijn a a n h a n g
w a s de presidentiële uitlating
b e s l i s t niet geruststellend.
Toch is het daar niet tot panische ontzetting gekomen. Wel
w a s er vrees en onzekerheid
o m t r e n t de onafhankelijkheid
v a n het eiland. Wat Taiwan
verontrust is het besef dat
Nixon en Tsjoe En Lai al geheime overeenkomsten over de
toekomst van Taiwan hebben
beklonken. Daarom zal h u n
aandacht
vooreerst
uitgaan
n a a r de getalsmatige aanwezigheid van de Amerikaanse
kontingenten. Eigenlijk heeft
Taipeh zich al neergelegd bij
het vooruitzicht van een langzame eskalatie. Maar het vert r e k van de G I's zal samengaan met heftige psychologische schokken voor het regiem v a n Tsjang K'Ai Sjek.

aanleiding tot binnenlandse
hervormingen
Misschien is het m a r k a n t s t e
gevolg van de AmerikaansChinese ontmoeting dat n u
weer werk gemaakt wordt van
hervormingen op binnenlands
vlak. Nu de droom van Tsjang,
ooit nog voet te zetten op kontinentale grond, aan diggelen
gevallen is gaat de aandacht
meer dan ooit naar de generalissimus en zijn entourage.
Overal groeit het besef dat de
autochtone bevolking
recht

heeft op meer inspraak in het
landsbeleid.
Journalisten schrijven zeer
genuanceerd (uiteraard !) over
de korruptie m de administratie Ook eisen ze het recht op
onbeschroomd
en onbeperkt
hun vrije mening te uiten. Heftig bewogenen willen al onmiddellijk in Tsjangs diktatoriale prerogatieven gaan snoeien Ondanks de felle bewogenheid van de « hervormers »
lijkt de regering niet erg ongerust. Bijna een halve eeuw
lang heeft de « tijger » alle
hervormingspogingen
o v e rleefd. Altijd heeft de generalissimus de weg uit het slop
gevonden : n u eens m e t J a panse hulp dan weer m e t steun
van de kommunisten zelf. u i t keer zal hij hard aanklampen
te Washington. Bij het overwegen van die mogelijkheid
gaat de diplomatieke koortskromme aldaar onheilspellend
stijgen !
Taiwan is een ver en vreemd
land. De informatie die overkomt kan niet altijd op haar
juistheid getoetst worden. Maar
dit staat vast : de assemblee
(die niet door verkiezingen
lian gewijzigd worden !) is van
bijna 3000 parlementairen (ja)
tot 1374 tandeloze grijsaards
geslonken. Alleen het provin-

speciale

op

Taiii^an

cieparlement dat rechtstreeks
door het volk wordt gekozen
verdient een demokratisch etiket. Het leger bestaat vandaag
voor 85 pet uit inlandse soldaten maar nog altijd worden
de officieren voor 90 pet uit
de « kontinentale » bevolkingsgroep gerekruteerd. M.a.w. de
rijke, reaktionaire kliek parachuteert zijn mannetjes op de
kommando-posten terwijl de
meerderheid het
leeuwedeel
van de militianen levert.

wiens brood men eet...
Toch trappelt men op Taiw a n niet van ongeduld om het
« verlichte » despotisme van
Tsjang te ruilen voor de volksdemokratische diktatuur v a n
Mao.
Het
revolutionari.sme
wordt immers afgezwakt door
een brede waaier van 'konkrete
overwegingen. Vooreerst verwacht de bevolking niet veel
van krijgshaftige opties. De
Taiwanen
gaan
door
voor
vreedzame en vredelievende
lieden. Verder hebben de agra-

machten

In alle berichten en k o m m e n t a r e n over de Noordierse krisis
wordt voortdurend gewag gemaakt van de zgn « Special Power
Act » (Speciale Machten Wet) w a a r m e e de Ulsterse konservatieve
regering de katolieke Noordierse bevolking en bevrijdingsnationalisten te lijf gaat. De internering van tal van Noordierse katolieken is trouwens het sein geweest tot de nog steeds voortdurende
t e r r e u r in Ulster, omdat de Noordierse katolieken deze internering
als een echte uitdaging aanvoelden Eerder dan de gemoederen
te bedaren hebben de rabiate unionisten (protestantse meerderheid, die Ulster bij het Verenigd Koninkrijk wenst te behouden)
olie op het vuur geworpen.
In afwachting dat de Britse regering zelf drastisch ingrijpt
(men schreef onlangs premier Heath een gedurfd ingrijpen
toe) is het interessant, na te gaan wat eigenlijk die « Special Power Act » is. Welnu na lezing der 14 artikelen van deze wet, is
het nog veel erger dan men dacht. Oordeelt u zelf maar •
1. De wet laat arrestaties toe zonder aanhoudingsbevel. 2. Naar
believen gelijk wie gevangen zetten zonder de gedetineerden bij
de justitie te melden. 3. Zonder mandaat huiszoekingen te verrichten, bij dag en nacht en desnoods met geweld. 4. De avondklok
instellen, bijeenkomsten verbieden (inbegrepen kermissen en
m a r k t e n ) evenals optochten. 5. Toelating tot bestraffing met de
zweep. 6. De juryrechtspraak weigeren. 7. Alle als getuige gedagvaarde personen aan te houden, hen te verplichten onder ede te getuigen en elke weigering tot antwoord of getuigenis als een wetsovertreding te beschouv.'en. 8. Het eigendomsrecht wordt niet erkend tijdens politie-operaties. 9. Ëlk kontakt met familieleden
aan gevangenen weigeren. 10. Een onderzoek verbieden bij de
dood van een gevangene. 11. Toelating iedere persoon aan te houden, verdacht van het « verspreiden van valse berichten », ook m
privé-gesprekken. 12. Alle publikaties en bladen verbieden. 13 Het
bezit van foto's, films of gramofoonplaten verbieden. 14. Overgaan tot arrestaties voor « daden die de orde in gevaar brengen »
zelfs wanneer deze daden niet voorzien in de uitzonderingswetgeving.
Deze wet is een schande voor de natie die er overigens terecht
prat op gaat de wieg van de Europese demokratie te zijn. Wanneer
met de art. 2, 6, 7, 9, 10 en 11 samenvoegt dan komt dit neer op
een wettelijke toelating tot moord op gevangenen. Deze wet is inderdaad de triomf van de totale willekeur. Is het te verwonderen
dat de Ulsterse katolieken hard terug slaan ?...

duizenden
scholieren trekken voorbij president
vijfde maal zijn kandidatuur
stelt.

rische hervormingen van de
vijftiger jaren en de induslrializatiegolf van de jaren zestig
de bevolking ekonomisch vetgemest Sinds 1962 ging het nationaal produkt jaarlijks met
tien procent stijgen en de
« welvaart » van de konsumptiemaatschappij
verstikt
de
hang naar risiko's en ideologische ijver. « Ubi bene, ibi
patria » lijkt wel het devies
van Tsjangs gesatureerde bevolking geworden. Zelfs de
burgemeester van Taipeh, ene
H e n r y Kao die daar met wisselende kansen een stuk oppositie vertegenwoordigt
verwacht niet bijster veel van het
Chinees - Amerikaans topoverleg. Die oppositie gaat er vanuit dat het alleszins de voorkeur verdient het bestaande
beleid van b i n n e n uit te reformeren dan het alternatief v a n
een kommunistische revolutie
inee tfe m'èkéri; Zdals'men zégt :
gesatureerde rebellen geraken
' h u n kJaywen kwijt. Maar nog
andere^f aktoren spelen hier beslissend mee : de helft van de
bevolking is minder dan zestien jaar oud en meer dan 50
pet van de « kontinentale »
bevolkingsgroep heeft het Chinese vasteland nooit van nabij
gezien. Zouden die lieden h u n
hachje wagen ter verovering
van een vasteland dat ze alleen
uit geschiedenisboeken kennen
. .terwijl ze zelf gezellig en
veilig m de grote kaas zitten ?
Zelfs de leiders van de « Beweging voor een onafhankelijk
Taiwan » (verblijven meestal
in Tokio en de VSA) geven
grif toe dat ze op het eiland
geen steun voor harde akties
vinden. En ook de onverbiddelijke repressie van de eerste jaren lijkt nu wel degelijk weggeëbd. Mensen die ter plaatse
een onderzoek instelden menen dat op dit ogenblik nog

Tsjang, die voor de

amper 100 politieke gevangenen opgeborgen zitten. De bevolking staat dus overftuigd
achter
ekonomische
optres.
Ekonomen leren dat Taiwans
eksport bijna de Volksrepublikeinse uitvoer evenaart. En
binnenlands word de ekonomie
van het eiland begunstigd dcKM"
Japanse investeringen
Zelfs
bij een stopzetten van J a p a n s
investeringspolitiek
(bv. om
Peking ter wille te zijn) zou
Taipeh dat verlies met Europese (Oost en West !) proberen
te kompenseren. Die ekonomische opvlucht blijkt dus
voorlopig een onbedreigde verworvenheid.

met eeuwen tellen
Ook militair is het eiland
niet
onHiiddel4ijk
bedreigd.
Zelfs zonder Amerikaanse h u l p
zou het woest van zich afbijten. In de straat van Formosa
is de ze,vende,ylpqt al lang niet
meer operatief En 'wié gelooft
nog dat Peking erg op een militaire konfrontatie met Taipeh is gesteld ? Hierdoor zou
de uitgebazuinde Chinees-Amerikaanse vriendschap
alvast
een gevaarlijke, misschien wel
fatale deuk krijgen. Uiteindelijk komt alles hierop neer d a t
de Chinezen, ook de kommunisten, gewoon zijn met
eeuwen te rekenen Zij zullen d e
bejaarde « tijger » rustig laten
sterven. Later (generaties of
decennia) kan nog altijd een
toenaderingsproces op gang komen waaruit ten slotte een
nieuwe hereniging van groot
en klein China resulteert. Ooit
heeft Confucius in zijn « gesprekken » gezegd dat slechts
die volkeren werkelijk groot
zijn die geleerd hebben t e
wachten .. ».

Nationalistisch
China (Formosa of Taiwan) houdt de traditie in
ere. Hier voeren knapen de dans der fazanlveren
uit op het binnenplein van de Talungtuntempel
te Taipeh. hoofdstad van Formosa. Deze plechtigheid had plaats naar aanleiding van de geboortedag van Kon Fut tse (Conficius), die door nationalistisch
Chma
elk jaar feestelijk wordt h>erdacht.
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ontstaan
Over het ontstaan van de informatiecentra in
Vlaanderen bestaat helemaal geen twijfel. Een internationale studievergadering van de Unesco in
München 1963 : de h. Willy Faché, een jong en
entoesiast pedagoog uit Gent, lanceert er een nieuwe idee : de jeugd heeft recht op informatie niet
alleen door een tijdschrift, maar ook mondeling.
En nu is die idee, na vele enquêtes en onderzoekingen bij de jeugd, literatuurstudie en talrijke
buitenlandse studiereizen, reeds enkele jaren konkreet uitgewerkt. In de vorm van het beslaan van
de vzw Nationaal Informatie- en Dokumentatiecentrum voor Jongeren, meestal kortweg InfoJeugd genoemd. « Vóór ik effektief van wal stak »,
zegt deze innemende jongeren-pedagoog in dit verband, « heb ik het Informatiecentrum ook nog
uitgetest op een Jaarbeurs te Gent. Die proef viel
zo positief uit, dat ik de sprong — met het financiële risiko erbij — durfde wagen ». De h. Faché,
die reeds een uitgebreide équipe medewerkers
rond zich heeft geschaard, plukt nu de zo snel gerijpte vrucht. In 1969 werd Info-Jeugd immers
door het ministerie van Nederlandse Kuituur erkend als nationale jeugddienst.
Vooral omdat uit een onderzoek gebleken was,
dat jongeren niet alleen om informaties over kulturele zaken vragen, richtte Faché te Gent genoemd Informatiecentrum voor de Jeugd op,
waar alle vragen terecht kunnen. Vóór de oprichting ervan nam hij kontakt op met alle instellingen die reeds op een of ander gebied informatie
verstrekken, o.m. PMS-centra, diensten voor beroepsoriëntering, sociale jeugdbeschermingskomitees, rijksdiensten voor arbeidsvoorziening, sociale diensten enz. Met deze diensten besprak hij de
samenwerking, die hem overal toegezegd werd en
nu reeds werkelijkheid geworden is. De jongeren
kimnen momenteel om het even welke vraag stellen aan het Informatiecentrum, dat over een uitgebreide dokumentatie beschikt, die door Faché
sinds 1963 bij elkaar werd gebracht.
Het is materieel een moeilijke start geweest
« Aangezien het informatiecentrum over geen financiële middelen beschikte om een bureau te huren, vroeg ik aan verscheidene kommerciële instellingen om hulp », zegt de stichter van de informatiecentra in het Vlaamse land. Zo kon hij een eenvoudig bureau installeren in de meubelafdeling
van een warenhuis te Gent. Dit bureau beschikte
van bij de aanvang over een telefoon, die nog
steeds een niet moeilijk te memoriseren- nummer
heeft : 25.24.23. Een maatschappelijk werker en
een stagiaire in het maatschappelijk werk plus
enkele vrijwilligers hielpen de stichter.

kultureel jeugdpaspoort
Wij verkrachten de waarheid niet als wij beweren, dat Faché behalve het Informatiecentrum een
nouveauté op zijn aktief geweten heeft, die met
een soort fanatieke taktiek van alsmaar doorzetten tot leven kwam. Door één persoon, die aanvankelijk gedurende meer dan twee jaar de hand
hield boven een staf belangloze medewerkers —
in afwachting van nationale hulp in de vorm van
financieel manna — werd gans een onderneming
uitgebouwd, die al direkt niet meer nieuw leek,
nl. de kreatie van het kultureel jeugdpaspoort. Andere personen immers hebben dit « paspoort »,
waardoor het voor jongeren van 15 tot 22 jaar
sinds september 1968 in Gent en talrijke steden
van België en Nederland mogelijk werd tegen
sterk gereduceerde prijzen toegang te krijgen tot
allerlei soort van kulturele manifestaties, trachten
te monopoliseren. Zij hebben zich onrechtmatig
het brevet van de h. Faché willen toeëigenen. Hij
legt er zelf de nadruk op, dat het kultureel jeugdpaspoort aan alle jongeren, dus zonder enig onder
scheid, wordt aangeboden, mits ze maar ouder
zijn dan 14 en jonger dan 23 jaar. Met een studentenkaart raap je wonderwat minder voordelen op.
Een feit dat de h. Faché, naar hij zegt, nadrukkelijk heeft nagestreefd. Op onze vraag waarom, beweert hij dat de studentenkaart de sociale ongelijkheid onder jongeren in stand helpt houden.
Daarom moest er dus een kaart, in casu het kultureel jeugdpaspoort, uitgevonden worden, die
aan elke jongen en elk meisje — zowel studerend
als werkend — dezelfde voordelen zou bieden.
Maar pedagoog Faché heeft met het verwezenlijken van deze laatste doelstelling veel last gehad.
Dat werkende jongeren dezelfde vermindering zou
gegeven worden als studenten konden vele direkties van kulturele instellingen slechts node aanvaarden. De promotor van Info-Jeugd week echter
niet : hij offerde een vakantie volledig op om door
persoonlijke kontakten zijn idee overal te bepleiten. Waar hij geen voldoening kreeg, ging hij zelfs
tot vijfmaal terug, tot hij dan uiteindelijk toch de
gelijkheid van studenten en werkende jongeren
verwezenlijkt kreeg.
Naar ons gevoel was dit een staaltje van kontestatie op de goede manier. « Waarom », zo vraagt
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hij zich af, « moet een jongen van 16 jaar, om financiële redenen of onvoldoende studie-motivatie
of wegens geringe intellektuele kapaciteiten meer
dan, zelfs dubbel zoveel betalen als een 16-jarige
jongen die uit een gezin komt met grotere kukure
Ie belangstelling, of die door zijn studie reeds dagelijks in kontakt komt met kulturele gebeurtenissen ? ». De h. Faché is dan ook trots op zijn KJ,
dat deze tergende sociale ongelijkheid uit de wereld hielp. Dat aan het gebruik van zo'n paspoort
leeftijdsgrenzen moesten gesteld worden, maakt
hii ons snel duidelijk : dit was een overeenkomst
met de kulturele instellingen.

informatieblad
Hij meende ook, dat niet alleen een sociale diskriminatie op het gebied van de toegangsprijzen
maar ook op een ander gebied diende bestreden.
Omdat jongeren uit een kutureel gericht gezin of
jongeren uit het middelbaar onderwijs — hij onderstreept dit graag — meer kulturele informal ies
en impulsen ontvangen dan andere jongeren ontstaat er een ongelijkheid, die hij ongedaan heeft
willen maken door te starten met de uitgave van
een twee- a driemaandelijks informatieblad « InfoJeugd », dat samen met het paspoort aan de Infoleden wordt toegestuurd. In dit informatiehlad
worden systematische overzichten gegeven van de
talrijke bestaande verenigingen en inrichtinsen op
ieder gebied (bv hobbyklubs, inrichtingen voor
onderwijs per briefwisseling, PMS-centra, di ^nsten voor toerisme, enz,). Bovendien worden praktische inlichtingen en tips verstrekt i.v.m. alle levenssituaties van jeugdigen (bv vei-vroegde legerdienst, jeugdwerkloosheid, vakantiejobs, sporibeoefening enz.), alsook overzichtelijke inlichtingen
over belangrijke tijdschriften. Tot slot word' een
oriëntatie gegeven in de tarijke vormen van vrijetijdsbesteding en beroepen met toekomstmogelijkheden. In de Gentse agglomeratie publiceeri het
Informatiecentrum — en het hoopt dit in de toekomst ook elders te kunnen doen — als aanvulling
op het geïllustreerd tijdschrift wekelijks een
« Wegwijzer voor de jeugd ». Hierin worden gegevens verstrekt over kulturele en sportieve manifestaties te Gent.
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medewerkers
Vooral omdat het bij het Informatiecentrum
steeds een vuistregel is geweest, dat de verscheidene levensbeschouwelijke en politieke oveituigingen van de leden zouden geëerbiedigd worden,
moet dit centrum een beroep doen op deskundige
medewerkers. Nu hebben alle leden van de leidende groep een vorming op universitair vak ger oten.
In het Gents Informatiecentrum zelf is steeds een
maatschappelijk werkster aanwezig. Daarenboven
is er een maatschappelijk werkster part time aan
verbonden, terwijl stagiaires in het maatschappelijk werk samen met een gedetacheerde leerkrc-cht
de « ploeg van het thuisfront » vervolledigen Onder de vrijwilligers treft men er 's avonds ook geregeld een psycholoog aan. Verder zijn een aantal
stafleden buiten het Informatiecentrum werkzaam. Indien nodig, kan op al deze personen —
een pedagoog, een jurist, een gynekoloog, een psychiater, een huisarts enz. — een beroep worden
gedaan voor het verstrekken van inlichtingen of
daadwerkelijke hulp. Er werken daarenboven nog
een 120-tal deskundigen op diverse gebieden mee,
door het gratis ter beschikking stellen van dokumentatie, het schrijven van artikels voor het In
formatieblad en het beantwoorden van moeiijke
problemen, gesteld aan het Informatiecentrum.
Er is een drugteam, er zijn specialisten die de onthaaldienst bijstaan door de onthaal-procedure op
te stellen, er zijn specialisten om de etalage van
het Informatiecentrum in ^e richten, en er zijn
tenslotte ook vrijwilligers die zich inlaten met het
werk dat de verzending van tijdschriften e.d. met
zich brengt. Alles samen een indrukwekkende lijst
van medewerkers, en dit niet alleen op papier.
Om de leden zoveel mogelijk tegemoet te komen,
werden de openingsuren van het Centrum bepaald
tussen 13 en 21 u. van iedere werkdag ( op zaterdag tussen 13 en 18u.). Niettemin kan dag en nacht
telefonisch kontakt gezocht worden met het Informatiecentrum, aangezien de via de automatische telefoon gestelde vragen dag en nacht kunnen
opgenomen worden op een magnetofoonband.

soorten informatiecentra
Als wij het totnogtoe enkel gehad hebben over
het Nationaal Centrum voor de Jeugd, dan is het
omdat de betekenis van de h. Faché voor de informatiecentra in het Vlaamse land zowat kan vergeleken worden met deze van Baden Powell voor de
scoutsverenigingen. Het is uiteraard geen toeval,
dat het ministerie van Nederlandse Kultuuf vorig
jaar de werking van Info-Jeugd met 1.250.000 fr.
subsidies heeft gesteund. (De stad Gent gaf een
subsidie van 4.000 fr., terwijl de provincie OostVlaanderen geen enkele jeugddienst — wel jeugd-

bewegingen — financieel bijstaat en dus geen
frank subsidie verstrekte). Info-Jeugd heeft intussen ook reeds een aantal kinderen op de wereld
gezet : onafhankelijke centra in Brugge, Kortrijk
en Knokke plus ingebouwde informatiediensten in
enkele jeugdtehuizen.
Het kon dan ook niet anders, of gelijkaardige
en nieuwsoorlige informatiecentra zouden volwaardige epigonen of tegenhangers trachten te
worden van het Nationaal Informatiecentrum. Zo
werd — weer eens te Gent — aan de advies verstrekkende bureaus een zo oorspronkelijk als nuttig pigment toegevoegd. Het nieuwe initiatief (van
het Service Instituut voor Jongerenwerk) richt
zich niet meer tot individuen maar tot om het
even welke groep jongeren, terwijl het verder deze
groepen door middel van een beroepskracht begeleidt. Dit betekent, dat in elke Vlaamse provincie
een z.g. veldkonsulent met de opdracht werd belast, de bij het Service Instituut aangesloten groepen te begeleiden en te stimuleren. Hier is de informatie dus duidelijk de basis voor vormingswerk, waaraan vele groepen jong-volwassenen de
voorkeur beginnen geven boven jaarprogramma's
die door hun leiding van bovenuit worden opgelegd. Praktisch wordt door het Instituut een «service-map» uitgegeven, die echt bruikbaar is door
de groep en daarenboven kan aangevuld of vernieuwd worden. Zo wordt een jeugdklub, een
jeugdraad of om het even welk socio-kultureel
vormingswerk voor jong-volwessenen niet alleen
gespreksstof aan de hand gedaan, maar tevens dokumentatie over de inhoud van tal van tijdschriften. Er wordt didaktisch materiaal zoals bandmontages over verdovende middelen of ons leefmilieu
ter beschikking gesteld, terwijl een impresariaat
bereid is voor de groep die op het Instituut een
beroep doet geschikte sprekers aan te duiden, passende films te selekteren enz.

internationaal
Nog een recente kombinatie van informatieceiv
trum en impresariaat vindt men terug in het Internationaal Jeugd Informatie Centrum (lYIC) dat
momenteel aan een echt zéér steile opgang in Gent
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Een wijdsc waaier van administratieve diensten
*^" bureaus, van nieuwe verenigingen, centra en
t^iensten, die op nationaal vlak steeds meer ccn
P™*^^^ ^^" decentralisering aan het doormaken
^^'"' ^^^^^ '^^ jongste jaren geleid tot zulke sterke
versnippering van informadte dat meestal doorheen de bomen nog moeilijk het bos te vinden is.
Bovendien wordt momenteel — door de versnel^^^g ^^" ^^ helse vaart der kommunikaticmedia
— ' ''^'''^" gekonfronteerd met een aantal door
hem vroeger ongekende internationale instituten,
dat het nu ook een hele geheugentoer geworden
is, zich de naam van de bomen in dit bos te herinneren. Maar de vrij pluralistisch denkende jeugd
wil nu eenmaal dat zoveel mogelijk informatieve
bronnen naar haar doorgestroomd raken. Zij wil
immers tussen al deze bronnen zelf een keuze
kunnen maken. Uit deze nood zijn nu de jongste
jaren de informatiecentra voor de jeugd Ontstaan, die ons weldra dreigen te overspoelen.
Vooral de voorbije drie jaar zijn zij als degelijk
kruid uit de grond beginnen rijzen, ook al kan
men zonder veel speurzin reeds hier en daar het
onkruid aanwijzn.
Op zich zelf beantwoorden de informatiecentra
aan een reële nood. De inlichtingen die wij allen
— niét alleen de jeugd dus — trachten in te winnen, liggen verkruimeld en brengen dan pok een
boel djdvcrlies met zich, zo zij niet in één hand
gecentraliseerd zijn. Precies dat centraliseren (en
doorgeven) van inlichtingen gebeurt door informatie- en dokumentatiecentra. Al of niet door
een ministerie erkend en dus gesubsidieerde centra
voor jongeren, die met problemen als oriëntering,
vrijetijdsbesteding, legerdienst, beroep of strjkt
persoonlijke moeilijkheden te kampen hebben,
maar ook reeds voor bejaarden, die zich willen
laten opnemen in een klub voor ouden van dagen, in een home e.d.

toe is. Van zichzelf zegt het lYIC : « we zijn geen
reisbureau, geen onderneming. lYIC staat voor
informatie over binnenland en buitenland, in de
breedste betekenis van het woord. lYIC staat voor
raad, begeleiding, voor hoe je het moet doen en
tot wie je je moet wenden. Het opzet van lYIC is
vooral, zowel studerende als arbeidende jongeren
op de hoogte te houden van alle (goedkope en de-"
gelijke) mogelijkheden die het buitenland biedt.
Het Centrum, dat gedreven wordt door Emiel
Blommaert, die aan diverse buitenlandse taaiinstituten studeerde, geeft een maandblad uit dat soms
op 80.000 eksemplaren de wereld wordt ingestuurd.
Het stelt gratis een zogenaamd « kultureel paspoort » ter beschikking. Dit paspoort, uitgegeven
door de Raad van Europa, kan in de praktijk echter door praktisch geen jongere gebruikt worden.
(Alhoewel het — in strikt bepaalde en beperkte
gevallen — teoretisch in 20 landen geldig is).
Centra die praktisch uitsluitend informatief
werken, zijn : Jeugd-Info Brussel ; Stedelijk Inforinatiecentrum voor Jongeren te Brussel ; Info-C
(informatiecentrum over en aktiecentrum voor
ontwikkelingshulp) te Borgerhout; Infodienst van
Elcker-Ik Centrum te Antwerpen ; Informatie
voor Jongeren in de YWCA, Antwerpen ; Infodienst van het Jeugdcentrum « De Waag », Antwerpen ; Info-Jeugd, Boom ; Dienst Info-Jeugd in
het Jeugdcentrum « Biesakker », Balen ; InfoJeugd, Sint-Niklaas. Behalve de informatiecentra
in Brugge, Knokke en Kortrijk, zijn er verder nog
informatiediensten in jeugdtehuizen te Lokeren,
Oostende en De Panne. Het ligt in de bedoeling
van het Nationaal Informatiecentrum, in de toekomst nog meer provinciale centra dan thans
reeds bestaan op te richten. Deze centra zouden
dan niet alleen kunnen profiteren van de ervaring
opgedaan door het « moederhuis », maar hier zou
ook het kaderpersoneel kunnen opgeleid worden.
Uiteraard zou de provinciale centra ook informatie ter beschikking gesteld worden door het Centrum waar de hoofdzetel gevestigd is.

erkenning en subsidiëring
Wellicht heeft de lezer zich i.v.m. deze toch wel
vernieuwde vormen van jeugddiensten de vraag
gesteld, aan welke kriteria een informatiecentrum
nu dient te voldoen om door het ministerie te kunnen erkend en bijgevolg gesubsidieerd worden.
Over deze kwestie zal in de onmiddellijke toekomst nog wel menig woordje valen, zodat wij ons
pprsoonlijk houden aan de kriteria waaraan het
Nationaal Informatie- en Dokumentatiecentrum
voor Jongeren volgens zijn statuten meent te moeten voldoen. Dit betekent, dat een informatiecentrum geen « diensten » zal mogen verlenen met
kommerciële bedoelingen, dat — de regels van het
pluralisme inachtnemend — het Centrum voor alle jongeren openstaat, dat de vereniging een autonome vzw moet zijn en dat het verstrekken van
informatie of advies door geschoolde personen gebeurt. Momenteel moet bovendien hulp verleend
of informatie verstrekt worden betreffende om
het even welk onderwerp. Specialisatie op een of
ander gebied, bv. ontwikkelingshulp, jeugdtoerisme of studieadvies, zou dus vooralsnog niet tot
subsidiëring kunnen leiden.
Algemeen is de visie van het ministerie van Nederlands Kuituur op de informatiecentra en hun
werking als volgt : « Deze koepelorganisatie moet
opdrachten vervullen die eigenlijk door de administratie (Nationale Dienst voor de Jeugd) zouden
moeten opgeknapt worden. Dit gebeurt niet omdat de administratie over geen of te weinig personeel beschikt, omdat dit soort opdrachten beter
niet met administratieve en bureaukratische
rompslompt omgeven wordt en tenslotte omdat
het veel goedkoper is op een vzw beroep te doen».
suggestie
De wens van het Nationaal Informatiecentrum
is, dat het Rijk de erkende jeugddiensten met een
nationale taak zou subsidiëren. In deze zin zou het
ministerie een budget toekennen aan het Nationaal
Centrum, voor zijn aktiviteiten op nationaal en
internationaal vlak. Een deel van het nationaal
budget zou van dit jaar af moeten kunnen ter beschikking gesteld worden van de regionale centra,
ter betaling van 50 è 60 % van het salaris van één
vrijgestelde per provincie. Het overige zou dan
moeten betaald worden door stad en/of provincie.
Al de regionale centra worden autonoom gezien,
waarbij zij op juridisch, financieel en ander vlak
met de nationale leiding zouden samenwerken.
Tot slot wordt vooropgesteld, dat een « koördinatieraad » zou opgericht worden. Info-Jeugd zelf
zegt in dit verband nog : « Teneinde de koördinatie van de akties en de samenwerking tussen de
verschillende centra te bevorderen, werd besloten
dat de verschillende centra geregeld werkvergaderingen zouden beleggen. Aan het Nationaal Informatie- en Dokumentatiecentrum voor Jongeren
wordt opgedragen, het sekretariaat van deze werkvergaderingen waar te nemen ».
p.p.
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maatschappij

oude stad
Een oude stad is een gebroken puzzel van kronkelende straten en
nauwe steegjes, en als er een blinde m u u r huizenrijen bruusk afsluit, dan noemen de mensen dat poëtisch en welhaast filosofisch :
« zonder eind ». Boven de straten schuiven rechthoeken van v^^olken en regenluchten, die zich in de eeuwige plassen langs de kasseitrottoirs weerspiegelen. Ook heb je de huizen, zo oud soms dat
de tijd er zichzelf vergat. Alle eeuwen reiken elkaar de hand en
je bekijkt met schroom de bouwdata boven de blauwstenen deuromlijstingen. J e hebt ook de woonsten langs de rivier, en tussen
steeii en water staan bomen in de rij. Het bladerdek wordt elk
jaar onmerkbaar dunner, het water iets zwarter. In die vergeten
oude wijken komen de toeristen nooit... die blijven liefst rondhangen in het centrum, voor ons, Gentenaren, heet dat de «Kuip».
Zij blijven één dag. bekijken koel-geinteresseerd de statige torens, de heren- en gildeverblijven, hollen dan het middeleeuwse
slot m. om daar bij een guillotine of een vergeetput heerlijk te
griezelen. Na een leerrijke namiddag rijden ze per luxebus n a a r
Brussel, waar je de hotels hebt die eigenlijk bij ons moesten staan.
Zo blijft de echte oude stad voor die eendagsbezoekers een onbekend, abstrakt begrip. De zon op stoffige ruiten, de stilte binnen
de muren van het barokke begijnhof, de tukkende poes voor de
poort van de kapel die sedert de Franse revolutie gesloten bleef...
zoveel impressies die alleen de buurtbewoners — erfgenamen v a n
het verleden — als kompensatie voor het zakelijke, nuchtere heden ervaren. Soms vervullen oude voorwerpen een zakelijke rol
in ons modern bestaan Onze gestroomlijnde, nette woonkamers
verwerven een zeker cachet, een zekere persoonlijke toets, dank
zij de oude stenen kruik van groottante afgebedeld, dank zij het
portret van een achttiende-eeuwse onbekende, bij de keiharde
zakenman-antikwaar voor veel geld gekocht. Sommigen tellen
inderdaad een fortuin neer om relieken uit het verleden te bezitten, als wezens die zichzelf verloren in het geplastifieerde heden
en een ziel zoeken in het rustige tin, het glimmende koper, het
harde hout van eens.. Het verleden ontmoeten we bewuster in de
vele musea van onze stad J e kan schilderijen bekijken, alle inspiratieloos m een onpersoonlijk negentiende-eeuws kultuurpaleis
opgehangen. Wat we ééns aan folklore hadden, staat versteend
en verstard in nette tafereeltjes opgesteld, gastvrij opgenomen
tussen de muren van een prachtig middeleeuws gasthuis. Bij ons
heb je geen typische klederdrachten meer, de volksdansen zijn
eruit geswingd, en de leuke volksliedjes klinken sporadisch nog
op zaterdagavond in een link buurtcafé.
De kostbaarheden van toen — juwelen, wapens, klederen zelfs —
liggen netjes onder glas, in dat statige abdijgebouw. De volwassenen komen er haast nooit . hun kuituur beperkt zich tot het beschouwen van blikjes en kledingstukken-in-de-grabbelmand van
de warenhuizen. Soms moeten ze dan toch naar het museum, omdat zoon of dochter op school een bezoekopdracht kreeg. Dan loopt
de hele familie onwenig en ongaarne in de lange gangen en grote
zalen : er is zoveel ineens te zien, en ze beseffen ineens dat tijd
lang geleden meer dan geldwaarde had.
. ,
De drempelvrees van de gewone luitjes voor het museum lijkt een
gevestigde, m e t te veranderen waarheid voor onze stadsmagistratuur. Ze moet het museum als een naodzakeli.ik kwaad, een nutteloos iets beschouwen. Hoe moet je 't anders verklaren ? We hebben een schatkamer aan oude meubels, en de poorten van dit museum blijven al zeventien jaren potdicht. Waar je vroeger Lodewijk XVIII en de familie D'Haene-Steenhuyze ontmoette, kunnen
nu de kapitaalkrachtigen antiek kopen. Het belfort is al meer dan
een jaar niet te bekijken, en je kan de Sint-Baafsabdij niet m e e r
binnen. Vreemd is het allemaal.

huguette d.b.

Angela Davis, 27, oudstudente
van de Sorbonne, oudleerling van
Herbert Marcuse, hoogleraar filosofie aan de universiteit van Los
Angeles, kwam weer in de belangstelling, nu haar proces op volle
gang is. Zoals we weten werd Angela vastgezet op beschuldiging
van
medeplichtigheid
bij
de
moord op een blanke rechter. Aangezien ze met voorbedachte rade
wapens had geleverd aan collega'smilitanten, die enkele van hun
broeders gewapenderhand willen
verlossen tijdens een rechtszitting.
Angela Davis, militante van de
Black Powerbeweging, is ondertussen zowat het simbool van de
revolutie geworden m Amerika.
Volgens Miss Davis, vergeten de
Amerikanen dat zij dit land «door
een revolutie» verlost hebben van
de Engelse overheersing Zij weigeren in te zien, dat wij de revolutie doorduwen. die zij begonnen
z!jn. Een revolutie die de vrijheid
beoogt, ook de vrijheid van het
zwarte ras ; de blanken trekken
de vrijheidsgedachte echter niet
zo vér door.
De diskriminatie van de zwarte
minderheid is veel intenser dan
deze van andere minderheden in
Amerika Een eerste reden ligt zeker in onze huidskleur, zegt Angela, daar houden ze blijkbaar
niet van. Ten tweede hebben de
zwarten gereageerd tegen het feit
dat ze gebruikt worden als een
reserve van goedkope arbeidskrachten in het kapitalistisch sisteem. Een derde reden ligt in het
feit dat we steeds ons hoofd stijfhielden en front vormden.
De doorgaans kleine misdrijven
moet men volgens Miss Davis interpreteren als een afreageren van
frustraties, onder dewelke de onderdrukte nikkers al zo lang gebukt gaan. Een kmd dat onrechtvaardig gestraft of achteruitge-

steld wordt door zijn leerkracht,
zal zich op de een of andere manier trachten te wreken. Hij zal
bevoorbeeld recht doen vieren
door iets weg te nemen van de onrechtvaardige leraar. Het is een
normale menselijke reaktie. De
overheid echter wil doen uitschijnen dat de zwarten kleine boeven
zijn. Zoals druggebruikers, ook bij
ons, als misdadige elementen werden afgeschilderd in het begin Dit
is doorgaans een goede taktiek om
de publieke opinie tegen drugs te
keren, zodat ze de handen vrij
krijgen om repressief op te treden.
Zo ook trachten sommige rechtskringen de leidinggevende figuren
in deze zwarte minderheid zware
straffen op te dringen om hun volgelingen te intimideren. Vooral in
de gevangenissen heerst er een
echte rassendiskriminatie. Ex-gevangenen worden dan ook de hevigste voorvechters in de Black
Powerbeweging, zegt Angela Da

angela
davis
vis Ze hebben te veel meegemaakt
om zich nog te laten intimideren
door de hypocriete blanke overheid. Dat wordt ook wel eens gezegd door de Vlaming te Brussel :
men moet eens een tijdje in Brus-

De lente staat voor de deur en deeit kro-kussen uit...

sel gaan wonen, om te weten wat
diskriminatie betekent. Of nog :
in Brussel wordt men automatisch
flamingant.
Angela Davis voelt zich geruggesteund door de grote solidariteit
onder de zwarten. De overheid
weet dat die eendracht ons sterkste wapen is, daarom tracht ze verwarring te zaaien in ons midden
om die eensgezindheid te breken.
De fascistische minderheid heeft
schrik van onze groeiende macht,
't Is toch typisch, zegt Miss Davis,
hoe ze in alle talen zwijgen over
de « broers van Soledad » ? Omdat
ze een schandaal vrezen, als de
mensonterende toestanden in de
vele gevangenissen zouden blootgelegd worden.

Angela haalt steeds het voorbeeld van de Broers van Soledad,
om het repressieve van het bewind te schetsen. Tijdens gevangenisrellen — die hun oorsprong
vonden in het diskriminerende optreden van de blanke bewakers —
werden « toevallig » de drie meest
revolutionaire elementen doodgeschoten door die bewakers. Achteraf werden dan nog eens drie
zwarten verantwoordelijk gesteld
voor de « muiterij ». Op die manier konden ze weer drie pohtiekaktieve zwarten langer m de gevangenis houden en ze dus bu:ten
gevecht stellen. Telkens als ii? geintervjoed werd, zegt Miss Davis, heb ik dit schandaal vermeid,
m a a r het werd steeds uit het artikel geknipt (m de USA), wat e r
op wijst dat ze het gevangenisschandaal in dit land zoveel mogelijk m de doofpot willen steken.
Angela Davis. een mooi besneden gezichtje onder een bolle
haardos van honderden kleme
krulletjes, is zowat de J e a n n e
d'Arc van Noord-Amerika geworden. Ze heeft miljoenen mensen
achter zich, over de hele wereld.
Het spreekt dan ook vanzelf dat
de overheid verveeld zit met Miss
Davis. Men kan een Angela Davis
niet onopgemerkt naar de dodencel of de gaskamer brengen Het
zou niet alleen in Amerika. Tiaar
in heel de westerse wereld een gewelddadig protest uitlokken Zelf
de ambassadeur in België zou zijn
schuilkelder in gebruik k u n n e n
nemen Onder druk van de publieke opinie, mag men zich dus aan
een gematigd vonnis verwachten.
In de Verenigde Staten heeft men
evenwel andere middelen om een
« staatsgevaarlijk » individu uit te
-.chakelen \

kris c.
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zeventiger jaren, de Boon wiens
beruchte schrijfwoede reeds een
decennium voorbij is. Eén ander
aangevoerd bezwaar tegen Boons
Pieter Daens ligt in de inderdaad
wat te eenzijdige instelling van
de auteur : tamelijk oppervlakkig
over het Daensisme als «doctrine»,
het minimaliseren van 't Vlaamsnationalistisch pigment in het
Daensisme, onverholen sympathie
voor de Aalsterse socialisten, onbeantwoord blijven van vragen omtrent sommige beschuldigingen
aan het adres van de gebroeders
Daens, minimaliseren van de
waarde van bv. een Planquaert,
enz.
een eerste brief over het boek

il 6 0
en

twei brieven
over zijn
r daens

Op 15 maart werd Louis-Paul Boon 60 jaar. Boon, over wie Hugo Claus
eens schreef dat hij de witte raaf in de volière der Vlaamse literatuur
was, is vandaag een erg hekend en geprezen man. En toch, het moge
tegenstrijdig klinken, Boon is nog steeds een onderschat auteur. Dit heeft
een dubbele oorzaak : ten eerste verschijnt Boon op het kleine scherm
en in talloze interviews niet als de explosieve, sociaal geëngageerde auteur, maar als het welgestelde Boontje, als de grapjas. Niemand herkent
en erkent in hem nog de bittere kroniekschrijver van de zelfkant der
maatschappij. De tweede oorzaak ligt in de tijd : de vrijwel ononderbroken periode van 20 jaar scheppingsdrift werd reeds haast tien jaar geleden afgesloten. Het lijdt geen twijfel dat Boons faam haast weergaloos
zou worden indien hij vandaag een hoek mocht publiceren dat tenminste
het equivalent is van « De Kapellekenshaan » - « Zomer te Ter-Muren ».
Louis-Paul Boon is geboren te
Aalst op 15 maart 1912 en woont
sinds 1956 in Erembodegem, randgemeente van Aalst.
Veertien jaar oud verlaat LouisPaul Boon de (lagere) school en
ren, hout- en marmerschilderen en
volgt een paar lessen kunstschilde.
tekenen aan de Academie te Aalst.
Van 1928 tot 1939 werkt hij achtereenvolgens als autoschilder te
Brussel en als schilder in een brouwerij te Aalst. Intussen leest en
schrijft hij (1939, zijn eerste roman ; het boek werd echter nooit
gepubliceerd, het manuscript werd
vernietigd).
In 1939 verblijft hij als gemobiliseerde aan het Albertkanaal en
als hij in 1940 te Aalst terugkeert,
heeft hij vier maanden krijgsgevangenschap achter de rug. Nu
schildert en schrijft hij (De Voorstad groeit. Abel Gholaerts) en is
intussen ook gevelschilder. In 1944
richt hij een uitleenbibliotheek op
(Uitleenbibliotheek) die echter
niet het verhoopte keerpunt
brengt in de moeilijke financiële
toestand van het gezin Boon. Terwijl Boon schrijft, zorgt zijn
vrouw voor het gezin door een
winkel uit te baten (tot 1940 en
opnieuw van 1945 af).
Boon staat tijdens de oorlog indirect in het verzet. Later zal hij
niet nalaten zowel dit verzet als
de collaboratie op de korrel te nemen. In 1946 schrijft hij : ...ze verwachtten van mij dat ik op heksenjacht zou gaan, Ernest Claes,
Streuvels, enz. Ik moest die kraken. Ik zei dat het geen zin had
van na de bevrijding op heksenjacht te gaan en al die mensen
dood te doen. Wat voor zin had
het te vertellen dat Walschap bij
een Duitse officier had gestaan of
dat er van «De Vlasschaard » een
Duitse film was gemaakt ? Maar
ja, ze vonden dat niet goed, ze
moesten slachtoffers hebben, mensen aan de galg brengen ».
Van de bevrijding af tot in 1947
is Boon redacteur bij het kommunistisch dagblad « De Rode Vaan ».
Nadien is hij gedurende een jaar
redactiechef van « Front ». Van
1948 af tot 1958 tracht hij een zelfstandig schrijversbestaan op te
bouwen. In die periode schrijft
hij o.a. De Kapellekensbaan, Zomer te Ter-Muren.

Van af zijn aanstelling tot redacteur van « Vooruit » (1954) begint voor Boon een materieel stabiel leven.
Een week geleden (9 maart 1972)
was hij een laatste maal voor zijn
dagtaak op « Vooruit ».
Op 31 januari jl. werd zijn kandidatuur voor de Nobelprijs ingezonden. Ongeveer alle letterkundige maatschappijen en verenigingen staan achter die kandidatuur.
Behalve de Koninklijke Vlaamse
Academie, die Walschap heeft
vooropgezet.

het boek (°)
Het drama van de Daensen en
de Daenspartij is voldoende bekend : priester Adolf Daens en zijn
broer Pieter, uitgever-journalist,
waren de leiders van een groepje
christen-democratische figuren dis
te groot waren voor hun stadje en
voor hun tijd. De gebroeders
Daens (en ook de minder genoemde Planquaert !) werden de verpersoonlijking van een politieke
beweging die groots was, maar de
gevangene was van haar dualiteit,
nl. tegen de wil in van een absurd
anachronistische en reactionaire
katholieke partij de ellende van
de arbeidersmassa ongedaan maken en tegelijk het opkomend socialisme de wind uit de zeilen nemen. In die ongelijke strijd bezat
vooral priester Adolf Daens het
charisma van de politieke voorman. Dat zijn naam en zijn invloed niet algemeen werd, is minder aan het ongelijke van de politieke strijd te wijten dan wel aan
de ongelukkige omstandigheden
die culmineren in de katholieken
Woeste, de Bethune en Moyersoen
en de Genste bisschop Stillemans
Bij de appreciatie van dit
« Daensboek » van Boon, zijn heel
wat misverstanden ontstaan. Het
grootste ligt in de verwachtingen
die men koesterde : in het jaar
waarin Boon kandidaat-nobelprijswinnaar zou worden verwachten
velen zich aan een soort superlatief van De Kapellekensbaan. Dit
moest velen overtuigen, anderen
zochten er de bevestiging van
Boon in. Die reflex was begrijpelijk, maar steunt op een zeer
zwakke kennis van de Boon der

Persoonlijk vmd ik het een mislukking. Het IS niet veel meer dan
een verzameling feiten, feitjes en
annekdoten. Een echt geschiedkundig werk kan men het met
noemen, en ook van uit literair
standpunt is het m.i. een flop. Honderden mensen in Vlaanderen
kunnen dat beter.
Om mij tot enkele van mijn bezwaren te beperken :
— Het is een ernstige structuurfout dat Pieter Daens blijkbaar alles afweet van wat er in de socialistische rangen gebeurt, maar
zijn eigen partij voortdurend bijna vergeet en er in elk geval veel
minder over zegt. Wie het verhaal
in de mond van Pieter Daens legt,
moet in staat zijn daar de consequenties uit te trekken.
— Het boek gaat voorbij aan
het grootste drama in het leven
van de meeste Daensisten : de keuze tussen hun politieke en sociale
overtuiging en hun godsdienstige
overtuiging, een valse keuze, inderdaad, maar gezien de actie van
paus en bisschoppen en pastoors
en noem maar op, een drama.
Boontje heeft daar blijkbaar niets
van begrepen.
— Boon is geen vakhistoricus en
zijn boek heeft op dit gebied dan
ook geen enkel formaat. Het is
een verzameling anekdoten. Voor
een boek van 660 blz, dat 600 fr.
kost, is dat toch een beetje mager.
— Literair is het boek een flop.
Er zit geen vaart in de taal en er
zit geen vuur in de stijl. Het is
niet waar dat Boon hier nogmaals
getuigenis aflegt van zijn sociale
overtuiging. Van die sociale overtuiging is in de stijl van het boek
niets terug te vinden.
— Psychologisch is het boek een
absolute zero. Na 660 bladzijden
weten wij nog altijd niets af van
het karakter van de figuren die
er in optreden.
Wat ik dan wel gewild had ?
Een sociale roman, met historische
feiten als decor en eigen scheppingen om de geest te herscheppen
waarin de mensen van toen de
strijd hebben gevoerd.
Een duidelijke vraag : denkt u
dat Boon nog een roman kan
schrijven ? Ik persoonlijk denk
dat hij daartoe niet meer in staat
is.
tweede brief over het boek
Ik blijf beweren dat Pieter
Daens een groots boek is. Nergens
beweer ik dat het grootse literatuur is, ofschoon enkele tientallen
bladzijden dat wel zijn. « Te weinig ! », ga je natuurlijk antwoorden. Het misverstand schuilt echter in het onderscheid boek-roman.
Wat jij een structuurfout noemt,
heeft m.i. zeer weinig betrekking
op een structurele instelling. Wel
op een inhoudelijke stelling. Die
is namelijk en inderdaad gedeeltelijk verkeerd : Boon laat zich te
zeer meeslepen door zijn sympathie voor de Aalsterse socialisten
l3it gebeurt tot veler spijt ten koste van een te verwachten uitdieping van het Daensisme als partij
(en drukkingsgroep) van mensen
wiens gebrekkige ideologische cohesie méér m de verf werd gezet
dan het afschuwelijk offer dat zij
ieder in de eigen situatie op zich
hebben genomen. Hier en daar
wordt het in de diepte verklaard
Dat is jammer. Maar, we mogen
toch ook weer niet vergeten
dat bij Boon duidelijk de bedoeling voorzat Pieter Daens" pen te
lenen om de geschiedenis van het
socialisme te Aalst anno negentienhonderd te beschrijven, alsmede het onrecht en de verdrukking van de arbeiders van toen.
Welnu, ik vind dat hij hierin
uitstekend geslaagd is. Men wil

het boek te veel zien als een studie van het Daensisme, wat het
niet kon worden vermits de ambitie daar niet lag. De tragische
dualiteit die in de Daensisten leefde tussen hun geloofsovertuiging
en hun sociaal-politieke overtuiging is wèl beschreven. En nogal
uitvoerig zelfs, wat gezien het bovenbesproken uitgangspunt van
het boek absoluut een pluspunt is
voor Boon. Wat het stellingnemen
betreft, is er één zaak die mij ergert : de duidelijk voelbare vooroordelen tegenover de Vlaamsnationalistische vleugel in de Daensistische partij en tegenover Planquaert.
Pieter Daens is niet het vak-historisch boek geworden dat velen
misschien verwacht hadden. Voor
mij hoefde dat helemaal niet.
Boon heeft een boek geschreven
over het Aalst der jaren 1900, waarvan een figuur, die overigens de
gist zijn geweest. Dat wij i.v.m.
met deze materie nog steeds niet
kunnen beschikken over een grootse wetenschappelijke studie, moet
men de universiteiten, de universitairen en de historici verwijten.
En niet aan Boon ! Een wetenschappelijke verwoording legt
men trouwens niet in de mond
van een figuur, die overigens de
behandelde periode niet eens overleefd heeft. Pieter Daens was het
socialisme van een bepaald moment helemaal niet meer ongenegen. Verder is het maar doodgewoon dat hij als dagbladschrijver
der Daensisten elke kans aangreep om het socialistisch gezin op
straat te brengen, terwijl hij over
de kleine dingen in de eigen rangen handig zweeg.
Veel in het boek is dus inderdaad de consequentie van het feit
dat men Pieter Daens laat praten.
Ook met de anekdotiek is dat zo.
Pieter Daens was geen theoreticus,
geen leider met het splendid-isolation. Pieter was de man van de
anekdote, van de kwinkslag en
van het gemoedelijk woord, behalve als de omstandigheden hem
dwongen bittere dingen te zeggen
en te schrijven.
Van de anekdotiek van Daens,
spring ik over op de anekdotiek
van Boon. Zoals niet één in onze
letterkunde, zo heeft Boon de sociale anekdotiek als een onophoudelijke stortregen over ons doen
neerkomen .Hij deed dat decennia
lang ; met panache enerzijds en
anderzijds als een bittere, wanhopige drenkeling, als een die temidden van de maatschappelijke
barbarendom worstelt om zijn
plekje vrijheid en geluk. Vandaag
is hij zowel materieel als moreel
uit die situatie weggegroeid. Eens
was er de wanhoopssituatie die
hem een wild relaas in de pen legde, vandaag heeft hij een zekere
afstand genomen en schrijft hij
een boek. Zou men van iemand
die via het wilde chaotische relaas grote literatuur heeft geschapen, mogen of kunnen verwachten
dat hij nu plots een vakhistoricus
wordt ? Dergelijke ver uit elkaar
liggende kwaliteiten sluiten elkaar in de schrijver immers uit.
Ook Boon ontsnapt daaraan niet
en de fout van velen is thans dat
men van Boon verwacht dat hij
zijn literair groots De Kapellekensbaan zou herschrijven tot een
groots vakhistorisch werk. Het
blijft dan ook fout, jacht te maken op de prozaïst Boon omdat hij
niet meer de wilde pen hanteert
die hem groot heeft gemaakt en
ook niet de pen van de vakhistoricus, maar een die van allebei verschilt, die van een verteller.
Of Boon nog een roman kan
schrijven ? Die vraag is m.i. niet
relevant. Want het proza van Boon
zoals ik het daarnet beschreef,
wordt slechts romankunst genoemd omdat wij daarvoor nu eenmaal in onze literaire kritiek geen
ander woord voorradig hebben.
Boon heeft trouwens nooit romans
willen schrijen waarin dramatische spanning, antagonisme en
uitdieping der karakters de ingrediënten zijn. Zijn « werk » bezit
die elementen zonder dat het
daarom tot de romankunst hoeft
te behoren. Vraag men aan iemand
die nooit romans heeft geschreven
of hij nog romans kan schrijven •*
frans-jos verdoodt.
(") Louis Paul Boon, Pieter Daens
of hoe in de negentiende eeuw de
arbeiders van Aalst vochten tegen
armoede en onrecht, n.v. Arbeiderspers en Querido. 661 bJ?. geb ,
1971 te Amsterdam
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nationalisme
jong e

kritiek

Het moderne nationalisme is terug te leiden tot twee grote
Europese kultuurbewegingen : het humanisme en de romantiek.
Vooral sedert Herder zou het volksnationalisme zich aftekenen
van het rationalistische en voluntaristische koncept van een
Rousseau en vaak in oppositie komen te staan met het staatsnationalisme. Sedert Herder werd de teoretische fundering van
het volksnationalisme bestendig kritisch onderzocht en aangevuld
met de jongste bevindingen van de wetenschap : van antropologie,
biologie, psychologie, sociologie. Vooral in de eerste helft der 20e
eeuw zou een uitgebreide literatuur — ook in het Nederlands —
verschijnen en een aantal denkers van soms uitzonderlijk formaat
zich met het probleem bezighouden en de oorspronkelijke fundamenten trachten te verstevigen, door de meest diverse bijdragen
tot een wereldbeschouwelijke uitbouw van de nationalistische
geesteshouding, tot een alomvattend maaschappelijk koncept.
Na de jongste wereldoorlog
waren de omstandigheden voor
een aanpassing van het nationalistisch maatschappij - koncept aan de veranderde tijdsomstandigheden minder gunstig. Pogingen, in die zin ondernomen, strandden op een zekere onverschilligheid, op het
feit dat ook aan nationalistische zijde het realisme van
de konservatief algauw vervlakte tot een ideologisch pragmatisme en dat anderzijds gemakshalve leuzen en slogans
van de linkge konkurrentie
werden overgenomen. Een gebrek aan scholing en aan traditionele gebondenheid maakten een werkelijke « herbronning » zeer moeilijk, zelfs bij
de- heropleving van het nationalisme in Europa en elders en
bij de bewustwording en het
onderling kcntakt der nationale minderheden. Toch groeide
mettertijd de roep naar een bezinning op de essentiële basis,
de kernideeën van een nationalisme dat sedert Herder de
Europese geschiedenis had gericht, met wisselend uitzicht en
gelaat, met de fouten en tekortkomingen eigen aan de tijd en
aan de mens, maar steeds terug
te leiden tot enkele grote geestelijke krachtlijnen, vertrekkend van een eigen visie op
mens en wereld.

terug naar de bron
Aanvankelijk bleef de naoorlogse literair vooral sekundair,
al werden door tijdschriften en
brochuren hier en elders lofwaardige pogingen ondernomen tot een « herbronning »
en een aanknopen bij de traditie van het nationalisme en
diens onveranderlijke basiselementen, die wel eens vergeten
werden in de dagelijkse strijd
om zich te kunnen affirmeren,
in het gevecht om het bestaan
in een rationalistische, technologische maatschappij en in
een staats- en maatschappijstruktuur die het nationalisme
geenszins gunstig gezind waren.
In brosjure, artikel en boek
werden niet slechts de wijsgerige en politieke baziselementen van het nationalisme naar
voor gebracht, maar werd ook
de eigen sociale visie, namelijk die van een erkenning van
de menselijke persoonlijkheid
(personalisme) en de groepssolidariteit (solidarisme), terug
onderstreept, waaruit het antikapitalistisch zowel als het
marxistisch karakter van de
maatschappelijke visie van het
nationalisme bleek. Meer en
meer deed zich de noodzaak
tot bezinning hierop zich gevoelen, vooral omdat vaak aan
het nationalisme vreemde opvattingen, leuzen en oplossingen werden naar voor geschoven, die alleen verwarring konden stichten. De jongste tijd
gingen dan ook stemmen op
om opnieuw de baziselementen
der nationalistische levensvisie
te formuleren. Het gaat hier
niet om het opstellen van een
strakke dogmatische leer of
een sluitende en onomstootbare ideologie, zoals de marxisten dat willen, doch veel meer
om de gezamelijke erkenning
van idealen en ideëen die bindend zijn en verbindend voor
iedereen die zich nationalist
noemen wil.
Dat deze noodzaak zich op
verscheidene vlakken gevoelen
doet, wordt wel bewezen door
het feit dat alleen de laatste

maanden al van diverse zijde
pogingen in de zin van een —
zij het voorlopige — formulering gebeurd zijn of worden
aangekondigd. Bij 'n Antwerpse uitgeverij verscheen een
brosjure « Wat is rechts ? »
waarin o.m. aangeknoopt wordt
bij de tekst uit het boek van
Wolfgang Strauss : « Het nationalisme is vandaag de dag
de ideologie van jong rechts...».
Het maandblad « Diets Europa » gaf een speciaal n u m m e r
uit over « Nationalisme 71 *
met medewerkers uit binneaen buitenland, en de VUJO zette een studieweekeinde
op
touw waar het nationalisme
eveneens centraal tema was.

duitse visie
De literatuur over het nationalisme is wellicht nergens
zo overvloedig als in WestDuitsland, waar de politieke
zwakte van het nationalisme
niet belet dat een groot aantal
bladen, sommige op een zeer
hoogstaand niveau, zich bezighouden met de teoretische
« Selbstdarstellung » van het
moderne nationalisme.
Een aantal dezer opstellen
werden gebundeld in een 118
blz. tellende pocket « Nationalismus heute ». De auteurs ervan, die naar een definitie van
het moderne nationalisme zoeken, behoren tot de jonge generatie, jonge akademici tussen 20 en 30 jaar. Zij behandelen het probleem
kritisch,
d.w.z. zij trachten uit een intellektuele konfrontatie met de
traditionele posities en uit de
kontroversen ermee, de eigen
positie van het moderne nationalisme te bepalen. Wetenschappelijke gegevens, van antropologie tot rassenkunde, en
auteurs van diverse strekking
leveren dokumentatie. Vanzelfsprekend gaat het niet om de
analise en de teorie zelf, m a a r
om een positiebepaling en een
uitstippeling van de aktie om
tot een nationale demokratie
met Europese horizont te komen.
Bij onze lezing van dit nu
reeds in Duitsland zeer populaire « zwarte boekje van de
nationalisten » moeten wij uitgaan van de algemene definitie van het nationalisme, van
een algemeen-aanvaard
vertrekpunt, een voorlopig-brede
afbakening van het terrein :
men kan geen diskussie aangaan zonder vooraf akkoord te
gaan over het onderwerp.

definitie
Voor ons is nationalist : diegene die het door Lemberg in
zijn standaardwerk « Nationalismus » vastgestelde feit aanvaardt, dat de mensheid zich
steeds in « Grossgruppen » zal
organiseren en dat deze indeling een
konstruktieprincipe
der mensheid vormt. Daarbij
komt het tweede feit, dat deze
« Grossgruppen » steeds trachten zich te verenigen op bazis
van een natuurlijke verwantschap van afstamming en daarmee verbandhoudend van taal
en kuituur, zodat deze natuurlijke organisatievorm het konstruktieprincipe der mensheid
is, en dat inbreuk erop konflikten teweegbrengt. Uit de erkenning der bovengenoemde
feiten kan men dan de andere
vooropgestelde eisen afleiden :
recht op eigen gezag, taal, kuituur, gebied.

bezwaren
De kritiek die Karl Schlichtig in de « Deutsche Wochenzeitung » tegen sommige artikels in « Nationalismus heute »
richtte, is gedeeltelijk tot dit
v e r t r e k p u n t terug te leiden. En
er zijn inderdaad heel wat bezwaren tegen sommige uitlatingen. Het krampachtig-revolutionaire, het uitwissen of
vloeibaar-maken van begrippen, zodanig dat die uitgehold
worden en geen zin meer hebben (bv. links en rechts), het
te sterk beklemtonen van rationalistische
en
voluntaristische faktoren en een eveneens met het nationalisme verbonden totalitair-maken
van
de vooruitgangsidee zijn zovele
zwakke punten in een kritiek
zoals die van Hartwig Singer.
Hetzelfde geldt trouwens gedeeltelijk ook voor Gert Waldmanns « Sechs Thesen ». Het
antwoord van de konservatief,
Herman Ravenberg. legt wel
zeer goed enkele denkfouten
der voorgaanden bloot, m a a r is
o.i. te zeer anti-ideologisch.
De afkeer van de konservatief voor het ideologische en
zijn hang naar de « realiteiten » en naar het pragmatisme
mag als korrektief gelden op
een al te dogmatisch vastklampen aan politieke ideologieën,
en het « instinkt voor de realiteiten » mag dan al een konservatieve deugd zijn : wij
kunnen evenmin voorbij aan

het feit dat elk politiek en sociaal handelen uitgaat van een
ideologisch, of zo men wil, « levensbeschouwelijk » vertrekpunt : onze opvatting over de
mens en zijn wereld. Het is
trouwens de konservatief Caspar Schrenk-Notzing die in
zijn boek « Die Zukunfstmacher » het einde van de « antiideologische » periode vaststelt.

kritisch benaderen
Samenvattend k u n n e n
wij
van dit boekje dus zeggen, dat
wij van de bijeengebrachte
teksten zowel die van Singer
als die van Ravensberg met
een zekere reserve moeten lezen. Die reserve gaat vooral
n a a r een afglijden van het nationale denken n a a r rationalistische en voluntaristische opvattingen en naar een totaliteit-gedachte vooruitgangsidee.
Dat beide de kern van de nationalistische
mens-en-wereldbeschouwing raken en bedreigen, zal duidelijk zijn voor wie
weet dat zowel liet rousseauiaans als de technologische beschaving en de produktiemaatschappij eruit voortgekomen
zijn, die de ene de volksgemeenschap
als
natuurlijke
« Grossgruppe », de andere de
mens zelf, tot in zijn biologisch

bestaan toe via zijn natuurlijk
leefmilieu, met ondergang bedreigen.
« Wij, jonge nationalisten,
moeten niet bij de analise blijven staan, m a a r ons richten
n a a r een nieuwe sintese. Wij
moeten vooral niet in de k a a r t
spelen van een verdere ontzieling van het leven door levensnoodzakelijke
gevoelens
al3
« irrationeel » te verketteren.
Bekennen wij ons liever onbevreesd tot het gemoed, het gevoel, het geloof, de liefde, tot
het individueel en kollektiefonbewuste, kortom tot het irrationele... ».
« Nationalismus - J u n g e K r i tik » is, bij alle kritiek die wij
op deze kritiek k u n n e n uitoefenen, een belangwekkende poging om naar de kernideëen
van het nationalisme te gaan
en ze voor deze tijd weer open
te stellen. Dat niet alles, niet
elke poging, even suksesvol is,
mag ons niet afschrikken en
mag ons niet doen afzien om
dit boekje te lezen en te bestuderen. Het blijft in ieder geval
een te w a a r d e r e n bijdrage tot
de primaire literatuur over het
nationalisme, n a d a t de sekundaire reeds een zekere omvang heeft aangenomen en wij
k u n n e n het ten zeerste aanbevelen aan allen die om de formulering van onze nationalistische visie op mens en wereld
bekommerd zijn...

i.d.

K-post
• Tentoonstellingen
: Gust De
Smet (schilderijen
en tekeningen)
in kunstgalerij
Ledeganck, Boelare 15 te Éeklo tot
29 maart. R. Foncke, in Museum
Stichting
Mevr.
J.
Dhondt - Dhaenens,
Museumlaan te Deurle-Leie,
tot 3
april. Paleis voor Schone Kunsten; Brussel «
Kunstwerken
verworven
door de Staat
in
1970-1971 » 321 werken
(schilderijen, grafiek en
beeldhouwwerk) tot 31 maart. In het zelfde gebouw : Felix De Boeckprijs 1972 • - Jonge
Vlaamse
Schilderkunst
1972 van
de
Marnixring.
• Literaire dag 1972. Het gebeurt niet zo dikwijls dat jongeren een kans krijgen
om
« ergens » met hun
literaire
productie
terecht te
kunnen.
De literaire
wedstrijd
19711972 was zulk een
gelegenheid.
Ter bekroning van deze wedstrijd organiseert
de « Stichting Literaire Dagen » jaarlijks
de zogenaamde
«
Literaire
dag » waarop jong en oud worden verwacht,
op zaterdag 25
maart 1972 in
Eindhoven.
De literaire dag is opgebouwd
rond het spannende
ogenblik
van
bekendmaking
van
de
prijswinnaars
(-winnaressen)
uit de literaire wedstrijd.
Beschikbaar
zijn tien
Ontmoetingsprijzen
van f 100 elk en
tien Aanmoedigingsprijzen
van
elk f 50. Er zijn twee jury's geformeerd
: beide kolleges bestaan uit drie personen, die na
een afzonderlijke
voorselektie
in gezamenlijk
overleg tot bepaling van de winnende
werkstukken
komen.
Overnachting
is mogelijk in het
jeugdhotel
« Harba Lorifa ».
Geïnteresseerden ontvangen op eenvoudig verzoek een uitgebreide informatiefolder.
Alle
inlichtingen : Stichting
Literaire
Dagen, p/a Jan van
Rijswijcklaan
28, 2000 Antwerpen,
tel. (03)
37.61.70

door de « opgave » van dirigent
Vandernoot,
die de
Ernotteenscenering
niet in
overeenstemming
met zijn
artistieke
opvattingen
kon brengen.
Het
werd
een
gekke
vertoning
met toejuichingen
en
gejouw,
wat de verslaggevers
doet gewagen
van een «
Hernaninacht » (verwijzing
naar de
tumultueuse
première van Victor Hugo's toneelwerk
« Hernam » tijdens de vorige eeuw
te Parijs). Het is uiteraard al
moeilijk
voor franstaligen
de
wereld van Wagner te benaderen, met zijn aan het
Latijns
wezen reeds zo vreemde
Germaanse
godenwereld.
Wat
moet het dan worden,
wanneer
men deze oer-Germaanse « muziekdrama's
» een
progressief
kleedje — vanuit een Franse
visie — wil aanpassen. De Italiaan Visconti heeft enkele jaren terug het Derde Rijk pogen op te roepen in een « zwaar
geschminkte
film » en hoewel
hij er bijwijlen in slaagde zeer
dicht de sfeer der dertiger jaren in Hitler-Duitsland
op te
roepen, sloeg hij
uiteindelijk
ook de bal mis.
Frankofoon
Brussel
heeft inmiddels
zijn
« kultureel
schandaal
» met
Wagner als « slachtoffer
» en
een publiek, dat aan dat van
de « Stomme
van Portici »
doet
terugdenken.
• De maand april in de KVS
Brussel (Lakensestraat
146, tel.
18.39.40) afficheert
volgende
opvoeringen
: « 4 x Anders »,
van
Constantijn
Huygens
Goudvissen
»
van
Jean
Anouilh; « Trijntje Cornelis »
van
Constantitjn
Huygens;
« Varkens » door John
Arden.
Plaatsbespreking
en
inlichtingen op bovenvermeld
tel. nr.
van 13 tot 19u.

• Op maandag 10 april 1972 te
20u. treedt de Nederlandse
kabaretier Seth Gaaikema op met
• « Waginer-schandaal in de
zijn show Tien Miljoen
GeboMunt y>, « La Monnaie a sa nuit den waarmee
hij reeds
twee
d'Hernani
», « Walküre
verseizoenen
bomvolle
schouwkracht » ; dit zijn enkele titels
burgen trekt in Nederland.
In
in de kranten na de kreatie
de show waarin hij
geassisvan « Die Walküre » in Brusteerd wordt door de
fantastisels topschouwburg.
in bewersche Blue Diamonds, de kabaking van André Ernotte.
Er
retière Marijke Philips en een
was reeds bij voorbaat
deining
combo onder leiding van Henk

Van Dijk, onderneemt
Gaaikema een plezante
soort
kruistocht
tegen
de
schijnheiligheid van deze wereld. Na zijn
suksessen in de Vlaamse
provincies, wordt er een
bomvolle
KVS-zaal verwacht !
• Het Mechels
miniatuurteater hield dit seizoen reeds 150
voorstellingen
doorheen
gans
Vlaanderen. Het MMT wil zijn
60ste voorstelling van
Reinaert
de Vos spelen ten voordele van
het instituut
Zonnestraal
te
Sint Kwintens-Lennik.
Op deze
voorstelling
(Asse 29
maart)
zal de 60.000ste
toeschouwer
van dit speelseizoen
begroet
worden.
• Het Stijn
Str euvels-Jozef
Simons-Fonds
is een
privéstichting die in 1970 werd opgericht
om « op
bescheiden
wijze begaafde jonge
mensen,
die daartoe zelf niet over voldoende middelen
beschikken,
te helpen om zich op een of
ander terrein van de Nederlandse taal- en
literatuurstudie
te bekwamen ». De eerste prijs
van het Fonds bedraagt 10.009
fr. en zal in juli 1972 worden
toegekend
aan een
licentiaatstudent,
of een andere
persoon tussen 20 en 25 jaar, die
een korte studiereis wil ondernemen, een publikatie
voorbereiden of zich anderzins op het
aangeduide terrein creatief wil
betonen. De prijs mag niet in
hetzelfde
jaar
gecumuleerd
worden met een subsidie door
een
officiële,
wetenschappelijke of academische
instantie.
De
behoorlijk
gemotiveerde
aanvragen, vergezeld
van een
beknopt curriculum vitae, dienen vóór 1 mei 1972 toe te komen bij de heer en mevrouw
L.
Simons Vandemeulebroecke,
Huize
Windekind,
Frederik
van Eedenplein
3, 2050 Antwerpen. De jury bestaat uit de
professoren
J.J. Aertst
(Leuven) en G. de Smet
(Gent).
• « Wij y>-medewerker
Brasser stelt kartoens ten toon in
zaal Uilenspiegel te
Sint-Katarina-Lombeek.
De
tentoonstelling van hem en Roer
wordt
geopend op Paaszaterdag
om
20 u met een inl. van Karel De
Decker, en loopt tot 8 april.
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zonder toegangskaart binnengeraakt. Er werden tamelijk
zware
vernielingen
aangebracht in h e t stadion. De ordediensten waren beslist ontoereikend. Kortom, er was veel
aan te merken. Gelukkig is er
niets gebeurd. Dit neemt niet
weg dat er ernstiger moet over
gewaakt worden dat de klubs
geen loopje nemen met de
voorschriften m verband met
orde en veiligheid. Er zijn overal in de wereld de laatste jaren
ongelukken geweest, waarbij
tientallen doden vielen. Men
moet in eigen land m e t wachten tot zulks ook hier gebeuit
om de nodige maatregelen te
nemen Ook als dat wat geld
ko'^t
bravo

Tino Tabak van boven de grote wateren is de omloop van de
Vlaamse Ardennen komen winnen. Hopelijk trekt zijn pijp lang...

goed zo
Wij vertelden verleden week
dat h e t niet uitgesloten w a s dat
de uitslag v a n de wedstrijd
S t a n d a a r d - K l u b Brugge van
0-0 kon gewijzigd worden in
0-5, omdat de omstandigheden
w a a r i n de wedstrijd plaats
greep, niet in overeenstemming
w a r e n m e t de voorschriften
(toeschouwers in de neutrale
zone, en aftrap 16 minuten te
laat gegeven). Welnu, daar
k o m t niks v a n om de eenvoudige reden dat Klub Brugge
geen klacht zal neerleggen.
Wij k u n n e n die beslissing v a n
de Bruggelingen alleen toejuichen. Het is de meest sportieve
houding. Nochtans denken wij
dat h e t kommercieel en professioneel gezien veiliger w a r e geweest toch de 0-5 te eisen. Iedere échte profklub zou het

doen. Het k a n namelijk op het
einde v a n h e t seizoen op dat
éne puntje aankomen om kampioen te zijn. W a t e r ook v a n
zij : voor ons gaat sportiviteit
boven kommerce, en wij zeggen dus : goed zo.

veiligheid eerst
Naar aanleiding van de wedstrijd Standard-Brugge heeft
m e n zich in verschillende kranten de vraag gesteld of m e n te
Luik niet al te lichtzinnig is
omgesprongen m e t de veiligheidsvoorschriften. Er waren
verschillende duizenden toeschouwers méér m het stadion,
dan dit normaal k a n bevatten.
De enen zeggen : te veel kaarten verkocht, de anderen beweren : er zijn duizenden mensen

merckx
Wij kunnen niet aan de verleiding weerstaan U het meest ontroerende stuk sportproza, verleden week verschenen in een Franstalige Brusselse krant, in vertaling aan te bieden. « Gisteren
vierde Eddy Merckx zijn eerste overwinning
van 1972. Voor de
kleine Sabrina was het de eerste sportreportage
op de televisie,
waarin zij haar papa ontdekte en herkende. Zij toonde zich een
verknochte
supporteres
en zij spaarde haar
aanmoedigingen
niet. Zij omhelsde haar papa — op het televisiescherm
— zodra
hij voor de mikro verscheen voor het traditionele intervieuw,
en
harsite uit in woede toen de uitzending ten einde liep. Wat een
idee ook. Sahrina was niet klaar met het omhelzen van haar papa,
en Claudine had heel wat moeite om haar te troosten ». Twee super-idiote vraagjes. Wie was op de TV zo « beest » de uitzending
af te sluiten, en ten tweede : welke joernalist was bij Sabrina op
bezoek ? Of heeft madam Claudine zich interessant
gemaakt
door dit stuk uit htet leven gegrepen proza in één of ander onnozel
joernalistenoor
te blazen ?

Erik Leman wordt in « Les
Sports » uitvoerig geloofd. Niet
zozeer omdat hij als kocreur
de laatste tijd zijn werk meer
dan behoorlijk deed. Wat kan
een « swmpele » koereur als
Leman nu de heren van « Les
Sports » schelen ! Neen. de reden waarom hij door de krant
met lauweren
beladen
loordt,
is dat hi% sedert hij voor de
« Franse » firma B'c
werkt,
zo'n vooruitgang heeft
geboekt
in de Franse taalkennis.
Zijn
verfransing
vordert met reuzeschreden, aldus de sportmoniteur. Hoewel wij ons vanzelfsprekend ook verheugen m de
verrijkte
taalkennis
van Erik
— maar dan op grond van andere bedenkingen
dan « Les
Sports » — zouden wij de snelle pedaalridder
toch
aanraden
niet al te fier te zijn met de
uitbundige
lof die hem wordt
toegezwaaid. Er zit ergens pen
addertje onder het gras, geloof
het maar gerust.
ingrijpen aub
Het wielerseizoen is nog niet
begonnen, en het aantal ongevallen is al niet meer te tellen.
Verleden
zondag alweer
een
aantal min of meer zioaar gekwetsten, én een dode. Men zal
het nu weer gaan
eksplikeren
als een bewijs van afkeer voor
de wielersport — wat helemaal
niet waar is — maar het moet
ons toch van het hart dat men
véél en véél te nalatig is voor
wat betreft de
veiligheidsmaatregelen bij
wielerwedstrijden
O, wij weten het wel. Op papier klopt het allemaal.
Maar
wij gaan ook al wel eens naar
een koers zien. en het gebeurt
maar hoogst zelden dat wij
geen gruwelijke
inbreuken tegen de
veiligheidsvoorschriften
opmerken.
Vermits al te veel
organisatoren hun 44 vegen aan
deze voorschriften,
hopen we
dat de burgemeesters hun plicht
zullen begrijpen, en onverbiddelijk wielerwedstrijden
zullen
verbieden,
waar de
voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen niet voor 101 percent worden nageleefd.
Mensenlevens
zijn té duur voor een dwaas
kermisspektakel.

Op hoop van (zjang's) zegen
Voor ons ligt de lijst van
de beroepsrenners die in het
seizoen dat pas zijn deuren
opende
met gods
zegen,
maar nog meer met die van
Zjang
(van
Buggenhout),
hun « stutte » te verdienen
door het uitdragen van de
reklame, door hun werkgevers op hun ruggen en buiken geplakt. Voor een aantal onder hen is dat van het
begin af al uitgesloten,
vermits zij geen onderdak vonden bij een of andere merkenploeq, en dus als « zelfstandige
» zullen
moeten
proberen hun koers te winnen. WT) zijn zo vrij de 103
renners in dat qeval al maar
dadelijk
af te
schrijven.
Moest de wielersport
nog
sport zijn, zouden zij kans
hebben
ook al eens een
koers te winnen (zij hebben
immers ook twee benen en
één velo, net als de reklamekoereurs), maar nu de wielersport kommercieel
spektakel is geworden, is dat uitgesloten.
Zij zullen
niet
eens aan de grote
koersen
kunnen
deelnemen.
Blijven over : 512 echte
beroepsrenners.
Of liever :
511, want er is er al één
dood.
Die 511 renners zijn verdeeld over dertig
merkenploegen, waaronder vier Belgische. Voortgaande
op de
uitslagen van de voorbije jaren — wat nochtans
niets
bewijst — achten wij tien
van die dertig ploegen bekwam om in een niet té grote koers een overwinning
te
behalen. Voor de superkoersen, zoals de ronde ua?i
Frankrijk,
achten wij een
vijftal ploegen sterk genoeg.
Vermits die allemaal
rijden
met een « kopman », kan
men in feite dat heir van
vijfhonderd
herleiden
tot
vijf. Al de rest zal moeten
dienen om « knecht » te spelen, om water te halen, om
de hoop te vergroten, of om
te fungeren
als « huurleger ». In een zeldzaam geval misschien
al eens om
door eigen geknoei de superioriteit van de vedetten te
onderstrepen.
Zij komen uit 15 verschillende landen. Eén uit de
Verenigde Staten bij 'voorbeeld. Hij is wel de meest
reprezentatieve,
vermits hij
niet minder dat 200 miljoen
mensen
vertegenwoordigt.
Eén andere komt uit Colombia, en nog één andere
uit Australië. Voor de rest

zijn het Europeanen.
Zowj-t
500 stuks uit 12 landen met
een totale bevolking
van
wat meer dan 300 miljoen.
Eén renner per 600.000 gewone Europeanen dus.
De verspreiding
over het
oude kontinent is echter ver
van regelmatig.
Grote landen als Engeland
(nochtans
in
vordering.
proficiat),
Spanje, Frankrijk, Italië en
vooral Duitsland, hebben in
verhouding
veel te weinig
renners. Zij hebben er respektief maar 31. 69, 78. 86
en. o schande 19
Landen
die wat
levensstandaard en « karruur » zo
een beetje te
vergelijken
zijn met ons bloedeigen vaderland, zoals
Denemarken,
Zweden. Zwitserland,
Nederland, lappen het nog flauwer af Zij treden aan met
repektief 2. 3, 7 en 39 renners.
Gelukkig zijn wij er om
de zaak te redden. Het kleine België brengt niet minder dan 174 renners in lijn.
En dan zijn de Walen, nochtans per kop tien
Vlamingen ivaard, nog maar één
keer geteld. Anders
waren
er wel 27 meer ..
De Chinezen gaan er zo
een beetje prat op dat binnenkort één mens op viet
een Chinees zal zijn. Belachelijk. Eén
beroepsrenner
op drie is een Belg, dat is
andere
koffie.
Wat betreft de ekonomische belangen, die de renners behartigen,
liggen de
zaken wel wat anders. Er
zijn blijkbaar nog niet veel
Belgische
firma's die hun
publiciteit
wensen
toe te
vertrouwen aan een rennersploeg. Het gevolg
daarvan
is dat het wel mensen van
bij ons zijn ci)e de reklameborden over Alpen en Pyreneeën kunnen zeulen, maar
dat het ekonomisch
profijt
daarvan in het
buitenland
terecht komt. Gloriol, kussen en pollen-geklets • zijn
ook voor ons, maar daaraan
schijnen de mannen van de
big business minder
belang
te hechten dan Luc Varenne
en Fred
Debruyne.
Zo staan dus de zaken
Wij hopen uit de grond van
ons hart dat die 174 jongens
allemaal een goede
boterham zullen verdienen,
met
of zonder
overwinningen
Daarom
was het
nodig,
dachten wij, van het begin
af Zjang's zegen af te smeken.

Merckx is verleden zondag op zijn boem gevallen, zoals iedereen nu wel weet, want radio, gazetten en televisie hebben er
genoeg tamtam over gemaakt. « Les Sports » heeft er een dikke
anderhalve bladzijde voor over (fehad om ons alles over die tuimelperte uit de doeken te doen. En wat bi; voorbeeld een Luc
Varenne uit zijn bic perste, dat heeft geen naam meer.
Dezelfde
dag zijn er echter meer renners gevallen, nog wel in dezelfde
kc/ers. Karstens, Godefroot. Agosthino en nóg verschillende
andere. Naar hun staat van gezondheid hebben wij in « Les Sports »
te vergeefs gezocht. Blijkbaar bijzaak. En die dag heeft er zich
dan nog een jonge knaap doodgereden te Ichtegem. Na, lang zoeken hebben wij achter in « Les Sports » een ptep-klein
stukje
gevonden, waarin van het feit melding werd gemaakt. Als u h<et
ons vraagt : het wordt gewoon krankzinnig.
Twee
bladzijden
over de buil van Merckx, twee regeltjes kleine druk over de dood
van Yvan
Brouckaert.
Jongens lief, wat een jammerlijk
spektakel is de « ivielerwedstrijd » Parijs-Nice. Als koers tot op het ogenblik dat wij dit
neerpennen <een nul in 't kwadraat. Als organisatie nog veel minder. Auto's die op renners inrijden, valpartijen in volle spurt, een
reglement
dat toegepast wordt al naar het best uitkomt,
fietsen
die van volgwagens voor de wielen van de renners vallen, noem
maar op. Dan werd er nog een zg. ploegentijdrit
ingeschakeld,
die er op neerkwam dat iedere ploeg zeven maal rond een parkje
van een zakdoek groot moest rijden, vanzelfsprekend
aan een heel
gezapig tempo, en met de enige bedoeling zich « te laten zien ».
Zoals wij zeiden : om te bleiten. Wat nu wel verwonderlijk
is, is
het feit dat de inrichters het gedaan krijgen dat de Velevisie al
die mizerie uitzendt. Is de wedstrijd, sportief gezien, minder dan
een dooie mus, kommercieel
gezien hebben de inrichters
hem
kunnen waar maken. En in de moderne wielersport is dat hoofdzaak.

Haalt Klub tirugge

net o; met. Standard Luik heeft daar misschien het antwoord op In ieder geval, Brugge zal toch stevig aa n het Klokke-zeel moeten
trekken.

WIJ - 18-3-7X

18

ONS KRUISWOORDRAADSEL
oplossing n' 8
1 2 3 1 5 5 7 8 9

'O 11 12 13 U 15 15 17 1 8 ' 9 20

oi&Bo, V / p B p D f £ LUjGJAJT 1
rr
T1R i£ 1 MlC i L 10 bil l l l i i l M N
[ejNHR

JEHR

ST^A

1

f'
12
^3

WÉÊÉ - •
13
19
20

A
K

SHT

1
""l
^1
RfT r

K. K B ^, E ^ .".B T=^ ï^ i Z B n ; -- 1 -' |
K^ L E L B 2 - , : B ^ G- O B A

E .-HBV^II c j ^ B ^ ' 0 E | A
S>Ipo &>_ I) E Ü 7 i £ i L U l K B T j E B f t K E'f.
A . 0

—

1

\e^o
e,iui 1 Bn|A!&-<< !A.;A iR HHJEÜHIID
IA H O HRW • i iTHJOJN Bs!ciH'/\ A i n i y i y
Ciolpj? 1 iC^TJCRl^H S Cj'rt i ö ' M tA £. L • H
H B A H s k j E Li^lTH UBTiRiO P E N H
TIRÏftlTl ? ! E k H K , H H ?.:c.U.NiN
£HS>ii^ £
HKiLlEX
R Kp&
5lE:A..Mii 'tlÉu,-^^ • O'O i<
£
;
L
M^l
:D;PÜ s i T . a . U ' H . n i £ « ^ ; ^ M Ï @ i e ; £ : R H I
ö • eÏTlu.,. mt<^^i>WÊ'^M~'0• £'> -'b',..[
c H I . I R ^ E i f J l e M H S Ü A l G - i S j M l T ™iÜ'-^
H U I G j l T B L 0 7! = ^ ^ l A . R K ^ w p .
TpKJEJG- ^ ^ H R
• AI M ÉÉ H I ^ETip-iS
. i N l N H ZiAiAjMlS.-< AlG-H^BB S | - T
l'-!pj5kwuiAir.; D H - ' A i - ^ H R h
\Z'Tm=\
•

De invoerders ERES n.v. van de eiectronische rekenautomaten en fotokop.eapt)araten TOSHIBA, een der srootste
Japanse werelc Droducenten, wensen het gehele land met
een net van verkoop en ser\ ice te bestrijken en recruteren
hiervoor :
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Kantoor Brussel (Ganshoren) : 1 jonge tweetal,
bsdiends, man of vrouw, voor eenvoudig kantoor.ve .<, met verantwoordelijkheidszin en die,
indien bevoegd, kan meegroeien.
Voor de sectoren ;
Brussel en Vlaam:; Srabant : 2 vertegenwoordigers, lioFst tweetaSr;.
Antwerpen : 1 verl'^^'jnvvC'^sdiger.
Oost-Vlaanderen : 1 vertsgsnwoordiger.

Door de grote mate van zelfstandigheid waarmee gewerkt
wordt hechten wij veel belang aan de persoonlijke en verkoopeigenschaopen.
Vooi jonge sollicitanten, tussen 24 en 33, die enthoesia^r,
representatief en commerc'eel zijn, bieden wij goede toekomstmogelijkheden.
Inwerkperiode — 5-daagse werkweek — fixum — reiskostenvergoeding en commissie

AANBEVOLEN
HUIZEN
VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I
De ideale oplossing bij :

WEST-LiTTORAL
Leopo'd II laan 212 - Tel. 0 5 8 / 5 2 6 . 2 9
8458 OOSTDUINKERKE
— PROSPEKTUS OP A A N V R A A G —
V e r h u r i n g - V e r k o o p van villas
A p p a r t e m e n t e n - Bouw^gronden
SANITAIRE- en
KEUKENINSTAUATIES

F. LAMBRECHTS
ABD. Braeckmansstraat 34, RUMST
Veet-straat 91
RUMST
Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71
Erkend v e r d e ' e r van
a a n b o u w k e u k e n s TIELSA
TIELSA geeft u modern
en nuttig k o m f o r t

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rita NEUKERMANS - BLOM
Balleistraat 9 - Teralfene
f i ] n gebak - s u i k e r w a r e n - i|staa'-ten
W e k e l i j k s e rustdag : d i n s d a g .
Tel. (053)682.15

STANDING
Bel o p : Scberpereel (Pers.
Brussel ( 0 2 ) 6 6 . 2 0 . 5 4

woensdagnamiddag.

O f schrijf, met korte levensloop, naar ERES n v. Kon i n g Albertstraat 26 - 8 5 0 0 Kortrijk.

2 X kopen 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : kostuum k o p e n ,
EEN GRATIS
Dendermondse s*ppnweg 276
AALST
Leder en k u n s t l e d e r w a r e n
Klein en Groothandel

XAVANNA
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horizontaal

vertikaal :

I) Holf mens-half paard - Trouwe hofdienaai
Roofvis — 2) Soort hert Tweetal - Bi oer van Kam - Rtvter m
Stberiè - Voo zetsel. — ï i Horloge Twee medekl nkers - Bloeiwijze. — 4)
Jongensnaam - Gezwel - Toespraak —
5) Lansier - Fions goud - Opera van
Verdi - Muz ektnstiument — 6) Deel
- Rijkswachterspeelgoed. — 7) Muzieknoot - Zift - Koninklijke Schouwburg
•—• 8) Dubbele medeklinker - Engels bier
- Deel wan een dag - Trekdier. — 9) Romeinse keizer - Tijdperk - Middeleeuwse
wapenuitrusting — 10) Toestel orn te
leren tel'en - Rund - Vul tn ; SAE —
I I ) Ontkenning - Politiek van Zuid
Afiika - Slede — 12) Net - Lijn tussen
Vlaandeien en Wallonië - Italiaanse supporters — 13) Rooms Kothohek - Uitroep van oi n - Vochtig - Zweedse voornaam - Du hele klinker. — 14) Insgelijks - Ge eente in Wallonië - Ten bedrage von — 15) Gereedschap voor een
V U.-propagandist - Proza - Tijding —
16) Ingenieur - Hoort btj « pijl » God van de liefde .—- 17) Amerikaanse
jazz-musicus - Uitroep - Te wapen ' —
18) Aanslag op iemands goede naam Muzieknooi - Manrtetjesbij - Gedaan —
19) Anog am von « GAL 9 - Stiekem Skandmavische oppergod — 20) Werkelijk - Strand von Rio de Janeiro.

11 Welriekende plant - Voorrecfit — 2)
100 jaar - Toneelstuk in één bedrijf Sprookjesfiguur — 3) Griekse zeegod Stad in Frankrijk waar Van Gogh verbleef - Dodenplaats — 4) Luxemburgse
stad - Munteenheid - Griekse vaas •—
5) Duits politikus - Contra - Plant. —
6) Tijdspanne - Soort emmer - Bezittelijk voornaamwoord - «Zo s . maar in
't Engels - Nationaal theater — 7)
Ondeugd - Planeet - Voegwoord — 8'
Twee klinkers - Wateren - Persoonlijk
voornaamwoord. — 9) Hitje voor Lies
beth List en Romses Shaffy - Anagram
wan « GAT j - Durf — 10) Griekse kolonie in Thraeie (650 v Christus) - Twee
'ïlinkers - Dubbele medeklinker - Weg
— 11) Frans lidwoord - Spil - Gents gerecht - Persoonlijk voornoomwoord (middelnede lands). — 12) Reeds - Uitsluiting
- Twee k'inkers - Noord Oost - God —
13) Toestel - Gemeente in Henegouwen
die onlangs in het nieuws kwam - Appartement — 14) Grote spoed - Meisjesnaam - Muzieknoot - Zangstuk —
15) Neon - Verbinding door somensmel
ting - Nieuw huis - Twee klinkers Eng - Goemans en Coppieters — 16i
Achter - Roofdier - Boom - Schaakterm
— 17) Klis - Vogel - God v d liefde Rivier in Siberië. — 18) Stad in Frankrijk waar Clovis werd gedoopt - Romeinse keizer - Spaanse vloot — 19) Uitroep
- Lidwoord - Onder andere - Industriegebied in Duitsland - Europeaon — 20)
Stad in Noord-Schotlond
Kostbare
hoofdband - Achter

w i j zoeken voor « WIJ »
111 de provincies Brabant, Limburg.'Oost- en West-Vlaanderen
een akncf mannetje ol vrouwtje dat m zijn (haar) provincie wil
werken als vertegenwoordiger van de publiciteitsdienst van ons
weekblad.
Ernstige personen \ a n minimum 30 jaar. die voldoende « mobiel » zijn. en die goed thuis zijn in de Vlaamsgezinde middens
van hun provin-ie genieten onze voorkeur. Er worden hen ook
adressen be/orgd. Wie van aanpakken weet kan met het kommissieloon op de gesloten kontrakten een belangrijke bn\t*rdienste
opbouwen.
Uitsluitend schriftelijk solliciteren : 'Vntwerp Public Relations
pvba. Hof ter Schriecklaan 33. 2600 Berchem-Antwerpen.

Gevraagd vrije
vertegenwoordigers voor de verkoop
van aanbouwkeukens in de
sektoren Klein Brabint. Mechelen. Lier. Rupelstreek.
Tel. : 03/78.33.97.
R 168
Costa Bianca (Moraira, bi] Benidorm), chalet te huur in juli
en augustus, 6 pers., op 100 m
van zee. prachtig dennenbos en
uniek panorama Telefoon 054/
41855.
R 35
Gasthof « Roman-House ». (oudstation), op de taalgrens te
Vloesberg-Bos Ideaal voor dagtrip, familiefeesten. Op voorhand aanvragen : tel. 068/47577
(Vloesberg) of (privaat) 055/
43461 (Brakel)
Wie bezorgt de adressen van de
VU-lokalen van het arr. Brussel-Hal le-Vilvoorde ? Postonkosten worden vergoed. C.J.
Van der Kleyn, Veili.ghe.dstr.
43, 1040 - Brussel
- R 42
Zonnig komtortabel appartement te huur - 6 personen, voor
alle inlichtingen : Debusschere
Jozef, Zwaluv snstraat 35. 8400
Oostende. Tel. 059/761.16.
— R 43
Juffrouw zoekt dringend thuiswerk, liefst bureelwerk, tijpwerk, klassement enz. Telefoneren elke dag vanaf 19 u op
tel. 055/313.49
- R 44
45-jarige dame zoekt geschikte baan, bij voorkeur schrijfwerk, telefoon in omgeving van
Sint-Niklaas. Schrijven naar
Nelly Maes, volksv. Jos Charlottelaan 115 Sint-Niklaas, tel.
76.49.74.
- R 45
Technisch ingenieur, 25 jaar,
specialiteit elektronika - zoekt
passende betrekking. Legerdienst volbracht. Schr. naar
volksvertegenwoordiger Nelly
Maes, Pr. Charlottelaan 115,
Smt-Niklaas. tel. 7(!,49 74.
- R 46
Organiseer zeil een demokratische en prettige vakantie
naar het Lechtal - Tirol. Het
landelijke
Hagerau
(Steeg)
biedt U prachtige bergwandelingen, aangename en rustige
omgeving, vriendelijke mensen.
Verbl. bij partikulieren. Mooie
kamers, w a r m en koud water.
Overnachting en ontbijt 40 shilling ( ± 8 0 BF) per persoon en
per dag. Inlichtingen • tel. 053/
634 23.
- R 48

Firma in het Leuvense bezorgt plaats aan binnenhuisarchitekt tevens medewerker
verkoop. Kontakt via senator
Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, Heverlee Curriculum
vitae bijvoegen.
— R 50
Gediplomeerde
iVliddelbaar
Onderwijs, Nederlands, Frans,
Engels : b e k w a a m in reizen
naar het buitenland, 26-27 jaar,
zoekt werk. Kontakt via senator M. Van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63 - 2030 Heverleee (tel : 016/24-^45). — R 51

Tel. 02 51.21.82 - 51.49.60
Toekomsfstr. 21 - 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
- VU 1 0 %
Vlaamse, gothische stijlschouw ?
of sierschouw naar eigen keus,
in
volslagen
artisanaatswerk !

d a n d us
Boomsesteenweg 890 - 2610 W i l r i j k
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u
N a f u u r s t e e n b e d r i j f - Kunstdekor
Abonnees « WIJ » 8 % k o r t i n g
BEZOEK

Casthof « DE VEERMAN »
Kaai 26 . St.-Amands a / d

1) Hulp-boekhouder (37 jaar)
zoekt betrekking ; 2) Vijftigjarige zoekt betrekking als portier of nachtwaker ; 3) Arbeider (35 jaar) zoekt betrekking
m de sektor metaal ; 4) Maatschappel. assistente zoekt passende betrekking ; 5) Dame (50
jaar) zoekt betrekking als verkoopster.
Zich wenden senator Wim Jorissen Louisastraat 31 Mechelen. Tel. 015/435.96.
— R 52
Gevr. vr. Brussel hulp-boekhoudst., not. van dact. (Frans)
plus-min. 18 j . tel. 02/28.40.55
Avandero vr. dhr. Cauwelier.
— R 49
Meisje, 20 j . , zoekt dringend
werk als bediende (dactylo-steno) liefts in omgeving van St.Niklaas. A2 diploma en uitstekende ervaring. Antwoorden
naar Nelly Maes, volksvert..
Pr. Jos Charlottelaan 115. St.Niklaas.
R53
Plaats beschikbaar als gids
(Toerisme in België) vanaf 1
april Nederlands - F r a n s - Engels - Spaans. Toekomstmogelijkheden voor bekwaam elenient. Zich wenden soc. dienst
De Berlangeer, De Smet de
Nayerlaan, 158, Jette.
Tel. • 28.34.80.
- R 54
WIJ ZOEKEN m een door
ons te verstrekken kantoorruimte (van 100 tot 200 m2)
met naastliggende parkeergelegenheid in centrum belangrijke kerngemeente: flink Vlaamsvoelend element, vakkundig
opgeleid, b e k w a a m om zelfstandig Vlaams boekhoudkundig en fiskaal Centrum uit te
bouwen.
Kan aanleunen bij bestaande
infrastruktuur
van
sociaal
dienstbetoon.
Schrijven onder dubbel gefrankeerde omslag onder kenletters
VLABO 1001.
— R 55
Gegradueerd boekhouder A6Al wil de boekhouding bijhouden van middenstandszaken en
zelfstandigen uit de streek Roeselare - Tielt - Izegem - Torhout.
Kontakt • tel. 051/614.90
— R 27 bis.

Schelde

Tel. (052)332.75
MOSSELEN - PALING
Uitbater : J A N BRUGMANS
T.V. prijzen vanaf 7.500 F
Antenne Holland 1 -f- 2 gratis

FRANS HEREMANS
Rijmenamse Steenweg 12
MUIZEN (Brab.) - Tel. 015/532.83
CARROSSERIE

LOOS - V A N HOOF
Schranslaan 70
1840 EPPEGEM
Fel. 015/629.42 - 5 % aan V U - l e d e n

LUSTRERIE D'HAENENS
Predikherenstraat 24 - 8000 B r u g g »
Tel. 050/30.707 (3 l i j n e n )

A. DE BACKER - DECEY
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL
Tel. 17.15.89
DRUKKERIJ
—
PAPIERHANDEL
GESCHENKEN
Industriële w a r m e l u c h t g e n e r a t o r e n
rechtstreeks l e v e r i n g , alsook l e v e ring door b e m i d d e l i n g v a n u w
installateur.
Residentiele w a r m e l u c h t g e n e r a t o r e n
uitsluitend levering langs
installateur om

N.V. LEPLAE R.
Industriepark
Tel.

- 9990 MALDEGEM
(050)715.29
BEZOEK

GASTHOF LINDENHOVE
Koud en w a r m b u f f e t
LAUWEREYS - DE BRUYN
Gezellige vlaamse sfeer
w e k e l i j k s e rustdag : w o e n s d a g
Bellestraat 49 - HEKELGEM
Tel. 053 687.40
10 jaar E.S. Z w e m b a d e n
50 jaar Tuinaanleg

T U I N E N DEMEYERE
V i j f wegenstraat 13 - Izegem
Tel. (051)316.23
h o n d e r d e n referenties
Kies

M A U R E T U S
l i l
^^^•«1

de Verzekeringsmaatschappij van
eigen b o d e m .
ONGEVALLEN AUTO - LEVEN - BRAND
N.V. MAURETUS
Tolstraat, 71 -73 - 2000 ANTWERPEN
Tel. ( 0 3 ) 38.59.53 ( 5 I.)

BLONDEEL
montages, herstellingen
w i e l u i t l l j n i n g m. garantie
Swielbalans m. garantie

AUTOBANDEN

A
R
P
A
Tel. 053/22063

w.

De Ketelbutter
Osbroekstraat 47
AALST

St-Annastraat 24, - 9240 BOTTELARE
Schilder- b e h a n g en decoratiewerken.
Plaatsen v a n v l o e r b e k l e d i n g e n
. Tel. 09/70.65.39

M I L A D Y COUTURE
Lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST 1
DAMESSTOFFEN
GORDELS
GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN

WIJ -.J8r3-72
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AANBEVOLEN
HUIZEN

Te Steenokkerzeel
bezoekt elke V l a m i n g h e t
HEELNEDERLANDSE PRAATKAFEE

I N 'T SPINNEWIEL

« DE APPEL »

E. Dubois-Van Hemeiryck

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

O r o t e keus v a n aparte geschenken
K O N I N G I N ASTRIDPLEIN 8
KKLO
—
TEL. 09,77.39.79

HOBBYMARKT

DIRK

H. SCHORPION
Huishoudartikelen,
Gereedschappen, Tuingerief, Laders, A l l e soorten
draad, Alles voor de knutselaar
TURNHOUTSEBAAN 342
2230 SCHILDE - Tel. 03 83.12.23

MARTENS
PVBA.

NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 331.05

l a n g e Zoufstr. 30, 29-33, 36-38
Tel.

( 0 5 3 ) 240.60

ELEKTRO MACHIELS
SMISSTRAAT, 1 — 1981 VOSSEM
Tel. 02 57.37.79
Verdeler v a n ACEC
O o k grote keus in f o n o p l a t e n

ELCO (BOSCH-DIENST)
A u t o - e l e k t r . & diesel-inspuiting
Elekr. & drukluchtgereedschap.
Hydraulische installaties, e n z . . .
Jan v a n Rljswijcklaan 296
Antw/erpen
Tel. 03 27.38.20
D o o r s c h r i j f b o e k h o u d i n g Mercure
Elektronische f a k f u r e e r - en
boekhoudmachines
HERMES (algemeen agent)

Voor een PRETTIG VERLOF
in Blankenberge-aan-Zee I
— V l a m i n g e n huur b i j V l a m i n g e n —
« Villa Christina » heeft 4 appart. ter
u w e r beschikking en is gelegen o p
50 m v a n het strand. - Inl. en prosp.
fe bekomen b i j :
H. V A N RIJSSEL
K. B o u d e w i j n l a a n 25, Blankenberge
Tel. ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

NEUTRAAL V L A A M S ZIEKENFONDS
Sekretaris : J. WEYNIz
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN
Tel.
(016)834.35

Bezoek het Vlaams Huis v a n de
V.U.-vesting Zele

JAN BROUNS
BEGRAFENISSEN
lakborslei

CENTRALE MUTUALITEIT
van BRABANT en LIMBURG

« PALLIETER »

139
2100 Deurne
TEL. 24.23.72

Lokerse baan 15
9140 Zele
—
Tel. (052)45410
—
O O K KOUD BUFFET !
—

KINDERARTIKELEN : p l o o i - en w a n d e l w a g e n s - bedjes en w i e g e n stoelen en looprekken . schommels - kamerversieringen - v/astafels
en waskussens - k i n d e r k l e d i n g .
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - ruiteruitrustingen . p i n g 30ng tafels - b a d k l e d i n g en alle toebehoorten - r o l - en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : u i t g e b r e i d e keus i n merkartikelen : autobanen - elektr.
treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - p o p p e n p o p p e n w a g e n s en - w i e g j e s - burelen . lessenaars - borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - t u i n m e u b e l e n - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

Etn MERCURE
Kon. A l b e r t p l e i n
9160 Hamme

11-12 (station)
Tel. 052 48100

BECO

Bezoek Drankhuis

« OP-SINjOORKE »
Nieuwwerk 1 Mechelen
achter postkantoor
en St-Rombautskerk
Uitbater FRANS GIELIS
Tel. 015/111.06

Blijft gij doof
Vlaming ?

BECO

en

BECO

maatschappijen
allerhande ! I I

Vraag FORT ZEGELS aan onze benzinestations

Speciaal
voor U

BECO verwacht ook uw bestelling

bedacht
p.v.b.a

BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT

TOPKOFFIE HAWAII
-

Groepen

levering van gas- en stookolie !

Geen g e l d meer v o o r
brussels g r o o t k a p i t a a l
1 k g . nettoprijs 164 f r .
t h . best.
o f 2 k g . — 1 0 % 295 f r .
spoorw.
o f 5 k g . — 2 0 % 656 f r .
ferugb.
O o k beterkope
Verkopers v / e l k o m
Gr.-Biigaarden

BECO

Tel. : (03) 52.81.73

Tel. 02 52.60.55

IEDER DORTMUNDER
TH IER BRAU HOF

DEPREZ P.V.B.A.
V i s m i j n 104
—
Zeevisgroothandel

OOSTENDE
voor allen

ELECTRA-BREE P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. 011/65.188 en 66.477
MIELE - AEG - LINDE

H. PELEMAN - MARCKX
V a n d e n Nestelei 16 - A n t w e r p e n
Tel. 39.19.27
TV - RADIO
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
12.500 f r . i.p.v. 18.950 f r .
A n d e r e merken grootste k o r t i n g
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 b o s b o m e n ,
k o n i f e r e n , f r u i t b o m e n , sierstruiken,
haag- en rotsplanten
Kataloog en b e p l a n t i n g s p l a n gratis,
o p aanvraag

VLAAMSE
1951 - 1971

-

Z I E K E N K A S
2 0 JAAR

DIENSTBETOON

Ziekteverzekering voor ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding
ZELFSTANDIGEN
Vraag n o g heden inlichtingen b i j u w plaatselijke a f g e v a a r d i g d e .
Geen m o e i l i j k h e d e n b i j overschakeling v a n e e n ander ziekenfonds.

BESTENDIGE SEKRETARIATEN :
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 02/19 08 64
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32,73.05 (2 lijnen)
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220 57
=

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten

LOONTREKKENDEN

V.Z.

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

DIENSTBETOON

M i d d a g - en avondmaal In g r o e p : g e z e l l i g , f i j n , g o e d en goedkoop.
De g r o t e specialiteiten z i j n ; Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse g o e lasj - Eisbein m i t Sauerkraut - K i p aan het spit - Krachtvleesschotel
beter d a n In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen.
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33 T. J3/31.20.37 . mooiste zaal v a n de stad
LEUVEN (Bierkelder) : O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste
kelder v a n Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r a a t 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE ( K o r t r i j k ) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03 53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 r'- - Tel. 051 72.822
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09'26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraaf : Tel. 011/736.30

SYMBOOL V A N VERTROUWEN

+ ZEKERHEID +

WALTER ROLAND

matthieu's beddenbedrijf

CORTHALS
Kattestraat 20 - Aalst
Tel. 053 244.80
Bekendste k o f f i e h u i s u i t
DENDERSTREEK

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
Tel. 0 1 5 7 1 4 . 4 7
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171 T 016 347.49
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Brugnestra?t 136, Z w e v e z e l e

Verlichtinoscjroothandel

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

Firma ANTOINE BOVIT
V i s m i j n 44 te OOSTENDE
Verse v i s rechtstreeks aan v e r b r u i k e r v o o r : diepvries, w e k . ontvangst
RUST '

ONTSPANNING ?

DE VOERSTREEK
BIEDT U ALLES
H e e r l i j k e panorama's met betoverende w a n d e l i n g e n door bossen,
e v e r heuvels en door d a l e n , langs
o u d e kastelen en heldere b e r g r i viertjes.
Twee
speeltuinen m e t
x w e m b a d - visgelegenheid. Prachtig
g e l e g e n campings en b i v a k g e l e g e n held, rustige pensions en zomerhuisjes heten u w e l k o m .
Inlichtingen :
V.V.V. DE VOERSTREEK
Kerkstraat 53 - M o e l i n g e n

GtdiploMMrd opticiwi, erkend door
al]e ziekntfondiui
KÏXKSTIIAAT it,

ANTWERPEN

(Lel op hst huisnummer I)
Telefoon 35 86 62

biedt voor elk probleem een wooninrichting

y^^%

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN
Voor leztrt van dit blad ' 10 */• korting

HOUTWORM ?
Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten.
TWINTIG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans hef
land. P\.BA. INDUSTRADE. Vanderzijpenslr.
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79 20.00.

Brouwerij
MOORTGAT

Een ZWEMBAD mef wafer dat
schiHerf' als een

BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
•
Bijhulzen : Cogels Osylel 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 36.10.11
Gent

^V ,
' sj

BEZOEK ONS SHOWZWEMBAD :
8 x 4 m . vanaf 1 3 7 . 5 0 0 Fr.
inbegrepen : Filter, Ladder en Bodemstofzuiger
— ZWEMKLAAR —
V j t i g inlichtingen en gratis dokumentatie :

N.V.

L.

DE COCK
Tel.

Antwerpsesteenw.

96-98 - Kontich

(03)57.12.11 - 5 7 . 0 8 . 7 1

2550

WIJ - 1 8 - 3 - 7 i
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MERKSEM
VOLKSUNIEJONGEREN
Door en voor de jongeren
wordt op zondag 27 februari in
de zaal van het Vlaams Huis
Tijl. een spreekbeurt gehouden
door ons medelid Leo Michielsen, voorzitter COO-Merksem
over het Vlaams nationalisme
na de eerste wereldoorlog te
AER. ANTWERPEN
Merksem, Spijtig, die er moesten zijn, waren er niet, de jonKALENDER DIENSTBETOON : MAART 1972
geren,
ANTWERPEN :
HET BAL
Maandag; 20 maart : volksvert. R. Maltheyssens en A. De Beul.
Het Volksuniebal op 4 maart
was een reuzensukses. De groMaandag 27 maart : sen. H. De Bruyne en volksvert. '^. De Beul.
te zaal van De Garve, scheen
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel.
op zeker ogenblik te klein. Al
36.84.65, van 16 tot 20 u.
wat naam heeft in de gemeente als Vlaming was er. Voor
WIJNEGEM :
de gelegenheidstombola hadden
Maandag 20 maart : sen. H. De Bruyne.
meer dan 150 neringdoeners uit
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8. tel. .53.89.26. van 19 tot 20u.
onze gemeente mooie prijzen
ter beschikking gesteld. Aan alKONTICH :
len onze grote dank, ook aan al
Woensdag 22 maart : volksvert. R. Mattheyssens.
onze VU-mensen uit de randgeLokaal : «Alcazar », Mechelsesteenweg 22. tel. 57.13.32, van 19 tot
meenten en die van Merksem,
20 u.
ook de Vlaamse personaliteiten vergeten wij niet, dank alredenen, werd het afdelingsbelemaal,
stuur als volgt gewijzigd :
DE FAMILIE T R A P P
voorz. : Ferdinand Diels. CïerdHeden zaterdag 18 maart te
heide 34 : sekr. ; Albert Geuns,
15 u., in de zaal De Garve, door
Molenstr. 169 ; arr. afgev. : LoANTWERPEN (ARR.)
het Merksems Trappteater, opde Claessens, Driebuizen 18, alARR. KADERDAG
voering van de « Geschiedenis
len
te
Balen.
Zaterdag 18 maart (van 10
van de familie Trapp », enig
tot 16 u.) ontmoeten alle kadermooi en plezierig, zowel voor
Vandaag zaterdag om 14 u
leden en mandatarissen van het
BËRLAAR
groot als voor klein, aangeboverzamelen wij in gemeenarr. Antwerpen elkaar in « BilZITDAG SFN. JORISSEN
den aan de leden van de Volksschapscentrum « Drie Eiken »
lard-Palace », Kon. Astridplein
De zitdag wordt verschoven
voor onze ludieke aktie i.v.m j unie en alle Vlamingen van
te Antwerpen, tijdens onze arr.
van maandag 20 maart tot dinsMerksem, door de Vlaamse
de erbarmeliike toestanden on
kaderdag.
dag 21 maart van 21 tot 22 u.,
Kring Groeninghe, Warm aanBuizegem. Te"'e'-een op post.
KNS
bij Luyten, LierspR''vg 140/2.
bevolen. Prijzen der plaatsen '
Onze
cursiic
gemeenschapsOnze traditioneel geworden
25 fr,, kinderen tot 15 jaar 10 fr.
dans is een schitterend sukses :
jaarlijkse KNS-voorstelIing beBOECHOUT-VREMDE
er
waren
26
aanwezigen
op
de
leven wij op vrijdag 28 april.
1 APRIL - AMNESTIE
eerste samenkomst.
De opvoering van « Een vijand
MOL
Voor ons geen aprilgrap. Oo
van het volk » van H. Ibsen (beBRUSSEL
paaszaterdag, toevallig 1 april,
HERENTALS
werkt door A. Miller) brengt
Senator Lode Claes zal op
nemen wij deel aan de amnesZITDAG SEN. JORISSEN
ons een actueel
onderwerp
dinsdag 21 maart te 20 u. een
tie-voetmars Antwerpen - HeDe
zitdag
wordt
verschoven
waaruit een drama van de gevoordracht houden over «Brusrentals. Wie nog jonge benen
van maandag 20 maart tot dinsmeenschapszin groeit. Bespreek
selse invloed op onze sociaalheeft,
wordt
tegen
11
u.
verdag
21
maart
van
19
tot
20
u.
nu reeds uw plaatsen via het
ekonomische toestand », in de
wacht aan ons sekretariaat.
in lokaal De Zalm, Grote Markt
VU-sekretariaat van Antwervergaderzaal van de gemeenteDOET
U
HET
EENS
pen-Stad : Wetstr. 12. Antwerlijke muziekakademie, RondSpreek
vriend
of
familie
aan.
pen (tel. 36.84.6,5) of bij V. Peeplein. Mol
KONTICH
Om lid te worden. Of voor een
ters, ApoUostr. 47, Berchem
D'HOPPE
abonnement
op
«
Wij
».
Ons
MUZIEKKORPS
(tel. 21.46.24) rechtstreeks of
GROEN EN VLAAMS
« KEMPENLAND »
sekretariaat brengt het adminidoor storting-overschrijving op
Wij doen mee aan de voetstratief in orde. Geef door aan
De maandag van Mol-jaarPC nr. 47.91 Kredietbank. Gittocht, Gent-D'Hoppe, op zondag
markt kwam de sinds d n e
Flor Van Praet, Malpertuus.
schotellei 211. Borgerhout, voor
26 maart. Vertrek met eigen
maand gestichte fanfare «KernProvinciestwg 363, Boechout.
rekening nr 402-6041931-89 van
wagens om 6 u. stipt op het
penland» voor het eerst op
V. Peeters. Apollostr. 47, Berstraat en dan nog wel voor een
Gemeenteplein. Inschrijven op
BOOM
chem met vermelding KNS en
avondwandelconcert. Achter de
ons sekretariaat, tel. 57.09.82,
aantal kaarten alsook de bepaJEUGDFEEST
leeuwevlag, de 24 muzikanten
SOLIDARITEITSAVOND
Img van de kategorie.
Na jaarlijkse gewoonte bieen de talrijke ereleden waaronHet zaaltje van de Alcazar
den wij de jeugd - van Boom
der we sen. Van Eisen, volksv.
liep
op.
donderdag
9
maart
vole'eh'öntspaiinlngsn'a'ftiiddag aan
Jo Belmans, dr. J o Valgaren en
AARTSE! AAR
ledig vol voor onze solidariteitsop zaterdag 15 april, te 14 u. 30
adv. Rob Van Hoof bemerkten.
DIENSTBETOON
avond voor de negen plakkers
iv- zaal' Rex- Gro+e ^f nrkt. 'Füm.
Langs de voornaamste straten
ledefe maandagavond van 20
van Laken. Ruim 100 aanweziZang, tombola, verrassingen.
en de j a a r m a r k t ging de wantot 22 u., is een afgevaardigde
gen, waaronder in opdracht de
Inkom volledig gratis. Iedereen
deling. In 't Leeuwke werd halt
van de Volksunie ter beschikBelgische staatsveiligheid. S e r .
is welkom.
gehouden en in de Goudbloem
king van alle inwoners van onBob Maes analiseerde het prowerden de laatste tonen geblaze gemeente in het lokaal «Roces Laken en gaf een situatiezen. Proficiat en volhouden
GEMEENTE
denbach », Kapellestr. 19.
schets rond de Brusselse mentaaan de mannen van dirigent
liteit. Een oproep tot méér
BORGERHOUT
Piet Van Vaerenbergh.
daadwerkelijke steun aan VU
ANTWERPEN (Stad)
arr.
Brussel
vormde
het
sluitKADERDAG
A. — Openverklaring van een
stuk van zijn betoog. SolidariZaterdag 18 maart. Biljart
MORTSEL
b e t i e k k i n g van : conducteur teteit mag geen versteend begrip
Pa!ace te Antwerpen.
kenaar b o u w k u n d e .
ALGEMENE
zijn of worden, ook niet voor
KNS
B. — V o r m i n g van een werVERGADERING
de Volksunie, zei advokaat Piet
Vrijdag 28 april. Kaarten op
vingsrese;ve voor w e r k m a n , resWij rekenen er stellig op ook
uw sekretariaat.
De Pauw in een bepaald inpectievelijk geoefend w e r k m a n .
u te mogen ontmoeten op donANZ
drukwekkend betoog. Met een
De bekendmaking geschiedde in
derdag 23 maart e.k. te 20 u. 30
Zangfeest in het Sportpalei."tussenkomst van volksvert. A.
liet Belgisch Staatsblad van :
in zaal « Hellemans », Eggestr.
op 28 maart. Eveneens kaarten
9 maart 1972.
De Beul en de heer Herman
27 te Mortsel waar onze algeverkrijgbaar op 't sekretariaat.
Wagemans en een repliek van
Voor alle inlichtingen met bemene vergadering zal plaats
UITSTAP
trekking tot de deelnemingsvoorP. De P a u w kwam er een eind
hebben met als gastspreker sen.
waarden, gelieve men zich te
Naar Klein Brabant op zonaan deze boeiende bijeenkomst.
Hector De Bruyne.
wenden
tof
het
Secretariaat,
dag 11 mei (en niet zondag 23
Een omhaling bracht tenslotte
BEVLAGGINGSAKTIE
Moorkensplein 19, Borgerhout,
april zoals vorige week aangeruim 6000 fr. op.
Bestel uw
nylon-leeuwende eerste vijf dagen van de
kondigd). Vertrek sekretariaat
AMNESTIE
week, tussen 8u30 en 12u30 of
vaandel (1,50x1,50 m) aan '270
9 u. 30. Einde rond 17 u. De
Op
zaterdag
1
april,
amnestietussen 14 u. en 17 u, (tel. nr
fr. nog heden. Tot uw dienst :
wandeling loopt langs de Schelmars Antwerpen-Herentals, In36.99.00),
Wim Claessens, Pastoor Deensde-dijken. Ook de oude Schelde
lichtingen en inschrijving : lostr. 19, Mortsel, tel. 55.39.09.
wordt bezocht. Heemkundig
kaal Alcazar, tel. 57.13.52.
museum te Weert. Overzet
PROFICIAT
GELUKWENSEN
DEURNE
Oude Schelde met roeiboot.
Bij de geboorte van kleine
LEDENVERGADERING
Hartelijk proficiat aan onze
Overzet Schelde St. Amands en
« Veerle ». wensen wij dhr en
Op
dinsdag
18
april
e.k.
te
20
leden
René
Marckx
en
Maria
te Mariakerke. « Pick-nick » 's
mevr. Veron-Veron (Wilrijk)
u, 30 in het lokaal Sportman,
Sel bij de geboorte van Lieve.
middags en mogelijkheid tot
een hartelijk proficiat en beHerentalsebaan
te
Deurne.
Als
eetmaal in restaurant de Veertrekken daarbij zeer graag
spreker
werd
de
heer
Willy
man te St. Amands rond 17 u.
MECHELEN (Arr.)
Veerles
grootouders,
Knijpers uitgenodigd. Onze jon30. Gelieve het sekretariaat te
ARR. KADERDAG
GEMEENTERAAD
ge volksvert. zal spreken over
verwitigen van uw deelname.
Alle bestuursleden en kaderVolgende interpellaties, uitde franskiljonse bedreiging die
Biezonder indien u wenst het
leden nemen deel aan de arr.
gaande van onze VU-fraktie,
rust
op
Vlaams-Brabant.
eetmaal te gebruiken op het
kaderdag op zaterdag 18 maart.
zetten de stempel op de openbaElk lid zou het zich als plicht
e.nde van de tocht te St.
Zaal Casino te Willebroek, De
re zitting tijdens de gemeentemoeten aanzien op deze vergaAmands.
senatoren Bouwens en Jorissen
raad van 7 maart : voor een
dering aanwezig te zijn. Het is
DIENSTBETOON
bespreken de verkiezingsuitslavoortreffelijker doorspeling en
mderdaad het eerste openbaar
gen.
Ruime
dokumentatie
kennisgeving vanwege het colAlle da.gen op het sekretarioptreden van de afdeling na de
wordt
ter
beschikking
gesteld.
lege aan de raadsleden wat beaat. Voor speciale gevallen op
verkiezingen. Het is tegelijkerPer kanton in aparte groepen
maandag van 16 tot 20 u. waar
treft de ontvangen mededelintijd ook een start van onze jonbespreken de afdelingen de
telkens een volksvert. zal aangen en vragen op gemeentelijk
geren-aktie.
konklusies en de werking. Nawezig zijn. Voor COO-gevallen
vlak (door J a n Vandewalle) ;
JONGEREN-AKTIE
mens het partijbestuur komen
tel. dr. De Boel 33.97.90 of Fr
het
blijkbaar in alle stilte opZoals aangekondigd in de voPaul Martens en Maurits CopDe Laet 38 66.92.
gericht « Mortsels Sportiva-korige
bladen,
is
onze
jongerenpieters.
VUJO
mitee » dat vóór alles zou diewerking volop gestart. Jonge
Aktie-middag van de VUJO
simpatisanten die hieraan hun
op maandag 3 april. Voor inDE VOERSTREEK EN HET TAALGRENSVRAAGSTUK
medewerking willen verlenen,
lichtingen Anita Viane tel.
Het Dosfelinstituut, in samenwerking m e t de Vlaamse Kring
gelieven zich in verbinding te
33.91.36 .
Lier, heeft de eer U uit te nodigen op een voorlichtings- en disstellen met de heer Leo Thijs,
cussie-avond.
Schotenstwg 195 te Deurne en
Op het programma 3 korte uiteenzettingen :
met juffrouw Lieve Motte. DraBALEN-OLMEN
— De taalgrens en de Voer (met dia's) : W. Knijpers,
volksverkenhofstr. 68 te Deurne.
HU'WELIJK
tegenwoordiger
(Herent).
Op 4 maart traden Inai'id
— De Voerstreek en a-sacioale taaldwang ; P. Martens,
journaClaessens en Jos Maes in het
EDEGEM
list
(Merelheke)
huwelijksbootje. De ganse afHET LAND DER DWAZEN
— Een getuigenis uit de Voerstreek
: R. Boffé, schoolhoofd te
deling wenst hen goede vaart.
Hierover spreekt Paul MarMoelingen.
'
BESTUURSWIJZIGING
tens, hoofdredakteur van «Wij»,
WANNEER : dinsdag 21 m a a r t e,k. om 20 uur stipt ;
Wegens het nakend vertrek
voor VU en VUJO op vrijdag
WAAR : Hof van Aragon, Aragonstraat 6 te Lier ;
van de voorzitter om beroeps24 maart om 20 u, 15 in gemeenTOEGANG : 20 fr.

bewegingsk^i ijzer

antwerpen

schapscentrum « Drie Eiken »,
Drie Eikenstr, 128, Wij verwachten veel volk,
INCIDENTRIJKE
GEMEENTERAAD
Tijdens de zitting van 3/3
werd de exploitatie van de kabeltelevisie in de handen van
EBES gespeeld. L. Van Huffelen verwoordde de scherpe en
gefundeerde kritiek van de
VU-fraktie. Deze uiteenzetting
vond in de pers ruime weerklank. Ze werd trouwens bijgetreden door de BSP. Nadien
werd er door Van Huffelen geïnterpelleerd over de geplande
hoogbouw in Buizegem, terwi.jl
Dekeyser pleitte voor de afschaffing van de vuilnisbelt op
Buizegem. Toen kwam de kat
op de koord. R. Dekeyser protesteerde zeer scherp tegen de
diskriminatie tegenover VUJO
door het spreekverbod dat aan
adjunct-commissaris Craen opgelegd werd. De burgemeester
bleef het antwoord op pertinente vragen schuldig, waarop onze fraktie de zitting verliet. De
talrijk opgekomen VUJO-ers
ontrolden enkele snandoeken
met slogans als : verdraa.gzaamheid. ffeen doro'^nolitiek openheid.
VUJO

nen gevrijwaard te worden van
elke politieke invloed (door
mevr. De Ceuster) ; de hoogstnodige door te voeren veiligheidsmaatregelen ten behoeve
van de fietsers en voetgangers
ter hoogte van Oude-God-station. alsmede 'n dringende baanaanpassing aan de « dodenbocht » van de Deurnestr,, ter
hoogte van het St. Amedeusziekenhuis (door Wim Claessens).
NIJLEN
ZITDAG SEN. JORISSEN
De zitdag wordt verschoven
van maandag 20 maart tot dinsdag 21 maart van 20 tot 21 u.
in lokaal De Bonte Os, Grote
Markt.
SCHILDE
FLOR GRAMMENS
Maandag 20 m a a r t te 20 u. in
het Brouweshuis, Turnhoutsebaan 171, Schilde, spreekt Flor
G r a m m e n s over zijn 50 j a a r
Vlaamse Uilenspiegelkamp. Inkom gratis.
VORSELAAR
ZITDAG SEN. JORISSEN
De zitdag wordt verschoven
van maandag 20 maart tot dinsdag 21 maart van 18 u. 30 tot 19
u. in lokaal Bierhuis.
WIJNEGEM
PROFICIAT
Afdeling en bestuur Wijnegem wensen onze vriender d h r
en mer. Nachtegaele-Luyckx,
van harte proficiat bij de geboorte van h u n « eersteke ».
WILRIJK
VUJO-PARTY
VUJO-Wilrijk
nodigt
alle
VUJO-vrienden — ook die van
buiten de gemeente — uit op
haar 1ste party op zaterdag '25
m a a r t om 20 u. in zaal Deya,
Heistr. (nabij het kruispunt
met de J u u l Moretuslei) .
GEMEENTERAAD
Volgende gemeenteraad (meer
dan waarschijnlijk) op donderdag 23 maart. Belangstellenden
kunnen terecht bij Pol Van der
Gucht, J u u l Moretuslei 362, tel.
27.79.70, vanaf maandagavond.
SCHERP
Werd omgedoopt tot «Scherp
Gezien», verschijnt nu maandelijks en heeft bij onze politieke
tegenstrevers
al heel
wat
kwaad bloed gezet. En w a t
meer is, het wordt door zijn opvallende verschijning gelezen.
D'HOPPE
André De Beul was bij de
2de « wettelijkheidsekspeditie »
n a a r D'Hoppe ook van de partij. Werd ingerekend en natuurlijk ook weer vrijgelaten.
Het doet goed te merken dat
onze jonge parlementairen het
niet enkel met het woord, m a a r
ook met de daad bewijzen.

Gemeente
BORSBEEK
Plaats van technisch
klerk, schaal opsteller. Inlichtingen ten
gemeentehuize.

Kernred.iKtie
T. van Overstraeten
(eindr e d . ) , P. Martens ( h o o f d r e d . ) ,
R. Corty ( r e d , s e k r . ) , M, v a n
Liedekerke.
Redaktie en publiciteit :
Sylvain Dupulslaan 110
1070 Brussel
Tel. 02/23.11.98
Administratie en beheer :
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000
Tel. 02-12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement
350 fr.
Halfjaarlijks
105 fr.
Driemaandelijks
105 fr.
Steunabonnem. (min.) 500 fr.
Losse nummers
lOfr.
Alle stortingen voor het blad
op prk. 1711.39 v a n « WIJ »,
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel.
Verantw. uitgever Mr F. Vander Eist, Beizegemstraat 20
Brussel 1120
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AANBEVOLEN
HUIZEN
ALPHA MEUBELEN
Klapdorp 70
2000 Antwerpen
Tel. (03)33.83.59
Stijl- Modern en Keukens
•

UURWERKEN DE M O O R
Specialist juiste tijd.
Schooldreef 19
—
Gentbrugge
•
INTERNATIONAAL OPTIEK
Europese modebrillen
Schooldreef 21
—
Gentbrugge
Zaakvoerder : J A N DE MOOR
VU-gemeenteraadslid - Tel. 52.01.22

Bouwbedrijf

VÜC

ILECEMS

Wouter Haecklaan 4
—
Deurne
Tel. 21.27.59 - 21.27.75
THUISWERKZAAMHEDEN
In iedere gemeente worden personen gevraagd voor het vouwen van
brochure's, sorteren van brieven,
schr. van adressen, enz. Alle thuiswerken zijn direkf te aanvaarden !
Inlichtingen (postzegel insluiten) :

LUCRATIEF BEDRIJF

Posfbox 2059 —

's Hertogenbosch

F I T O
Kollegestraat 79-81
2440 GEEL

Tel. 0 1 4 / 5 9 3 6 9

F I TO
Kollegestraat 79-81
2440 GEEL

Tel. 0 1 4 / 5 9 3 6 9

Lunchpakket RENTON
Rolwagenstr. 77 . 2000 Antwerpen
Dé oplossing die U zoekt :
BELEGDE EN VERSIERDE BROODJES
voor uw Bals - Dansavonden - Familiefeesten - Recepties - Vergaderingen - Congressen - en andere.
Vraag voll. vrijblijvend alle nodige
inlichtingen : Tel. 36.23.19

Petrus VAN HOLSBEECK
Van de Ponselel. 28 - Denderleeuw
TEL. 0 5 3 / 6 7 5 . 0 7
—
GROOTHANDEL
—
Rolluiken - Garagepoorten - Zonneblinden . Vouwdeuren - Schuiftrappen - Slaapkamers - Aluminiumwerken - Caravans - Plastiekprofieien
Sierluiken en ramen in plastiek.
V L A M I N G E N , voor uw afspraken
te AaUt : CAFE • GASTHOF

GRAAF VAN VLAANDEREN
Stationplein 37
—
9300 AALST
Tel. 0 5 3 / 2 8 1 . 1 0
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 2e of 3e rang
Oudenaardsestw. 121 - 9410 Erpe
Tel. 0 5 3 / 2 2 9 1 1
RESTAURANT
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde
Het huis met familietraditie

|an PAUWELS-DE BRAUWER
Brugstraat 10 • 9328 Schoonaarde
Tel. 0 5 2 / 4 3 2 4 6
w e k . rustdag : vrijd. 15u tot zat. 15u
Bedden- en Matrassenbedrijf

« RUSTWEL »
A . VERSWEYVELD . TROLLIN
Herentalsebaan 122 - 2100 Deurne
Tel. 21.32.52
Epeda - Beka - Simmons • Dodo •
Pirelli
Ktndermeubelen
« TIENER-STUDIO > - Tel. 21.59.58
Herentalsebaan 351-353
2100 DEURNE

R. CORNELIS -

DENISSEN

CAFE - PENSION - RESTAURANT
P. De Smet De Nayerstraat, 19
8430 MIDDELKERKE
gelegen 50 m. van zeedijk,
aangename sfeer, gezelligheid
en matige prijzen
OPEN : café gans het jaar
restaurant en pension
vanaf Pasen tot Oktober
TUINAANLEG

-

ONDERHOUD

VAN GOEYE
Langestraat 41 - KRUIBEKE
Tel. 03/75.12.96
Gespecialiseerde onderhoudsdienst
Privaat - Parken industrie plantsoenen
DISCO-BAR & D A N C I N G

« TRANSVAAL »
49, Liersesteenweg - Booischot
(bij Heist-op-den-Berg)
In de geest der Nederlanden.
Een typische Zuld-Afrikaans« $f«er.

WOMMELGEM
KADERDAG
Alle kaderleden, medewerkers en bestuursleden zijn vandaar aanwezig op de « Arr. Kaderdag » in Billard Palace te
Antwerpen. Er is mogelijkheid
tot middagmalen in het centrum, en in Billard Palace zelf,
zonder voorafgaandelijke afSDPSsk

DIENSTBETOON
Niet alleen voor onze leden
en simparisanten, maar voor
iedereen. Alle leden die « mensen in administratie en andere
nood » kennen bevelen onze
mensen aan.
H. Vande Weghe (Ie schepen)
huis van 10 tot 11 u. Bij hem
elke zaterdag op het gemeentethuis elke werkdag vanaf 19 u.,
Terhagelaan 8.
Jan Verduyckt, elke werkdag
vanaf 19 u., Antverpiastr. 6.
Constant Geel, elke dinsdag
en donderdag vanaf 19 u., Beeldekensweg 5.
Dienstverstrekking van de
COO kan u bekomen bij A. Deschutter, voorzitter COO, de
woensdag en vrijdag vanaf 20
u., Lt. K. Caluwaertstr. 14.
Sen. De Bruyne, elke Ie en
3e maandag van 19 tot 20 u. in
lokaal Vleminckhof, Marktpleni
8 te Wijnegem.
VLAAMSE VRIENDENKRING
Zondag 28 mei : 35ste Vlaams
Nationaal Zangfeest en 2 juli :
IJzerbedevaart te Diksmuide.
Zoals elk jaar mogelijkheid tot
deelname in samenwerking met
het IJzerbedevaartkomitee van
Broechem.
ZWIJNDKECHT
BINDING
Vrijdag jl. sprak sen. De
Bruyne in het Vlaams Huis
over « Vlaanderen, modern
land ». Het was voor vele van
onze leden een eerste aangename kennismaking met onze
simpatieke senator. Dat de interesse groot was werd bewezen
door de talrijke opkomst en de
veelvuldige vragen na de
spreekbeurt. Het bestuur is dan
ook zinnens in de toekomst
meerdere avonden in te richten, om de band tussen de leden onderling en anderzijds onze volksvertegenwoordigers te
verstevigen.
Op initiatief van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds ging er een spreekbeurt
door in het muzieklokaal, M.
Vergauwenstr. op vrijdag 17
maart te 20 u., met als gastheer
sen. Coppieters. De talrijke opkomst alhier bewees eveneens
de waarde die men aan zulke
ontmoetingen schenkt.
MET AUTOBUS NAAR
GULLEGHEM
De voetbalploeg van onze afdeling speelt een vriendenwedstrijd tegen de ploeg van Europlast-Gulleghem. Moedig onze
jongens aan. Rijd met ons mee
morgen zondag 19 maart. Vertrek om 12 u. aan het Vlaams
Huis. Prijs 50 fr. Inschrijven
bij Piet Severins.

brabant
BEWEGINGSWIJZER
Alle inlassingen voor de bewegingswijzer dienen in drie
exemplaren gestuurd te worden
naar het adres van de arr. sekretaris, Rom De Craen, Molenstraat 78, 2921 Nieuwenrode.
Bij voorkeur ontvangen we
dit in drukletters geschreven.
ALSEMBERG
KERN ALSEMBERG IS ER
Onze afdeling wordt volwaardig, eens de ^ leden bereikt.
Met de federatieverkiezingen
stemden 350 kiezers voor de
Volksunie. Kandidaat - leden
wenden zich tot : De Saeger
Willy, Ingedaellaan 43. Alsemberg, tel. 58.54.38.
ASSE
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Jan Van De Putte,
Keesdallaan 21 ; ondervoorz. :
Roger Verhavert, Heuvelstr. 32;
sekr. : Etienne Keymolen, Brusselsestwg 99 ; hulp-sekr. : Urbain Van der Straeten, Nieuwstr. 17 ; prop. ; Jean De Koek
Molenbaan 2 ; hulp-prop. : mw
De Leeuw Albert., G. Kurthstr
5 ; org. : Frans Heyvaert, Tuinwijkstr. 53 ; hulp-org. : mw
Louisa Dooms, Putberg 37; penningm. en pers : Lode Pletinckx
Arsenaalstr. 5 ; hulp-penningm.
en pers : Hugo Rogiers, Klein
Veldeken 9 ; jeugd : Albert Van

der Slagmolen, Gemeenteplein
19 : hulp-jeugd : Raymond Van
der Poorten, Groenst. 38; dienstbetoon . Leo Leemans, Klein
Veldeken 15 ; arr. afg. : Roger
Verhaevert en Frans Heyvaert,
eventueel bij 150 leden : Jean
De Koek.
BRUSSEL
VUJO - BRUSSELSE AGL.
Zondag 26 maart doen wij
mee aan de betoging in D'Hoppe. Onze bus start om 13 u. aan
het lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38 , 1000 Brussel. In
bovenvermeld lokaal kan u ook
inschrijven. Prijs per deelnemer : 80 fr.
Brussel is solidair met de Vlamingen van de taalgrens.
BERG-KAMPENHOUTNEDERO.:KERZEEL-BUKEN
VLAAxMS LENTEBAL
Zaterdag 25 maart te 20 u.
met het beroemde Limburgs
Showorkest Bert Minten, in de
zaal Fauna Flora, Visserijlaan 1
te Berg (naast de Steenweg op
Haacht).
DUISBURG
GESPREKSAVOND
Vrijdag 24 maart e.k. m de
zaal Nachtegaal, Veeweide,
gespreksavond met dia's over
de problemen en de toekomst
van het bedreigde gebied tussen Brussel, Leuven en de taalgrens. Gespreksleider : volksvert. Willy Kuijpers. Van harte
welkom.
DWORP
LEDENWERVING
De afdeling Dworp heeft als
volgend streefdoel : de 100 leden bereiken, dwz 5 % van het
totale kiezerskorps. Nog een 5tal nieuwe leden, en we zijn er.
GRONDBELEID
Dworp op 15 km van Brusselcentrum is nog Vlaams. Bovendien is Dworp de meest heuvelachtige en schilderachtige gemeente van Vlaams-Brabant.
Kom eens kijken, en er wonen I
Residentiële en sociale gronden
zijn te koop. Inlichtingen : gemeentehuis, tel. 56.55.05.
HALLE
AFDELINGSBAL
Zaterdag 25 maart e.k. in de
parochiezaal van St. Rochus,
Melkerijstr., Halle. Orkest :
The Musical Friends ». Eerste
dans : 21 u.
HEKELGEM-ESSENE
NACHTBAL
Ons achtste groot nachtbal,
met reuzetombola, heeft plaats
op zaterdag 18 maart te Hekelgem in de zaal « Gildenhuis »,
Kerkstr. om 21 u. Orkest « De
Nachtvogels ».

HOELEDEN
ONTOEREIKENDE STEUN
VU-gemeenteraadslid Roger
Lenaerts drukte in een brief
aan de verenigingen van zijn
gemeente zijn bewondering en
dank uit voor het onbaatzuchtig werk dat ze ten bate van
de op- en uitbouw van Hoeleden
presteren. Hij betreurde tevens
de totaal ontoereikende gemeentelijke steun aan de verenigingen en het feit dat hel
schepencollege van zijn — gewettigde — afwezigheid profiteerde om de begroting in zeven haasten te doen goedkeuren. De heren wisten immers
dat
ons
gemeenteraadslid
krachtig wou reageren tegen
het gemis aan gemeentelijke
steun aan verenigingen.
Daar Roger Lenaerts niet aan
politiek doet « omwille van de
centen en profijten » besloot
hij het bedrag van zijn zitpenningen te verdelen tussen de
gemeentelijke
verenigingen.
Dit — simbolisch — bedrag zal
hen per postwissel overgemaakt
worden. Een lesje voor de bekrompen dorpspolitiekers van
Hoeleden.
KESSEL-LO
GESPREKSAVOND
Woensdag, 22 maart a.s. om 20
u. in de benedenzaal van café
« Het Paviljoen », Diestse stwg
(ingang sportterrein), gespreksavond met volksvert. Willy
Kuijpers over de Kesselberg
en andere problemen. Alle VUleden en alle belangstellenden
zijn hartelijk uitgenodigd
LONDERZEEL
VU-LUSTRUM-DANSAVOND
Vandaag zaterdag in de zaal
« Centrum », Marktplaats te
Londerzeel. Orkest : Mare Derwey. Begin te 21 u. Iedereen
welkom.

LUBBEEK
DANSFEEST
De afdeling Lubbeek-St. Joris Winge houdt haar derde
groot Vlaams bloemenbal op zaterdag 18 maart om 20 u. 30 in
de zaal Gudrun, Dorp, Lubbeek.
Orkest : The Stoffel-Boy's. Toegang : 40 fr.
MEBCHTEM
DIENSTBETOON
Zitdag van volksvert. Eugeen
Defacq : iedere 2e dinsdag van
van de maand ten huize van
Herman De Pril. Eerste zitdag
op 14 maart.
SCHAARBEEK
VOLKSVERGADERING
Op 24 maart a.s. om 20 u.
(vrijdag), lokaal « Het Gastel »,
hoek Lodew. Bertrandlaan en
Josafatstr. met toespraak door
volksvert. De Facq. Verder : oprichting van een kunst en kultuurkring en verdere uitbouw
van onze afdeling.
Leden, breng al je vrienden
mee ! Alle Vlamingen zijn welkom.
BABYZITTING
Dames zoeken bijverdiensten
door kinderbewaring. Tel. : 02/
41.15.79 (dienstbetoon Schaar,
beek ; dhr. Roggeman).
ST.-PIETERS-LEEUW
AFDELINGSBAL
Onze afdeling houdt haar 2de
afdelingsbal heden zaterdag 18
maart in de zaal « De Jongen
Deken », Rink te St. PietersLeeuw. Orkest : « The happy
Band » met Benny Frank en
Sophie en met Discobar.

oosf-vlaanderen
AALST (Arr.)
BROSJURE
« Moet de apparentering afgeschaft worden ? » is een
nieuwe uitgave van het arr.
« Studie- en Dokumentatiecentrum ». Te verkrijgen door storting of overschrijving van 6 fr.
op prk 914764 van W. Cobbaut,
Baardegem.
BETOGING D'HOPPE
Het arr. bestuur dringt er bij
de afdelingen op aan zo talrijk
mogelijk deel te nemen aan de
betoging « D'Hoppe groen en
Vlaams » op 26 maart. Affiches
kunnen steeds verkregen worden op eenvoudig verzoek bij
W. Cobbaut, Baardegem. Tel.
052/35452.
VOERMOTIES
Reeds verschillende gemeenteraden van het arr. stemden
een motie ten voordele van de
Voerstreek als deel van de
Vlaamse gemeenschap. Onze
VU-raadsleden worden ertoe
aangezet een dergelijke motie
ter stemming te leggen. Het
arr. sekretariaat wordt graag op
de hoogte gehouden van eventuele goedgekeurde moties.
AALST (Kanton)
KOLPORTAGES
Verzameling telkens te 10 u.
aan « De Vriendschap » : 26
maart, 23 april, 28 mei, 25 juni;
aan « De IJzer » : 9 april, 7 mei,
11 juni. Kandidaten geven hun
naam op aan Danny Denaeyer,
Val. De Saedeleerstr. 95. Aalst,
tel. 053/27987.
AALST
SOC. DIENSTBETOON
Jan De Neve, kabinet schepen
van Openbare Werken, elke
maandag, woensdag en vrijdag
van 10 tot 12 u.
Dolf De Clercq, Gerstenbaan
35, elke dinsdagavond vanaf 19
tot 20 u. bij hem thuis.
Frans De Brul, Albrechtlaan
38, elke dinsdagavond van 19
tot 20 u. bij hem thuis.
Jan Caudron, Vrijheidsstr. 46,
elke woensdagavond van 19 tot
20 u. bij hem thuis.
Arseen Carlier, Dirk Martensstr. 76, elke donderdagavond van 19 tot 21 ii. bij hem
thuis.
Daniel Jacobus, Capucienenlaan 57, na afspraak (tel. 053/
26241).
Antoon Blommaert, Gentsestr. 147, elke dinsdagavond van
20 tot 22 u. in café « De IJzer »,
Vlaanderenstr. en elke zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 u.
in café « De Vriendschap ».
Kerkstr. 9.
Senator Diependaele, elke Ie
maandag van de maand, te 21 u
in lokaal « De Vriendschap »,
Kerkstr. en elke 3e maandag
van de maand, te 21 u. in lo-

kaal «De IJzer», Vlaanderenstr.
H. MIS
Ter nagedachtenis van Fritz,
Veerle en Marleen Van der
Stock wordt op zaterdag 8 april
te 17 u. 30 in de St. Martinuskerk een H. Mis opgedragen
waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd.
AKTIE ZUIVERE STAD
Er wordt verzameld op zondagen 19 maart, 16 april, 14 mei
en 18 juni, telkens te 14 u. in
het lokaal « De Vriendschap ».
Einde telkens voorzien rond 16
u. Jan De Neve, schepen van
Openbare Werken, heeft zijn
medewerking aan deze aktie
toegezegd.
BALEGEM
DHOPPE
Affiches en deelnemerskaarten
te bekomen voor de mars naar
en betoging te Dhoppe op 26
maart.
DENDER WEST
DANSAVOND
Op 25 maart gaat onze eerste
dansavond door in de zaal Fiesta, Dorp te Oordegem. Aanvang
te 20 u. 30. Inkom : 30 fr.
EREMBODEGEM
DANKU
ALBERT DE KERPEL
In Erembodegem heeft VUraadslid Albert De Kerpel aan
de burgemeester gevraagd ontslagen te worden van zijn mandaat in de gemeenteraad. Hiermee verlaat de meest merkwaardige politicus van het naoorlogse Erembodegem
het
strijdperk.
Op 12 oktober 1952 werd hij
de eerste maal verkozen. Met
veel naamstemmen en... op de
CVP-lijst. Toen in 1964 ook de
Volksunie een lijst voorstelde,
fungeerde Alber De Kerpel als
de verwachte lijsttrekker. In de
voorbije jaren had hij zich onafhankelijk van wie ook getoond : als CVP-schepen blies
hij de klassieke bruggen op tussen hem en de CVP, in 1958
was hij kopman op een onafhankelijke lijst. Het lag voor
de hand dat De Kerpel erbij
zou zijn zodra de Volksunie een
eigen lijst neerlegde. Tenslotte
steekt in deze geboren pascifist
een beginselvaste Vlaams-nationalist. Zijn overtuiging verborg
hij voor niemand. Vandaag
klinkt zoiets vanzelfsprekend,
maar in het begin der zestiger
jaren vroeg dit voor de opkomende industrieel De Kerpel
niet weinig moed. Die moed
heeft De Kerpel op elk gebied
getoond, samen met een hoge
dosis konsekwentie : Zowel
vóór de opkomst van de VU als
later in de VU zelf, heeft hij
nooit het voor de hand liggend
gebruik gemaakt van zijn sterk
financiële en morele positie om
een (bezoldigd) politiek mandataris te worden. Wel integendeel : De Kerpel aanvaardde
het avontuur dat een democratische verkiezing altijd in zich
heeft.
Ook de ontslagnemende De
Kerpel is zich zelf trouw geweest. Want het ontslag getuigt van een tweevoudige bekommernis : er komt én een
tijd waarin iemand zijn politiek mandaat materieel niet
meer aankan én een tijd waarin men bekwame jongeren de
kans op doorstroming moet bieden.
Albert De Kerpel blijft natuurlijk met hart en hoofd bij
zijn VU. Maar nu hij er niet
meer bij zal zijn in de gemeenteraad, gaat men tenvolle beseffen dat hij een belangrij Ic
politicus was.
(f.j. verdoodt).
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GAVERE
DHOPPE
26 maart beslist vrij houden
voor de eerste offensieve betoging ! Wij eisen terug hetgeen
ons werd ontstolen ! Inlichtingen ove.' mars en betoging bij
Piet De Pauw (tel. 21.32.06)
WEERGALMBAL
Zaterdag 15 april te 20 u. 30.
Orkest Stan Philips. Zaal Valentina te Gavere. Inkom 50 fr.
GENT
VUJO
KLEINKUNSTAVOND
Nodigt u allen hartelijk uit
op haar kleinkunstavond van 8
april e.k. De groepen « Erratum » (waarbij verschillende
Vujo-ers behoren) en «Izegrim»
treden voor u op. Ook zal Wern e r Merekx de filmbeelden van
ons voorbije werkingsjaar projekteren. Kaarten bij onze leden aan 30 fr.
PAMFLET-AKTIE
VUJO-Gent deelde pamfletten uit in verband met de levensduurte en dat aan SintPietersstation. Dat wordt daar
stilaan ons bevoorrecht werkterrein.
LENTEBAL VNJ
Op 18 maart e.k. nodigt het
VNJ-Gent u allen uit op zijn
3de lentebal in de zaal « Kwalidra ». Mimosastr., Gent. Orkest
«Lucky Lot and his magic life»,
deuren open om 20 u. Eerste
dans om 20 u. 30. Inkom : 40 fr.
GENT-EEKLO
VOETMARS D'HOPPE
We roepen alle jongeren op
om deel te nemen aan de voetmarsj naar D'Hoppe ! We vertrekken op zondagmorgen 26
maart e.k. om 7 u. 's morgens
aan St. Pietersstation.
GENTBRUGGE
BETOGING D'HOPPE
De dr Goossenaertskring afd.
Gentbrugge gaat betogen naar
D'Hoppe op zondag 26 maart
e.k. Vertrek vanuit Gentbrugge
met private wagens. Verdere
inlichtingen bij gemeenteraadslid R. Depestele, P. Benoitlaan
185. tel. 52.04.02.
VLAAMS VERBOND VOOR
GEPENSIONEERDEN
Onze vriend Julien Van**der
Steene. T. De Jaegerstr. 34,
Gentbrugge vertegenwoordigt
het VVVG in de gemeentelijke
bejaardenraad. Alle bejaarden
kunnen aldaar inschrijven voor
de gemeentelijke
bejaardenfeesten op 23, 24 of 25 mei e.k.
in de feestzaal, Kerkstr. 23.
SOC. DIENSTBETOON
Daar de burgemeester weigerde ter plaatse een administratieve zitdag te laten houden
voor de inwoners van de van
naam veranderde Teaterstr. om
deze de verre verplaatsing naar
het gemeentehuis te besparen,
hield gemeenteraadslid J. De
Moor een speciale zitdag ten
huize van VU-bestuurslid mevr.
De Bruycker, Teaterstr. 14,
waar niet minder dan 59 persoonsbewijzen en andere adm.
bescheiden werden afgegeven.
De volgende dag werden deze
dan ten huize terugbezorgd.
Een stunt waar heel wat over
nagekaart wordt in deze door
de gemeente
verwaarloosde
Stationswijk.
ADRESWIJZIGING
Gemeenteraadslid A. Verpaele verhuist einde dezer maand.
Vanaf 1 april luidt zijn adres :
A. Van Laethemstr. 31, tel.
52.73.57. Dienstbetoon alle dagen volgens afspraak.
GENTBRUGGE LEEFT
Naast onze « Weergalm » welke reeds sedert 8 jaar verspreid
wordt in alle bussen van de gemeente, verstuurt de afdeling
aan alle leden een gestencild
contactblad onder de veelzeggende titel «Gentbrugge leeft»,
zodat onze leden minstens eens
per maand nieuws krijgen over
de activiteiten van de plaatselijke afdeling.
GERAARDSBERGEN
D'HOPPE
Een sterke delegatie uit de
Vlaamsgezinde kringen uit Geraardsbergen en omliggende zal
op 26 maart a.s. de grote mars
naar d'Hoppe van uit Gent meedoen. Oolc enkele vrouwen gaven reeds hun inzicht tot deelname te kennen. Inschrijvingen
voor gezamenlijke afreis op 26
maart kunnen gebeuren in de
Postkoets op de Markt. Vertrek om 6 u. met wagens, die
de deelnemers vanuit Vloesberg ook n a a r huis terugbrengen.

GREMBERGEN
DIENSTBETOON
HERMAN BURGHGRAEVE
Alle dagen van 17 tot 19 u.,
Bakkerst, 124, Grembergen, tel.
224.48. Vrijdag van 19 tot 20 u.
op het gemeentehuis.
Briefwisseling voor sociaal
dienstbetoon kan gestuurd worden aan Herman Burghgraeve,
Bakkerstr. 124, 9150 Grembergen of sekretariaat afdeling
Grembergen, Bakkerstr. 67.
HEUSDEN
BAL
Provincieraadslid
Oswald
Van Ooteghem, gemeenteraadsleden Koen Van Meenen en
Paul Van Durme. het bestuur
van Volksunie Heusden, nodigen u met familie en vrienden
uit tot hun « Derde Dansfeest »
in zaal « Stekkershof », Laarnebaan 44, Heusden, op zaterdag
25 maart te 20 u.
BETOGING D'HOPPE
Wie met ons wenst mee te
rijden, kan zich laten inschrijven op ons sekretariaat, Hooistr. 1 te Heusden.
LANDEGEM
LEDENSLAG
Deze vordert goed, 14 nieuwe
leden kwamen er de laatste dagen bij. Voor de abonnementen
wordt nog een extra inspanning
gevraagd van alle bestuursleden.
SOC. DIENSTBETOON
Volksvert. F. Baert : iedere
2e zondag van 10 tot 12 u. bij
G. Schaeck, Vosselaerestr 16.
D'HOPPE
Ook wij doen mee aan de
tocht n a a r Vloesberg. Afspreken met de bestuursleden.
MELLE
D'HOPPE GROEN
EN VLAAMS
Wij zijn er bij, op zondag 26
maart om mee te betogen voor
de terugkeer van D'hoppe naar
Vlaanderen. Wie mee wil stelt
zich in verbinding met de bestuuursleden. Raamaffiches en
kentekens zijn eveneens bij
hen verkrijgbaar.
MERELBEKE
KOLPORTAGE
Zondag 19 maart kolportage
met het weekblad « Wij » in
Merelbeke zelf. Samenkomst
9 uur 15' in café « IJzeren
Hekken », Hundelgemsesteenweg, uitnodiging volgt, we rekenen op een talrijke opkomst.
DE GRIFFOEN
Morgen zondag 19 maart trektocht naar Huize-Lozer en Mullem,, tocht n a a r keuze door de
bossen aldaar van 8 of 14 km.
Samenkomst om 13 u. 30 te Merelbeke Dorp.
NAAR D'HOPPE
Met de Griffoen naar D'Hoppe op zondag 26 maart, samenkomst om 13 u. 30, Dorpsplein.
Verzameling van de andere
wandelaars om 14 u. te Nederbrakel aan het Vlaams Bierhuis
rechtover de kerk. Van daar
wandeling naar D'Hoppe van
7 a 8 km.
NINOVE (Kanton)
ZIEKENFONDS
Geen enkele bewuste Vlaming in het kanton Ninove kan
voortaan nog de verontschuldiging inroepen dat hij zijn geld
wel noodgedwongen naar een
kleurziekenfonds dient te dragen. Het « Ziekenfonds Priester Daens » biedt alle waarborgen op elk gebied, geeft dezelfde voordelen als de anderen en
zelfs meer. Inlichtingen bij de
kant. bode : mevr. Martens-De
Kegel Georgette, Leopoldlaan
86, Ninove (9400), tel. 054/34347.
Wekelijkse zitdag : vrijdag van
16 tot 19 u. Geeft u er de voorkeur aan dat de bode u een bezoek brengt, dan zal zij gaarne
aan uw wens voldoen.

OOSTERZELE (Kanton)
MARS NAAR D'HOPPE
ledere zaterdag vanaf 13 u.
Vertrek bij dr Meysman, Kasteelstr. 22, Melsen, voor een
oefentocht van ca 25 km. Wij
verwachten alle jongeren.
KOLPORTAGE
Morgen zondag 19 m a a r t te
Merelbeke. Alle afdelingen op
post !
OUDENAARDE
D'HOPPE
De Vrienden van de Zwalm
doen een beroep op ons om in
grote getale op zondag 26
maart aanwezig te zijn op de
door hen ingerichte betoging
voor D'hoppe groen en Vlaams.
We zullen er zijn en rekenen
ook op uw aanwezigheid.

SINAAI-WAAS
SOC. DIENSTBETOON
Ook voor soc. diensbetoon
kunt u terecht via bovenvernoemden terecht bij volksvert.
Nelly Maes, die u persoonlijk
kan bereiken, elke dag na telefonische afsprak op nr 76.49.74
(adres : Pr. Jos. Charlottelaan
115, St. Niklaas).
ST. NIKLAAS (Arr.)
ARR. KADERDAG
Zaterdag 18 m a a r t te St. Niklaas, Mercator, Stationsstr. 35
(tel. 76.52.19). Verwelkoming te
14 u. 15. Aanvang te 14 u. 30.
WAARSCHOOT - SLEIDINGE
BOOMPLANTING
Vandaag zaterdag 18 maart,
aanplanting van een arboretum
op het terrein van J69, Leest
102-108. Alle VU-vrienden brengen hun spade mee. Vanaf 13
u. 30.
VOETBALTORNOOI
Morgen zondag 19 m a a r t te
10 u., terrein Kouterweg, tegen
F.C. West.
NAAR D'HOPPE
Er zijn nog enkele plaatsen
vrij op de autocar. Schrijf in
bij de bestuursleden.
WORTEGEM-PETEGEM
D'HOPPE
GROEN EN VLAAMS
Onze afdeling neemt deel aan
deze manifestatie.
Voettocht
(jent-D'Hoppe voor de marsjeerders, optocht ter plaatse
voor" de minder sterke wandelaars (verzameling te 15 u. 30
aan de kerk, D'Hoppe). Spreekbeurt rond 16 u. 30 door Flor
Grammens in Roman-House,
Vloesberg.
AFGELINDSFEEST
Op zaterdag 25 m a a r t te 20 u.
te Petegem a/d Schelde, zaal
Krauwelstr. Gastspreker is onze algemene voorzitter Van der
Eist. Voor het avondmaal moet
nu onverwijld worden ingeschreven bij Annemie Eechoudt
te Moregem, Fons De Sterke te
Petegem.

west-vlaanderen
AFSCHEID E. LOOTENS
Het arr. bestuur van OVD,
alsmede het afd. bestuur van
Koekelare-Leke danken langs
deze weg de overtalrijke leden
die op 11 m a a r t aan onze betreurde volksvert. Etienne Lootens een vorstelijke uitvaart bezorgd hebben, en hem trots barre koude tot aan zijn laatste
rustplaats vergezelden.
Dank aan de eigen bestuursen kaderleden, doch in het bijzonder eveneens aan de vele
aanwezigen, mandatarissen en
leden, uit de omliggenden arrondissementen.
BRUGGE (Arr.)
START VAN DE VLAAMSE
SPORTVERENIGING
De Vlaamse Sportvereniging,
met zetel in het Breydelhof, J.
Suvéestr. 2, Brugge, en waarbij
alle sportieve dames en juffrouwen welkom zijn heeft na de
vergadering van 24 januari het
programma voorlopig als volgt
samengesteld : 1. Zwemmen :
iedere donderdagavond van 20
tot 21 u. in Interbad, Malesteenweg, St. Kruis. Ieder kan vrij
met eigen kaart zwemmen ; 2.
Volley-Bal : iedere dinsdagnamiddag van 14 tot 15 u. in de
Koude Keuken, Sporthalle te
St. Andries. ledere woensdagavond van 20 u. 30 tot 21 u. 30
in de Sporthalle van Mariawende, Boogschuterslaan te St.
Kruis ; 3. Turnen : ledere maandagavond van 20 u. 30 tot 21 u.
30 in de turnzaal van Mariawende, Pastoriestr., St. Kruis.
BRUGGE-TORHOUT (Arr.)
SOC. DIENSTBETOON
Torhout : zaterdag 18 maart,
10 tot 11 u. bij apoteker P. Vlieghe, Hofstr. 9. Sen. G. Van In.
Oostkamp : zaterdag 25 m a a r t
van 10 tot 11 u. bij mevr. Mollet-Soenen, Lege Weg 169. Sen.
G. Van In.
Brugge : iedere zaterdag van
11 tot 12 u. in café « Breydelhof », Suvéestr. 2 (afwisselend
voorgezeten door sen. G. Van In
en volksvert. P. Leys):
ALVERINGEM
FILIPS VAN ARTEVELDE
Op zondag 26 m a a r t richt het
Verschaevenkomitee van onze
gemeente een toneelavond in
w a a r de « Vlaamse Toneelstrijders » van Mechelen het spel

« Filips van Artevelde » van Cyriel Verschaeve zullen opvoeren in de Parochiezaal om 19 u.
30. Toegang 60 fr. Wij bevelen
onze leden deze toneelavond
ten zeerste aan. Plaatsen bij
M. Becuwe, Nieuwstr. 66,, tel.
058/285.08.
BRUGGE
OVERLIJDEN
Te Brugge overleed de heer
Leo Devriendt, geboren op 13
m a a r t 1914. gewezen officier
van het Belgisch leger, gewezen rijkswachtofficier, Vlaams
volksnationalist en VU-lid.
We betuigen zijn echtgenote,
mevr. Liliane Dombret, h a a r
kinderen, de familie en vrienden onze zeer oprechte deelneming namens de VU-Brugge.
DIKSMUIDE
BETOGING D'HOPPE
Onze afdeling richt op 26
maart te 13 u. een speciale autobus in n a a r de betoging «D'Hoppe groen en Vlaams » te Vloesberg. Inschrijvingen bij Leo
Devreese. Indien
voldoende
deelnemers uit Nieuwpoort, zal
de bus daar v e r t r e k k e n om 12
u. 30
BREDENE
AFDELINGSBAL
Heden avond om 20 u. vindt
het derde afdelingsbal plaats
van Bredene, in de zaal «Tijl»
in de Duinenstr. met het orkest
« Restoration ». Aanvang om 20
u. Toegang 40 fr. We doen beroep op Oostende en De Haan,
en de overige afdelingen van
ons kanton.
DE HAAN
GEBOORTE
Bij Roland Denolf en Anita
Bruyneel w e r d het gezin verrijkt met een dochtertje Nancy,
waarvoor onze beste gelukwensen.
HOUTHULST
LEEUWEBAL
Hiermede wordt beroep gedaan op alle afdelingen van het
kanton Diksmuide om deel te
nemen aan het tweede leeuwebal van de afd. Houthulst. Het
orkest « The Continentals »
speelt in het Rozenhof te Klerken. Toegang : 39.99 fr. Heden
18 maart.
K O R T R I J K (Arr.)
KADERDAG
Zaterdag 25 m a a r t om 14 u.
30 gaat in « 1302 » de kaderdag
door. Sprekers : nationale voorzitter Fr. Van der Eist, senator
W. Jorissen en F. Van Steenkiste, schepen te Heule.
K O R T R I J K (Stad)
MOSSELSOUPEE
Alle leden en simpatisanten
van de afdeling Kortrijk worden uitgenodigd tot een algemene samenkomst met mosselsoupee op vrijdag 24 m a a r t te
20 u. in « 1302 » te Kortrijk.
Deelname Mosselsoupee 80 fr.
Inschrijven in « 1302 », telefoon
056/116.00.
MEULEBEKE
GRAMMENS
Vrijdag 24 m a a r t om 20 u., in
de zaal « De Nieuwe Kring » :
Flor G r a m m e n s m e t zijn grote
suksesrede « 50 jaar harde
Vlaamse Uileinspiegelkamp ».
NIEUWPOORTOOSTDUINKERKE
BAL
In samenwerking met Westende richt onze afdeling, heden
18 maart, haar bal in. Zaal
Beiaard, Markt, Nieuwpoort te
20 u. 30. Toegang 49,99 fr. Op
speciale manier worden de afdelingen Koksijde, De Pannr;
en Veurne eveneens verwacht.
OUDENBURG
LAATSTE BAL VAN DE
WINTER
Op zaterdag 25 m a a r t a.s. in
de zaal « Modern » te Oudenburg richten wij ons tweede
bal in samen met de afdeling
Ettelgem.
OOSTENDE
GEMEENTERAAD
Het debat over de begroting
in de gemeenteraad zal niet op
de 4e vrijdag plaatsvinden, doch
uitzonderlijk op m a a n d a g 20
maart.
DANKWOORD
Het afdelingsbestuur van Oosstende voelt zich werkelijk verplicht de vele leden en simpatisanten speciaal uit de omliggende afdelingen, van h a r t e fe
danken. Hun opkomst was dit

jaar zo groot dat zij van ons
bal een uitzonderlijk sukses
hebben gemaakt.
ROESELARE
GEBOORTE
Op 3 m a a r t werden in het arr.
Roeselare-Tielt
ineens
drie
nieuwe VUJO-kernen boven de
doopvont gehouden, nl. te Roeselare, te Tielt en te Izegem.
Op de
stichtingsvergadering
sprak Nelly Maes over doel v a n
en mogelijkheden met VUJO.
E r zijn drie aktieve groepen
voorzien, nl. « ontspanning en
feestelijlsheden », « vormende
aktiviteiten » en « aktie ». Alle
jongeren worden uitgenodigd
bij ons in de boot te komen. J e
kan je persoonlijk, schriftelijk
of telefonisch wenden tot dd.
sekretaris Rik Hoornaert, Beverenstwg 50 te Roeselare (tel.
263.17; tijdens w e r k u r e n 211.67).
Meteen opgeven in welke subgroep je wenst aktief te zijn.
Het spreekt vanzelf dat alle
jongeren uit het distrikt (dus
ook uit Rumbeke, Hooglede,
Gits, enz.) welkom zijn. Binnenkort wordt een eerste ledenvergadering gehouden.
TIEGEM
DIENSTBETOON
Willy Malfait, provincieraadslid. Grote Baan 117, Kerkhove,
tel. 055/38664 ; Eric Waelkens.
Caankouter 10 ; Walter Vanmaercke, " gemeenteraadslid,
Meerstr. 46, iedere woensda"?
van 20 tot 22 u.
FEESTAVOND
Op 8 april wordt in het lokaal « Union » te Kerkhove een
demokratisch avondmaal aangeboden. Daarna zal een prominente politieke figuur over een
aktueel onderwerp enkele «hartige» en «harde» woordjes komen vertellen. Alle leden en
simpatisanten van h a r t e welkom.
BETOGING D'HOPPE
De afdeling Tiegem zegt zijn
steun toe aan de inrichters v a n
de betoging n a a r D'Hoppe. Verzameling aan drankhuis Union
te Kerkhove op zondag 26
m a a r t te 15 u.

medegedeeld
J A A R L I J K S ALGEMEEN
VEV-KONGRES
Te Leuven heeft op donderdag 13 april 1972 dit belangrijk
kongres plaats. Dit kongres
wordt ingericht in samenwerking m e t de K a m e r s van Handel en Nijverheid van h e t
Vlaamse land, die als onze
plaatselijke vertegenwoordigers
optreden.
Thema : regionalisering in
de praktijk.
Praktische schikkingen : Alle deelnemers betalen een kongresbijdrage van 200 fr. Een
kongresbrochure zal aan alle
deelnemers gestuurd worden.
L u n c h 200 fr. Diner 450 fr.
Stortingen moeten vóór 31
m a a r 1972 gedaan worden op
de prk nr. 4890.66 v a n het
Vlaams Ekonomisch Verbond,
onder de passende vermelding.
Inl. : Algemeen Sekretariaat
VEV, Tavernierkaai 4, - 2000
Antwerpen.
BMZ-ZWEVEGEM
Nodigt allen vriendelijk uit
op de opening v a n h u n spiksplinternieuwe bar, op zaterdag
18 m a a r t te 20 uur.
P r o g r a m m a : opening door
het gemeentebestuur ; Kleinkunstavond m e t : « Allan en
Simon » (folk.), « Peter Pieters (klassieke gitaar en flamenco) ; Daarna gezellig samenzijn.
De BMZ is gelegen te Zwevegem op de wijk « De K r e u pel » in de K o u t e r m a n s t r a a t .
P R I J S V R A A G VOOR ONTW E R P E N VAN FELICITATIEKAARTEN
Ten einde een verantwoorde
keuze van felicitatiekaarten t e r
beschikking te stellen van h e t
publiek, dat m e e r en meer gebruik m a a k t van dit middel tot
het overbrengen van 'n vriendschappelijke boodschap, w o r d t
door de Drukkerij-Uitgeverij
Lannoo te Tielt in het voorjaar
1972 een prijsvraag uitgeschreven.
Prijzen in speciën : een eerste prijs van 30.000 fr. ; een
tweede prijs v a n 20.000 fr. e n
een derde prijs v a n 10.000 fr.
Reglement en inschrijving bij
Drukkerij-Uitgeverij
Lannoo^
Kasteelstraat 97, 8880 T i e l t

WIJ - 1 8 - 3 - 7 2 .
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WIJ HEBBEN VOOR 2 APRIL 1972

1 MILJOEN
SUPPLEMENTAIRE ONTVANGSTEN NODIG
en hebben aan U gedacht om ons die te bezorgen!!!
U moet het niet voor niets doen...
het loont de moeite er aan mee te werken.
WIJ N0D8CEN
300
L E Z E R S U I T O M VOOR 2 APRIL EEN HERENKOSTUUM TE KOMEN KIEZSN, CELljK WELK, GELIfK HOEVEEL HET
KOST, NEEM DAT W A T U HET LIEFSTE ZIET, U GAAT HET BETALEN
NETTO VOOR EEN TWEEDELIG
3 . 0 0 0 Fr.
EN VOOR EEN DRIEDELIG

3.500

Fr.

De nieuwe zomercollectie 1972 is volledig in voorraad, er hangen meer dan
1200 kostumen voor U klaar, in alle denkbare maten. Wanneer de 300ste
« W i j LEZER » zijn kostuum heeft, is deze « SUPER CAMPAGNE » ten
einde. W i j W I L L E N ER 300 A A N DEZE PRIjS VERKOPEN, MAAR GEEN
ENKELE MEER.
Het is normaal dat w i j hiervoor aan U hebben gedacht, spreek er niet over,
profiteer er van.
DEZE CAMPAGNE MOET ZO DISCREET MOGELIJK VERLOPEN, onze
andere klanten kunnen van dit uitzonderlijk voordeel niet genieten, en w i j
wensen het dan ook niet kenbaar te maken, daarom staat onderaan deze
advertentie een « Z W A R T E BOL » knip die uit en geef die aan uw verkoper
VOOR U begint te passen.

A^-^^j^C^^

LAAT DEZE UNIEKE KANS NIET VOORBIJ G A A N .
zorg dat U bij de 300 bent f ! Kom niet te laat ! ï

Succes Kleding MEYERS
A. DE LANGLESTRAAT 4 10 N I EL
Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur,
Zaterdag's tot 18 uur
Zon- en feestdagen gesloten.

LEER ENGELS I N

Vlaggen . Wimpels
Kentekens
P. SUYS
Molenvest 50
2410 Herentals
Tel.
(014)21207
Lintjes voor Feesten - Koorden 10 m
met wimpeltjes - vraagt Prijslijst

ENGELAND

Neem deel aan een V.T.B.-groepsreis
1.

Brighton

2.

Torquay

Vertrekdata
Reissom
25 maart per persoon
1 en 2 9 juli 7.000 fr.
12 augustus 6.195 fr.
6.195 f r.
9 j'ull
7.700 fr.
6 augustus
7.250 fr.
1 iuli
8.100 fr.
8 iul!

3. Exmouth
4. St. Andrews/
Schotland

Reisduur

Spoedig inschrijven is aanbevolen I

2 weken

LET WEL : de brosjure « Studievakanties 1972 » is verschenen.
Vraag met onderstaande bon een gratis exemplaar aan.

weken
weken
weken

Vlamingen,
1*7*1
kJ

^"^^^^ GRATIS ADVIES
voor uw hypotheekleningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten

\ ^

Naam en voornaam

INBEGREPEN
— vervoer van Oostende tot de plaats van bestemming en terug
(boot en autocar of t r e i n ) ;
— verblijf bij een gezin;
— de taallessen;
— V.T.B.-reisleiding.

2000 ANTWERPEN
9300
8000
1000
3600
9000
3500
8500

BON voor gratis exemplaar ! Studievakanties 1972 »

Adres :
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

Gemeente (postnummer au.b.)

UNrTAS n.v.

St-jacobsmarkt 45-47 — Tel. (03)31.09.95

Aalst, Kerkstraat 12 — Tel. ( 0 5 3 ) 7 1 7 . 2 7
Brugge, Wollestraat 28 — Tel. ( 0 5 0 ) 3 6 4 . 4 3
Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 — Tel. (02)18.55.55
Genk, Stationsstraat 51 — Tel. ( 0 1 1 ) 5 6 3 . 1 0
Gent, Kalandfenberg 7 — Tel. (09)23.60.21
Hasselt, Demerstraat 60-62 — Tel. ( 0 1 1 ) 2 3 5 . 7 0
Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 — Tel. ( 0 5 6 ) 2 3 5 . 1 5

••7.83.61

3000
2800
8400
8800
2700
2300
1800

Leuven, Bondgenotenlaan 102 — Tel. (016)267.20
Mechelen, O. L. Vrouwstraat 34 — Tel. (015)420.09
Oostende, Kerkstraat 14 — Tel. (059)783.61
Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 — Tel. (051)223.63
St.-Niklaas, Stationsstraat 18 — Tel. (03)76.38.95
Turnhout, Herentalsestraat 3 — Tel. (014)428.40
Vilvoorde, Heldenplein 22 — Tel. (02)51.17.15

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

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN»
6 0 0 ARBEIDERS
ANTWERPEN
Meir, 18

tel. 03/31.78.20(51.)

: 1001

MOGELIJKHEDEN

GENT
Onderbergen, 43

GENK

LEUVEN

tel. 09/25.19.23
09/25.94.69

Winterslagstraat, 22

Brusselsestraat, 33

tel.

tel.

011/544.42

016/337.35

.V.

MIIJAKDEN
beschikbaar voor alleman

BOUWEN' KOPEN -VERBOUWEN
sociaal
krediet
voor
3 bes<:heideh
wöiiing

eigen huis

^

^

2de of 3de
huis als
belegging

appartement
'Rvintig jaar
huishuur en nog geen
eigen baksteen f
Na 20 jaar hebt u zo wat
1 miljoen aan huishuur
betaald... waarvan u
niets overblijft. Zou u
dat kapitaal niet liever
zelf bezitten en aan uw
kinderen nalaten ?

lening met
ingebouwde
levensverzekering;
absolute
veiligheid

bouwgrond

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

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

comfortkrediet
voor
modernisering

interest<
verlaging
voor
trouwe
spaarders

Waarom
zou u geen
eigenaar w o r d e n ?
Het is gemakkelijker
dan u d e n k t !
Weet u dat de ASLK in
vele gevallen 90 %, ja
tot 100 % van de verkoopwaarde van het
huis leent ?

Waar kunt u terecht voor nadere inlichtingen 1
1. Op het Hoofdkantoor van de ASLK, Wol vengracht 48
te BRUSSEL (tel. 18.44.90);
2. Bij de Agentschappen van de ASLK;
3. In de Discontokantoren van de Nationale Bank;
4. Bij de door de ASLK erkende agenten van de NMKN
(Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid).
N.B. De leningen voor bescheiden woningen tegen
de speciale rentevoet van 5,75 % blijven gereserveerd
voor de « trouwe cliënten » en worden exclusief
behandeld door de erkende kredietvennootschappen van
de ASLK.

Een ernstig onderhoud zal u tonen waar uw belang ligt.

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

ASLK IS

ALGEMENE SPAAR-EN LIJFRENTEKAS

