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De regering zit inzake de regeling van de gemeenschaps-
vraagslukken zowat in de positie van de gekende ezel van 
Buridan : aarzelend tussen de regionalistische en de con-
servatief-unitaire schelven in. Zij geeft de indruk niet goed 
te weten hoe het nu verder moet met de verdere uitbouw 
van de regionalisering. 

De uitspraak van het kiezerskorps op 7 november jl. liet 
aan duidelijkheid nochtans niets te wensen over : het waren 
uitsluitend de federalistische partijen die winst boekten, 
een verschijnsel dat in de voorbije tien jaar elke verkie
zing kenmerkte. Maar de de BSP wenst zich daar blijkbaar 
niet aan te storen. De Waalse BSP-voorzitter Leburton ver
wacht voor zijn partij kennelijk meer heil van een nieuwe 
operatie-Vanaudenhove. Zijn partij ontpopt zich steeds 
meer als het laatste bolwerk van de conservatief-unitaire 
tradities. Met de dag wordt het duidelijker dat de BSP 
tijdens de vorige legislatuur enkel maar wat lippendienst 
bewezen heeft aan de culturele autonomie en aan de regio
nalisering in het algemeen. In de praktijk van elke dag 
legt zij het erop aan stelselmatig de povere resultaten van 
de « regionalistische » grondwetsherziening van de h. Eys-
kens uit te hollen en af te zwakken tot een karikatuur. 

de keuze 
De CVP weet dit en voelt er zich lang niet gelukkig om 

Men beseft daar terdege dat het er de BSP enkel en al
leen om te doen is, via het diskriteren van de CVP bij 
haar publielt, weldra de grootste partij te worden en aldus 
de leiding van de regering in handen te krijgen. De CVP 
weet dat zij bij de vorming van deze regering al te zeei 
naar de pijpen van de brutale BSP-ers heeft moeten dan
sen. Zij heeft het onprettige s?evoel momenteel aan han
den en voeten gebonden te zijn aan die partij. 

Het is duidelijk dat de BSP-ers slechts verder hun mede
werking aan de « regionalisering » zullen geven als het — 
eventueel met de medewerking van de in dat opzicht « be
trouwbare » liberalen — in de door hen gewenste richting 
gaat. Met andere woorden : zij willen er hooguit een 
schijnvertoning van maken. 

Zonder de medewerking van een deel van de oppositie 
kan de regering in elk geval geen stap meer vooruit : ze is 
gebonden aan de « speciale meerderheden ». Bij monde 
van de h. Schiltz heeft de Volksunie laten weten onder 
welke voorwaarden zij bereid is eventueel haar steun te 
verlenen : slechts indien er een federalistische regerings
meerderheid wordt gevormd, waarbij de VU betrokken 
wordt. De CVP moet nu weten wat zij wil : zich verder 
op de kop laten zitten door de unitaristen van de BSP — 
die niet zo onmisbaar zijn als zij wel denken — of resoluut 
opteren voor een eerlijke regionalisering, en er de konse-
kwenties uit trekken. Paul Martens. 
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morgen betoging 
' d'hoppe groen en vlaams * 
De inrichters hebben ons bevestigd dat er — ondanks het verbod te Vloesberg — 
locii zal betoogd worden. 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN : 

De deelnemers aan de voettocht vertrekken te 7 u. zeer stipt aan het Gentse St. 
Pietersstation. Afstand : 38 km. Er is te 9 u. een koffiepauze te Vurste (kerk), 
's middags omstreeks 12 u. 15 wordt er gegeten te St. Maria-Horebeke, wijk Kor-
sele. De aankomst te D'Hoppe. aan de kapel op de steenweg Brakel-Ronse, is 
voorzien tegen 13 u. 30. 

Daar wordt de betoging gevormd, die dan, 3 km door D'Hoppe naar het « Roman 
House » trekt waar Flor Grammens zal spreken. 

AlJe verdere inlichtingen : tel. 09/21.32.06. 
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de taalgrens wijzigen ? 
De h. Verroken, CVP-kamerlid .voor het arrondissement Ou

denaarde, heeft deze week verklaard dat de « onaantastbaarheid 
van de taalgrens, zoals die hij wet in 1962 werd vastgelegd, niet 
lang meer houdbaar is ». Volgens hem moet men terugkomen op 
bepaalde beslissingen die in 1962 werden genomfen in afivijking 
van de besluiten van het Harmelcentrum. Tevens verklaarde hij 
zich voorstander van het afschaffen van de faciliteiten in alle 
taalgrensgemeenten. Deze stelling van Verroken is ten dele ver
dedigbaar, maar lijkt ons anderzijds op sommige punten ook hi'e-
zonder gevaarlijk. 

Wij zijn altijd tegenstander 
geweest van faciliteiten-regi
mes — langs de taalgrens maar 
ook, en daar praat de h. Verro
ken niet over. in de Brusselse 
randgemeenten. Zij betekenen 
nodeloze complicaties en zijn 
in de praktijk hefbomen voor 
verdere verfransing gebleken. 
In de Waalse gemeenten waar 
zij ten gerieve van Vlaamse 
minderheden dienden inge
voerd, werden ze nooit toege
past. 

Maar het volstaat niet zich 
nu voorstander te verklaren 
van het afschaffen van de faci
liteiten Tn alle Vlaamse ge
meenten van de taalgrens zijn 
ze inderdaad overbodig en mo
gen ze vanaf morgen gerust 
verdwijnen, ook en niet het 
minst in de Voergemeenten. 
Maar aan wat nu de Waalse 
zijde van de taalgrens is, wer
den zij soms ingevoerd ter be
scherming van de Vlaamse 
meerderheid die er woont, 
denken we maar aan het stadje 
Edingen en aan dorpen zoals 
Houtem en Mark. Die gemeen
ten werden in 1962 volkomen 
ten onrechte aan Wallonië 
kado gedaan. Het afschaffen 
van de faciliteiten, waarvan 
wij voorstander blijven, kan 
dus maar gebeuren wanneer 
ook de anomalieën van de wet 

van 1962 ongedaan worden ge
maakt. 

Met andere woorden : wan
neer ook de ten onrechte bij 
Waalse gebiedsomschrijvingen 
gevoegde Vlaamse gemeenten 
en gehuchten (zoals D'Hoppe 
bijvoorbeeld) naar Vlaande
ren terugkeren. Aan de taal
grens van 1962 mag slechts dan 
worden geraakt wanneer wij 
de overtuiging hebben dat de 
nieuwe taalgrenslijn rechtvaar
diger wordt getrokken. 

Waar de h. Verroken zegt 
dat men op bepaalde beslissin
gen moet terugkomen die in 
1962 werden genomen in afwij
king van de besluiten van het 
Harmelcentrum, pleit hij in 
feite voor de afstand van de 
Voerstreek aan Luik ; ondanks 
het feit dat ook in het Harmel
centrum door iedereen aan
vaard werd dat de Voerdorpen 
Vlaams zijn, werd toch maar 
besloten (en daar heeft de h. 
Verroken zich destijds bij 
neergelegd !) dat deze gemeen
ten bij Luik zouden blijven. 
De streek Komen-Moeskroen 
werd echter door het Harmel
centrum aan Henegouwen ge
schonken. 

Welnu, dat gaat niet op, en 
het is niet omdat de ministers 
van zijn partij reeds hun hand
tekening geplaatst hebben on
der een wetsontwerp dat de 

Voerstreek opnieuw losmaakt 
van Limburg, dat de h. Verro
ken onjuiste stellingnamen van 
het Harmelcentrum als argu
ment moet bovenhalen. Het 
zijn de Walen die de taalgrens
lijn van 1962 opnieuw op da 
helling hebben gezet door hun 
imperialistische eis om de 
Voerstreek bij Luik te annexe
ren. Het zou een enorme dwaas
heid zijn op die eis in te gaan. 
Wanneer aan de toen getrok
ken taalgrenslijn iets moet 
worden gewijzigd, dan kan dit 
enkel zijn om de tegenover de 
Vlaamse gemeenschap begane 
onrechtvaardigheden ongedaan 
te maken. Zo dit is gebeurd, 
dan kunnen alle faciliteiten ge
rust worden afgeschaft. Wij, 
Vlamingen, zijn op taalgrens
gebied nog steeds de eisende 
partij, de Walen hebben in 1962}\ 
méér gekregen dan wat hen 
toekomt. Elke nieuwe koehan
del is uit den boze. 

opnieuw de zeifstandigei 

Het Partijbestuur van de 
Volksunie nam kennis van 
het regeringsontwerp nr 97 
dat de afschaffing beoogt 
van de BTW-aftrekbaarheid 
voor de wagens van zelfstan
digen. 

Het Partijbestuur van de 
Volksunie vestigt er de aan
dacht op dat de regering 
eens te meer nieuwe geld
bronnen zoekt bij de zelf
standigen, die reeds zoveel 
moeite hebben om hun be
drijf in stand te houden. De 
VÜ vraagt dan ook met na
druk dat de regering dit 
wetsontwerp zou intrekken. 

i 
^ 

lo ziet er vandaag nog het unieke duinenlandschap uit aan de westzijde van De Panne. Maar bulldozers verrichten er reeds hun vernielend werK. 
Over afzienbare tijd zullen hier villla's van rijl<elui verrijzen en buildings aan de zeezijde. Tenminste als de verkavelingsplannen tegen het alge

meen protest in toch doorgevoerd worden. (Lees over deze aangelegenheid ook p. 9 ) . 
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engij 
overmaaskasteel 
te koop 

Het kasteel van Godsdal 
(Valdieu), vlak hij de werkelij
ke taalgrens en palend aan het 
bekende Bernardijnerklooster, 
is te koop. Het behoorde aan 
mevrouw Regout, die in juli 
van vorig jaar overleed. 

De zeven hektaren eigendom 
van genoemd kasteel worden 
ingenomen door de gehouwen 
van woonst en tuinierderij, een 
uitgestrekt park, een vijver en 
een goed onderhouden tennis
veld. De erfgenamen hopen het 
volledig hezit te verkopen voor 
5 a 7 miljoen. 

De kulturele diensten van de 
provincie Luik voelen er niets 
voor om zich dat kasteel aan te 
schaffen. Overmazers, die heel 
goed weten dat Godsdal weten
schappelijk tot het Nederlands 
taalgebied behoort, vertelden 
dat het ministerie van Neder
landse Kuituur voor de koop ie 
vinden was. Tegenstrevers po
gen nu het ministerie van 
Franse Kuituur te bewegen en
kele miljoentjes op tafel te leg
gen. 

Waarom zou een Vlaamse or
ganisatie of Vlaams miljonnair 
niet aan de koop denken ? 

J.G., Tongeren. 

OFFSET - STENCILWERK • FOTOKOPU 
I N K A 

Tumhoutsebaan 405 - Borgerhoirt 
TEL. 03.35.70.00 

censuur 

In naam der vrijheid moet 
niet alles toegelaten worden. 
Als jongeren in hun tijdschrift 
schunnige tekeningen laten 
verschijnen moet hiertegen op
getreden worden. Als een ge
kend kunstenaar schilderijen 
maakt met voorstellingen zoals 
de tekeninigen die men in de 
pissijnen aantreft, dan vindt ik 
net normaal dat zulke dingen 
geweerd worden. Want in mijn 
ogen is het doel van de echte 
kunst toch nog altijd : schoon
heid aan de mensen te brengen 
en hen beter te maken. Een 
kunst die er alleen op uit is de 
mensen met hun neus in mod
der en vuil te duwen, is min
derwaardig en verdient niet 
gesteund te worden. 

Tenslotte is er nog geen en
kel volk door censuur ten on
der gegaan maar wel daar ban
deloosheid, zedenverval, onge
breidelde genotzucht en versla
ving. 

H.B., Antwerpen. 

m m Vlamingen, 

l * * V l "'^^^ GRATIS ADVIES 
^ i ^ voor uw hypotheek-
^ i ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

J 

en nog onze 
« nationale bank » 

Enkele weken geleden is er 
in de Pers een brief van een 
lezer verschenen vjaaruit bleek 
dat aan de top van onze « Na
tionale » Bank slechts 2 echte 
Vlamingen zijn op 10. Als men 
het jaarverslag leest ziet men 
dat het op het niveau der De-
par tementchefs, d.i. de hoogste 
ambtenaren na de Direktie, 
niet beter gesteld is. Op 14 zijn 
er immers slechts 5 Neder-
landstaligen, d.i. 35 %. 

Uit het telefoonboek blijkt 

echter dat van deze 5 er 2 in 
't Frans vermeld staan, nl. : 
Jordens Maur., 36, Square du 
Centenaire, Ganshoren en Poul-
let Jean, 34, rue Mane Depage, 
B. 18. 

In werkelijkheid heeft men 
dus 3 echte Vlamingen op 14, 
of 21 7c. 

Zelfs bij de hogere officie
ren in het leger, liggen de ver
houdingen nog heter... 

Vinden onze Vlaamse parle
mentsleden dit alles normaal ' 

IL., St.-Jans-Molenbeek. 

in gevaar 

Het verdwijnen van dagbla
den die niet leefbaar zijn om
dat zij onleesbaar zijn, zou vol
gens « Henri Ie Mirobolant », 
minister van Ekonomische Za
ken de demokratie in gevaar 
brengen ? Zij zouden steun 
moeten krijgen van overheids
wege, kamoeflagewoord voor 
belastingbetaler. Zouden er hij 
de moeilijke en rocamholeske 
samenstelling van de regering 
door Z. Ex. Gaston de 3de men
taal gehandikapten zijn binnen 
geslopen ? Of zou Gaston zelf'! 
haten wij niet overdrijven, 
maar toch : j'ai des doutes, zou 
Raymond Devos zeggen, en ve
le honderdduizenden met hem. 
De gemeenschap willen laten 
opdraaien voor iets waar ze 
niet van moet hebben, nog niet 
om er de hodem van haar vuil
nisbakken mee te bedekken (de 
medevoorzitter van de BSP 
weet waar ik het over heb, 
niet over die fameuze Zeitung, 
wel over zijn gazet) zoiets kan 
alleen maar ontstaan in een 
ontredderd brein. Gangsters en 
gangsterbenden bedreigen ook 
de demokratie. Banken, juwe-
lierszaken, taxichauffeurs, niets 
of niemand is nog veilig. Waar
om aan die zware jongens geen 
.steun van overheidswege ? En 
je in de zomer naar de Rivièra, 
Portugal. Egypte enz, en in de 
winter naar de wintersporten 
sturen, zwaar heiaden met geld 
Van Honoré Gepluimd ? Het 
ei van Colombus Henri. Zon
der dank. Excelllentie, gaarne 
gedaan. 

M.C., Tervuren. 

vu laat niet bet i jen 

Het unitaire België heeft 
voorlopig gewonnen. De kul-
tuurraad zal in Brussel-hoofd-
stad zetelen. Aldus kan de 
te doorzichtige komedie verder 
gaan. Van een Vlaamse (?) 
PVV. die zich de laatste tijd 
als de redder van Vlaanderen 
komt voordoen, hadden wij 
toch iets anders verwacht. In 
een vorige brief schreef ik dat 
hun flamingantisme geveinsd 
was. Mij dunkt dat hiervan 
wel vlug het bewijs geleverd 
werd. 

De enige partij, die de Vla
mingen geen appelen voor ci
troenen verkoopt, is de Volks
unie, die voet bij stek houdt 
en waarvan de mandatarissen 
de vestiging van de Kultuur-
raad buiten Brussel blijven 
verdedigen, ondanks het ver
zet van de patriotten. 

Een tweede aktueel punt, is 
de ondertekening van het kul-
tuurpakt. Het strekt de VU tot 
eer, dat zij ook hier niet Is 
gesneuveld voor de verwijten 
en verdachtmakingen van de 
unitaire partijen. De VU hoef
de dat pakt niet mee te onder
tekenen. Bij de onderhandelin
gen mocht de VU er niet bij 
zijn. Toen men deze partij tot 
onderhandelen wou dwingen, 
beheerste het politiek verkie
zingsklimaat dit land. Het was 
onlogisch, toen te onderhande
len tussen partijen, die allen 
het eventueel verkiezingssuk-
ses op het oog hadden. 

Nu zou men willen, dat de 
VU een pakt komt onderteke
nen, dat slechts een karikatuur 
is. Nu zou men willen dat de 
VU danst, als een poesjenel. 

Een tweede grote reden voor 

de niet-ondertekening door de 
VU, is het meer dan gewettigd 
wantrouwen van de Vlamingen 
tegenover de heren van de tra
ditionele partijen. Trouwens. 
de Volksunie heeft geen pakt 
nodig om de ideologische min
derheden te beschermen. Daar
van zullen de leden van deze 
partij in de kultuurraad het 
bewijs leveren, wanneer ze il-
daar voorstellen doen in ver
band met deze bescherming en 
we zullen dan eens zien, hoe 
de paktondertekenaars reage
ren . 

Wie het programma van de 
VU kent, weet ook dat hierin 
ruim aandacht wordt besteed 
aan de bescherming van de 
ideologische minderheden In 
de partij zelf, leven humanis
ten en Kristenen als vrienden 
naast elkaar ! 

Een Vlaming die nadenkt, 
kotst van al die kleurpartijen-
komedie en koiat bij de Volks
unie. -

W.S., Molenstede. 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het 
land P.V.BT .̂ INDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12. Wenfimel (Bt) - Tel 02/79 20 00. 

br ief aan senator 
siegers 

Het symbool dat voorkomt 
op alle mijnwagens was een 
tekening « Siegers aan de galg » 
in plaats van « Siegers naar de 
Senaat ». 

In uw interview met L.V. en 
gedeeltelijk overgenomen in 
« Wij » nr 3 van 22 januari 1972 
laat u ergens schrijven, « pen
sioen na 25 jaar ondergrond 
dat zie ik niet zo zitten... » 
Sommigen wel, Silicose-ande-
ren niet ! 

Waarom diskriminatie tussen 
dezelfde ondergronders ? Ik 
vraag U, mijnheer Siegers, in 
welke ondergrond je na dertig 
jaar nog gezond bent ^ Moé
ten wij dit niet bezien van per
soon tot persoon en niet per 
beroep ? Bent U na al die ja
ren nog niet overtuigd van de 
individuele vatbaarheid voor 
Silicose, ga dan eens Lanaken, 
Pellenherg enz. bezoeken om U 
te overtuigen, en op kerkhoven 
de hegraven mijnwerkers. 

Waarom werken er nog zo
veel (duizenden) na de op pen-
sioenstelling ? ledereen kent 
het antwoord ! Te laag pen 
sioen ' 

Zou U zich met beter bekom
meren om het hele pensioen 
stelsel dat er zeer gebrekkig 
uitziet, waar in sommige sekto
ren er ongeplaffoneerd mag ge-
kumuleerd worden, (loaaroij 
de 30.000 fr. overschreden kan 
worden), terwijl onze jonge af
gestudeerden in de kou hlijvtn 
staan. 

U zelf hebt toch het goede 
voorbeeld gegeven tegen ku-
mul ' Ik ben vóór de 25 jaar 
pensioen. Nu en onmiddellijk. 

Jules Vandenbroek, 
ondergronds mijnwerkei, 

Vaartstraat 25. Hasselt. 

P S. De aktie galgen gaat uit 
van het ABVV omdat Gerard 
Siegers de euvele moed had het 
ABVV aan te vallen daar het 
ABVV nog één (1) week sta
kingsgeld moet uitbetalen van 
de staking begin 1971... 

antwoord 

Symbolen op mijnwagens, 
geplaatst door sindikale afge
vaardigden van het ABVV zijn 
voor mij eretekens. Het bewijst 
nog altijd dat ik goed mijn 
werk^oe. « Pensioen na 25 jaar 
dat zie ik zo niet zitten » xoH 
zeker niet zeggen dat ik tegen 
het toekennen van het penswea 
na 25 jaar ondergrondse dien.st 
ben, maar wel dat dit pensioen 
zodanig moet zijn dat men er 
kan van leven, en dat mev 
bij het oprust gaan niet ge
woon van werk verandert. 
Wanneer ik beweer dat som
migen op 25 jaar zwaar aan
getast zijn door silicose en an
deren niet, bewijst schriji^er 
zelf door het feit dat hij zegt 
dat er nog duizenden verder 
werken na het op pensioen 
gaan na 30 ondergrondse dienst
jaren. Als lid van de onderne
mingsraad moest hij weten dat 
het er slechts enkele honder
den zijn. Dit wil zeker niet 
zeggen dat de mijnwerker moet 
verder werken tot hij een wrak 
is. Pensioen na 25 dienstjü'^en 
moet er komen, maar dan met 
een menswaardig pensioen, 
aangepast met een vergoeding 
voor eventuele beroepsziekte, 
toegepast volgens de wet en 
niet op een willekeurige ma
nier, die steeds in het nadeel 
van de mijnwerkers uitvalt. 

Siegers Gerard. 

kaderdag 

De overige sprekers op de 
arr kaderdag vorige zondag te 
Gent zullen het mij niet ten 
kwade duiden als ik heioeer 
dat senator Wim Jorissen weer 
eens de show stal met zijn be
zielende toespraak over de taak 
en de plicht van de mandata
ris. Dat hij daarbij ook aan 
autokritiek dierf doen .strekt 
hem tot eer. 

Laat salonflamingantist Ma
nu Ruys zijn miskende staats
manswijsheid gerust afreage
ren op onze nationale Wim. de 
kaderleden dragen hem op de 
handen. 

Ontgoochelend was het vast 
te stellen anderzijds dat onder 
de vele aanioezigen die hun 
vrije zondag opofferden, slechts 
één parlementair nl. senator 
Baert aanwezig was. 

Vorige maand tijdens de 
arr raad kwam ook slechts één 
senator. Asjeblief, heren geko
zenen, wat meer beroepsliefde, 

D M, Gentbrugge. 

rooymans 

Dat Mario Rooymans als uit
gestotene moet worden behan
deld vind ik zeker totaal ver
keerd. Verkeerd is het even
eens zijn daad als een helden
daad voor te stellen. Teveel na
volgers zou een ramp beteke
nen voor ons oud kunstbezit. 

Verkeerd was de handelwij
ze van M.R. daar waar hij een 
aanslag pleegde op het kunst
patrimonium van de gemeen
schap. Een roofoverval op een 
bank of een andere financiële 
instelling, is gevaarlijker, maar 
niet onherstelbaar. Er was zélfs 
een tijd dat roofovervallen ge
prezen werden, nu plukken wij 
de vruchten. Maar in elk ge
val handen af van de oude 
meesterwerken, of men er nu 
waardering voor heeft of niet. 

Duizenden mensen hebben 
met de beste bedoeling eens 
een zaak gediend, zij dragen 
jaren later er nog steeds de ge
volgen van, zonder vergiffenis, 

E Z., Wijnegem. 

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

Een Z W E M B A D mz\ water dat 

schittert als een 

N.V. 

. BEZOEK ONS SHOWZWEMBAD : 
*.-;'-=^^-ÏJ'' \-?-^ 8 x 4 m. vanaf 137.500 Fr. 

inbegrepen : Filter, Ladder en Bodemstofzuiger 
— ZWEMKLAAR — 

Vraag inlichtingen en gratis dokumentatie : 

L. DE COCK - Anfwerpsestecnw. 96-98 
Tel. (03)57.12.11 -57.08.71 

KonHch 2550 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In prijs 

begrepen 
— Trouwkleed kopen + kado van de firma -f feestkleed als 

trouwgeschenk. 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BÉKQ-
MEN v/orden 

Magazijnen open ledere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. 

Will Tura gekleed bij 
het huis STANDING 

STAMPING DENDERMONDSESTÉENWEG, 2 7 (i 

AAisT TeL053?2W,/3 
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Op de simbolische 21 maart, begin van de lente, werd dit bijzon
dere rapport dat reeds veel ophef maakte, in Nederlandse ver
taling door uitgeverij « Het Spektrum » aan de pers voorgesteld. 

Waarom veroorzaakte dit rapport zoveel deining ? 
Het werd in opdracht van de « Club van Rome », een groep in

dustriëlen, bankiers en wetenschapsmensen, die men gerust als 
de kruim van het establishment kan omschrijven, door een werk
groep van het befaamde Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) onder leiding van prof. Dennis Meadows uitgewerkt. 

het onheilspellende rapport van 

de " club van rome " 

Bedoeling was de kwantitatieve samenhang van een aantal be
langrijke wereldproblemen te onderzoeken, volgens een door prof. 
Forrester ontwikkeld wereldmodel. 

Konkreet werden met de computer de interrelaties tussen 5 
meetbare grootheden, en hun verandering met de tijd berekend. 
De 5 faktoren waren : wereldbevolking, voorraad aan natuurlijke 
grondstoffen, voedselprodukte (omvang van de landbouw), indus
trialisatie en hoeveelheid milieubelastende afvalprodukten. 

Ook werd nagegaan wat gebeurt met de andere faktoren, wan
neer men op één ervan ingrijpt. 

Voor de eerste maal werd gepoogd de wereldproblemen op der
gelijke manier, in hun globale samenhang te onderzoeken. 

De resultaten van het onderzoek tonen aan, dat de toestand op 
onze planeet binnen de 100 jaar onhoudbaar wordt wanneer de 5 
basisgrootheden op dezelfde manier ontwikkelen, namelijk vol
gens het patroon van de exponentiële groei. 

Computers bevestigen dus de pessimistische prognoses van een 
aantal biologen, ekologen, maatschappijkritici. 

De vertaling van de definitieve tekst van het rapport, dat ver
scheen onder de titel « The limits to Growth », wordt door het 
Spektrum, in de bekende Aula-reeks (degelijke populair-weten
schappelijke pockets) als 500e titel op de markt gebracht aan de 
simbolische prijs van 41 fr. Op deze manier wil de uitgeverij, vol
gens direkteur Cornu, dit bijzonder boek binnen het bereik van 
iedereen brengen. 

De Bond voor Beter Leefmilieu steunt dergelijke publikaties, 
zo verklaarde een woordvoerder, maar bindt zich niet onvoorwaar
delijk aan de konklusies. Het is echter belangrijk dat informatie 
gebracht wordt, die noodzakelijk is om een stroming in de publie
ke opinie los te maken, ten voordele van een beter leefmilieu. 

Prof. Heyndrickx, de bekende Gentse toxicoloog, die aan mi
lieuverdedigers niet meer hoeft voorgesteld, lichtte het rapport 
toe. 

Dringend bepleitte hij het trekken van lokale konklusies uit di 
algemene rapport. Hij deelde mee dat het Studiecentrum voo: 
Kernenergie te Mol een computermodel voor het Antwerpse in 
dustriegebied uitwerkt. Hetzelfde zal gebeuren voor de industrie 
zones van Zeebrugge en Gent-Terneuzen. 

Met behulp van dergelijk model zou de industrieel-ekologische 
ontwikkeling op meer verantwoorde wijze kunnen gepland wor
den. In elk geval moet de wilde industriële expansie, waarbij door 
de industrie slag geleverd wordt voor de schaars-wordende indus
trieterreinen, afgeremd worden. Anders krijgen we in Antwer
pen, binnen een 3 a 4 jaar een dezelfde toestand als te Rotterdam, 
waar de scholen in sommige periodes (september, oktober) moeten 
gesloten worden omdat de kinderen onpasselijk worden, braak
neigingen vertonen... 

Problemen ten gevolge van de S02-konsentraties, staan ons reeds 
vroeger te wachten, misschien al in september. 

We moeten de misstappen van het verleden voorkomen, leren 
van de fouten die anderen begingen. 

Prof. Hendrickx besloot met de wens, dat een dergelijk rapport 
als dat van de « Club van Rome », zou uitgewerkt worden, speci
fiek voor België. 

a. viane. 

oude hypotheken op het antwerpse zu id . 

Donderdag 26 dezer had in de Senaat een in-
tej-peZlatie plaats over de toekomst van de 
petroleuminstallaties op het Zuid, grotendeels 
gelegen op grondgebied van de Stad Antwerpen, 
gedeeltelijk ook gesitueerd op grondgebied van 
de Q'emeente Hoboken. Interpellant was de eer-
ste-schepen van Hoboken, Jos Wijninckx. Onder
getekende zou medegeïnterpelleerd hebben, 
maar nadat de interpellatie wegens verschillen
de redenen tweemaal uitgesteld was, ging ze 
door op een dag waarop ik wegens politieke 
red'enen weerhouden was in het buitenland. 

Aanleiding tot de interpellatie was een karak
teristiek probleem van ruimtelijke ordening, 
voor de oplossing waarvan men botst op oude 
industriële vestigingen, ingeplant in een periode 
dat de thans geldende criteria voor een mense
lijk leefmilieu onbestaand of politiek zonder 
invloed waren. 

Het is duidelijk dat niemand in de huidige 
omstandigheden, petroleumbedrijven op het 
Zuid zou vestigen ! Ze zijn er nu eenmaal, als 
overblijfsel van een industrieel tijdperk, dat op 
nog vele andere plaatsen van het land zijn som
bere sporen achtergelaten heeft. 

Voor de gemeente Hoboken is het voortbe
staan van de petroleuminstallaties een hinder
paal die het hele ontwerp « Polderstad » — ele
ment van de toekomstige « Stad aan de stroom » 
— in het gedrang brengt. Schepen Wijninckx 
roept tegen een geïndustrialiseerd Antwerpen-
Zuid o.m. alle argumenten in die kunnen ont
leend worden aan het Schelde-Dijleplan, een 
ontwerp van streekplan waarmee iedereen ge-
konfronteerd wordt die iets geldigs wil zeggen 
over de toekomst van de Antwerpse agglomera
tie en van de nog grotere ruimten die erbij 
aansluiten. 

tussen droom en daad 
We geloven dat de interpellatie Wijninckx 

nogmaals aangetoond heeft in welke mate de 
toekomst van het geïndustrialiseerde « Zuid » 
in werkelijkheid is vastgelegd door de bevoegde 
autoriteiten : Tot 1990 is er slechts demontage 
te verwachten in de mate waarin de rechtheb
bende maatschappijen zelf er toe besluiten van 

hun koncessies af te zien. Globaal bekeken ia 
hier « in rechte » geen speld tussen te steken. 

De gemeente Hoboken hoopt voor, wat haar 
betreft, van geval tot geval derwijze te opereren 
dat bepaalde ondernemingen veel vroeger de 
thans door hen bezette terreinen zullen prijs 
geven, waarna die kunnen gebruikt worden in 
het grootse « Polderstad »-perspektief waaraan 
op het Hobokense gemeentehuis alle partijen, 
ook de VU hun instemming betuigd hebben. Dat 
zal de toekomst moeten uitwijzen. 

Ondertussen dient erkend dat op het Zuid, 
urbanistisch gesproken, « les jeux sont faits ». 
Als schepen Wijninckx er zich over beklaagt 
dat er in vele gevallen buiten het medeweten 
van Hoboken, en over zijn hoofd heen, beslis
singen genomen werden, kunnen we hem geloof 
schenken. Hij zal vanwege eigen partij- en vak
bondvrienden menige ontgoocheling onder
vonden hebben. In zijn eigen partijkrant, 
« Volksgazet » verscheen in januari een hoofd
artikel («Een standpunt tussen lucht en water») 
dat hem niet aanmoedigde... om het met een 
« understatement» te zeggen ! 

Op het Zuid is trouwens nog in meer algemene 
zin gebleken hoe moeilijk het is syndikaten los 
te maken van gevestigde nijverheidsinstallaties. 
Wie op zoek gaat naar behoudsgezinde krachten 
in het domein van de ruimtelijke ordening, 
vindt ze soms in een zeer uiteenlopende sociolo
gische en ekonomische belangensfeer, of wat als 
zodanig aanzien wordt. 

voor deze generatie en de volgende 
Alles samengenomen is deze konfrontatie tus

sen « droom en daad » — zo zien we de interpel
latie van de Hobokense eerste-schepen — een 
aanwijzing waaruit kan worden afgeleid welke 
enorme moeilijkheden en welke zware hypo
theken, moeten opgeruimd worden om onze 
oude industriële wereld om te zetten in een leef
milieu zoals wij het wensen. Het is een taak 
voor deze generatie — en voor de volgende ! 

hektor de bruyne, 
senator. 

Er heerst opnieuw beroering onder de studenten technisch ingtenieurs. Te Gent en te Brussel kwa
men zij op straat om de aandacht te vestigen o p hun eisen. Dit gaf dan aanleiding tot tafereeltjes 

zoals hierboven. 

het grote zwijgen 
Terwijl de Vlaamse showman Frans Van Mechelen het voorlo

pig moet afleggen tegen de herboren Brusselaar Vanden Boey-
uants, die de geluidsmuur doorboort en uit een helikopter valt, 
doet de regering krampachtige pogingen om te laten horen dal 
ze nog het land bestuurt. 

Zo heeft minister De Saeger eindelijk ontdekt dat het slecht 
gaat met de bouw nadat VU-parlementsleden al jaren op deze na
gel hadden geklopt. Minister Simonet beweert — we schrijven 
wel beweert — dat de ekonomische steun voortaan slechts zal 
gaan naar werkelijke noodgewesten (hoop op de oogst, o West
hoek, o Kempen...) maar zorgt er voor de eerste keer voor sinds 
het beginsel van de streekekonomie ingang vond, dat het « ekono-
misch noodgewest Brussel » met een vol miljard gaat lopen, wat 
al dadelijk de ernst van zijn theorie de bodem inslaat. Zijn Stan
daard be wierokers hebben dit klaarblijkelijk nog niet vastgesteld 
of zwijgen omwille van de hogere staatkundige francofone be
langen. 

Ondertussen kan Vlaanderen, 
ondanks zijn onmiskenbare eko
nomische opgang, nog steeds in 
veel mindere mate zijn arbei
ders werk verschaffen dan Wal
lonië, terwijl Brussel meer dan 
200.000 pendelarbeiders werk 
verschaft. Het krijgt dan ook 
nog een miljard om dit aantal 
op te drijven. 

Anderzijds is er de blunder 
van minister Vlerick die het 
andermaal op de zelfstandigen 
gemunt heeft. Thans zou hij 
de BTW op de wagens niet lan
ger aftrekbaar maken voor de 
belastingen. Is het werkelijk de 
regeringspolitiek om alle klei

ne zelfstandigen uit te roeien ? 
Nadat men de landbouwers ge-
proletariseerd heeft, zijn thans 
de zelfstandigen aan de beurt. 
En dat terwijl het vaststaat dat 
de helft van de zelfstandigen 
een inkomen heeft beneden de 
90.000 frank per jaar. 

Dezelfde stompzinnige poli
tiek voert de regering in ver
band met het groen. 

Zo er niet uitermate gerea
geerd wordt moet het laatste 
groot duinenlandschap, dat van 
De Panne, eraan. Anderzijds 
dreigt gans Vlaams-Brabant 
naast de kanaalzone Brussel-
Rupel verpest te worden. De 

taalolievlek rondom Brussel 
volstaat niet. Landschap, lucht 
en water dienen evenzeer ver
pest op weg naar het grote 
Brussel van de toekomst. Na de 
hoogspanning en de pijplijn 
door het natuurgebied Klein-
Brabant te hebben gelegd dreigt 
thans een nieuwe aanslag op 
het Peerdsbos en op de laatste 
brokjes natuurschoon rond Me
chelen. 

Als afleidingsmaneuver wor
den dan jaarlijks cynisch wat 
boompjes geplant, een poging 
om de onrust kunstmatig tot 
bedaren te brengen. 

decentralisatie of 
ontvetting van brussel ? 

Wie spreekt er nog van. Lon
den decentraliseert naar Edin-
burg ? Den Haag bestudeert 
plannen om 15.000 ambtenaren 
te spreiden over Nederland. 

Wanneer Vlaanderen.de kans 
kreeg om met de decentralisa
tie te beginnen door de Kul-
tuurraad in Vlaanderen te ves
tigen verbeurde het die kans. 
Als enige CVP-krant verdedig
de ook « De Standaard » Brus
sel. Het geheim akkoord dat 
door « Het Volk » onthuld werd 
was er niet ver naast. Ieder in
gewijde kent de nauwe banden 

die de uitgever en sommige re-
dakteurs van « De Standaard » 
binden aan minister Van den 
Boeynants. Terecht zal Wallo
nië in de volgende maanden 
Vlaanderen verwijten niet te 
hebben meegedaan een begin 
te maken met de decentralisa
tie. Wallonië zou Namen geko
zen hebben zo ook wij uit Brus
sel wegtrokken. 

De BSP, die de patriottische 
vlag van de heer Van Oudenho-
v§ heeft overgenomen, en de 
kamerstrategen en andere 
staatslui van de CVP, faalden 
andermaal. 

Voor wie ook maar even ern
stig nadenkt kon het toch niet 
uitgelegd worden dat Vlaande
ren Brussel prijs gaf, zo ook 
Wallonië de zetel van de Kul-
tuurraad buiten Brussel vestig
de. 

Hoe meer men concentreert 
te Brussel hoe moeilijker het 
Brussels vraagstuk wordt, hoe 
meer men Brussel ontvet, hoe 
gemakkelijker de oplossing 
wordt. Het voornaamste argu
ment van de Walen is immers 
dat ze de Walen te Brussel niet 
kunnen opgeven. Dat men dus 
zoveel mogelijk Walen in Wal
lonië late en er zo veel mogelijk 
laat naar terugkeren. 

Ondertussen blijven de 
Vlaamse leden van de regering 
zwijgen, zwijgen als vermoord. 

over de volledige mislukking 
van hun grondwetsherziening 
te Brussel. 

Vlaanderen heeft betaald, 
uiterst zwaar betaald, voor deze 
grondwetsherziening. Ze heeft 
die betaald met het prijsgeven 
van haar meerderheid. Haar 
meerderheid in ruil voor een 
scheefgetrokken gelijkheid te 
Brussel ! 

De Franstaligen bezetten ech
ter te Brussel de meerderheid 
van de posten door de regering 
voor de Vlamingen bestemd en 
CVP en BSP reageren niet, ze 
geven geen kik. 

Dat zijn de kerels die be
weerden dat de Volksunie het 
weer verkeerd voor had, dat 
die partij altijd negatief stond 
tegenover alles, dat ze alleen 
lawaai kon maken en de boel op 
stelten zetten. 

Hebben we wel genoeg ge
schreeuwd ? 

Wat was ons lawaai in ver
gelijking met dat van de Walen 
en met dat van de Brusselaars 
vooral ? 

Zoals altijd hebben zij het 
met hun lawaai gehaald. De 
Vlaamse burgerluitjes en sa
lonstrategen gingen door de 
knieën. 

Wanneer zal Vlaanderen zijn 
politieke les ooit leren ? 

wim jorisserv. 
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wegwerp
maatschappij 

King-Cup Nederland, een 
van de drie grootste produ
centen in Nederland van 
plastic-bekers, zal nu de Bel
gische markt gaan bewer
ken. Zij hoopt de Belgische 
verbruikers zodanig te be
werken dat over korte tijd 
het verbruik van wegwerp-
bekertjes zal verdrievoudigd 
zijn. 
Prettig vooruitzicht ! Na de 
plastic-flessen, nu de plas-
tic-bekertjes, en wat nog al
lemaal ? 

Wanneer komt er een wet
geving die het verspreiden 
van dergelijke hoosrst ver
ontreinigende prullen radi-
kaal verbiedt ? Het is goed 
en wel te wijzen op hygiëni
sche en zuinigheidsargumen-
ten, maar waar moet deze 
plastic-rommel uiteindelijk 
naar toe ? Zelfs de zeebo
dem is momenteel reeds be
dekt met niet-afbreekbare 
plastic-stoffen allerhande. 
Producenten van dergelijk 
spul zouden ertoe moeten 
verplicht worden een aan
vaardbare vernietigingswij-
ze te voorzien alvorens ze 
dergelijke artikelen op de 
markt mogen brengen. Nu 
reeds weten de meeste ge
meenten al geen blijf meer 
met de bergen afvalproduk-
ten. En met de plastic-afval 

weet men helemaal geen 
blijf. Praten over de vervul
ling, goed, maar het is beter 
te voorkomen ! 

ViMOiRMOfiOE 
MEET ü WELKOM 

ZiJH BRU&GEN 
Z!JN STANK 
aJN INDUSTRIE 
mm wm«wN$«i 

Een Uilen'.n'e^cl bcTlpcht bo
venstaand toeristische wel
kombord voor het goede 

stadje Dendermonde. 

belastingen 

De regering zou geen nieu
we belastingen heffen, zo 
werd beloofd. Ondertussen 
zoekt zij echter langs aller

lei wegen om toch maar aan 
nieuwe inkomsten te gera
ken. Tijdens de bespreking 
van de Rijksmiddelenbegro
ting dreigde Eyskens dat 
nieuwe belastingen onver
mijdelijk zouden worden in
dien de door hem gewenste 
drastische verhoging van het 
kijk- en luistergeld er niet 
zou kunnen komen, indien 
de spoorweg- en posttarie-
ven niet zouden verhoogd 
worden. 

Inmiddels heeft de rege
ring een wetsontwerp inge
diend dat de middenstanders 
nog wat extra geld uit de 
zakken wil halen. Ondanks 
het feit dat de zogenaamde 
verdedigers van de kleine 
man in de regering zitten 
tracht men toch altijd weer 
het nodige geld te halen bij 
de brede lagen van de wer
kende bevolking. Alle mooie 
theorieën ten spijt . 

Uitdaging 
Het christelijk tijdschrift 

« Kultuurleven » dat een 
branderig speciaal nummer 
publiceerde waarin de ha-
venpolitiek van De Saeger 
zwaar op de korrel werd ge
nomen, heeft de minister nu 
uitgedaagd tot een open TV-
debat over deze kwestie. Mi
nister De Saeger zal daar 

wel niet op ingaan. Sinds de 
tijd van Maurits De Wilde 
zijn dergelijke onderwerpen 
op het TV-scherm volkomen 
taboe. 

gezond 
principe 

De regering heeft meege
deeld dat ze (eindelijk !) 
werk wil gaan maken van de 
bescherming van het leefmi
lieu. Het werd overigens 
méér dan tijd. Afwachten 
natuurlijk of het weer niet 
de zoveelste ijdele belofte 
wordt. De regering is tevens 
voorstander van het princi
pe : de vervuiler betaalt. Wij 
juichen dit van harte toe, 
en honen dat dit in alle wet
ten die er nog moeten ko
men ter bescherming van 
ons leefmilieu ook drastisch 
zal doorgetrokken worden. 
Wij zijn echter benieuwd of 
dit i- de praktijk ook zo zal 
zijn. Nu reeds zijn er links 
en rechts grote sommen uit 
de staatskas kado gedaan 
aan industriëlen ten einde 
hen aan te zetten zuiverings-
apparatuur te plaatsen. Een 
test voor de geloofwaardig
heid van de regering, ook op 
dat gebied, wordt de toepas
sing van de vorig jaar ge
stemde wet op de zuivering 
van de oppervlaktewateren. 
Volgens hogergenoemd prin
cipe zouden het dus de ver

vuilers moeten zijn die de 
kosten dragen van de zui
veringsstations. Eerst zien, 
en dan geloven. 

prachtig, 
maar... 

Het ACW liet weten dat 
het een aktie wil gaan voe
ren tot bescherming van hel 
leefmilieu. Het ACW stelt 
immers vast dat « het men. 
selijk leefmilieu meer en 
meer aangetast wordt door 
onoordeelkundige industri
ële produktie, die uit louter 
winstbejag de natuur uit
holt en bijgevolg de gezond
heid en het welzijn van de 
mens in het gedrang brengt». 

Wij verheugen ons in de
ze stellingname en hopen 
dat de ACW-ers voortaan ak-
tief aan de zijde van de vele 
aktiegroepen voor milieube
scherming zullen strijden. 
Een test voor de oprechtheid 
der ACW-ers wordt volgende 
vraag : zullen zij hun op
vatting trouw blijven wan
neer het patronaat, zoals al 
gebeurd is, de tewerkstel
lingspolitiek demagogisch 
uitspeelt tegen de eis voor 
een gezond leefmilieu. Met 
andere woorden, wanneer 
men her en der voor de nog
al brutale keuze wordt ge
steld : meer werkgelegen
heid ofwel méér groen en 
een gezondere lucht. 

I S / ^ T 7 ' E " d ' l T r T ™ t^SinMlaas op irntiaüef van de « Drukking^roep voor Handel en 
ximoacm ». iir wera vooral geprotesteerd tegen de te dure electnciteitstarieven Nanvens de VU sprak er senator Persvn De rege

ringspartijen stuurden hun kat. ' 

op zondag 7 mei 

organiseert 

de volksunie 

te brussel een 
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houd die datum vrij 

persspiegel 
De Walen uit Noord-Hene-

gouwen, of aan hun namen te 
zien, meestal verfranste Vla
mingen, hebben de grens van 
de belachelijkheid nog niet be
reikt. Zij willen van Vloesberg 
hun Waals Clochemerle maken 
daarom hingen er deze weken 
krijgshaftige mobilisatiebrieven 
tegen het « imperialisme fla-
mand » in hun streek. Maar 
in 1789-stijl hebben ze er zelfs 
een regionale Marseillaise op 
gebrodeerd. 

het wekelijk nieuws 

Dit ruim verspreide West-
vlaamse weekblad vindt het 
dan toch maar de goed metode 
die in Vloesberg werd toege
past. En er ligt nog veel werk
terrein als Van Elslande niet 
snel zijn civieke plicht gaat 
doen. 

« Naar wij vernemen zou 
men deze week reeds begonnen 
zijn met het aanbrengen van 
2-talige verkeersborden. Zou
den de « gemeentevaderen » 
pZots bang geworden zijn voor 
de op 26 maart aangekondigde 

betoging van een aantal Vlaam
se organisaties ? 

» Hebben de Vlamingen thans 
de goede procedure gevonden? 
Welke « faciliteitengemeente » 
komt nu aan de beurt : In het 
zuiden van onze provincie is 
er in ieder geval nog wat te 
doen ». 
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het volk 

Hoewel tegen de Volksunie 
wel getempeest wordt in dit 
CVP-blad geeft men onrecht
streeks wel toe hoe naïef de 
CVP was in 1962 met zulk 
Vlaams gehucht bij Wallonië 
te laten op belofte van taalfa-
ciliteiten. 

« Van een overheveling naar 
Vlaanderen was pas ten tijde 
van het Harmelcentrum, in de 
jaren 50-51, voor het eerst spra
ke. In 1961 werd hieraan een 
grondige bespreking gewijd in 
het raam van het ontwerp-Gil-
son. waarin o.a. voorgesteld 
werd in dit betwist gebied de 
gemeentegrenzen aan te pas
sen. Van verschillende zijden 
werd toen politieke druk uitge
oefend, doch het was het toen
malige gemeentebestuur (libe
raal) van Vloesberg zelf dat 
de doorslag gaf, met het aan
vaarden van de taalfaciliteiten 
voor de Nederlandstalige min
derheid van de bevolking. Dit 
was klaarblijkelijk een zelf
overschatting, want van deze 
belofte van het gemeentebe
stuur is tien jaar lang bijster 
weinig in huis gekomen met 

het gevolg, dat eind van vorig 
jaar voor het eerst en van 
Vlaamse zijde een ernstige pro-
testaktie werd ingezet. -

» Er wordt vooral aange
klaagd, dat alle mededelingen 
en opschriften in de gemeente, 
uitgaande van de openbare be
sturen, er al die tijd eentalig 
Frans gebleven zijn, een over
treding van de wet die ook 
in gemeentehuis, postkantoor, 
rijkswachtgebouw en op ande
re plaatsen zou worden begaan 
t.o.v. de Vlaamstalige inwoners 
die er zich aanbieden ». 

de ronsenaar 

Het weekblad waar Jan Ver
roken heerst, probeert Jan wat 
m de verf te zetten en de VU 
wat af te kraken. Voor ons niet 
gelaten, maar ze zouden toch 
het arrest van de Vaste Taai
kommissie moeten lezen dat 
wél voorziet dat de wegwijzers 
tweetalig moeten zijn. 

« Hoewel in 1961 niet kan ge
sproken worden van een 
Vlaamse nederlaag omtrent 
D'Hoppe, vermits deze wijk al
tijd deel uitmaakte van een 
Waalse gemeente, bleek, zoals 
door de h. Verroken voorspeld 
werd tijdens de besprekingen, 
dat de getroffen oplossing nooit 
voldcfening zou schenken. 

» Het is precies deze oplos
sing van 1961 welke thans aan
leiding geeft tot een reeks pro-
testakties, opnieuw uitgaande 
van extreem Vlaamse zijde 
waarvan alleen als positief 
kan bestempeld worden : het 

aanklagen van een overtreding 
der taalwetgeving, zijnde het 
niet yialev^n der faciliteiten. 

» Dat men zich in de huidige 
akties bezig houdt met de be
wegwijzering die twee talig 
zou moeten zijn, dient er op 
gewezen dat dit princiep ner
gens uitdrukkelijk in de wet
geving werd opgenomen ». 

volksgazet 

En zoals Verrokens blad 
zich vergist, slaat ook Jos Van 
Eynde de bal mis. In een reak-
tie op het vraaggesprek van 
Hugo Schiltz met « Gazet van 
Antwerpen » zegt Jos dat 
« deftige Hugo » van zulke 
Vloesberg- en Wetstraattoch-
ten van de VU zich verre 
houdt. Mis, Jos ! Schiltz kwam 
juist iets te laat om mee het 
kabinet van Van Elslande bin
nen te dringen en zag de grote 
poort voor zijn neus dichtge
slagen. 

«Het is velen duidelijk ge
worden dat Schiltz weinig op
gezet is met allerlei « veld
tochten » van sommige Volks
uniecollega's. Wanneer die te 
Vloesberg (Flobecq) straat
naamborden en verkeersbor
den gaan wegbreken, hopend 
aldus Florimond Grammens te 
overtroeven, en wanneer zij 
nadien deze jachttrofeeën in 
het kabinet van minister Van 
Elslande gaan afgeven, is 
Schiltz nooit in de buurt. Mis
schien IVeeft hij genoeg ver
stand om te beseffen dat er een 
onmetelijk verschil ligt tussen 

een periode waarin de Vlamin
gen vochten voor een Vlaamse 
Universiteit (hoeveel zijn er 
in 1972 eigenlijk al ?), Vlaams 
in het bestuur, het leger, het 
onderwijs, het gerecht... en de 
dag van vandaag, nu de « gro
te sla^n » worden geleverd 
om de bevordering van een 
ambtenaar of de verwijdering 
van een eentalig opschrift ! », 

gazet van antwerpen 

De kern van het betoog van 
Schiltz ligt wel elders en dat 
weet unitarist Van Eynde, 
slippendrager van zijn baas 
Leburton. Die kern wordt dan 
ook gekommontarioord door 
Karel De Witte 

« Deze stellingname komt op 
tijd. Het is immers geen ge
heim dat BSP-voorzitter Le-
burton een « compromis des 
Belges » wenst te realizeren 
door. een drieledige regering, 
met de liberalen erbij. Schiltz 
toont aan, dat er een alterna
tief is : door opneming van fe
deralistische partijen in een re
gering, kan het and'ers. 

Als de regeringspartijen ver
standig zijn, mogen zij dit al
ternatief niet zomaar verwer
pen, ten ware de belofte over 
regionalizatie maar oogver
blinding is en men eigenlijk de 
oude gewaden niet wil afleg
gen. Maar dit zou dan eens 
klaar en duidelijk moeten ge
zegd worden », 

waiter luyten. 
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Te Blaasveld plantten vorig weekeinde duizenden natuurlitefhebbers hun hoomp]e(s) Ook minis
ter De Saeger deed dit voor de lenzen van de TV-kamera's. Als hij nu ook bi] het plannen van 
openbare werken met het natuurschoon stelselmatig rekening wil houden, zullen wij hem dit 
reclamestuntje niet ten kwade duiden 

abonnementenslag 

de laatste loodjes 
Volgende week donderdag 

sluiten wij onze « top 20 » van 
het werfseizoen 1972 definitief 
af. De topwervers die nog een 
ult ieme inpannmg willen doen 
om enkele plaatsen naar voor 
te bchuiven in de eindrang

schikking beschikken dus nog 
over enkele dagen. 

Hoewel er sinds vorige week 
een duidelijke verslapping is 
ingetreden, konden we deze 
week toch weer op 116 nieuwe 
abonnees rekenen De abonne-

fop - 20 

1. JORIS DEPRE (Tervuren) 152 
2. Mik Babyion (Roeselare) 101 
3. Vinex (Erps-Kwerps) 90 
4. Marleen Schouteden (Leuven) 56 
5. Jozef Labaere (Kortr i jk) 52 
6. Piet De Pauw (Vurste) 50 
7. Laurent De Backer (St. Katharina-Lombeek) 47 
8. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 45 
9. Edward De Schrijver (Gent) 44 

10. Jan Caudron (Aalst) 3ó 
11 . Mieke Op de Beeck (Koningshooikt) 33 
12. Jacqueline De Caster (Ledeberg) 32 
13. Lode Van Put (Heverlee) 31 
14. Leo Van Hoeylandt (St. Niklaas) 30 

Koen Van Meenen (Heusden-VI.) 30 
16 Jos Heylen (Herenthout) 29 
17 Cis Nauwelaerts (Duffel) 26 
18 Jaak Gabriels (Bree) 24 
19 Marcel De Boeck (Vi lvoorde) 23 

Jan Verbeke (Mariakerke) 23 

mentenslag 1972 mag nu reeds 
als behoorlijk geslaagd be
schouwd worden : het abonne
mentengetal van ons weekblad 
was nooit voorheen zo hoog als 
nu en het jaar is nog lang met 
ten einde. Wanneer wij einde 
1972 de balans opmaken zal 
blijken dat dit een topjaar was 
m de abonnementenslag. Wij 
danken van harte allen die tot 
het bereiken van dit mooie re
sultaat hebben bijgedragen 
Wij stellen met vreugde vast 
dat het grootste kapitaal van 
de Volksunie nog altiid is • de 
toegewijde inzet van dtr talrij
ke bestuursleden en sympathi
santen die het niet bij woor
den laten, maar ook iets doen 
voor hun overtuiging 

aandacht ! 

Onze propagandisten wordt 
met nadruk gevraagd de prij
zen, die ze tijdens deze werf-
kampanje hebben gewonnen, op 
ons algemeen sekretariaat (Vol
dersstraat 71, 1000 Brussel) te 
bestellen vóór 31 maart a.s. 
Slechts indien hun desiderata 
(cfr het speciale foldertje) daar 
voor die datum toekomt, kan 
de levering gebeuren in de loop 
van april en mei. Later binnen
gekomen bestellingen worden 
slechts uitgevoerd in de loop 
van augustus en september. Na 
.HO juni worden de punten waar
deloos, vergeet dit niet. 

de betoging 

d'hoppe vlaams en groen 

Op een persconferentie te Ronse vorige maandag deel
den de woordvoerders van de inrichtende verenigingen 
mee dat de betoging in elk geval doorgaat, ook wanneer 
die zou verboden worden door de burgemeester van Vloes-
berg. (Dit is inmiddels gebeurd, n.v.d.r.). De doelstellin
gen van de manifestatie werden nogmaals klaar omschre
ven : een protest tegen het feit dat — na 10 jaar taalgrens-
wet — de bepalingen van de wet die de Vlaamse minder
heden in Waalse gemeenten ten goede komen, niet wor
den nageleefd ; protest ook tegen de stelselmatige ver
woesting van het natuurschoon te DHoppe door het af
graven van Pottelberg en Rhodesberg, waardoor de toe
ristische leefbaarheid van de omgeving in het gedrang 
komt ; de eis ten slotte dat het Vlaamse D'Hoppe bij 
Brakel zou worden gevoegd. 

In een « open brief » aan minister De Saeger schreef 
het « Groenkomitee Vlaamse Ardennen » vorige week 
het volgende : 

Het Vlaamstalig gehucht D'Hoppe (La Houppe) gele
gen op grondgebied der taalgrensgemeente Vloesberg 
(Flobecq), wordt de laatste jar^en schandalig geteisterd 
door zavelwinmng. De uitgestrekte beukenbossen wor
den weggekapt. üit twee hektaren-grote putten haalt 
men bestendig zavel. Een dezer putten zou men zinnens 
zijn tot veertig hektaren uit te breiden De andere put 
vordert angstwekkend in dte richting van het hoogste 
punt van D'Hoppe : de Rhodenberg. 

Het antwoord op ons schrijven aan de burgemeester 
van deze gemeente, de heer Van Lierde, leerde ons dat 
ook hij tegen deze flagrante natuurschending gekant is, 
doch binnen zijn eigen schepencollege tegenkanting on-
d'ervindt van twee schepenen, die samen met de uitbater 
van de zavelputten en de eigenaars van de grond, en 
Mijnwezen, front vormen om door dik en dun verder te 
onizavelen. 

Anderzijds vernemen wij met ontsteltenis het nieuws 
dat precies doorheen dit al zo geteisterde gebied de auto
snelweg Brussel - Westhcfek wordt gepland Dit zou op 
zijn beurt schending betekenen van het zuidelijk gedeel
te van het La Louvièrebos, het hartje van het Brakelbos, 
en de noordelijke gedeelten van La Besochebos en Bos 
te Rijst. 

Wij kennen deze streek maar al te goed om tte weten 
hoe dit projekt bovendien zal gepaard gaan met de ont-
zavelinq van de laatste bosresten. om de scherpe laagten 
van dit heuvelachtig trajekt te nivelleren. Bekeken in 
het perspektief van de geplande toeristische valorisati>e 
van de Vlaamse Ardennen, zijn deze feiten en projekten 
onaanvaardbaar. 

Wij vragen U dan ook met aandrang, Mijnheer de 
Minister, te onderzoeken hoe het staat met de vergun
ningen voor de aan gang zijnde ontzavelingen. eventueel 
di'e veraunningen in te trekken, en anderzijds al het 
mogelijke te doen om de doorgang van de autosnelweg 
op deze plaats te verhinderen 

kwb-ronse cenfrum doet mee 

Bij brief van 7 maar t liet het dagelijks bestuur van de 
KWB-afdeling Ronse-centrum aan de inrichters van de 
betoging « Dhoppe Groen en Vlaams » weten dat zij zou
den meewerken. Ze schreven er ook bij waarom. Wij ci
teren : 

1. Sinds 40 jaar is Ronse betrokken in dezelfde taalstrijd 
als Dhoppe. 

2. Bij de taalwetten van 1962-63 werd de taalgrens zoge
naamd definitief vastgelegd. Taaifaciliteiten werden 
toegekend in gemeenten met een voldoende groep an
derstaligen. De Franstaligen breken hun woord op dit 
vlak en weigeren ze toe te passen voor de Vlamingen 
in Waalse taalgrensgemeenten. 

3. Stellen vast dat de wetten niet worden toegepast daar 
waar het erom gaat Vlamingen hun rechten te geven. 

4. Wij geloven dat : Ronse-Kluisbergen-Dhoppe kunnen 
aangezien worden als « De Vlaamse Ardennen ». 

5. Dat voor de gewone man wetten bestaan, waarbij voor 
het uitroeien van bomen (groen) voorafgaandelijk bij 
het gemeentebestuur toelating moet bekomen worden. 

6. Dat voor de rijken, grootgrondbezitters en mensen 
wier naam met een keine « d » begint deze wetten niet 
van toepassing zijn. 

7. De nationale leiding van KWB opteert voor woonlecf-
milieu. Wc zien deze zaak dan ook in deze optiek. 

Te Brussel opende het 14e vak<).ntiesalon zijn deuren. Zij die dromen van de zilte oneindigheid 
kunnen er ruim hun hart ophalen. En ondertussen niet vergeten hun geldbeugel stevig vast te 
houden... 

walen gemobil iseerd 

In de dorpen van iioorderlijk Henegouwen hccfl het 
« Rassemblement Wallon » aanplakbiljetten ver.spreid 
waarin de Walen worden opgeroepen zich met kracht te 
verzetten tegen de Vlaamse « provocaties ». Van zijn kant 
heeft het federale BSP-bestuur uit het arrondissement 
Aat-Doornik-Moeskroen besloten "n tegenbetoging te orga
niseren. Een te Vloesberg opgericht « Comité voor aktie 
en waakzaamheid », dat deze week een voorlichtingsver
gadering beiegde, heeft eveneens opgeroepen om zondag 
de betoging van de Vlamingen te verijdelen. 

Nu de burgemeester de betoging heeft verboden en een 
samenscholingsverbod voor groepen van meer dan 5 per
sonen heeft uitgevaardigd, valt het te verwachten dat 
er zondag in de betrokken taalgrenszone een groot ver
toon zal zijn van rijkswachters. De inrichters bekijken 
de hele zaak rustig : hoe dan ook. zo verzekeren zij, zon
dag betogen wij. 
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senaat 
dekreefvoorsfel 
tof voorkoming 
van diskriminafie 

Senator Van Haegendoren 
heeft met mede-ondertekening 
van F. Van der Eist, W. Joris-
sen, E. Bouwens, M. Coppieters 
en Fr. Baert een dekreetsvoor-
stel bij de Nederlandse Kul-
tuurraad ingediend tot het 
voorkomen van diskriminatie. 
De weigering van de VU om 
het zgn. Kultuurpakt te onder
tekenen spruit voort uit de 
wens van de VU, de eigenlijke 
besluitvorming ter zake onder 
de bevoegdheid te plaatsen van 
de Kultuurraad en niet in de 
duisternis. Niet alleen zgn. ideo
logische maar volstrekt alle 
diskriminaties moeten kunnen 
vermeden worden. Er moet vol
gens de indieners ook klacht 
tegen diskriminatie neergelegd 
kunnen worden. 

In dit voorstel worden uit
sluitend procedures voorge
steld waardoor iedere politieke 
fraktie de gelegenheid krijgt 
zich doelmatig te verzetten te
gen iedere diskriminatie waar
van ze het voorwerp zou zijn 
of die ze op welke grond ook 
meent te moeten aanklagen. De 
Kul tuurraad trad zelfs op als 
scheidsrechter met de hulp van 
een kommissie waarvan de sa
menstelling de grootst mogelij
ke waarborgen biedt. Ook de 
openheid van de behandeling 
geeft iedere minderheid de 
hoogst denkbare waarborgen. 

sinterklaas-
polif-iek in 
havenkwesties 

Senator Guido Van In inter-
pelleerde vorige week donder
dag de minister van Openbare 
Werken en de staatssekretaris-
sen voor Huisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Streekekono-
mie over de nu al beruchte in-
plantingsplaats van de nieuwe 
zeesluis te Zeebrugge, de be
stemming van de afleidings
vaarten en het ontbreken van 
een gekoördineerd havenbeleid. 

Ook al was over dit onderwerp 
zeer kort geleden in de Kamer 
geïnterpelleerd, toch maakte 
senator Van In er een persoon
lijke en inslaande tussenkomst 
van, zonder passie of emphase 
maar zakelijk en gedokumen-
teerd. 

Spreker distancieerde zich 
ook van de samenzwrering in 
he t zuiden van het land om 
Zeebrugge tegen Antwerpen 
u i t te spelen en daardoor trafie
ken naar buitenlandse havens 
af te leiden. Gevat schetste hij 
de evolutie van minister De 
Saeger, die op 23 november 
1967 op vraag van VU-kamerlid 
Piet Leys het nog waagde het 
voorstel om te Zeebrugge een 
diepzeehaven te vestigen een 
kwakkel te noemen, terwijl hij 
op 1 maart jl. in de Kamer ver
klaarde dat er na 1980 wellicht 
kon aan gedacht worden aan de 
inplanting te Zeebrugge van 
een sluis van meer dan 120.000 
ton. Guido Van In achtte deze 
evolutie in de gedachten van 
de minister zowel verheugend 
als benauwend. 

De interpellant vroeg zich af, 
of in het kader van het acht-

jarenplan de voorgenomen wer
ken wel het optimale resultaat 
zullen bewerken en stelde vast 
dat de prmcipiële beslissingen 
terzake in een geest van dub
belzinnigheid werden genomen 

Na op diverse tegenstrijdig
heden te hebben gewezen zei 
de senator, dat de huidige in
planting van de sluis een enor
me en onherstelbare flater is, 
omdat hij aan geen enkel crite
r ium meer beantwoordt. Het 
staat anderdeels vast dat in
dien ons land voor een ruim 
deel op buitenlandse havens is 
afgestemd er toch ten minste 
één van de havens voor schepen 
van 200.000 tot 300.000 ton zou 
moeten uitgerust worden. Het 
is duidelijk dat Zeebrugge 
daarvoor het best is aangewe
zen. 

Tot besluit stelde Van In en
kele konkrete vragen. Het 
antwoord van de minister was 
genuanceerd en voorzich
tiger dan zijn reakties op vroe
gere vragen en interpellaties 
inzake de havenkwesties. Het 
kwam tot een levendig debat 
met adekwate replieken en bij
komende vragen van senator 
Van In op een gedeelte waar
van de minister het antwoord 
schuldig bleef. In de hoffelijke 
Bruggeling blijkt de sterke Me-
chelaar zijn mannetje te heb
ben gevonden. 

en maar 
uitstellen... 

In de senaatscommissie voor 
het leefmilieu kwam het wets-
voorstel-Bouwens (VU, Lier) op 
de natuurbescherming ter spra
ke. Dit wetsvoorstel werd inge
diend op 19 mei 1971 en onlangs 
opnieuw, nadat het vervallen 
was door de parlementsontbin-
ding vorige herfst. Minister 
Tindemans (Landbouw) toonde 
zich verrast dat dit wetsvoor
stel in de commissie besproken 
werd. « De regering werkt im
mers aan een gelijkaardig 
wetsontwerp, dat eerlang zal 
kunnen besproken worden ». 
Senator Bouwens wees erop dat 
zijn voorstel al geruime tijd ge
leden werd ingediend en steunt 
op de desiderata van vele vere
nigingen voor natuurbescher
ming. Hij was overigens van 
oordeel dat de regering reeds al 
te lang de kat uit de boom heeft 
gekeken. Een wet op de natuur
bescherming is er dringend no
dig, want de barbarij gaat 
steeds verder : zie maar wat er 
in De Panne nu gebeurt met de 
mooie Westhoekduinen ! 

nieuwe stafchef 

Kamerlid Mattheyssens on
dervroeg de minister van 
Landsverdediging over de be
noeming van de nieuwe staf
chef van het leger en wees 
daarbij op de geruchten, als 
zou de politieke gezindheid 
(BSP) van de officier in kwes
tie bij de benoeming een rol 
gespeeld hebben. De overhaas
ting waarmee de benoeming ge
beurde versterkte nog dit ver
moeden. De heer Mattheyssens 
waarschuwde in het licht van 
deze geruchten tegen een even
tuele politisering van het leger, 
nadat deze van de administra
tie reeds een feit is. Politisering 
ondermijnt de korpsgeest en 
leidt tot degradatie van het le
ger tot partij-instrument. 

Een kennelijk geprikkelde 
Vanden Boeynants wees met 
veel omhaal van woorden doch 
weinig overtuigingskracht de 
geoperde vrees van zijn inter
pellant van de hand en sprak 
daarbij zich zelf tegen : eens
deels verweet hij de vraagstel
ler, op pers- en radio-informa
tie voort te gaan, anderdeels 
verschaft hij het parlement 
niet de nodige informatie doch 
maakt hij zich kwaad wanneer 
een parlementslid om informa
tie vraagt.. . 

pijpleiding 
naar luik 

Kamerlid P. Leys vroeg mi
nister Simonet wat er van de 
geruchten waar is als zou de 
oliepijpleiding Rotterdam-Ant-
werpen naar Luik doorgetrok
ken worden, mede met de bouw 
van nieuwe raffinaderijen ge
subsidieerd door de staat. De 
h. Leys was van mening, dat 
deze doortrekking in strijd zou 
zign met het ter zake getroffen 
akkoord en onredelijk ten op
zichte van Zeebrugge. 

Minister Simonet gaf toe dat 
er ontwerpen voor het oprich
ten of uitbreiden van raffina
derijen o.m. te Luik bestaan 
doch dat de verwezenlijking er
van afhangt van bepaalde voor
waarden. Wat Luik betreft is 
de doortrekking van de pijplijn 
een dezer voorwaarden. De kos
ten van aanleg zouden dan af
getrokken worden van de te 
verlenen rijk«hulp aan de nieu. 
we raffinaderij. De minister 
bevestigde dus het vermoeden 
van zijn interpellant. 

gijzelaar in china 
Senator Jorissen is een man, 

wie vooral het menselijke ter 
har te gaat. Zo interpelleerde 
hij op 30 ium 1971 minister 
Harmei over het lot van de 
sinds 1968 in de Chinese Volks
republiek gegijzelde Vlaamse 
bankdirekteur Frans Van Roos-
brouck. Er werd voor deze 
maatregel geen enkele reden 
opgegeven. Nu België diplo
matieke betrekkingen met Pe
king heeft aangeknoopt en de 
financiële zijde van de zaak 
werd geregeld drong senator 
Jorissen aan op nieuwe stappen 
vanwege het ministerie ten ein
de de heer Van Roosbrouck zo 
spoedig mogelijk naar zijn land 
te laten teurgkeren, op welk 
verzoek de minister beloofde 
stellig te zullen ingaan, niet na 
aan vroegere stappen te heb
ben herinnerd. 

een nieuwe 
uitschakelings 
poging 

In de rubriek « Kamerleden 
en Senatoren » van de CVP-
krant « De Standaard » wordt 
het voorstel van de CVP-frak-
tievoorzitter, de heer Chabert, 
voor een nieuwe rondetafelkon-
ferentie van 28 er in vedette 
gesteld. 

De heer Manu Ruys en de 
Chabert wonen in dezelfde ge
meente en de vriendschap 
schijnt even groot als de am
bitie van de veertigjarige Cha
bert. Ten tijde van de rege
ringsvorming heeft de heer 
Ruys dagenlang geschreven 
over de noodzaak van jonge 
CVP-ministers. De heer Eys-
kens bleef echter doof voor zo
veel aandrang en de heer Cha
bert werd voorbijgegaan, ook 
al zou hij het niet slechter ge
daan hebben dan degenen die 
thans uitverkoren werden. 

De heer Chabert werd dan 
fraktievoorzitter. We zullen 
dus week na week veel lezen 
over deze nieuwe wónder-
knaap. De oude vedette van 
« De Standaard », de heer Ver
roken, zal het af en toe met 
nog een vriendelijk woordje 
moeten stellen. Zo gaat het met 
oude liefdes. 

Wat betreft het nieuwe voor
stel, dat meer opgewarmde 
kost schijnt, maar toch een ge
legenheid biedt om over zich 
te laten schrijven, het kan de 
zoveelste poging zijn om weer 
beter aanvaardbaar te maken 
dat het parlement uitgescha

keld wordt. In die zin zou het 
in de kaar t gespeeld zijn van 
de heer Eyskens en van de re
gering, die liefst het parlement 
zo weinig mogelijk -ziet verga
deren en dat zo het samen
komt de vergaderingen zo tam 
en zo akademisch mogelijk wil 
houden. Wat vergemakkelijkt 
wordt zo men het stelsel van 
de buitenparlementaire beslis
singen nog opdrijft. 

diskriminatie 
Kamerlid De Beul interpel

leerde minister Van Elslande 
over de diskriminatie in de 
wedden tussen het rijksperso
neel bij de provinciebesturen 
en het eigenlijk provincieper
soneel. 

De minister erkende dat deze 
diskriminatie door het betrok
ken personeel sterk wordt aan
gevoeld en beloofde de oprich
ting van een werkgroep, om 
een intermediaire oplossing te 
vinden. 

geen 
maatregelen 
nodig 

Ook minister Van Elslande 
antwoordde geprikkeld op een 
vraag van Nelly Maes, welke 
maatregelen hij zou nemen om 
de taalwetten te doen toepas
sen. Hij beweerde bitsig dat 
er geen maatregelen moesten 
getroffen worden want dat 
« alle maatregelen al getroffen 
waren ». 

Van Elslande sprak ook van 
« VU-heldendaden ». Wij zou
den kunnen spreken van CVP-
mirakels : twintig jaar taal
wetten laten saboteren en dan 
beweren dat er geen maatrege
len tegen deze sabotage moeten 
getroffen worden. Dat de VU 
in dergelijke « mirakels » niet 
gelooft zal minister-ex-taal-
grenswachter Van Elslande 
nog wel ondervinden. 

gordel 
yan smaragd 

Kamerlid De Facq vertolkte 
de onrust van velen over de 
mogelijkheid dat een aantal ge
meenten rond Brussel vóór de 
installatie der randfederaties 
zouden pogen, om kon. beslui
ten uit te lokken ten behoeve 
van woningbouwontwerpen en 
de aanleg van begraafplaatsen. 
Met een konkreet vb. (de 
prachtige groene helling nabij 
het Laarbeekbos) illustreerde 
hij deze mogelijke verminking 
van de veelbesproken « gor
del ». 

amnestie 
Het wetsvoorstel, ingediend 

door kamerlid De Beul, om am
nestie te verlenen wegens oor-
logsfeiten, werd dinsdag door 
de kamer in overweging geno
men. België is praktisch het 
laatste Europese land waar nog 
geen amnestie werd afgekon
digd. De VU heeft reeds her
haaldelijk via het indienen van 
wetsvoorstellen op amnestie 
aangedrongen. Zal het jongste 
voorstel, meer dan een kwart
eeuw na de feiten, nu einde
lijk een kans maken ? 

klein - ternaaien 
is ylaams 

Senator Jorissen is voortdu
rend in het offensief. Hij heeft 
al meer dan 50 wetsvoorstel
len ingediend en in het bulle
tin van Vragen en Antwoorden 
legt hij ongenadig de zwakke 
plekken van de regerjngspoli-
tiek bloot. 

Naast de sociale politiek, ge
niet de taalgrens, waarvan hij 
een kind is, nog altijd zijn be
langstelling. Na zijn voorstel
len over de herziening van het 
taaistatuut van Edingen-M'ark, 
van de Platdietse streek, van 
de zes randgemeenten heeft hij 
op het psychologisch ogenblik 
zijn voorstel over D'Hoppe 
(Vloesberg) ingediend en was 
hij er thans bij de diskussie 
over de vestiging van een olie
raffinaderij te Klein-Ternaaien 
als de kippen bij om voor te 

OP 

KÜMERTEMPERATUÜR 
De lente zit er in en dat 

merk je wel. In de Kamer legt 
de volksvertegenwoordiging de
zer dagen een meer dan gewo
ne belangstelling aan de dag 
voor leefmilieu en groene zo
nes. Het gewest Aalst kwam 
met het Neigemhos weer op het 
voorplan. Een merkwaardig ge
west. Gewoonlijk gaat het in
zake milieubeheer om een kon-
flikt tussen industriële vervui
ling en groene leefbaarheid. 
Niets daarvan in Aalst. In Aalst 
hebben ze noch industriële ex
pansie, maar in plaats daarvan 
fabriekssluiting, noch leefbaar 
groen, want de lente wordt 
daar ingeluid door het omhak
ken van 562 bomen ! Waar het 
evenwel niet aan schijnt te ont
breken is een bezorgde volks-
verteqenwoordiging. Met zn 
drieën hebben ze daarover in 
de Kamer bijna twee uur .. ge
boomd. 

Ondertussen was de heer 
Baert — in Gent zijn er prak
tisch geen bomen meer, geluk
kig maar. dan kunnen ze ook 
niet omgehakt worden — m de 
wandengangen wanhopig op 
zoek naar een... Wetboek. In 
de Senaat hebben ze dat alle
maal op hun bankie. Maar in 
de Kamer kan ie be.st zonder. 
Als je, zoals de heer Baert van 
de Senaat naar de Kamer komt, 
weet je dat niet zo meteen.^ 
Kamerleden vinden dat zij 
wetten moeten maken. Maar 
niet dat ze dan nog moeten le
zen ook. Je kan immer'^ n'tct 
alles willen. 

Ook lente bn Nelly Maes. 
Waar deze tot ov heden meest
al in zware mantel gehulde Ka
mermina op een bijna deernis
wekkende manier aan de 'ngs 
kamertemperatuur was bloot
gesteld, is daar nu plotse^^ng 
verandering in gekomen. Er 
zijn van die details die een 
programma verraden. Zo ook 
het geëmancipeerd decolleté 
waarin Nelly zich op de eerste 
lentedag ontpopte. Van Willy 
Knijpers kunnen we allicht ook 
nog iets verwachten. Zijn af
wezigheid op die eerste lente
dag wijst er misschien op dat 
hij een nieuw vestimentair 
plan aan het uitbroeden is. 

Lente ook bij het Rassem-
blement Wallon. « La Flandre » 
krijgt het « Waalse » water 
gratis voor niets. En dat mag 
niet meer. Niettegenstaande 
het water uit de lucht en van 
de lucht uit de zee komt moet 
Vlaanderen het Waalse water 
betalen, 't Brussels FDF is het 
da'ar ook mee eens. Zodat men 
wel mag vermoeden dat zij 
voor de distributie en derhalve 
voor een matig percentje in 
aanmerking zullen komen. 
Voor deze hydraulische spits
vondigheid kon evenwel voor
alsnog in de Kamer geen meer
derheid gevonden worden. 

De nieuwe lente moet ook 
hij de rijkswacht een nieuw 
geluid brengen. In een al even 
potsierlijk Frans als Neder
lands heeft de heer Vanden 
Boeynants een nieuw psycho
logisch klimaat aangekondigd, 
bij het leger en bij de rijks
wacht. De minister van Lands
verdediging en van Ekonomi-
sche koördinatie — jawel — 
zegde dat hij de tweetalige 
Brusselse rijkswachters een 
premie zou willen geven. Maar 
hij gaf toe dat hij dat niet 
durfde uit vrees voor het FDF. 
Want het FDF vindt dat een 
grove diskriminatie ten aanzien 
van de frankofonen. Het 
zijn immers altijd de Vlamin
gen die zich als tweetaligen 
opdringen. Welk zinnig mens 
kan immers van de francofo-
nen eisen dat zij Nederlands 
zouden leren ? Tegen zulke 
mensonterende wantoestanden 
vecht het FDF nu al jaren. 
Met sukses. Althans bij Vanden 
Boeynants. (Of misschien heb
ben de jongens van het FDF 
wel gelijk dat er een einde 
moet worden gemaakt aan het 
schandalige feit dat de Vlamin
gen bilinque (moeten) zijn ?) 

stellen dat dit gehucht nu bij 
Ternaaien (Lanaye) zou over
gaan naar het Nederlandstali
ge Kanne in Limbiirg. In zijn 
toelichting her innert hij eraan 
dat Klein-Ternaaien bij de taal
grensregeling in 1962 door de 
Kamer al bij Kanne gevoegd 
werd alvorens de Senaat dit 
met een geringe meerderheid 
ongedaan maakte. De Senaat 
krijgt thans de gelegenheid 
haar vroegere fout te herstel
len, voegt Wim Jorissen er zon
der verpinken aan toe ! 
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Het Dosfeldocument, dat onlangs van de pers 

kwam (") is een biezonder interessant werkstuk 
dat thuishoort in de hihlioteek van elke Vlaming 
die de uitbouw van ons federalisme in Europees 
perspectief op de. voet wil volgen. 

In het woord vooraf schrijven Maurits Coppie-
ters en Walter Augustijnen : « Nu dikwijls de 
vraag wordt gesteld of de regionalisering in België 
niet te ver gaat en of deze regionalisering niet in 
tegenstrijd is met de Europese integratie heeft het 
Dosfelinstituut gemeend dat het opportuun was 
zich te bezinnen over deze, voor onze toekomst, 
fundamentele magen. 

De auteur, na enkele juridische begrippen te 
hebben verduidelijkt, behandelt de inleiding van 
üe Europese Gemeenschap en toont aan dat Vlaan
deren aan alle kriteria beantwoordt om als sociaal-
ekonomisch gewest te worden erkend in het 
groeiende federale Europa. 

Vervolgens ivorden behandeld ; de bevoegdheids
verdeling van de verschillende niveaus en van de 
drie machten, de afstand van ekonomische be
voegdheden aan de gewesten en situering in eko
nomisch perspektief. Daarmee levert de opsteller 
het bewijs dat het binnenlandse federalisme een 
noodzakelijke aanvulling is van het Europese ». 

Op de kaart hiernaast, die bij het werkje is ge
voegd, staan de 31 Europese makro-gewesten aan
geduid : twéé voor Nederland, twee voor België-
Luxemburg, acht voor Duitsland, negen voor 
Frankrijk en tien voor Italië. Men bemerkt even
eens de vier mikro-gewesten die geen deel uitma
ken van een makro-gewest nl. Berlijn, Bremen, 
Brussel en Hamburg. 

Een en ander is gebaseerd op verslagen van Eu
ropese deskundigen zoals die o.a. gedeeltelijk ver-
$chenen zijn in « 30 Jours d'Europe » jg. 1971, 
nr. 152, een uitgave van de Informatiedienst van 
de Europese gemeenschappen, en in « Comunidad 
Europea » van septemper 1971. 

Op te merken valt dat bij de afbakening van de 
gewesten rekening is gehouden met de staatsgren
zen. Lichte wijzigingen zullen noodzakelijk blij
ken van zodra de gewesten over de staatsgrenzen 
heen zullen kunnen gestruktureerd worden. Dit 
geldt vooral voor Benelux. 

(°) Dosfeldocument nr. 9 — « Belgisch en Europees 
federalisme, de sociaal-ekonomische gewesten, de 
ekonomische politiek » door Ludo van Wauwe, kan 
besteld worden door storting op prk. 224.43 van 
Kred^tbank, Brussel voor rekening nr. 3300/13/ 
83555 van het Dosfelinstituut). 

Vlaanderen als europees gewest 

yiiH t M 

wij in nederland 

massa-verhuizingen, anders wordt den haag een tweede brussel 

(jeeveedee) Den Haag mag geen tweede Brussel worden, is de stelling 
van de Nederlanders die bezorgd zijn voor de ruimtelijke ordening in 
het land. De Haag, niet de hoofdstad maar wel het regeringscentrum (en 
vroeger de residentie van de koninklijke familie) dreigt van lieverlee een 
enorme verzameling van regeringsgebouwen en ambtelijke kantoren, cen
trales van rijksdiensten en bureaus van duizend-en-een landelijke orga
nisaties te ivorden. Daar wil men niet iets tegen gaan doen, maar zoals 
altijd zijn er ook tegenstanders, al is het slechts het Haagse gemeente
bestuur dat op de duur een onttakeling van de stad vreest. En juist nu 
er plannen op tafel gaan komen om de rijksdiensten over het land te 
verspreiden, blijken daarover ook in de regering tegenstellingen te be
staan. 

Het is natuxirlijk duidelijk dat 
Den Haag niet onbeperkt tot een 
ambtelijke « staat in de staat » 
mag uitgroeien. Vandaar dat de 
laatste jaren al verschillende 
diensten, onder andere het Rijks-
pensioenfonds, naar « buiten » 
werden overgebracht. In het noor
den van het land en in Limburg 
verrezen reeds enkele ambtelijke 
burchten. Maar intussen zet zich 
de groei van het besturende en 
uitvoerende apparaat verder door. 
Geschat wordt dat in de komende 
kwart eeuw niet minder dan hon
derdduizend ambtenaren méér 
hun werk zullen krijgen in Den 
Haag, wat dan weer inhoudt dat 
er woonruimte bij moet komen 
voor 350 duizend mensen. Maar 
die ruimte is er eenvoudig niet, 
ook al is er nabij Den Haag een 
satellietstad, Zoetermeer, in aan
bouw, waar straks honderddui
zend mensen zullen kunnen leven. 

komplete ministeries 
overhevelen 

De grote voorstander van een 
omvangrijk spreidingsplan over 

het hele land is het kamerlid Hen
drik Kikkert van de Christelijk-
Historische Unie, een der vijf re
geringspartijen. Ai eerder maak
te hij zich druk voor de aanleg 
van grote militaire oefenterreinen 
in Nederlands noordelijkste pro
vincie, Groningen, overigens te
gen de zin van een groot deel der 
bevolking. De Groningers waren 
toch erg benauwd voor de aanslag 
op hun leefmilieu als gevolg van 
een permanente « bezetting » door 
het leger. En nu treedt Kikkert 
dan op als de « spreidingspro-
jEeet », waarbij hij in Den Haag 
nogal wantrouwig wordt gadege
slagen. 

De afgelopen week hield Kik
kert in Den Haag, in het hol van 
de leeuw dus, een pleidooi om 
komaf te maken met de grote ver
huizing. Hij pakte de zaken met
een grootscheeps aan door voor 
te stellen om komplete ministe
ries naar de noordelijke of zuide
lijke regionen over te hevelen. 
Hij opperde zelfs de mogelijkheid 
om drie volledige ministeries over 
te plaatsen, namelijk dat van Ver
keer en Waterstaat, van Volks
huisvesting en van Ruimtelijke 
Ordening. De diensten van deze 

ministeries hebben voortdurend 
zoveel met elkaar te maken, aldus 
Kikkert, dat ze het best gezamen
lijk naar één nieuwe plaats zou
den kunnen worden overgebracht. 
Hij dacht voor de verwezenlijking 
van dit plan aan een termijn van 
vijf tot tien jaar. 

militair arsenaal ? 

Voor het ministerie van Defen
sie zag de parlementaire « verhui
zer « een geschikte plaats in het 
noorden van het land. De daar 
heersende werkloosheid zou dan 
bestreden kunnen worden door 
het inschakelen van de bevolking 
bij allerlei burgerdiensten van het 
ministerie. Gezien Kikkerts voor
liefde voor militaire oefenterrei
nen, eveneens m Noord-Neder
land, vrezen sommigen echter dat 
deze streek, m geval van verhui
zing van het departement van De
fensie, één groot militair arsenaal 
zou worden. Vandaar dat tegen 
dit onderdeel van de sprei-
dmgsplannen wel grote bezwaren 
zullen loskomen 

Binnen de regering mag Kik
kert rekenen op zelcere steun van 
minister Udmk van Volkshuisves
ting. Deze zou er helemaal niet 
tegen zijn om enige tienduizenden 
ambtenaren vanuit Den Haag 
over te plaatsen. Maar de ambte
narij in Nederland ressorteert on
der minister Geertsema van Bin
nenlandse Zaken en deze zal toch 
op moeten komen voor zijn men
sen wanneer zij misschien tegen 
wil en dank honderd kilometer of 
verder moeten verhuizen. Van
daar dat de ambtenarenbonden 
minister Geertsema onder druk 

zetten opdat hij niet aan het 
handje van Udink zou lopen en 
een drastisch verhuizingsbeleid 
zou gaan voeren. 

menselijke problemen 

Terwijl de spreidingsmolen on
getwijfeld verder gaat draaien 
(nogmaal : Den Haag mag geen 
Nederlands Brussel worden), dui
ken natuurlijk allerlei sociale, 
ekonomische en kulturele proble
men op voor de mensen om wie 
het gaat. Een gedwongen verhui
zing naar een streek waar men 
nog helemaal moet inburgeren, is 
voor velen weinig aantrekkelijk. 
Daarbij komen nog zaken als het 
achterlaten van eigen woningen, 
het onderwijs voor de kinderen, 
de andere levensgewoonten, enzo
voort. En is wel een speciale amb
telijke werkgroep die zich bezig
houdt met de sociale gevolgen vaii 
massale verhuizingen, maar het is 
de vraag of zo'n groep oplossingen 
kan brengen voor de veelvoudige 
menselijke kwesties die daarbij 
een rol spelen. 

In elk geval is duidelijk dat 
men in 1972 verplicht is het paard 
achter de wagen te spannen door
dat men in vijf-entwintig jaar 
nauwelijks iets aan de ongestoor
de expansie van ambtelijk Den 
Haag heeft gedaan. De sterke op
hoping van overheidstaken na de 
oorlog had al veel eerder moeten 
leiden tot het besef dat een zekere 
decentralisatie, al was het maar 
van de bureaugebouwen, noodza
kelijk werd. Nu zal het met pijn 
en moeite toch moeten gebeuren, 
en straks wordt Den Haag dan 
misschien weer de rustige, deftige 
stad van Louis Couperus... 
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de glimlach van 
chequers 

(Argos) Vroeger dan verwacht hebben Pompidou en Heath zon
dag jl. te Chequers hun gesprekken beëindigd. Meer dan zes uren 
hebben de twee staatslieden niet achter de groene tafel gezeten. 
Toen alles afgelopen was zag Heath er weer eens buitengewoon 
opgewekt uit en de glimlach van Frankrijks president leek voor
namer dan ooit. Nee, geen wolkje aan de internationale hemel. Na 
een etentje op het landgoed van de Britse premier, waar ook Ha
rold Wilson van de labour-oppositie en de liberale leider Jeremy 
Thorpe mee mochten aanzitten heeft Pompidou de Britse bodem 
verlaten. Naast gesprekken met bovengenoemde prominenten 
heeft de voormalige direkteur-generaal van de bank Rotschild ook 
een paar woorden gewisseld met Barber, kanselier van de Britse 
schatkist en met George Rippon de konservatieve maar erg geest
driftige promotor van Groot-Brittanië's stilaan berucht geworden 
toetreding. Tot afscheid werden warme handdrukken gewisseld 
maar over de gesprekken zelf werd geen communiqué uitgegeven, 
om reden van « het partikulier karakter » van de besprekingen. 
Bij onstentenis van informatie gaat het een beetje toe zoals in de 
inleiding van Steinbeck's « The Pearl » : « In de stad wordt ver
teld dat... ». Er gaan dus vage geruchten over samenwerken voor 
de hervorming van het internationaal monetair stelsel : de om-
wisselbaarheid van de dollar dient nl. volledig hersteld en het 
goud moet in een nieuwe internationale regeling een welomschre
ven plaats krijgen..., maar over de toekomstige politieke integra
tie van Europa en de rol die de nieuwgeboren gemeenschap hier
bij toebedeeld krijgt is, zo vermoedt men, nog lang geen overeen
stemming bereikt. 

« entente cordiale » 

Officieel heet de ontmoeting 
buitengewoon ontspannen en 
hartelijk. Hier zal wel een 
soort diplomatieke hartelijk
heid bedoeld wezen die, zoals 
bekend, sterk van het gewone 
patroon afwijkt. Maar wie zal 
ooit vertellen wat daar te Che
quers, bedisseld werd ? 

Daar aan beide zijden een 
absoluut embargo op informa
tie werd ingesteld kunnen de 
gissingen lustig hun gang gaan. 
Waarnemers zijn alvast van 
mening dat het « partikulier 
karakter » van de gesprekken 
scherpe diskussies- verraadt. 
Dit vermoeden wordt maar 
sterker... na de officieuze ver
zekering dat daar niet eens 
werd gepraat over het door 
Pompidou aangekondigd Refe
rendum over Groot-Brittan-
nië's toetreding tot de Gemeen
schap. De president legde deze 
verklaring af twee dagen vóór
dat hij naar Engeland vertrok, 
en naar in Engelse regerings
kringen verluidt... zonder voor
kennis van het Britse kabinet. 
De publieke opinie moet dus 
maar aannemen dat Pompi-
dou's verregaande vrijpostig
heid zondag jl. niet eens waar
dig bevonden gesprekstema is 
geweest... 

de gaulle achterna 

Wij weten niet op de publie
ke opinie die officiële leugen 
zal verteren maar bij de altijd 

wakkere internationale waar
nemers heeft « het referendum 
van Pompidou » een berg vra
gen doen rijzen. Vragen naar 
de reden van die weliswaar 
laattijdige, maar op het eerste 
gezicht toch zeer hinderlijke 
Franse obstruktiepoging. De 
meeste kommentatoren houden 
rekening met de omstandig
heid dat Frankrijk vanouds, 
en voornamelijk in Europese 
aangelegenheden, een ongezeg-
gelijk « enfant terrible » en 
een onverbeterlijke stokebrand 
is geweest. De herinnering aan 
onverkwikkelijke Franse pre
cedenten is immers nog leven
dig genoeg. In '60 tóen 'de Euro
pese integratie nog in haar 
kinderschoenen stond speelde 
de « tragische » generaal al een 
gelijkaardig s p e l l e t j e met 
goedgelovige McMillan. De 
Brit zat al thuis voor zijn high 
tea, in het beate besef dat de 
Europese zaak voorgoed be
klonken was... toen hij via de 
radio de Franse etnarch na
drukkelijk « neen ! » hoorde 
antwoorden op de te Parijs be
reikte overeenkomst. Toen zei 
men : die onberekenbare de 
Gaulle toch !... en om hun pre-, 
sident terwille te zijn schreven 
Frankrijks journalisten, ook 
niet-gaullisten, dat de presi
dent-generaal eens te meer 
blijken van zijn visionaire 
staatsmanskunst had gegeven. 
Vandaag is men geneigd te ge
loven dat Pompidou erg veel 
van zijn illustere voorganger 
heeft geleerd. Jammer dat de 
vergelijking ook dit keer niet 

helemaal opgaat : terwijl de 
Gaulle alleen door Franse pen-
neridders werd gesteund kan 
Pompidou vandaag ook reke
nen op steun van Britse opinie
makers. Niemand minder dan 
Christopher Frère-Smith, lei
der van de Keep Britain Out-
beweging heeft Pompidou met 
zijn halsstarrige houding op de 
koop toe nog gefeliciteerd. Die 
Frère-Smith meent bovendien 
dat ook de Britten in grote 
meerderheid tegen de toetre
ding gekant zijn en zich dol
graag over deze kwestie zou
den uitspreken in een referen
dum naar Frans model. 

welke motieven ? 

Voorafgaandelijk was aange
kondigd dat de ontmoeting 
Pompidou-Heath ook de Euro
pese konferentie centraal zou 
stellen. Maandag jl. werd te 
Brussel door de ministers van 
de EEG-met-tien al een eerste 
vergadermg met het oog op 
die konferentie gehouden. Het 
bestaan van een Europese een
heid die zich tegenover de bui
tenwereld niet affirmeert is op 
zijn minst erg onduidelijk. 
Maar onduidelijker zijn de mo
tieven die Pompidou tot het 
organiseren van een referen
dum hebben bewogen. Voorze
ker zou men de Franse presi
dent onnodig onderschatten als 
men zou aannemen dat hij vast 
gelooft in de mogelijkheid van 
de Britse toetreding, en die van 
de vier jongste newcomers nog 
ooit ongedaan te kunnen ma
ken. Maar ook met te stellen 
dat Frankrijk traditioneel veel 
voor Europese afbraakpolitiek 
voelt zal men het sleuteltje van 
Wistik niet vinden. Ook liggen 
de verhoudingen vandaag kom
pleet anders... Als de Bondsre
publiek ooit heelhuids uit zijn 
verdragstribulaties met Mos
kou en Warschau te voorschijn 
komt zullen Brandt en Scheel 
(of anderen die hen opvolgen) 
hard op Europese samenwer
king aandringen. Dit doen ze 
trouwens vandaag al. Als 
Frankrijk anti-Brits blijft door
hollen zal het zijn betrekkin
gen met Duitsland alleen en 
zonder Britse ruggesteun moe
ten afwerken. En dit kan Pom
pidou met zijn referendum 
toch niet hebben bedoeld. 

Reeds in mei 1967 werd er in Chequers gemanifesteerd tegen de 
toetreding van Engeland. « Keep Britain out » steekt weer de 

kop op. 

afleiding van 
binnenlandse 
moeilijkheden ? 

Meer aandacht verdient dan 
ook de overweging dat de glim
lachende ontmoeting van zon
dag jl. aan weerskanten een 
buitenlands afleidingsmaneu-
ver voor binnenlandse narig
heid is geweest. Narigheid 
hebben beide Euro-partners te 
koop. Frankrijk kende de be-
lastingstribulaties van premier 
Chaban Delmas, de beroering 
rond de moord op Pierre Over-
ney, de gijzeling van Nogrelle, 
een van de dienstoversten bij 
Renault. Een staking bij Re
nault is op zichzelf niet zo'n 
wereldschokkende gebeurtenis, 
maar meer dan eens is geble
ken hoe grondig en... revolu
tionair de gebeuretenissen in 
Frankrijks grootste fabriek 
doorstromen naar de politieke 
bewogenheid van de gemiddel
de Fransman. Aan zijn kant 

heeft ook Heath zijn « binnen
landse » handen vol. Het pro
bleem Ulster kan hem op de 
duur zijn politieke en fisieke 
gezondheid kosten, hoe voor
treffelijk de forse jonggezel 
verder ook zeilen en roeien 
kan : wanneer zal hij zijn lang 
verwachte voorstellen doen om 
een eind te maken aan het wil
lekeurig interneren van ver
dachte, katolieke, Noord-leren? 
In het eksplosieve Noord-Iers 
pakket zitten voor Heath over
tuigende redenen genoeg om 
Pompidou's referendum — ei
genlijk een politieke slag on
der de gordel — met een strap 
lende glimlach te inkasseren. 
Te meer dat de « slag », zoals 
altijd in politicis, niet eens on
herstelbaar is. Met zijn refe
rendum heeft de Franse presi
dent Heath's Europese strate
gie niet kompleet omvergeke-
geld. Een en ander staat nog 
overeind. Te Chequers zijn im
mers geen doden gevallen, zo
als te Billancourt en Derry is 
gebeurd. 

Europees handgeklap voor premier Heath, wanneer hij de toe
tredingsakte van zijn land tot de EEG ondertekent. Nu vraagt 
Pompidou zijn « Frangais » of ze daarmee wel akkoord gaan... 

deze week 

in de wereld 
• 50.006 Noordierse protestan-
tefl betogen te Belfast — on
danks verbod — tegen de Britse 
voornemens tot « pacifikatie » 
van Ulster. Volgens het Britse 
blad « The Observer » zou Lon
den het Britse leger met de or
dehandhaving willen belasten 
(kontrole op de Ulsterse politie 
inbegrepen), met een Brits mi
nister-resident te Belfast en 
een Ulsterse regering waarin 
ook de katolieken vertegen
woordigd zouden zijn. De Ul
sterse protestanten wensen 
zich daartegen te verzetten. Ge
vreesd wordt voor een protes
tantse tegenterreur bij bevesti
ging van deze Britse voorne
mens. Intussen duren de aan
slagen door de IRA voort. 

• President Pompidou van 
Frankrijk voor tweedaags over
leg naar het buitenverblijf van 
de Britse premier te Chequers 
waar de sfeer zeer hartelijk is 
doch niettemin onder invloed 
van het door Pompidou bevolen 
referendum over de Britse toe
treding tot de EEG staat. Dit 
referendum zou een grote meer
derheid ja-stemmers moeten 
vertonen om het de Britse rege
ring gemakkelijk te maken tij
dens de verdere debatten in het 
Lagerhuis over dit lidmaat
schap. 
• De aangehouden Hartmann 
in Bolivië blijkt niet de « on
dergedoken Martin Bormann » 
te zijn maar een Duitse Jood. 
Zoveelste kwakkel ging niet op. 
• Verkiezingen in Polen be
vestigen de verwachtinger : het 
kiezerskorps stelt vertrouwen 
in Giereks beleid. 

• Nieuwe Chinese kernontplof
fing in de dampkring boven 
Lop Nor (Noord West China), 
dertiende in de reeks sinds 16 
oktober 1964. Ook Frankrijk is 
zinnen. de kernproefnemingen 
voort te zetten in de Stille Oce
aan (Frans Polinesië). 
• Het plan Hoessein (oprich
ting van een Verenigd Arabisch 
Koninkrijk met Jordanië en de 
westelijke oever van de Jordaan 
als deelstaten) wordt zowel 
door Israël als de Arabische sta
ten verworpen. Het plan voor
ziet o.m. ook nog de afstand 
van het Arabisch gedeelte van 
Jeruzalem aan Israël met 
slechts één «Jordaanse plaats» 
nl. de moskee Al Akbar van 
Jeruzalem. Hoessein stuurt 
niettemin verscheidene oud-
premiers van Jordanië naar de 
bijzonderste Arabische hoofd
steden om er zijn plan te ver
dedigen. Ook Peking keurt het 
plan Hoessein af. 
• Irak wil uit zijn isolement 
geraken en stelt Egypte en Sy
rië voor, als derde tot de Ara
bische Federatie toe te treden, 
nu Libië onder invloed van de 
« onevenwichtige El Kadaffi » 
dreigt verstek te maken. 
• Indira Gandi sluit namens 
India na een tweedaags bezoek 
aan Bangla Desj een vriend-
schaps- en bijstandsakkoord af 
met de nieuwe staat. Tevens 
wordt bekend gemaakt dat er 
pas van repatriëring van krijgs
gevangeenen sprake kan zijn 
indien West-Pakistan Bangla 
Desj erkent. 
• De Nationaldemokratische 
Partei (NDP) zal niet deelne
men aan de verkiezingen in de 
deelstaat Baden-Wurtenberg. 
laatste Westduitse deelstaat 
waar deze partij nog in het par
lement is vertegenwoordigd. Ze 
wil daarmee de CDU-oppositie 
helpen de meerderheid in de 
Westduitse Senaat te behouden 

' ten einde de ratifikatie der 
Moskou- en Warschauverdra-
gen te verhinderen. De Senaat 

heeft deze ratifikatie reeds in 
eerste lezing met 21 tegen 20 
stemmen verworpen. In West-
Berlijn verklaart men zich 
voorstander van deze verdra
gen, verklaarbaar door het feit, 
dat de passenburos naar Oost-
Berlijn weer zijn opengegaan j 
reeds meer dan 100.000 West-
Berlijners wensen met Pasen 
een bezoek te brengen aan ver
wanten in Oost-Berlijn. 
• Ondanks koel onthaal te 
Moskou van de Pakistaanse 
president Boettho normaliseren 
de Sovjet-Unie en Pakistan hun 
betrekkingen. Terug in zijn 
land roept Boettho een menig
te van naar schatting een half 
miljoen mensen op tot eenheid, 
om o.m. India te dwingen reke
ning te houden met het Pakis
taanse standpunt in de kwestie 
Kasjmir. Boettho dringt aan op 
vrijlating van de Pakistaanse 
krijgsgevangenen « indien me
vrouw Gandi een zuster van 
Pakistan wil blijven ». Ten 
slotte deed Boettho een beroey 
op Moedjiboer Rachman, om 
een einde te maken aan de ver
volging van de Bihari-minder-
heid in Bangla Desj. 
• De Amerikaanse Senaat 
keurt een krediet van 45 mil
jard BF goed voor de strijd te
gen de drugs gedurende de ko
mende drie jaren. 
• Sico Mansholt, de vader van 
het zo fel aangevochten Euro
pees hervormingsplan, volgt 
Malfatti als voorzitter van de 
EEG-kommissie op. 
• Tegenover het Russisch vak-
bondskongres verklaart partij
leider Brezjnev dat de Sovjet-
Unie de « EEG als realiteit van 
West-Europa erkent en er mee 
wil praten, echter op voet van 
gelijkheid ». Ook met Peking 
wenst de Sovjet-Unie in vrede 
te leven. In het Westen wordt 
deze verklaring o.m. geïnter
preteerd als hulp aan Brandt, 
om hem doorheen de ratifikatie 
der Moskou- en Warschauver-
dragen te loodsen. 
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neo-fascisi almirante neo-fascisi almirant 

(Argos) Het Italiaans politiek cirkus is een doorlopende verto
ning met surrealistische nummertjes. Tot de vaste speelgroep be
hoort, naast andere bezienswaardige kuriositeiten ene Giorgio 
Almirante, sekretaris-generaal van de neo-fascistische Movimento 
Sociale Italiano. Op de lijsten van het MSI werd hij al vijf keren 
herkozen en het ziet er naar uit dat hij over twee maanden op
nieuw als verkozene uit de bus zal komen. Die dag zullen de Ita
lianen nog maar eens hun stem moeten uitbrengen. Omdat het 
gewoon niet anders kan. Omdat het 32ste kabinet uit de naoorlog
se geschiedenis van de 26-jarige republiek weer eens op zoek moest 
naar een nieuwe regering, nog vóór het einde van de vijfjarige 
parlementaire ambtsperiode was bereikt. In die twee maanden 
Jïal Giorgio Almirante behoedzaam aan het werk moeten gaan. 
Nu een mogelijke polarisering van de ekstremen om het hoekje 
Icomt gluren blijven knokploegen en agitatie best achterwege. Dit 
is alvast de mening van Berlinguer, de kommunistische tegenspe
ler die al gezegd heeft dat het nu voorgoed moet uit wezen met 
straatgeweld en keiharde akties. Die aanbeveling geldt uiteraard 
nog meer voor Almirante. Wil de leider van het MSI « de zwijgen, 
de meerderheid » voor zijn fascistische streefdoelen winnen dan 
zal hij zoals « Le Monde » al schreef « een condottiere van de mo
raal » moeten worden, dwz een instrument van Wet en Orde. Al
leen dan zal zijn partij de opvlucht kunnen voortzetten die ze bij 
de provincieverkiezingen van juni 1971 zo onverwacht-hevig is 
begonnen. Sinds die datum heeft Almirante smaak gekregen in 
de politieke loopbaan. Want politicus was hij nooit geweest. Wel 
was hij tijdens WO II lid van het verbond van fascistische leraars. 
Daarom mocht hij in de onmiddellijke naoorlog met reukwerk en 
zeep gaan kolporteren, nadat hij als leraar klassieke letteren aan 
de dijk was gezet. Pas toen het klimaat voor gewezen fascisten er
op verbeterde (de amnestie van Togliatti) toog Giorgio Almirante 
opnieuw naar Rome om er Grieks en Latijn te doceren. En toen 
stierf Arturo Michellini, de sekretar is-generaal van het MSI. In 
zijn plaats kwam Almirante. Als verkoper van zeep en reukwer
ken was hij erg middelmatig geweest maar hij zou algauw bewij
zen dat hij met sukses politieke ideeën aan de man kon brengen. 
In minder dan drie jaar heeft hij een gammele partij tot een niet 
te verwaarlozen rechts blok van « nationalen » uitgebouwd. 

msi salonfahig maken 

Sinds Almirante aan de par
tijtop staat IS al heel wat veran
derd Het leden-bestand groeide 
met de dag. De nieuwe leden 
kwamen niet langer uit de ver
bitterde groep van ex-politieke 
gevangenen, Almirante gooide 
de poorten open op de Italiaan
se bourgeoisie die beeft om het 
oehoud van het sociaal status 
quo . en haar konservatief-re-
aktionaire verwachtingen zo 
graag met de nationale drie
kleur toedekt. Boven aan de top 
was dus niet langer een tweede
handse Benito nodig (met helm 
en eremetalen !) maar een on
gevaarlijke verschijning, sier
lijk en beschaafd, beweeglijk 
en vlug, een man die evengoed 
voor verkoopsdirekteur als voor 
partijleinder (van het MSI dan 
nog !) kan doorgaan. Op die 
manier werd de nieuwe sekre-
taris-generaal persona grata bij 
een deel van de Italiaanse aris-
tokratie, terwijl hij nu ook met 
bankiers en industriëlen over 
de drempel mocht. De Borghesa 
Vond het niet eens zo beroerd 

toen Almirante een kerkelijk 
huwelijk aanging met 'n aristo-
kratische dame, ofschoon hi] 
niet gescheiden was van zijn 
eerste echtvriendin met wie hij 
alleen burgerlijk was getrouwd. 
Moraal en wetten die mekaar, 
m Italië nog meer dan elders, 
gewillig overlappen, wist Al
mirante behendig naar zijn 
hand te zetten Grondwettelijke 
vooroordelen kende hij beslist 
met. Bovendien nam hij « mag
netische » partijlozen op zijn 
lijsten op, flirtte met prominen
te liberalen en haalde zelfs de 
ex-monarchistische generaal de 
Lorenzo uit de nacht en nevel 
van de politieke vergetelheid. 
Onlangs heeft hij ook de kon-
troversiële admiraal Birendelli 
(Nato-bevelhebber voor het me-
diterraneum) weten te lijmen. 
Zelfs de sociaal kompleet ach
terhaalde monarchisten heeft 
hij tot samenwerking bewogen. 
Daar Almirante niet bijster 
kieskeurig is zullen bij de eerst
volgende verkiezingen dus ook 
patriottische sabelslepers en 
grootgrondbezitters op zijn neo-
fascistische lijsten figureren. 
Naar hij beweert zou zijn par

tij vandaag al 400.000 leden tel
len, 106 federaties en 4000 sek-
ties groeperen en meer dan 2 
miljoen stemmen verwachten. 
In Zuid-Italië waar de mis-
noegdheid het grootst is werkt 
al een neo-fascistische vakbond 
(CISAL) die met de dag meer 
armslag wint. 

steeds driester 

Het is niet eens cynisme of 
zelfoverschatting als Almirante 
in volle verkiezingskampagnr 
uitroept : « Giovanni Leone i 
dank zij onze stemmen presi 
dent geworden. De christen-de-
mokraten vrezen rechtse stem
men te verliezen en moesten 
een minderheidskabinet vor 
men. Wij hebben het aftredei 
van de centro-sinistra regerinj. 
geëist en verkregen. Nooit heeft 
een politieke partij op zo korte 
tijd zoveel bereikt ». Neen, een 
inhoudloze opschepper is Almi
rante niet. Sinds zijn overwin
ning van juni jl. is hij alleen 
maar veel driester geworden. 
Direkter dan ooit verwijst hij 
naar de « fatale » omstandig
heid dat veel prominenten van 
vandaag gisteren, in Mussolini's 
glorietijd, naast hem achter 
fascistische vlaggen opgestapt 
zijn : de kommunistische schil
der Ingrao, de sociaal-demo-
kraat Petri, de kristen-demo-
kraat Aldo Moro, de kommunis
tische beeldhouwer Renato Gut-
toso en vele anderen die na de 
nederlaag aan de mazen van 
een minutieus voorbereide epu-
ratie wisten te ontsnappen. 

uit medelijden begonnen 

Die Giorgio Almirante uit 
Salsomaggiore bij Parma is een 
late fascistische roeping. Hij be
gon van geestdrift te blaken 
toen de overwinningsvuren al 
gedoofd waren en vage termen 
als « trouw » en « eer » de lite
raire maar a-politieke leraar tot 
standhouden bewogen. 8 sep
tember 1943 hoorde hij over de 
radio de « beroemde » rede van 
Graziani. In zijn toespraak 
schreef de charismatische maar
schalk de nederlaag toe aan 
vuig verraad. Voor de dichter
lijke Almirante was dit een on
vergetelijke ervaring. Meer uit 
medelijden met de verliezer 
dan uit ideologische overtui
ging was Almirante er onmid
dellijk bij toen Michellini de 
MSI stichtte. Sindsdien heeft 
hij een soort metamorfose on
dergaan. Vandaag geldt hij als 
de briljantste redenaar van het 
Montecitorio Hij weet dat de 
rol van het gesproken woord 
door geen enkele techniek te 
vervangen is. Hij heeft de 
kracht geleerd van oratorische 
takt en preterities en hanteert 
met brio het voor Italianen 
vreemde verschijnsel van be
heerste emotie die toch echt 
kommunikatief op de toehoor
der inwerkt In zijn toespraken 
hamert hij hard door op het 
verleden. Ieder Italiaan loopt 
ergens met een steentje uit het 
Collosseum op zak ' Maar op 
een luidruchtige coup heeft Al
mirante het niet begrepen. 
Naar zijn gevoelen zijn de Ita
lianen nooit echt revolutionair 
bewogen geweest en op Ita
liaanse militairen kan geen po
liticus ooit rekenen. Vandaar 
Almirante's voorkeur voor de 
wettelijkheid 

wet en orde 

Met Wet en Orde kan men al
le kanten uit. Kerk, magistra
tuur, bankwezen en industrieel 
management staan achter rust 
en onbewogenheid en juichen 
het door Almirante geambieer
de korporatisme toe, een vaag 
sociaal solidarisme (met arbei
ders aan de ene en werkgevers 
aan de andere kant 1) waarvan 
het MSI op dit ogenblik in Ita
lië de spreekbuis heet te zijn. 
In werkelijkheid blijft het de 

bedoeling van Almirante de an. 
ti-kommunistische trend uit 
Zuid-Italië, waar de misnoegd-
heid het grootst is, door te trek
ken naar het industriële noor
den. Met zijn anti-kommunisme 
wil hij vooreerst de rechter
vleugel van de « democrazzia 
cristiana » aantrekken. Van
daag op 2 maanden van de par
lementsverkiezingen, worden 
de kristen-demokratische kon-
servatieven (dit lijkt wel een 
kontradiktie, maar in de DC zit
ten vogels van diverse pluima
ge !) erg roerig en stellen zich 
heftig op tegen de «linltse» par

tijgenoten die naar hun mening 
in het vaarwater van de socia
listische koalitiepartner te
rechtkwamen. Het gevaar ia 
niet denkbeeldig dat de DC 
haar pogingen naar progressie* 
ve frontvorming met verlies 
van « rechtse » stemmen moet 
bekopen. Zelfs de kommunistM» 
hebben al gepareerd met een 
ruk naar « rechts ». Op die ma
nier zou een kleine partij als 
het MSI, vaak geschraagd op ir
rationele frustraties, een ont
wikkeling kunnen aktiveren 
die door de socio-ekonomische 
evolutie is achterhaald .. 

Schijn bedriegt ;, dit feeurig NATO-detachement van de Bundes-
wehr is niet de hele Bundeswehr. Voor iïiternationale parade» 

moeten de « slordigaards » thuis blijven. 

« schfampig und vcrdreckt » 
In de Bondsrepubliek ergeren zich steeds meer gewezen Wehr-

machtofficieren en wat men « de weldenkende burger » noemt 
aan het gedrag, de kledij en de haardracht van de jonge dienst
plichtigen van de Bundeswehr. Heel wat soldaten lopen er slor
dig en vuil bij, welke indruk nog in de hand wordt gewerkt door 
de lange haardracht, onlangs toegelaten, op voorwaarde dat de 
langharige soldaten tijdens de dienst een haarnetje dragen. De 
meesten weigeren echter het haarnetje en « lopen er verwilderd 
bij » (aldus een passus uit een verslag van legerkontroleur Fritz-
Rudolf Schultz) 

Met de beruchte « Disziplin » is het al niet beter gesteld, men 
is over de Rijn in het leger van het ene uiterste (Pruisische dril 
en Kadavergehorsam) in het andere gevallen. Kontroleur Schultz 
geeft in zijn verslag enkele voorbeelden van de « verwildering en 
tuchtloosheid » van de Westduitse soldaat, anno 1971. 

In Degerdorf (Beieren) kwam het einde vorig jaar tot een mui
terij in regel n a v. de bestraffing van een straalbezopen soldaat 
van de bergtroepen. De officier van dienst deed hem m de cel 
opsluiten ter ontnuchtering. Vijftien kameraden van de arres
tant bedreigden de officier met hun houwelen, klopten ermee op 
zijn helm en verzetten zich met geweld tegen de arrestatie van 
hun leiders. Tweede voorbeeld : 140 soldaten sloegen in na-kar-
navalsstemming het station van Uelzen kort en klein uit wraak 
omdat de garnizcenskommandant geweigerd had, autobussen ter 
beschikking van de karnavalvierende soldaten te stellen. 

In alle legeronderdelen wordt geklaagd over de tuchteloosheid 
van de troepen en over de onderofficieren « meestal veel te jong 
om hun gezag te doen gelden ». Tijdens de weekends « vallen 
langharige, onverzorgde en bedronken soldaten de burgers lastig 
op straat of m de omgeving van de stations ». 

Het Schultz-verslag kan men samenvatten met volgende zin : 
« Eigenmachtige afwezigheid, vaandelvlucht, ongehoorzaamheid, 
handtastelijkheden tegen chefs, alsmede kameraadschapsdiefstal, 
diefstal van wapens en uitrustingsstukken zijn tijdens het be
trokken jaar m met onaanzienlijke mate toegenomen ». 

De nieuwe opvattingen over dienstplicht (burgers in tijdehjke 
militaire dienst, met behoud van bepaalde burgerlijke attributen, 
zoals het verplicht aanspieken der soldaten of matrozen met 
« mijnheer de soldaat »), tucht enz. blijken de koherentie en slag
vaardigheid van het Westduitse leger meer en meer te onder
mijnen 

Deze evolutie is een duidelijke illustratie van « het ene uiterste 
roept het andere op ». Van alle Westeuropese legers blijkt nu dat 
van West-Duitsland « het meest bandeloze te zijn »... 
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Einde januari richtte de Chinese 
« Volkskrant » een verwittiging aan 
het adres van India omdat het zich 
sou gemengd hebben in de binnen
landse pollitiek van China, ondermeer 
door de Dalai Lama te exploiteren 
Toor anti-Chinese kampagne. 

De naar India gevkichte geestelijke 
en wereldHjke leider aller Tibetanen 
had inderdaad op een perskonfercntie 
in Kalkutta autonomie geëist voor zijn 
land, en een referendum onder de Ti
betaanse bevolking. « Het Chinese 
volk zal dit nooit dulden » voegde 
'de kommunistische krant eraan toe. 

Deze reaktie is begrijpelijk, wan
neer men weet dat Tibet zowel aan 
de Chinese provincie Singkiang als 
aan Kasjmir grenst. 

De grensprovincie Singkiang kende 
sedert 1945 dagelijks schermutselin
gen met de Sovjets, en grensbetwistin-
gen leiden er geregeld tot militaire 
konfrontaties. Anderzijds is het aan 
Tibet palende Kasjmir twistappel tus
sen het door de Sovjets ondersteunde 
India en het door China ondersteunde 
Pakistan : slechts een smalle strook 
Afghaans gebied scheidt de Sovjetunie 
van West-Kasjmir. 

Nu is de mogelijkheid niet uitge-
slolen dat India, in de euforie van zijn 
overwinning in Oost-Pakistan, het pro
bleem Kasjmir ook met de wapens 
zou willen oplossen. Een strijd om 
Kasjmir zou echter de belangrijkste 
centraal-Aziatische machten — de Sov
jetunie en China — tegenover elkaar 
plaatsen en waarschijnlijk een Aziati
sche oorlog doen uitbreken : Pakistan 
zou trouwens ook een beroep doen op 
de verbondenen van het Cento-pakt. 
Vermelden wij terloops, dat de Paki
staanse luchtmacht tijdens het konflikt 
met India gebruik mocht maken van 
de Perzische vliegvelden en dat het 
bij een nieuw konflikt wel eens de 
steun zou kunnen krijgen van de hele 
Mohammedaanse wereld. Indonesië, de 
grootste Islamstaat, heeft zich trou
wens tijdens het jongste konflikt wel 
afzijdig gehouden maar toch getracht 
ten gunste van Pakistan te bemidde
len. 

Uit dit alles blijkt het militair be
lang van Tibet, dat een vesting is van 
waaruit men kan afdalen in de In
dische vlakten. De Chinezen zijn zich 
hiervan terdege bewust : zij hebben 
niet alleen het bedreigde Singkiang 
verbonden met Tibet door een weg die 
zowel van buitenlands als van binnen
lands militair standpunt belangrijk is : 
zij hebben deze weg ook doorgetrok
ken tot aan de grenzen van Kasjmir. 

De pogingen die China doet om het 
zeer moeilijk toegankelijk en vijandig 
geoied in het maoistisch kollektivisme 
te betrekken en er een maatschappij 
naar Chinees voorbeeld uit te bouwen, 
zijn niet alleen door ideologische be
weegredenen ingegeven : zij liggen 
ook in de lijn van een eeuwenoude 
Chinese imperialistische politiek, én in 
de lijn van de algemene « pacifikatie » 
van een gebied, dat een uitzonderlijke 
uitzonderlijke militaire betekenis heeft 
en dat aan twee zijden uitvalspoort én 
Invalsweg kan zijn. 

|fII'fTIIi|f 'm 

enkele getuigenissen 

In 1956, vijf jaar na de Chinese inval 
en overweldiging, verscheen in het En
gels een boek van 'n Tibetaans monnik, 
T. Lobsang Rampa, waarin op een mee
slepende en zeer gedetailleerde wijze 
de hele feodale Tibetaanse maatschap-
pi:* — waarin de vader van de auteur 
een vooraanstaande plaats bekleedde — 
wat diskussie uit. De schrijver had trou
wens in een inleiding voorspeld, dat be-
wordt geschilderd. Het boek lokte heel 
paalde verklaringen een zeker scepticis
me zouden uitlokken, wat dan ook ge
beurde. Sommigen spraken zelfs van een 
mistifikatie, anderen weer betwijfelden 
geenszins de autenticiteit. Wat er ook 
van zij : datgene wat de auteur in zijn 
inleiding over Tibet zegt is juist : een 
vreedzaam land, lange tijd miskend en 
onder een vals daglicht geplaatst en on
gekend door de buitenwereld. 

In een ander boek, verschenen vóór 
de Chinese inval, namelijk « Roof of 
the World » van Amaury de Riencourt, 
zegt de auteur op het einde van het 
boek : « Kunnen de westerse machten 
de mogelijkheid van een kommunisti
sche inval in Tibet nog langer negeren ? 
Hebben zij enig besef van de verschrik
kelijke gevolgen die hun zelfzuchtige 
politiek zou hebben voor dit misterieuze 
en vreedzame land, wanneer het zal 
worden uitgeleverd aan de nietsontzien
de vernielende willekeur der kommu
nistische tirannie ? Het betekent de ver
nietiging van het meest-bezielende, spi
rituele land op deze aardbol. Zullen de 
machten van het kwaad het bescheiden 
licht dat schijnt over het dak der wereld 
doven ? Dit licht, dat misschien het eni
ge is dat de mensheid kan leiden uit de 
duisternis onzer dagen ? ». 

Inmiddels is gebeurd, wat de Rien
court vreesde. Noch de VN noch het 
Westen reageerden, en de Sovjetunie 
ondersteunde toen nog de Chinese poli
tiek. Deze inval van de Chinese kommu-
nisten in Tibet was echter niet alleen
staand in de geschiedenis : evenals het 
imperiale China zowel naar Tibet als 
naar Indochina had gegrepen om zijn 
politieke macht en invloed uit te brei
den, zo greep ook het kommunistische 
China naar beiden. Vietnam en Tibet 
zijn slechts de herhaling van een eeu
wenlange imperialistische « drang naar 
het Zuiden » . 

Vaak werd Tibet daarbij onderwor
pen — althans in schijn. Want het 
machtspolitieke voordeel bleek vaak 
zeer gering omwille van de afwezigheid 
van een voldoende, het hele land kon-
trolerende militaire en burgerlijke be
zetting. Daarenboven was in het verle
den het centralisme niet zo sterk, en zo 
konden in de loop der geschiedenis en 
bij het afzwakken der macht van Pe
king, aan de grenzen van Tibet sommige 
Chinese provincies eigen staatjes en 
staten vormen, waar het keizerlijk ge
zag alleen bij name gold. 

de tibetaanse natie 

Drie elementen vooral hebben de Ti
betaanse natie gevormd en het volk tot 
een eigen etnische, kulturele en politie
ke entiteit doen groeien, wel onderschel
den van de omringende volkeren : af
stamming, milieu en religie. 

De Tibetanen zijn een Mongools volk, 
en zijn daardoor verwant aan de meeste 
centraal-Aziatische volkeren. Zij heb
ben een donkere gelaats- en haarkleur, 
maar hun ogen zijn minder spleetvor-
mig dan bij de ander Mongoolse volke
ren. Taalkundig behoren de Tibetanen 
tot de Tibeto-Chinese taalfamilie : het 
Tibetaans behoort tot de westelijke 
groep, evenals het Birmaans en de taal 
gesproken in het Indische Assam. 

De Tibetanen beweerden vroeger dat 
zij van de apen afstammen : een dar
winisme avant la lettre dus ! Volgens 'n 
andere myte zijn ze de kinderen van 
een oervader, die de geest van het 
erbarmen belichaamde en van een oer
moeder, die een duivelin was. De kinde
ren die naar de vader aardden waren 
vol geloof, vlijt, liefde en vroomheid ; 
de echter de aard van de moeder beza
ten waren vol zonde, en waren ijver
zuchtig, boosaardig en wellustig. Alle 
bezaten echter een grote dapperheid en 
lichaamskracht. De myte typeert zeer 
goed het Tibetaanse karakter. Dat het 
strijdlustige en aanvalslustige Tibetaan
se volk, ontstaan uit een aantal krijgs
zuchtige en rooflustige herdersstammen, 
omgevormd werd tot een vredelievende 
natie, ligt vooral aan een religie, die ge
durende eeuwen zijn levenshouding be
paalde. Op de invloed dezer religie ko
men wij nog terug. Wijzen wij nog eerst 
op de invloed die er van de natuur, van 
het hooggelegen plateau en het woeste 
bergland op de mens is uitgegaan. De 
Tibetaan is naar aard en karakter daar
door verschillend van de omringende 
volkeren, ook van de verwante gewor
den. Zijn oosterse, tot mystiek geneigde 
natuur heeft echter niet zoals bij de 
Indiër tot een berusting en fatalisme 
geleid, die op het sociale vlak eerder 
nadelige gevolgen hadden. De Tibetaan 
is meer gehard, hij is wilskrachtiger, 
met een aktiviteit die meer aan die van 
de Westerling herinnert Ook het kli-
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maat zal wel hierbij zijn rol spelen : de 
gemiddelde hoogte van 4000 m en een 
gemiddeld klimaat van rond en beneden 
het nulpunt stellen aan de mens andere 
eisen dan de broeihete Indische deltas 
en jungles. De Tibetaan staat trouwens 
ook dichter bij de Westerling in zijn 
streven naar kennis en naar het beheer
sen der wetenschap. Dit streven richtte 
zich echter meer naar de geestesweten
schappen dan naar de techniek, genees
kunde, sterrenkunde, literatuur ontwik
kelden er zich en bereikten een hoog ni
veau, maar het is in het bizonder op het 
gebied van het psychologisch en para
psychologisch onderzoek dat men in Ti
bet een peil bereikte, waarbij vergele
ken de westerse resultaten slechts 
schuchtere pogingen lijken. 

Behalve de etnische en geografische 
elementen, heeft de godsdienst een 
vooraanstaande plaats ingenomen in het 
ontstaan der Tibetaanse natie. Het La-
maïsme, dat niet alleen staatsgodsdienst 
was, maar waarvan de leiders tevens de 
wereldlijke macht uitoefenden over de
ze priester-staat, is een speciale vorm 
van het boedhisme. Het ontstond in de 
zesde eeuw voor Kristus en ver
spreidde zich over Indië waar het in de 
3e eeuw door keizer Asoka tot staats
godsdienst verheven werd. Uit de kon-
frontatie met het hindoeïsme, en met 
de maatschappij-struktuur die door de 
Arabische veroveraars in Indië was in
gevoerd, kwam het boedhisme echter 
als de zwakste te voorschijn. Het richtte 
zich dan naar het noorden en oosten en 
splitste zich in twee sekten die nu nog 
bestaan : de Hinayana en de Mahayana. 
De eerste vorm vindt men meer in het 
zuiden (Ceylon, Zuid-Oost-Azië), de 
tweede in China en Japan. Tibet kwam 
in de invloedssfeer van het noordelijk 
boedhisme, maar tegelijkertijd onder 
de aantrekkingskracht van de Indische 
mythologie. Padma Sambhari, die in 
Tibet het boedhisme verspreidde, stoot
te er op de oude Bon-religie, een natuur
godsdienst met magische elementen. 
Uit dit kontakt ontstond dan deze apar
te vorm van Boedhisme die men het 
lamaïsme heet en die ook uitstraalde 
naar West-China en Mongolië. Op een 
ogenblik dat het kristendom nog moest 
geboren worden, ontstond een geeste
lijke kracht, die reeds ten tijde van de 
kerstening van Europa een solide gees
telijke macht vormde en een der be
langrijkste elementen werd die de Ti
betaanse natie zou smeden. Tot op de 
huidige dag bleek dit element zo sterk, 
dat het de kern vormde van een Ti-
betaans nationalisme, dat zich in 1951 
hopeloos weerde tegen de Chinese over
macht, en dat in 1959 tot een bloedig 
onderdrukte opstand leidde. 

geschiedenis 

De geschiedenis van het Tibetaans 
volk is allesbehalve vredig geweest en 
wanneer men van het « Zwitserland van 
Azië » spreekt, dan doelt dat veel meer 
op de geografie dan op de historie. De 
aanvankelijke bewoners van « het land 
boven de wolken » zoals de Chinezen 
het noemden, waren oorlogszuchtige 
herdersstammen, die verdeeld waren in 
talrijke kleine staatjes zonder veel be
tekenis, en die dikwijls met elkaar over
hoop lagen. Toen in het begin der 7e 
eeuw het boedhisme er binnendrong, 
verenigde koning Srong Tran Gampo de 
verschillende staatjes tot één rijk. Hij 
huwde een Nepalese en daarna een Chi
nese prinses : zo verzekerde hij zich de 
gunsten van de noordelijke en zuidelij

ke buren. Beide prinsessen bevorderden 
het boedhisme dat tot staatsgodsdienst 
werd uitgeroepen. Van de eigen litera
tuur werd een alfabet ontworpen dat 
uit het Sanskriet was afgeleid, met 30 
konsonanten en slechts vier vokalen. 

Het lamaisme groeide via de kloosters 
uit tot een politieke macht : de bis
schoppen van het klooster van Sakya 
werden de eerste koningen-lamas. In de 
strijd tussen de « rode » en de « gele » 
mutsen, de aanhangers van het Tibet
aanse en het zuivere boedhisme, kregen 
de laatsten de bovenhand. Zij zetten de 
idee van de Dalai Lama door : op het 
einde der 14e eeuw wordt de eerste Da
lai Lama, als levende incarnatie van 
Boedha, tot geestelijk en politiek opper
hoofd erkend. Zo werd Tibet een feoda
le priesterstaat. 

Het land had vaak te lijden onder de 
mvallen van de Tartaren eerst, van de 
Chmezen later. Blanke infiltratie was 
er, maar zeer miniem en zeer spora
disch : pas einde der 19e eeuw zou En
geland militaire en Rusland diplomatie
ke pogingen tot het vestigen van hun 
invloed in het lamaland ondernemen. 

tibet onder rode vlag 

Wanneer in het midden der 17e eeuw 
de Mmg-dmastie in China afgelost werd 
door de Mandsjoes, die met sterke hand 
regeerden, riep de Daila Lama hun hulp 
in tegen de Tartaren. Het Chinese leger 
kwam, de Tartaren werden verjaagd, 
maar Tibet werd een Chinees protekto-
raat en naast de Dalai Lama kwam er 
een Chinees regent voor de politieke 
aangelegenheden. De anti-Chinese stem. 
mmg nam toe, en het was onder Chinese 
druk dat Tibet van de buitenwereld 
« afgegrendeld » werd. Een der belang
rijkste heersers der laatste eeuwen was 
de dertiende Dalai Lama die van 1892 
tot 1933 regeerde en bijna 100 jaar oud 
werd. Hij voerde een aantal hervormin
gen door, had kontakten met buiten
landse diplomaten en voerde een soort 
volksvertegenwoordiging in. Na het om
verwerpen der Mandsjoes in China en 
de revolutie rukte weer eens een Chi
nees leger Tibet binnen, maar het werd 
door de Tibetanen verslagen : zij hero
verden zelfs Oost-Tibet. Door het beleid 
van de dertiende Lama en zijn handige 
diplomatie verminderde de Chinese in
vloed gestadig. Tsjang Kai Tsjek had, 
zoals de vorige Chinese heersers, de 
herovering van Tibet op zijn program
ma staan — maar had moeilijkheden ge
noeg met de Japanners en de binnen
landse legers. Met de verovering van 
het Chinese vasteland door de kommu-
nisten, en de oprichting der Chinese 
Volksrepubliek, zou de situatie voor Ti
bet echter gevaarlijk worden. 

Reeds in 1949 had Mao Tse Toeng ge
zegd dat Tibet moest « bevrijd » wor
den. In oktober 1950 viel het Chinese le
ger dan ook aan. De Dalai Lama vlucht
te en de in China geïnterneerde Pant-
schen Lama, naast de Dalai Lama gees
telijk opperhoofd van het lamaïsme, 
hield zijn intocht in Lhasa. Na onder
handelingen werd overeengekomen dat 
leger en buitenlandse politiek door Chi
na zouden behartigd worden, maar dat 
het gebied autonoom zou blijven onder 
de vroegere heersers. Tibet werd echter 
bezet door Chinese troepen, er kwam 
een Chinees gouverneur-generaal en de 
Chinese inmenging werd een regelrech
te Chinese bezetting. De Dalai Lama 
vluchtte opnieuw, het kwam tot verzet 
en opstand. De Chinezen reageerden 

met massale terechtstellingen en aan
houdingen. 

Honderdduizenden vluchtten, door de 
onherbergzame en woeste hoogten, naar 
de nabije staatjes Bhutan en Siklïim, 
naar Nepal of India. Het tragische lot 
van het Tibetaanse volk spreekt uit twee 
cijfers. In 1955 geeft Lobsang Rampa 
als totale bevolking nog 3 miljoen men
sen op. Nu, begin 1972, spreekt Alain 
Bouc in « Le Monde » van 11/2 miljoen 
inwoners. Hoevelen vielen aan de «zui
vering » ten offer, hoevelen stierven er 
— vooral oudere mensen en kinderen — 
in de barre sneeuwvlakten van het hoog
gebergte ? 

Deze fysische halvering van het Ti
betaanse volk ging gepaard met een kol-
lektivisering, een bevrijding van de lijf
eigenen en een zij het schuchtere in
dustrialisering. Tibet bezat voordien 
slechts enkele fabrieken : een papierfa
briek, wat melkerijen, een cementfa-
briek eh een elektriciteitscentrale. Nu 
trachten de Chinezen ook hier hun 
« Volkscommunen » op te richten, maar 
de uitbouw ervan stuit op veel moeilijk
heden, niet in het minst op het passief 
verzet der lokale bevolking. 40 % van 
de distrikten hebben nog geen dergelij

ke communes en hoewel men tracht 
meer en meer Tibetanen in te schakelen 
in het produktieproces, is de aanvoer 
van arbeiders en vooral kaderper-^oneel 
van elders nog groot. Een zeer sterke 
handicap voor de Chinese kollektivise-
nng en een kern van Tibetaans nationa
lisme vormen de meer dan 300.000 Ja
mas. Verre van ons te beweren, dat de 
feodale toestanden in het vroegere Ti
bet en de nog in zwang zijnde lijfeigen
schap ideaal waren. Sedert de vorige 
Dalai Lama waren er echter meer en 
meer pogingen tot modernisering van 
staatswezen en ekonomie ondernomen, 
in zoverre zij met het behoud van het 
eigen yolkswezen en de religieuze tra
ditie in overeenstemming te brengen 
waren. Het Chinese kommunisme brak 
echter niet alleen de oude sociale struk-
turen : het is, en dit mag wel eens on
derstreept worden, eveneens een Chi
nees imperialisme, dat op dezelfde wij
ze tewerkgaat tegenover de Tibetanen 
als de Sovjets tegenover de Esten. Let
ten, Litouwers en andere kleine volke
ren. Niet alleen gingen door plundering 
en vernieling bij de inval en de « kultu-
rele revolutie » onschatbare historische 
kunstschatten en literatuur verloren, 
maar de eigen Tibetaanse kuituur Is 
bedreigd ; zelfs het Tibetaanse schrift 
verdwijnt in het openbaar en naast de 
obligate Mao-portretten hangen de rode 
spandoeken met Chinese letters. 

In de Tibetaanse vluchtelingenkam
pen m India, en in de Tibetaanse neder, 
zettingen die ontstonden in Nepal, Sik-
kim en Bhutan, tracht men echter de 
oude kuituur te bewaren, samen met 
het heimwee naar het « land boven de 
wolken ». « Tibet wordt gekleurd door 
het socialisme en maakt tabula rasa met 
het verleden » schreef een reporter van 
« Le Monde » onlangs nog. Dat dit « so
cialisme » gepaard is gegaan met de hal
vering der Tibetaanse bevolking, en 
met het uitroeien van de eigen kuituur 
van een der « meest-vergeestelijke na
ties » van de wereld, schijnt weinig in
druk op hem te maken. Waarbij dan nog 
de vraag komt, of de bevolking zelf deze 
nieuwe slavernij verkiest boven het 
oude feodale stelsel. 

De scherpte van het Chinese ant
woord op de verklaringen van de Dalai 
Lama en diens eis tot een referendum 
is a.h.w. een echo van het antv/oord dat 
C Sovjets gaven, en de wijze waarop 
zij reageerden, telkens de eis gesteld 
werd voor vrije verkiezingen m heel 
Duitsland. 

In de Tibetaanse nederzettingen langs-
heen de grens groeit er achter een nieu
we generatie, die geleerd heeft dat de 
moderne techniek ook bestaan kan zon
der de vernietiging van de oude tradi-
tiefe 'en -^ali eigen volkskultuur. Wellicht 
worden zij eens de leiders van een vrij 
Tibet. 

i.d. 
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maatschappij 

diane debray : 

" een mens moet kunnen 
worte! schieten " 

In een tijd waar op levensheschouwelijk vlak zoveel wordt los
geslagen, is het goed te kunnen praten met mensen, die iets te 
zeggen hebhen, en het daarbij nog voortreffelijk kunnen ver
woorden ook. Diane Debray, moeder van drie flinke zonen en een 
Indisch meisje, Puspa (poespa uitgesproken), woont in Limburg, 
middenin de bossen en de stilte. In Diane Debray hebben we een 
zeer fijngevoelige en diepzinnige vrouw gevonden. Een genuan
ceerd mens ook, die bang is lijnen te gaan trekken in haar ant
woorden, want. zegt ze, is er iets dat minder in een vorm kan 
gegoten worden dan het gedrag van een mens ? 

D.D : Wanneer men van het 
huwelijk niet verwacht : het 
samensmelten van twee tot een 
nieuwe eenheid, maar een 
voortleven van twee entiteiten, 
in een grotere harmonie, dan 
zullen er minder krisismomen-
ten komen. Dan is er een diepe 
eerbied voor de persoonlijkheid 
van de ander, dat «other being», 
en dat moet je niet naar je 
hand pogen te zetten. Ik voel 
mij veel vrijer en meer be
vrijd in mijn huwelijk, dan ik 
voordien alleen was. Heel 
eigenaardig, maar dat houdt 
verband met de instelling die 
je tegen elkaar hebt. dat je el
kaar niet gaat dwingen naar 
een bepaalde levensverhouding. 
dat je geen bepaalde visie 
t racht op te dringen aan de an
der, maar dat je kan luisteren 
naar mekaar, praten met me
kaar, zwijgen met mekaar. En 
wanneer er krisismomenten 
zijn, eventjes ophouden met je
zelf centraal te stellen. Ze ko
men er, ze zijn onvermijdelijk, 
hoe kan het ook anders, we zijn 
toch mensen. Trouwens, uit el
ke krisis groeien nieuwe in
zichten. 

Men ziet teveel in het huwe
lijk : het niet meer terug kun
nen, een deur die achter je 
dicht valt. Als je alleen maar 
(wettelijk) gaat trouwen, om 
met alles en iedereen in orde 
te zijn, dan voel ik er ook niet 
veel voor. Het huwelijk is een 
engagement. We lopen te mani
festeren voor een heleboel din
gen ; waarom zou je dan niet 
mogen manifesteren voor je 
liefde : hier staat ze. ik ga met 
die mens het leven in, ik wil 
daar een gezin mee vormen, ik 
ga er mee door, wij houden van 
elkaar Dat is huwelijk. 

ik ben- beter gewonden 
sinds we gehuwd zijn 

Wanneer ik voor mezelf weet 
dat ik aan iemand toebehoor, 
dan weet ik dat. Waarom geef 
ik er dat officiële stempeltje 
aan ? Ik hecht er weinig be
lang aan, maar ik denk ook aan 
mijn kinderen, die dan toch er
gens hinder krijgen. 

diane debray. 

V : Maar die hinder zou door 
wetten weggenomen kunnen 
worden ? 

D.D : Dat weet ik wel, maar 
ik blijf er bij dat huwelijken 
in de hemel gesloten worden. 
Voor mij is het huwelijk de 
verbintenis die men ten op
zichte van elkaar neemt. Als 
we dat legale — wetten zijn er 
om de mens te bevrijden — 
aanvaarden en we zeggen : 
goed, we leven hier en nu, dan 
stoort het mij niet dat ik naar 
het stadhuis moet gaan en daar 
mijn handtekening moet zet
ten. Het is geen hoofdzaak : be
kijk het als iets administratiefs. 

V : Wanneer het misloopt 
zijn er aan die administratieve 
zaak toch niet onbelangrijke ge
volgen verbonden. Zo kost een 
echtscheidingsproces een flmke 
duit, en sleept die soms vrij 
lang aan. De man dient ook nog 
alimentatiegeld te betalen. Ik 
bedoel maar, men blijft toch al
tijd in zekere mate afhankelijk 
van elkaar, vastgeklonken door 
dat legale huwelijk ? 

D.D : Ik persoonlijk, wens 
met het beschermde « moeder-
l.)e aan de haard » te zijn. Ik 
wil niet beschermd worden, ik 
wil leven ! Ik zou niet om vei
ligheids- of materiële beschou
wingen bij mijn man blijven. 
Als het dat maar is. dan is het 
toch een onwaardig huwelijk. 
Ik ken vrouwen, die bij hun 
man blijven, die hen verschrik
kelijk bedrogen heeft, blijven 
om hun huis, hun wagen, hun 
status te behouden Er zijn ech
ter ook vrouwen, die buiten 
hun huwelijk geen bestaansmo
gelijkheden zien. Dat is erg, 
dat vind ik verschrikkelijk. 
Daaraan zouden we moeten ont-

voorhuwelijks-
betrekkingen ? 

D.D ; Als er een paar is, dat 
de intensiteit van zijn liefde be
proefd heeft, en dat zegt : voor 
ons is het huwelijk een voldon
gen feit, wij zijn van en voor 
elkaar, dan is dat zo'n persoon
lijke besluitvorming, dan heb 
ik daartoe niet het recht om te 
oordelen, en niemand heeft dat 

recht. Dat kan ik ten volle eer
biedigen. Maar het principieel 
stellen van voorhuvvelijksbe-
trekkingen, een regel maken 
van zo iets betekent dat een 
jong mens bij de eerste aan
drang, wanneer hij een meisje 
kent, zich gaat overleveren, ge
woon omdat men zegt : « Das 
spielt Alles keine Rolle ! — 
moet je niet over struikelen », 
dan is er een diep verschil met 
het persooonlijk avontuur van 
twee mensen die naar elkaar 
toegroeien. 

V : Seksualiteit wordt m be
paalde kringen alleen ervaren 
als een zinnelijke uitleving van 
onze eigen lichamelijkheid. 
Waarom tilt men er zo zwaar 
aan ? Een vraag, die voorstan
ders van vrije liefde dikwijls 
op de lippen komt. 

D.D : Als seksualiteit zo on
belangrijk is, waarom praten 
ze er dan zoveel over, waarom 
schrijven ze er dan zoveel over, 
waarom moet er dan zoveel 
heibel rond gemaakt, waarom 
moet dat opgedrongen, zelfs 
aan mensen, die er geen nood 
aan hebben. Dat is een vraag, 
die ik wel eens graag beant
woord zou zien ! 

Vrije liefde, seksuele revolu
tie, het is niet nieuw. Als je 
even nadenkt, weet je dat er 
verschillende perioden zijn ge
weest in de geschiedenis, waar 
men dat werkelijk heeft mee
gemaakt. Als dit dan toch zo'n 
ideale levensvorm was, waarom 
is men er dan telkens weer aan 
ontgroeid ? Waarom waren er 
in uitgerekend die tijd, zoveel 
wanhoopsgevoelen en -daden •" 

Ik geloof, en dat is een zeer 
persoonlijke visie. « dat een 
mens moet kunnen wortel 
schieten ». Ik denk, dat het zich 
geven hier en nemen daar, zul
ke vluchtige emoties inhouden 
dat die mensen inderdaad ge
lijk krijgen ; er is niks aan. Net 
alsof je je honger gestild hebt. 
Maar voor iemand die bewust 
leeft, die aan zichzelf voelt, zon
der dat daar opvoedkundige, 
morele of religieuze elementen 
komen in spelen, maar voelt 
aan zichzelf : wanneer ik daar 
naar toe ga en ik zeg : hier ben 
ik nu, helemaal, dan is dat sek
sualiteit, opgedreven tot in het 
extreme. Hoe kan je mij nu in 
godsnaam diets maken, dat 
iemand die hoogtes kan berei
ken op het gewone fysische 
vlak, als hij de ene keer met 
die, en de andere keer met een 
ander naar bed gaat. Wat houdt 
die seksuele belevenis in aan 
seksuele eksploratie van de an
dere en van jezelf ? 

We hebben er jaren voor no
dig gehad om absoluut schaam
teloos — ik zeg niet ; onbe
schaamd — op elkaar toe te 
gaan. Zoveel vraagt het van 
een mens. en dat geeft hem zo
veel, dat wanneer je dat echt 
beleefd hebt, een andere sek
suele relatie je gewoon koud 
laat. 

Heb je nog zin in iets lekkers 
als je goed gegeten hebt ? Ik 
beklaag de mensen, die van die 
vrije seksbeleving een soort re
ligie maken. Ze ontgrieven 
zich van de hoofdschotel, zij 
zijn voortdurend tevreden met 
voorgerechten. Ik beklaag de 
mensen die vlinderen — men 
kan het een tijd doen — want 
de belangstelling die ze daar 
aan geven, houdt hen toch weg 
van veel essentiëlere dingen. 
Ik geloof niet dat het iemand 
gelukkiger kan maken. 

V : Na een tijd heeft een man 
z'n vrouw en de vrouw haar 
man genoeg naakt gezien, om 
n ie t . meer die emotie te bele
ven, die dit in het begin opriep. 
Krijgt je huwelijk dan "n nieu
we dimensie ? 

D.D : Daar komt dan toch de 
liefde met de grote L aan te pas. 
Het bewust beleven en onder
houden van de Liefde, dat moet 
een mens doen. Ik geloof niet 
dat als dat eigen instinkt in het 
huwelijk verdergaat, dit kan 
standhouden.. Er moet een kon
stante aandacht zijn. Je moet 
aktief liefhebben. Die andere 
maak je voortdurend « nieuw » 
voor jezelf. Mijn man is iemand 
die ik én ken én eaorm onbe
kend is. 

V ; Hoe zou je reageren als 
je man een meer dan gewone 
belangstelling zou krijgen voor 
een andere, jongere vrouw ? 

D.D : Er is op de eerste plaats 
de eerlijkheid. Ik geloof als hij 
mij zou zeggen : dit zijn de fei
ten, dat ik er heel erg zou on
der lijden. Want als men lief
heeft, dan is er toch dat gevoel 
van mekaar te zijn. Dat posse-
sieve element speelt zeker een 
rol. Het gaat minder en minder 
een rol spelen, naarmate men 
ouder wordt, niet omdat men 
onverschillig wordt ten opzich
te van elkaar maar omdat de 
binding een zodanige diepte 
krijgt, dat het possesieve zich 
gaat verruimen tot een vorm 
van geborgenheid in elkaar. 

Heel in den beginne heb ik 
gedacht : als hij dat doet, dan 
ben ik weg, dan ziet hij me 
nooit meer. Ik stond daar 
enorm absoluut en gerevolteerd 
tegenover, nog maar bij de ge
dachte. Er zijn jaren over heen 
gegaan en ik hou zielsveel van 
mijn man. Moest hij me dat nu 
komen zeggen, dan zou ik daar 
misschien nog veel meer onder 
lijden dan toen. Ik geloof dat ik 
hem zou vragen of die verhou
ding hem gelukkiger maakt. 
Maakt ze hem gelukkiger, dan 
zou ik hem daarin vrijlaten. Na 
een eerste aanval van woede of 
iets dergelijks — een mens rea
geert — zou ik hem zeggen : als 
je dat echt gelukkiger maakt, 
dan moet je opteren, maar denk 
ik wel dat tussen ons twee de 
gemeenschap zou ophouden. 
Dat zou geen chantage zijn ; ik 
zou het gewoon niet meer kun
nen opbrengen. 

Een slippertje ? Ik vrees, ze
ker in het geval van de man, 
waar het seksuele meer aan de 
bovenhand ligt, daar zou ik me 
niet zo geweldig over er.geren. 
Maar een verhouding, dan 
wordt het toch wel een opteren 
voor. Dan zou ik hem wel naar 
een beslissing drijven, denk ik. 
Omdat het finaal ook niet houd
baar is. 

zou ik haar helpen om vrij te 
zi.in. Maar je kan toch niet op 
uitgerekend dat vlak je eigen 
kind verstoten. Je zou mis
schien wel kunnen wijzen op 
het onverantwoordelijke. Maar 
éénmaal als het kind er is, dan 
zou ik niet het gezegde : « que 
Ie mal est fait .. » willen ge
bruiken, dat is iets wat vele 
mensen zeggen en dat vind ik 
zo verschrikkelijk voor he t 
kind. Als het kind er is, dan 
zullen we dat samen wel oplos
sen. Als een dergelijk probleem 
— er zijn er zwaardere, waar
mee een kind kan thuiskomen 
— niet kan opgelost worden 
binnen het gezin, dan heeft het 
gezm ook geen zm 

verontruste ouders 
Wanneer je hier midden in 

de stilte, kranten, tijdschriften, 
televisie en alles rustig kun t 
bekijken, dan merk je toch dat 
er een enorme aanslag wordt 
gepleegd op de potentiële edel
moedigheid bij de jonge men
sen. Ik begrijp die mensen van 
« verontruste ouders », er zou 
iets moeten gebeuren, maar — 
cfr de kontestatie — ik weet 
niet goed wat. Leerkrachten, 
universiteitsprofessoren zijn 
zodanig aan het meeheulen —• 
en een ander woord kan ik niet 
geven — met een bepaalde ex
treme fraktie van de jeugd, dat 
er daar een grote massa jonge
ren gaat meelopen ; duodge-
woon omdat — het zijn toch 
professoren — de « kenni.': » 
toch hard aanslaat. Er zijn zich 
op dit vlak veel tragische din
gen aan 't voorbereiden. Ik 
voorzie heel veel morele en 
geestelijke ontreddering m de 
jaren die komen. 

Ik geloof dat er in die bewe
ging waardevolle mensen zit
ten, die aan den lijve ondervon
den hebben wat het allemaal 
kan betekenen ; je mag het 
leed van vele van die mensen 
niet onderschatten. Zij willen 
een positie aannemen tegenover 

relatie 
kinderen-ouders 

D.D : Ik geloof rotsvast in het 
vertrouwen, over alle misstap
pen heen, over alle verwijde
ring heen, tussen ouder en kind. 
Wat ze ook gedaan hebben, ze 
moeten weten : we kunnen er 
mee komen ! 

Het volstaat dat een kind 
weet : vader en moeder hou
den van ons, wat we ook doen. 
Ze houden niet van ons, omdat 
we per sé zo braaf of zo goed 
ons best doen, maar gewooa 
omdat we zijn wat we zijn. En 
we zien onze ouders met hun 
gebreken — want dat ziet een 
kind — maar toch houden we 
d'er van. Dan is er al een hele 
dosis problemen uit de wereld. 

V : Hoe sta je tegenover het 
probleem van de ongehuwde 
moeder ? Als uw eigen dochter 
zwanger zou raken, hoe zou je 
dan reageren ? 

D.D : Zou mijn dochter, spijts 
mijn pogingen om haar verant
woordelijkheidsgevoel bij te 
brengen, toch met een kind 
naar huis komen, dan kan ik 
maar één ding doen en dat is : 
bidden om een tweede maal 'n 
goede moeder te zijn. Ik zal 
haar helpen en bij mij houden, 
of indien ze vrij wil zijn, dan 

puspa 

wat zich aan het voordoen is, 
een positie die volgens mij wat 
te krampacht ig is en daardoor 
haar doel gaat missen.. Nu is de 
vraag : waarom aanvaarden wij 
het frappante van wat aan de 
ene kant (progressieven) ge
beurt, en leggen we dat uit als 
een logisch gevolg uit de strak
ke voorgaande's, en waarom 
vinden we de « Verontruste 
Ouders » (een ongelukkige keu
ze van naam, vind ik) dan weer 
te flagi'ant op hun manier ' 

Diane Debray wordt lichtjes 
agressief, als men haar zwart
wit stellingen aanbiedt. Als ze 
zich voorzichtig over iets uit
spreekt, is het net alsof er ter
zelfder tijd een" aantal bijko
mende nuances door haar hoofd 
spelen, die ze omwille van de 
duidelijkheid niet meer m haar 
volzinnen kan stoppen. Ze be
hoort tot de zeldzame mensen, 
die weten dat ze woorden te 
kort schieten. 

Kleine Puspa. uit Bombay, 
komt de aandacht van haar ' 
moedertje opeisen. Het is een 
zeer levendig kind met een gui
tige snoet en twee mooie don
kere kijkers. Ook Wouter komt 
binnen. De beloofde wandeling 
is lang genoeg uitgesteld. Hij 
heeft groot gelijk. 

k.c. 
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'' ome jaren 40-70 ** 1 
Voor de Nederlanders is het weerom eens kermis van de haat. 
Drie weken geleden is men erin geslaagd een meerderheid te 
vinden tegen het clementievoorstei dat de regering inriep om een 
einde te kunnen maken aan de 27-jarige opsluiting van drie Duit
se oorlogsmisdadigers. En precies in diezelfde week rolt nr. 4 van 
« Onze Jaren 45-70 » (1 ) van de pers : een tendentieus dossier 
van de zuivering. 

tendentieus en onwaardig 

Dit dossier is alleen grafisch ge
slaagd. Inhoudelijk is het een toch 
onmiskenbaar progressief land als 
Nederland gewoonweg onwaardig. 
De uitgever (Het Spectrum - Am
sterdam Boek) kan natuurlijk alle 
bezwaren afwentelen op haar bui
tenlandse redacteuren. Voor Bel--
gié is dat prof. Gilissen van de 
Brusselse Vrije Univ. Die Gilis
sen is ofwel onverbetelijk rabiaat 
ofwel niet in staat voldoende con
templatie — het woord dat de Hol
landers gebruiken voor afstand-
nemen — op te brengen ten op
zichte van de treurige veertiger 
jaren. Onder de titel « Snelrecht 
aan de zwarten » resumeert hij de 
Belgische repressie van collabora
teurs, verklikkers, duitsgezinden 
en landverraders. Hij verontschul. 
digt zich haast omdat in België 
maar 53.005 personen werden ge
vonnist ! Over de gegrondheid der 
vonnissen praat hij liever niet. 

Slechts éénmaal drukt hij een 
vooroordeel de kop in : de repres
sie in Vlaanderen was niet tegen 
het Vlaams-Nationalisme gericht ! 
Als hij dan meteen stipuleert dat 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen de 
hoogste percenten veroordeelden 
hebben gehad, ontkracht hij onwe
tend zijn eigen stelling. Want 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen 
zijn precies de arrondissementen 
met de hoogste aanhang voor het 
Vlaams-Nationalisme geweest ! 
Daarnaast slaagt Gilissen er niet 
in het verschil te ontdekken tus
sen Rex en VNV, zodat hij er zich 
thans over verbaast dat er over 
Rex niemand meer praat en over 
het Vlaams-Nationalisme wel. Dit 
alles is voor hem trouwens het 
uitgangspunt voor een waarschu
wing : de Vlamingen zetten zich 

over hun zelfbeschuldigingscom-
plex heen ! Zozeer zelfs dat een 
partij « wiens macht niet onder
schat mag worden, gebruik maakt 
van de nasleep van de zuivering 
voor het bereiken van haar poli
tieke doeleinden ». Weerom zon
der het zelf te beseffen, heeft pro
fessor Gilissen hier de Belgische 
wonde blootgelegd : wat voor een 
land is het waar haast dertig jaar 
na de oorlog slechts één partij om 
amnestie durft vragen ? 

Wie deze aflevering van « Onze 
jaren 45-70 » leest, zal meer dan 
ooit beseffen dat de getekenden 
der epuratie en bij uitbreiding 
voor alle oprechte Vlamingen on
onderbroken voor een muur van 
haat, miskenning en verdachtma
king blijven staan. Voor hen is de 
moeilijkste opdracht gebleven : 
niet verbitterd worden om zoveel 
onrecht. 

Bij dit alles één bedenking die 
tragisch genoeg een boutade werd: 
wanneer schrijft Vlaanderen het 
verhelderend document dat wij 
nodig hebben om met een stukje 
zelvertrouwen de geobsedeerde 
epurators en neo-epurators en an
ti-nationalisten van antwoord te 
dienen ? 

De universiteiten vinden het 
nog tenminste honderd jaar te 
vroeg om aan objectieve geschied
schrijving te gaan doen, vergetend 
dat die objectieve en wetenschap
pelijke geschiedschrijving van
daag nog veel leed kan helen en 
over honderd jaar niet meer. 

alleen een verslag 

Het « Navorsings- en Studiecen
trum voor de Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog » (2) wordt 
nu officieel belast met de opdracht 
die onze universiteiten allang (en 
met veel meer mogelijkheden) 

hadden kunnen uitvoeren. Ifett 
centrum zal zich uiteraard alleen 
kunnen bezighouden met de pe
riode 1940-45, zijnde de duur van 
de Tweede Wereldoorlog. De epu
ratie valt daarbuiten. Méér dan 
een verslag der gebeurtenissen 
tijdens de oorlogsjaren kan men 
van die mensen niet verwachten. 
En wat hebben wij aan zo een 
verslag dat naar wij hopen objec
tief zal zijn ? Niets natuurlijk, 
want al te vaak moeten wij tot on
ze schade ondervinden dat zowel 
collaboratie als repressie lege be
grippen zijn als men ze losrukt 
van hun sociologische, politieke en 
ideologische context. 

Daarenboven valt het ook nog 
af te wachten of zij die de sleutel
figuren waren van een fragment 
geschiedenis bereid kunnen of 
willen zijn de noodzakelijke infor
matie te leveren zonder dewelke 
elke besluitvorming, elk oordeel 
over een tijd onmogelijk is. Men 
kan die houding betreuren, men 
kan zich tenslotte bitter voelen 
van onmacht omdat men verkeer
de voorstelling over mensen en 
dingen vruchteloos wil uit de we
reld helpen. Maar zolang zij om 
wie de historische discussie woedt 
er het zwijgen aan toe doen, draait 
elke historische discussie in ons 
nadeel uit. 

Met dit alles zitten wij opnieuw 
bij het uitgangspunt van dit arti
kel : de zuivering na wereldoorlog 
n . Naast dit nieuw document ten 
laste kunnen wij nog steeds geen 
document ten ontlaste voorleggen, 
gewoonweg omdat bijna alle «sleu. 
telfiguren» van de collaboratie 
menen dat het uur van spreken 
nog niet gekomen is. En intussen 
wordt de generatie die het alles 
gemaakt en beleefd heeft een dag 
ouder, wordt het geheugen wat 
onbetrouwbaarder en daardoor het 
oordeelsvermogen van de outsiders 
vager en vager. Ik vraag mij af of 
het morgen nog mogelijk zal zijn 
een alternatief te leveren voor de 
talloze eenzijdige vulgarisatie-
werken over oorlogscollaboratie 
en repressie, werken die altijd in 
het nadeel van de Vlaamse Bewe
ging uitvallen. 

f rans-jos verdoodt, 

'(1) Onze Jaren 45-70, Dossier van 
de Zuivering, aflevering 4. 19-25 
februari '72. Uitgave Amsterdam 
Boek, 128 blz., 35 fr. 
(2) Navorsings- en Studiecentrum 
voor de Geschiedenis van de twee
de Wereldoorlog (afhankelijk van 
het min. van Nat. Opvoeding), 
Leuvense Plein 4, 1000 Brussel. 

drie jaar SGliuur 
« In de Kempen staat een Schuur, 
het werd een haard van vol\s\ultuur. 
Het moge lang zo blijven, 
om veel dwaasheid te verdrijven D. 

(Dokter Weyns). 

De schuur is haar vierde 
jaar ingegaan. 

Vóór een paar jaren rezen 
links en rechts, te Turnhout, 
te Gent, te Brugge en te 
Leuven wat men noemde 
teatertjes voor kleinkunst 
uit de grond. Helaas, vele 
waren geroepen . en weini
ge uitverkoren. Slechts één 
kop het hoofd bieden aan de 
vele problemen die zich 
blijven stellen ; week na 
week een ander programma 
terwijl het aantal artiesten 
en groepen die Vlaanderen 
en Nederland tellen eerder 
beperkt is. Voeg daarbij dat 
het sukses van een klein 
teatertje de beperkte ruimte 
is. De artiest heeft bijna al
tijd onmiddellijk kontakt 
met zijn publiek. Het sukses 
dat de kleinkunst tegen
woordig kent brengt met 
zich dat de gages van de ar
tiesten blijven stijgen ter
wijl de ruimte van het tea
tertje niet meegroeit. Om 
kort te zijn : de Schuur is 
drie jaar oud en dat is een 
prestatie. 

Al de artiesten vermelden 

die er optraden, al de schil
ders opsommen die er ten
toonstelden, zou heel wat 
ruimte eisen. 

De Schuur is gewis een 
pionier geweest van het be
tere lied — of men nu luis
terlied, chanson of klein
kunst noemt — zeker als 
men bedenkt dat een Wil
lem Vermandere bv. nu een 
« grote meneer » er zich 
drie jaar geleden tevreden 
mocht stellen met 25 aan
dachtige toehoorders. 

Een tweede grote verdien
ste van het teatertje is het 
feit dat het repertorium 
haast uitsluitend Nederland
se liederen behelst. 

De « Geheugenspijker », 
januari april 72 vermeldt 
naast de klassieke kleinkun
stenaars, de dansgroep J. 
Lievens, het toneelgezel
schap Yvonne L^x en de 
wereldvermaarde p i a n i s t 
Francois Glorieux. 

Noorderwijk, dat op toe
ristisch gebied haast een on
bekende was, werd bedacht 
met een fraaie folder. Het 

Servaas Daemspad dat te 
Tongerlo van de abdij ver
trekt, Olen aandoet en te 
Noorderwijk eindigt, wordt 
er in behandeld. 

Op de viering van de 
20.000ste bezoeker in de 
maand december 1971 maakt 
een trouwe bezoeker van de 
Noorderwijkse kleinkunst-
tempel de volgende beden
king : de Schuur van Noor
derwijk is niet enkel het 
enig teatertje van — Neder
landse — kleinkunst in 
Vlaanderen, ze is ook het 
enig teatertje in de Kem
pen ! 

Mevrouw Rombouts had 
te Vorselaar een oude — 400 
jaar — Kempense schuiur op 
de kop getikt en geholpen 
door dr. Jozef Weyns, de 
konservator van Bokrijk, al
les netjes afgebroken en 
naar het -geboortedorp van 
Servaas Daems gebracht om 
ze met veel liefde en zorg 
terug op te richten. 

W e l k e bestemming de 
schuur uiteindelijk moest 
krijgen wist op dat ogenblik 
zelfs mevrouw Rombouts 
niet toen plots Miei Cools 
als de « deus ex machina » 
op « het nog niet gemaakt » 
toneel verscheen. 

De fantasie en de onder
nemingskracht van Cools 
lieten er geen twijfel over 
bestaan of de Schuur moest 
een oord van de kleinkunst 
worden. 

Louis Verbeeck als « wij
ze » artiest werd natuurlijk 
ook « geconsulteerd ». 

Op dat ogenblik geloofde 
haast niemand in Vlaande
ren in de .. kleinkunst en 
zeker niet in een teater voor 
kleinkunst. Miei Cools en 
Louis Verbeeck stonden op 
de affiche bij de opening. 
Het sukses bleef niet uit. 
Toen kwam Willem Ver
mandere, en zong er « Blan

che en zijn peird ». De be
langstelling groeide en de 
organisatie volgde : er werd 
een vzw opgericht. Om de 
drie maanden verscheen «de 
Geheugenspijker» een fraai 
drukwerk dat het program
ma van de schuur aankon
digt. 

In maand december van 
'71 werd tijdens een vrolijk 
optreden van de volksgroep 
de KaduUen de 20.000ste be
zoeker van de Noorderwijk
se schuur in 'de bloemen ge
zet. In feite viel deze perio
de samen met het driejarig 
bestaan van de Noorder
wijkse kleinkunst-tempel. 

Het programma wordt tel
kens aangekondigd als een 

programma van kleinkunst. 
De inrichters hebben echter 
voldoende realiteitszin om 
te beseffen dat er nu en dan 
wat afwisseling moet gebeu
ren. 

In hoofdzaak echter is het 
programma kleinkunst. Het 
repertorium is bijna uitslui
tend Nederlands. Naast de 
gevestigde waarden in de 
kleinkunst in Vlaanderen, 
treden ook de meest popu
laire Nederlanders in de 
Schuur op. 

In feite is de Schuur — 
zonder dat ze aanspraak 
maakt op die naam — een 
kultureel centrum, een cen
trum van Nederlandse kui
tuur. 

de schuur. 
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pierre dyserinck 

#/ als engels raaigras 
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Bij het ontwerpen van deze kandelaar, 6 kg zilver, diaman
ten en Lapis lazuli, heeft de Deen Arje Grieqst zich toch 

laten beïnvloeden door het begin van 1900. 

Van Pierre Dyserinck bespraken wij vroeger reeds zijn maat-
schappij-kritisch-utopisch boek «100 kistjes voor Galutopia» waar
in nogal een naïef idealist met de harde realiteit van het maat
schappelijk bestel en de niets-ontziende skrupulloosheid van de 
machthebbers gekonfronteerd wordt. In zijn bij DDB-Orion ver
schenen roman « Als Engels raaigas » is het hoofdpersonnage en 
ook het dekorum realistischer, hoewel de centrale figuur juist 
door zijn zin voor rechtvaardigheid in botsing komt met de maat
schappij en haar vertegenwoordigers. 

Anton, de hoofdpersoon, keert in 1960 uit Kongo terug. De on
verschilligheid der massa, later haar viiandigheid tegenover de 
« kolonialen » grieft hem niet alleen ; hij wordt er door in de ziel 
getroffen. Tegen een maatschappij die hem niet aanvaardt, rea
geert hij op een soms hopeloos-brutale wijze. Hij klampt zich 
echter aan enkele zekerheden, aan enkele mensen vast. Daar is 
vooreerst de zeer zelfstandige Vera die hem beter dan wie ook 
begrijpt omdat zij ook zijn vechtersnatuur bezit en nog minder 
dan haar broer kompromissen met het leven wil afsluiten. Het 
andere paneel van het drieluik, waarin Anton het middenstuk 
vormt is Tatjana, die Anton ontmoet tijdens een door hem ver
oorzaakte rel in een bar, en die zijn vrouw wordt. Wanneer Anton 
naar Kongo teruggezonden wordt door de maatschappij wier uit-
buitingspolitiek hij bestrijdt samen met een aandeelhouder, wordt 
hij door een Kongolees handlanger van die maatschappij in de 
handen der Simbas gespeeld. Hij zal echter door list en moed we
ten vrij te geraken. Tatjana, die reeds alle hoop opgegeven had, 
twijfelt een ogenblik aan hem, maar Vera overtuigt haar : Anton 
bleef zichzelf trouw. 

Dyserinck heeft een goedgebouwde, vlot vertelde roman geschre
ven over de psychologie van de koloniaal in een hem vreemdge-
worden maatschappij — én over een man die omwille van zijn 
trouw aan een als juist beschouwd standpunt, met deze maatschap
pij (en met haar ergerlijkste uitwassen) in botsing komt. De 
auteur heeft dit psychologisch portret met vele details geschilderd, 
met zovele details dat hij er zich soms in lijkt te verliezen, zodat 
de lijn minder strak wordt. 

Het tema van de terugkerende koloniaal en de hem vijandige 
maatschappij overweegt aanvankelijk. Dan komt, als een rustpunt 
maar niet zonder bewogenheid, de familie- en liefdesgeschiedenis 
en tenslotte komt het meer avontuurli jke deel, dat op zichzelf al 
onderwerp voor een detektieve-roman kan zijn. 

« Als Engels raaigras » heeft, bij alle detailkritiek die men er 
op brengen kan, in ieder geval de epische mogelijkheden van Dy
serinck bewezen. Met s trakkere hand geschreven ware het een 
groot boek geworden : nu is het in ieder geval nog een merkwaar
dig roman. 

geschiedenis der oudheid 
(m.v.l.) In zijn voorwoord 

tot de geschiedenis der Oud
heid schrijft prof Carlo 
Heyman dat op de vakman 
na nog weinigen weten wat 
een aantal primaire begrip
pen uit de Oudheid beteke
nen Namen zijn gebleven 
maar de inhoud is vergeten. 
Daarom een encyclopedie 
over de Oudheid die ons, 
wanneer het geheugen het 
aflaat, weer zegt wat de 
Odyssea was en wie Aeneas. 
Belangrijk, zo zegt de inlei
der is de plaats die inge^ 
ruimd werd voor de gewone 
man en zijn inbreng tot 
de volledige puzzel van het 
verleden. Een verleden dat 
wij dienen te beheersen om
dat het het heden uitwijst 
en verklaart. Wie zei daar 
weer dat het verleden zich 
dagelijks herhaalt, en wij 
het dus onder de knie moe
ten hebben. Misschien wel 
een boutade maar de prak
tijk wijst uit dat het verle
den ons vaak dicht bij de op
lossing van huidige proble
men brengt. 

Naast de onvermijdelijke 
grootheden uit de Oudheid 
werd ruim aandacht besteed 
aan het dagelijkse leven van 
de gewone man. Want niet 
ten onrechte wordt zijn bij
drage — we denken hier aan 
de ambachtelijke vaardig
heid van steenhouwers, 
schilders, landbouwers en 
zeelui, zelfs aan de dwang
arbeid van de slaven die het 
mogelijk maakte dat enor
me werken tot stand kwa
men — de hoeksteen van 
een grootse Oudheid ge
noemd. 

Zoals steeds is ook deze 
derde bijdrage van de siste-
matische Reinaert encyclo
pedie weer ruim voorzien 
van fotomateriaal. Verwij

zen we hier in het bizonder 
naar de prachtige opname 
van de Olympusberg waar 
de Grieken de woonplaats 
van hun goden situeerden. 
(Foto Rich Lessing). 

Onvermijdelijk moest hier 
ook een bedrage komen over 
Heinrich Schliemann die 
een belangrijke bijdrage le
verde tot de ontmanteling 
van de Griekse Oudheid. 
Over de hulpwetenschappen 
(ja, dit is een zeer volledig-
werk) van de geschiedenis 
komen wij bij het Oude 
Egypte waar hiërogliefen 
worden ontleed, dan gaat de 
auteur tot het behandelen 
over van de kleinere staten 
van het Midden - Oosten, 
daarna komt Mesopotamië. 
Het hoofdstuk der « bar
baarse volkeren » brengt 
ons even op de rand van 
de romantische prille mid
deleeuwen met runetekens 
die wij met een beetje fan
tasie zelf kunnen ontcijfe
ren. Ook hier knappe illu
straties van « barbaarse » 
siervoorwerpen. Frankiscne 
zwaarden, kronen, zegels, 
hel gekleurde krijgers op 
wandtapijten en een won
dermooie illustratie de schat 
van Childerik voorstellend. 
Rome i s ' n ander belangwek
kend element dat heelwat 
schoolherinneringen tot le
ven brengt, de keizers, de 
legioenen, het Romeinse Im
perium, het SPQR, fresco's 
in villa's, ingenieus bouw
werk waar de architekten 
van vandaag met bewonde
ring en ook afgunstig naar 
kijken. En Caesar... Dan ko
men Griekenland met Peri-
kles, Alexander de Grote, de 
Akropolis, Athene, de Par-
nassos, Zeus en Apollo... 

De Iraniërs en de Hettie-
ten waarover een vijftal 
jaar geleden in het Brussel-

Teruggevonden Romeinse voorwerpen, aardewerk, 
wapens, muntstukken. 

se Paleis voor Schone Kun
sten een niet onbelangrijke 
tentoonstelling werd gehou
den. Ook zij lieten ons een 
onbetwistbare schat aan 
siervoorwerpen en godsdien
stige elementen. 

De bijlage van elke Rei
naer t encyklopedie is een 
sterk sistematische ordening 
van de inhoud. Per hoofd
stuk een herhaling kort sa
mengevat. Een beknopte bi
bliografie over de geraad
pleegde werken en een tref
woordenregister besluiten 
dit merkwaardige deel. Al 
wie het beroepshalve van de 
Oudheid moet hebben kan 
van de degelijkheid van dit 
boek ruim gebruik maken. 

Voor de student kan het een 
mooi geschenk zijn dat hem 
zal helpen zowel bij de ge
schiedenislessen als bij ver
talingen uit het Latijn en of 
het Grieks. Voor de gewone 
lezer een herinnering aan 
aan schoolverleden, voor le
dereen een pracht van een 
inkijkboek... 

Geschiedenis der Oudheid, 
derde deel van de sistema
tische Encyclopedie van Rei
naert, Wetstraat 133, 1040, 
Brussel. Met een voorwoord 
van C. Heyman. Uit het 
Frans vertaald en bewerkt 
door H. Vandormael. 182 bh, 
gebonden 600 jr. Voor abon
nees 450 jr. 

Kpost 
0 Kunstschilder Guy Van Ise-
ghem junior stelt zijn werk 
tentoon in de « Kunstkeet », 
St. Guidostraat 47 te Ander' 
lecht tot 31 maart. Tema : dit 
land is van U. 

• Tijdens de paasvakantie 
pakt de Erasmusgalerij in de 
lokalen van de Erasmusschool, 
Bondgenotenlaan 121 te Lett-
ven uit met « Grajiek » in 
huis », loerken van 37 interna
tionaal bekende binnen- en 
buitenlandse grajici, o.w. Ap
pel, Bujjet, Chagall, Dali, Jes-
pers. Landuyt, Magritte, Mal-
-fait Masereel, Miro, Max, Slab-
binck, Tytgat e.a. Tot 11 april, 
dagelijks, paaszondag en paas
maandag uitgezonderd. 

• De hall van het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel 
werd heraangepast. De midden
ruimte werd opgevat als ont
moetingsplaats voor happe
nings, diskussie, voorstellingen, 
enz. met de trappen als zit
plaatsen. Verder is er een in-
jormatieburo, verkoopsstandis, 
een leesboek voor tijdschrijten, 
een radiostudio, een restaurant 
en bar en een tentoonstellings
ruimte. De hall is gratis open 
voor iedereen. Ze werd ge
opend met een literaire veer
tiendaagse in aanwezigheid van 
Marnix Gijsen en Suzanne Li-
lar, « Appels voor Eva » door 
het gezelschap Yvonne Lex, 
animatiejilms en jree jazz, een 
tentoonstelling van kunstboe
ken, gravures, skulpturen en 
sieraden. Ingang Ravenstein-
straat 23 te Brussel. 

• Tentoonstelling van Jan Van 
Holder van 24 maart tot 16 
april in de Latemse Galerij, 
Dorp, St. Martens-Latem. Juul 
Keppens van 1 tot 16 april in 
zijn atelier Konkelgoedstraat 
29 te Lebbeke. 
• « Septentrion » is een nieuw, 
geheel Franstal ig tijdschrift, 
gewijd aan de Nederlandse 
kui tuur en samenleving in Ne
derland en Vlaams-België. De 
eeste jaargang zal bestaan ui t 
drie afleveringen van elk 96 
bladzijden. Het eerste num
mer zal in april 1972 verschij
nen. In dat eerste nummer ko
men ondermeer de volgende 
bijdragen : 
« Sur Ie Pays d'Origine de E. 
du Perron » door André MaU 
raux. 
« Une amitié d'intellectuels : 
Du Perron et Malraux » door 
Eugene van Itterbeek. 
« L'église catholique au Pays-
Bas » door proj. E. Schille-
beeckx. 
« Flamands et Hollandais : les 
complexes réciproques » door 
proj. H. Brugmans. 
« Les sources néerlandaises de 
l'inspiration de Van Gogh » 
door Sadi de Gorter. 
« Le peintre Flamand Octave 
Landuyt » door J. Brouwers. 
« Le ballet au Pays-Bas : Ne
derlands Dans Theater » door 
Anton Kamphojj. 
« Le romancier Jacques Hame-
linck en France » door M. 
Buysse ; 
« Trois poèmes de Hugo Claus » 
kommentaar door E. Standaert, 
vertaling door M. Buysse ; 
« L'enseignement du néerlan-
dais d LïÜe » door prof. Walter 
Thys ; 
«« Que signifie le Benelux » 
door A.G. Samoy ; 
« Bibliographie : livres néer-
landais en traduction frangai-
se ». 

Verder is er een rubriek 
« Notices » met korte, informa
tieve bijdragen. 

De redaktie van « Septen
trion » is dezelfde als die van 
het tijdschrift « Ons Erfdeel ». 
Kernredaktie : Jozef Leleu, 
hoofdredakteur (Vlaanderen) ; 
Frits Nlessen (Nederland). 
Redaktie : Jan Deloof, Gaston 
Durnez, Jacques Fermaut, Jo
sef Kempen, Erik Vandewal-
le, John Willemsen, dr. A.W. 
Willemsen. 

Het redaktieadres is in Ne
derland : Kerkstraat 1, Raams-
donk ; in België : Murisson-
straat 142, Rekkem. 

De redatie van « Septen
trion » zal zich laten bijstaan 
door een Comité de Conseil, 
waarin een aantal prominente 
Franstaligen uit Frankrijk en 
België zitting hebben genomen. 

« Septentrion » wordt uitge
geven door de « Stichting Óns 
Erfdeeel, vzw y>, die ook het 
tijdschrijt « Ons Erfdeel » uit
geeft. 
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voor ons de palmen 

Vroeger gingen wij in Italië 
leren schilderen. Nu gaan wij 
de Italianen leren velorijden. 
Het zijn in Italië al Belgische 
overwinningen wat de klok 
slaat. Na Milaan - Turijn, na 
de overwinningen van Frans 
Verbeeck, won onze Roger de 
Vlaeminck de rittenkoers Tir-
reno - Adriatico, vóór Petter-
son, Verbeeck, Fuchis en van 
Clooster. De eerste Italiaan, 
bompa Gimondi, eindigde zes
de. En zaterdag « won » 
Merckx Milaan - San Remo na
tuurlijk. Nu is het wel zo dat 
verschillende van die renners, 
die in het zonnige Italië het 
schoon weer komen maken, 
werken voor een Italiaanse fir
ma, en dat dit wel enige in
vloed kan hebben. Op de « mo
rale » bij voorbeeld, of door de 
simpatie van de supporters. 
Voor ons maakt het geen ver
schil. Voor wat de sport be
treft, voelen wij nog niks Euro
pees. Een Belg is een Belg en 
dat zijn de beste. Zoniet de 
enige goede. Laat de Italianen 
maar kommereen. Voor ons 
zijn de palmen. 

normaal ? 

De wielerwedstrijd Parijs -
Nice werd gewonnen door Ray
mond Poulidor, Poupou pour 
les dames. Hij diende daarvoor 
onze Merckx te verslaan in de 
tijdrit, en hoe ongelooflijk ook, 
hij speelde het klaar. Het heet 
nu dat Merckx nog wat zeer 
had in zijn rug, en daardoor 
niet de volle maat van zijn 
kunnen kon geven. Kan zijn. 
Het is ook mogelijk dat Merckx 
Parijs - Nice verloor zoals hij 
andere koersen won, het is te 
zeggen volgens plan. 

Ons komt het nogal eigen
aardig voor dat Poulidor in de 
tijdrit zoveel u i t l i e p op 
Merckx. Normaal kan Poulidor 
een niet-gekwetste Merckx na
tuurlijk niet verslaan, dat staat 
te lezen in alle gazetten. Maar 
hoe eksplikeert men dat al
léén de stokoude Poulidor de 
wèl gekwetste Merckx kon 
kloppen ? 

Wij vinden het nogal treurig 
dat al de andere hoogbegaafde 
jongelingen, gezond naar ziel 
en lichaam, zich nog lieten af
drogen door een ouderling en 
door een gebrekkige. Vanzelf
sprekend, als men ons schoon 
vraagt het te doen, willen wij 
wel aanvaarden dat dit nor
maal is. 

sfeerscheppend 

Wij hadden vandaag het on
uitsprekelijke genoegen getui
ge te zijn van een gevecht tus
sen twee jeugdbenden. Dit naar 
aanleiding van een voetbal-
matchke onder vrienden — 
geen der vechters behoorde tot 
die vrienden, ver van —, ver
der omwille van een meisje 
van vijftien jaar — evenmin 
behorend tot de voetballende 
vrienden of tot de vechtende 
jongeren — en uiteindelijk dus 
blijkbaar omwille van het 
vechten alleen. Het ging er af
schuwelijk brutaal aan toe. Er 
werd gestampt en geslagen 
« om te hebben », en er waren 
tientallen volwassenen nodig 
om het kluwen uit elkaar te 
halen. Na het bezoek van de 
rijkswacht zal men elders trou
wens wel herbegonnen zijn. 
Waarom dit berichtje op deze 
sportbladzijde ? Zat de sport 
er voor iets tussen ? Neen. 
Maar wel hebben wij dikwijls 
de indruk dat de sport van 
vandaag, die konsumptie be
oogt, en geen beoefening, één 
van de vele elementen is die 
bijdragen tot een sfeer waarin 
schouwspelen als geciteerde 
« battle » schering en inslag 
zijn. 

eeg 
Met de toetreding van het 

Verenigd Koninkrijk tot de 
EEG, en met de invoering van 
de vrije arbeidsmarkt, rijst 
een torenhoog probleem. Als 
de twee kwesties een feit zul
len zijn, zullen de klubs op het 
kontinent, op voorwaarde dat 
zij genoeg centen bezitten, zich 
om het even welke Britse won-
dervoetballer kunnen aanschaf
fen. Dan zal, anders gezegd, 
ook op voetbalgebied een ein
de komen aan de « splendid 
isolation ». Naar het schijnt 
zouden de Britten, en dat ligt 
wel wat in hun traditie, ge
neigd zijn zich daartegen te 
verzetten, en een van de mid
deltjes daartoe zou zijn de 
transfertbedragen zo hoog op 
te voeren dat de meeste klubs 
op het kontinent « geen goes
ting » meer hebben voor Brit
se spelers uit de topklasse, of 
dat diezelfde topspelers er 
geen voordeel zouden bij heb
ben de plas over te steken. Het 
ziet er dus naar uit dat de 
é c h t e Anderlechtsupporters 
nog even geduld zullen moeten 
hebben om eerbiedig de ge
parkeerde « sportkoesj » van 
Best te strelen. 

ontzettende tragedie 
Half maart reed dte 18-jarige 

wielrenner Yvan Broeckert in 
op een wagen. Hij overleed 
praktisch ter plaatse. 

Dat was zo ongeveer het be
richtje dat men in de sportin-
formatie kon vinden. Een be
richtje waaraan de meeste, ge
jachte sportliefhebbers achte
loos voorbij gingen. Zolang er 
gekoerst wordt, zulhn er im
mers ongevallen zijn, wat men 
ook doet. 

Achteraf werden — maar 
dan dikwijls niet op de sport-
bladzijden — meer details ge
geven. Wij raapten uit ver
schillende kranten volgende 
gegevens samen, waarvan wij 
veronderstellen dat zij min of 
meer mtet de werkelijkheid 
overeenstemmen. Lezers die 
getuige waren van het triesti
ge gebeuren, en die onjuisthe
den bemerkten in wat wij in 
de kranten vonden, zouden wij 
zeer dankbaar zij.i als zij ons 
de ware toedracht van de zaak 
zouden willen vertellen. 

Ziehier dus wat dfe kranten 
zoal meldden : 

De wielerwedstrijd in kwes
tie werd te Ichtegem gereden 
op een gesloten omloop. Op 
een bepaald ogenblik kwam 
een renner ten val, en omdat 
hij gekwetst was, wilde de h. 
V. hem met ^jn wagen naar 
het hospitaal brengen. Met of 

zond'er toelating van organiza-
toren en/of ordediensten — wij 
hebben ' het nergens kunnen 
vernemen, maar het is een ui
terst belangrijke vraag — reed 
de h. H.V. op de omloop. En in 
plaats van deze te volgen in 
dezelfde richting als de ren
ners, reed hij in tegenoverge
stelde richting, flfet is met deze 
wagen dat Yvan Broeckaert in 
botsing kwam, met het gevolg 
dat men kent. Deze botsing is 
niet zo verwonderlijk, vermits 
de renners wisten dat zij op 
een gesloten omloop reden, en 
dus normaal geen tegenliggers 
moesten vrezen. Tot overmaat 
van ramp had de h. H.V., vol
gens de kranten, al wat gedron-
hen, zoals dat ter gelegenheid 
van een wielerkoers iedereen 
wel eens kan overkomen. 

Door het ongeval, en gezien 
de omstandigheden ervan, wa
ren sommige toeschouwers, en 
dan zeker sommige supporters 
77an de verongelukte renner, 
zodanig verontwaardigd dat 
het tot een h'eftig gevecht 
kwam met de inrichters. De 
rijkswachters — wij lazen, 
maar kunnen moeilijk geloven, 
dat die helemaal van Gent 
moesten komen, meer dan vijf
tig kilometer ver — zouden en-
kale mannen hebben aange
houden. 

Tenslotte lazen wij nog — 
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Het mooie weer maakt luchtige 
buitenspelen mogelijk. Samen 
met deze knaap moeten we 
weer opnieuw de shorts aan
trekken en de super-sportman
nen laten waar zij horen. En 
nu eens zelf aan sport gaan 

doen. 

koerazie 

Toen Roger de Vlaeminck na 
de Koers Tirreno - Adriatico 
zijn knie toonde aan professor 
Bertolini, omdat hij — de knie 
dan — hem last bezorgt, sloeg 
de brave professor zijn armen 
in de lucht, bleek uit en hij 
kreet ontsteld : « Hoe kunt gij 
met zo'n knie fietsen ? ». Al
dus ongeveer de kommentaar 
van een serieuzeling van een 
sportjoernalist. Wij vernemen 
verder dat de knie moet geope
reerd worden. Later eens. Het 
wielrennen moet toch wel vre
selijk hard zijn, dat de ene met 
een nagenoeg uit elkaar val
lende knie, en de andere met 
een dito rug, nog zo'n machts-
eksjploten kunnen realizeren. 
Wij zouden er bijna ons res-
pekt voor Doorke, de hovenier, 
bij verliezen, die nu al veertig 
jaar piept van zeer in zijn rug, 
en die van zeer in zijn rug heel 
krom is gaan lopen, maar die 
zijn hofkens nog altijd piek
fijn kan « arrangeren ». 

Wij peinsden dat het van
wege Doorke heel die tijd veel 
moed moet gevergd hebben. 
Maar als ge dan ziet wat een 
« koerazie » de idolen opbren
gen... 

hopend dat dit maar wat sen
satie zal blijken te zijn — dat 
een toeschouwer zodanig on
der de indruk kwam tmn het 
afschuwelijke spektakel, dat 
hij zich verhing. 

Dat is, in het kort, wat wij 
leer dan uit de krantenversla-
gen. Wij hopen dat het alle
maal wat opgeschroefd is. 

Mocht dat nu niet het geval 
zijn, en moest het allemaal zo 
vreselijk zijn geweest als uit 
de verslagen blijkt, dan nog 
zouden wij er niet aan denk'en 
wie dan ook van wat te be
schuldigen. Wij voelen enkel 
diep en oprecht medelijden 
met de velen voor wie een na
middag van ontspanning een 
waar drama is geworden en 
nog loorden zal. 

Voor de inrichters die na
tuurlijk van dit alles niets 
kond'en voorzien, die zeker hun 
best hebben gedaan opdat alles 
goed zou verlopen — wij den
ken aan de gesloten omloop — 
en die de h. H.V. misschien niet 
de toelating gaven met zijn wa
gen op de omloop te rijden, of 
zo zij dat wel deden, het deden 
met de goede bedoeling de ge
kwetste renner zo rap mog'elijk 
te laten verzorgen. 

Wij voelen mee met de h. 
H.V. die een daad van mens
lievendheid wilde stellen, 
waarvoor hij alle lof verdient, 

hip hip de oudjes 

Gaston Roelants won verleden zaterdag de landencross. Hij 
heeft nu al zoveel schitterende overwinningen behaald, dat deze 
éne meer nauwelijks nog zou opvallen, ware het niet dat Roelants 
al 36 is, wat voor een atleet — aan de top altans — zéér oud is. 
Enkele dagen voordien won de even oude Raymond Poulidor 
Parijs - Nice. Men zou dus wel kunnen gewagen van de triomfen 
van de « d'erde leeftijd ». Deze overwinningen van oudere sport
beoefenaars zijn toch wel opvallend, en men is geneigd zich af te 
vragen hoe ze te verklaren zijn. Superioriteit van de ouderen ? 
Inferioriteit van de jongeren ? Eerlijk gezegd, wij zijn geneigd 
het tweede te geloven. De oorzaak daarvan zou men o.i. wel kun
nen zcfeken in het feit dat de jongeren er minder in geloven, en 
in de schijnbaar kontradiktorische vaststelling dat het met de 
kommercializatie van de sport nog moeilijker is de top te berei
ken dan in de periode waarin Gaston en « Poupou » de weg naar 
de top begonnen de beglimmen. 

kinds 

Verschillende lezers zijn er waarschijnlijk al lang van over
tuigd, maar het begint nu pas tot ons door te dringen : wij worden 
— beter : wij zijn — kompleet kinds. Wij zeiden het al meer. 
's Zondags kijken en luisteren wij via radio en TV naar zowat 
alles wat er over de sport verteld wordt, en tegen dat het midder
nacht gaat worden, en wij aan het typen van deze regeltjes be
ginnen, zijn wij dat wild geraas zo beu als koude pap. De pot
sierlijke ernst waarmee de heren van piket het b*elang van een 
aangevochten doelpunt onderstrepen, de bovenmenselijke kwali
teiten van de winnende koereur aantonen, en de onsterfelijke 
waarde van het geboden spektakel bevattelijk maken voor onz'e 
onderontwikkelde hersens, het hangt ons de keel uit. Wij hebben 
er nu dit op gevonden : de klank van onze lichtbak schakelen wij 
uit (daarmee verliezen wij niets) en het beeld stellen wij zo af, 
dat de heren nu eens 'een heel brede platte kop krijgen, dan weer 
een heel lange uitgerekte nek. Die onnozelheid prikkelt ons kin
derlijk gevoel voor humor, en maakt de bloedige ernst van de 
TV-sportuitzendingen zowaar draaglijk. 

goed, maar te laat 

Het Belgisch olimpisch komitee gaat voortaan strijden op twee 
fronten, zo meldt ons Jaak Lecoq. Op het front van de kompeti-
tiesport nam>elijk, en op het front van de ontspanningssport. 
Generaal van dit tweede front wordt Louis Dechenne, ontwerper 
van de potsierlijke BOK-plannen om de damessport in ons land 
te stimuleren. Louis heeft de zaken grondig aangepakt, en hij 
begon met het oprichten van een dozijn kommissies, ieder onder 
de leiding van een groot specialist. In het BOK zitten 'er geen 
andere, trouwens. Al die kommissies vertonen, volgens Jaak Le-
00, dit kenmerk dat zij de nadruk leggen op de sportbeoefening 
in het kader van het gezin, en dit is, naar het schijnt, een goed 
begin. Mogen wij Jaak en Louis erop wijzen dat zij alweer « eeu
wen 'en eeuwen te laat zijn geboren », vermits bij voorbeeld 
Sporta, die « zwarte knokbende » (volgens de Jaak destijds) al 
jaren bezig is met de sport in gezinsverband, en dit op dergelijk 
verantwoorde en moderne wijze, dat de straffen van BOK en 
konsoorten alleen kunnen dromen het ooit te kunnen nabootsen. 

Zelfmoordpiloot Jackie Ickx wil de 24-uren van Le Mans winnen. 
Hij oefende reeds op de nieuwe renbaan van La Sarthe in zijn 

Ferrari-kist. Voor ons niet gelaten, liever hij dan wij... 

en die door een samenloop van 
tragische omstandigheden in 
een onnoemelijke mizerie is 
ter'echt gekomen. Lezen wij 
niet dat hij aangehouden werd, 
beschuldigd van onvrijwillige 
doodslag, inbreuk op de ver
keersreglementen èn dronken
schap achter het stuur ? Moet 
er een tekeningetje bij om te 
begrijpen wat dat betekent ? 

En dan de jonge Yvan Broe
ckaert. Achttien jaar en dood 
« Slachtoffer » van wat een ge
zonde, volkse ontspanning heet 
te zijn. En zijn familie. 

En de mannen, de suppor
ters, die in hun begrijpelijke, 
e er lijk e verontwaardiging 
dwaasheden uithaalden, en 
daarvoor wellicht terecht zul
len staan. 

Tenslotte, als het toch waar 
moest zijn, de ongelukkige die 
de hand aan zichzelf sloeg, en 
degenen die hij achterlaat. 

Vrienden, als wij dat even 
overdenken, dan vinden wij 
dat zo ellendig, zo afschuwe
lijk, zo oneindig triestig, dat 
wij er liefst van al zouden over 
zwijgen. Ook al, bij voorbeeld, 
om niet de indruk te wekken 
de wielersport in diskrediet te 
willen brengen. Mensen zoals 
wij, die altijd maar blijven 
zeuren over de misbruiken in 
de wieü^ersport — zonder rezul-
taat overigens — fcrijgten. al zo 

dikwijls op de neus, maar dan 
helemaal ten onrechte, dat zij 
een hekel hebben aan de wie
lersport als dusdanig. Dit dati 
vaak door heren die het pre
cies meer om de misbruiken 
dan om de wielersport zelf te 
doen is. 

Maar zegt u zelf, welk zinnig 
mens kan nu nog van oorded, 
zijn dat het op die manier nog 
Verder kan ? Destijds hebben 
« degenen - die - het - goed -
rneenden - met - de - wieier-
sport » heftig geprotesteerd te
gen de strengheid van de re
glementering op de wielerwed
strijden. Moet men ni'et gaan 
toegeven dat die strengheid 
nog moet verdubbeld worden ? 
Wordt het geen tijd dat de ho
gere instanties, welke dan ook, 
gaan ingrijpen daar waar de 
middelen, de mogelijkheden, 
het inzicht of de bereidheid 
van de « komitees » die de vele 
koersen in felkaar boksen, te 
kort schieten ? Moet men niet 
gaan eisen dat alle veiligheids
voorschriften tot in het kleine 
ste detail worden nageleefd, en 
onver biddelijk opgetreden 
wordt waar dat niet gebeurt ? 
Al was het maar om de kleine 
luiden — die nu ook te Ichte
gem « de peer » zullen zijn — 
Pe beschermen. Desnoods tegen 
zichzelf. Zegt u zelf wordt 
het geen tijd 7 
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10 
11 
12 
13 
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19 
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hor izontaal 

\\ Beknopte handleiding - Spuwbakje. 
— 2) Soort papegaai - Reeds - Omge
keerde vader - Onder andere - Geti j . — 
3) Houten wandbekledrng - Mannel i jk 
ichaap - Dorst (SpQons». — 4) Dubbele 
medeklinker - Gemeente in de provincie 
Antwerpen - ' t Kan verkeren zei h i j . — 
5) Gedachte - Frans persoonliik voor
naamwoord - Anagram van LOS - Wiel . 
— 6) Oostvlaomse gemeente - Ierland -
Tegenspeler van « vrouw » — 7) Dat 
zouden wi| de tronkotone Brusselaars 
eens moeten leren - I tal iaans dichter 
— 8) Z intu ig - Koninkli |ke l igo - Voeg
woord - Ontvangen van een overledene 
— 9) Inv/oner van Merchtem - Oost-
Vlaamse gemeente — 10) Hootdstad 
van Brazilië - Mast - Stede - Hi). — 
11 y Kegelvormig - Eetbare paddestoel 
— 12) Bepaalde toon - Hoort bij 
« haag » Te vervuilen took — 13* 
Twaalf gros - Verkozene (Frans) 
Grootvader. — 14) Zo stoot het er -
Vermits - Oosterse t i te l - Hi j . — 15) 
Kip - Anagram van ARE - Voorzetsel -
Machine om een weg plat te maken. — 
16) Trekd'er - Ten name - Eisenhower -
Patrones van Lombeek — 17) Gele 
gardsoort - Muzieknoot - Kunsl — 18) 
Nikkel Weergalm - Vezelachtige stof. 
— 19) Lengtemaat - Zeei k le in, p ie t lu t 
t i g - DuitSc boer - Muzieknoot, — 20) 
Stoeien Wetgevend-

vertikaai : 

1) Verbl i i fp laots van Chopin op de Ba
learen - Toeschouwer — 2) Soort pa
pegaai - Lid van vinger of teen - U i t 
roep van pi jn - Muzieknoot . — 3) Fa
mil ienaam van « Gwijde » - Alhoewel. 
— 5) Befaamd hootdredakteur - Gezel 
van Isolde - I tem — 4) Neon - Iglo-
bewoner. — 6) Keuigroep - Haarlok -
Tendens. — 7) Ontkennen - Campagne. 
— 8) Fries water - Idem - Zweedse 
meisjesnaam - Kip. — 9t ' Venter -
Rond pronktafe l t je — 10) Waterdier -
Voegwoord - Most - Boksterm. — 11) 
Troefkaart - Voorzetsel - Organi lerende 
giocp — 12) Ontvreemden - Anagram 
van HAP - Dubbele kl inker - Belgisch 
gerechtshof. — 13) Koninkr i jk in Spante 
(middeleeuwen) - Voge' — 14) Parijse 
universiteit - Kaor^ - Zinsnede. — 15) 
Kleur - Wilde voort - Schel. — 16) 
Drank - Vader - H i | - En andere -
Tijdperk. — 17) Lidwoord - Goed 
groeiend - Inwoner van Wit -Ruslond. — 
18) Waarnemers - Rt jks- insl i tuut — 
19) Tijdperk - Trekdier - Elektrisch ge
laden deeltie - Egyptische godheid. — 
20) Sierheester - Betrekketi ik 

wij zoeken voor « WIJ » 

In de provincies Brabant. Limburg. Oost- en West Vlaanderen • 
een aktief mannetje of vrouwtje dat in zijn (haar) provincie wil 
werken als vertegenwoordiger van de publiciteitsdienst van ons 
weekblad. 

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

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

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

Wie bezorgt de adressen van de 
VU-lokalen van het arr. Brus-
sel-Halle-Vilvoorde ? Poston-
kosten worden vergoed. C.J. 
Van der Kleyn, Veiligheidstr. 
43, 1040 - Brussel — R 42 

Plaats beschikbaar als gids 
(Toerisme in België) vanaf 1 
april. Nederlands - Frans - En
gels - Spaans. Toekomstmoge
lijkheden voor bekwaam ele
ment. Zich wenden soc, dienst 
De Berlangeer, De Smet de 
Nayerlaan, 158, Jet te . 
Tel. : 28.34.80. - R 54 

WIJ ZOEKEN in een door 
ons te verstrekken kantoor
ruimte (van 100 tot 200 m2) 
met naastliggende parkeergele
genheid in centrum belangrij
ke kerngemeente: flink Vlaams-
voelend element, vakkundig 
opgeleid, bekwaam om zelf
standig Vlaams boekhou(3kun-
dig en fiskaal Centrum uit te 
bouwen. 
Kan aanleunen bij bestaande 
infrastruktuur van sociaal 
dienstbetoon. 
Schrijven onder dubbel gefran
keerde omslag onder.kenletters 
VLABO 1001. - R 55 

KOECTOGEM 
KOELKAMERS 
OiËFVRlEZERS 

Meisje, 20 j . , zoekt dringend 
werk als bediende (dactylo-ste-
no) liefts in omgeving van St.-
Niklaas. A2 diploma en uitste
kende ervaring. Antwoorden 
naar Nelly Maes, volksvert., 
Pr. Jos. Charlottelaan 115, St.-
Niklaas. R 53 

Drie vertegenwoordigers in de 
voedingsector. Voorwaarden : 
hoofdzakelijk eerlijkheid en 
goed voorkomen, de firma zorgt 
voor de opleiding. 
Een verkoopsdirekteur, lic in 
handelswetenschap. 
Zich aanbieden bij of telefone
ren naar dhr. Van den Broeck 
J., Dennestra. 2. 9160 Hamme, 

"tel. 052-48.107. Het CDNV, Ge
westelijk centrum voor dienst
betoon en naschoolse vorming, 
vzw. Stuifstr, 15, 9331 Appels, 
tel. 052-247.76. 

— R 57 

Bedi-ijfsleider, universitair ni
veau, 50 jaar, zoekt om per
soonlijke redenen nieuwe werk
kring in Antwerpen, Leuven 
Brussel, St.-Niklaas of Meche-
len. Uitgebreide administratie
ve en commerciële ervaring — 
organisatietalent — perfect 4-
talig in woord en geschrift — 
export en import — zeer be-
rei.sd. Kontakt via senator M. 
Van Haegendoren, Guido Ge
zel! elaan 63 — 3030 Heverlee 
(tel. : 016/245.45). — R 56 

Rl EM i^im 
OiEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELINQ 
WiNKËtlNRIOHTINGEN 

o,a. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDJN65NIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA DeWintërstraat 24 
Borgerhout/Antvyerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

D I R K M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
rel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - v/astafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN ; allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
3ong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

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

sen . borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

r-^. 
^S^ 1 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Lef op het huisnummer !) 
Telefoon 03 36.86.62 

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

m Kies M A U R E T U S 

de Verzekeringsmaatschappij 
van eigen bodem 

ONGEVALLEN - AUTO - LEVEN - BRAND 
N.V. MAURETUS — Tolstraat, 71-73 — 2000 ANTWERPEN 

Tel. (03) 38.59.53 (5 I.) 

AUTOBANDEN 

A 
R 
P 

A 
Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 
wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De ideale oplossing bij : 
WEST-LITTORAL 

Leopold II laan 212 - Tel. 053/526.29 
8458 OOSTDUINKERKE 

— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 
Verhuring - Verkoop van villa» 
Appartementen - Bouwgronden 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 
F. LAMBRECHTS 

ABD. Braeckmansstraat 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita NEUKERMANS - BLOM 

- Balleistraat 9 - Teralfene 
fijn gebak - suikerwaren - ijstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 1 0 % 

Vlaamse, gothische stijlschouw 7 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk 1 

a n dus 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

BEZOEK 
Gasthof « DE VEERMAN » 

Kaai 26 - St.-Amands a/d Schelde 
Tel. (052)332.75 

MOSSELEN - PALING 
Uitbater : JAN BRUGMANS 

T.V. prijzen vanaf 7.500 F 
Antenne Holland 1 + 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 VU-leden 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstraat 24 - 8000 Brugg* 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

A. DE BACKER - DEGEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ — PAPIERHANDEL 

GESCHENKEN 

Industriële warmeluchtgeneratoren 
rechtstreeks levering, alsook leve

ring door bemiddeling van uw 
installateur. 

Residentiële warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V, LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 MALDEGEM 
Tel. (050)715.29 

BEZOEK 
GASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
LAUWEREYS - DE BRUYN 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag : woensdag 

Bellestraaf 49 - HEKELGEM 
Tel. 053'687.40 

10 jaar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
Vijfwegenstraaf 13 - Izegem 

Tel. (051)316.23 
honderden referenties 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24, . 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang
en decoratiewerken. 

Plaatsen van vloerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

MILADY COUTURE 
-Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN - GORDELS -
GALONS - NAAiBENODIGDHEDEN 
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DE IDEALE COMBINATIE.. . 

UW WIJ - NUMMER EN DE FABRIEKSPRIJZEN VAN 

Succes Kleding MEYERS 
2 0 % KORTING 

direct uitbetaald... 

B O N VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT 
OP EEN GRATIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. 
MEYERS SUCCES CLUB, EN DIE RECHT GEEFT 
VOOR ALLE AANKOPEN AAN FABRIEKSPRIJ
ZEN. 
Naam : 

Straat : 

Plaats : 

Duidelijk invullen en afgeven aan uw verkoper ! 

INDERDAAD, beste WIJ-lezer, U geeft bijgaande BON af aan ome kassa of aan 
Uw verkoper en U krijgt onmiddelüjk en volledig gratis onze S. grootaankoperskaart 
in de plaats, en dan. . . dan begint de pret ! ! ! 
U hebt recht op 2 0 % korting op alle officieel getekende prijzen boven de 1.000 fr. 
en 1 0 % korting op alle prijzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen uitgezon
derd. 

En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan 1.000 m^ 
winkelruimte met geweldige afdelingen Damesmantels — tailleurs en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een volledige verdie
ping speciaal voor uw kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekostuums, 
en de meisjesmantels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broe
ken, en dan nog een gezellige koffie-bier Bar en een kunstsalon. Echt de uitstap naar 
Niel overwaard. Vergeet echter onderstaande Bon niet in te vullen en af te geven, 
want dan betaalt U 2 0 % meer, en dan is de pret er af, NIET IEDEREEN KOOPT BIJ 
ONS A A N DE FABRIEKSPRIJZEN DIE WIJ VOOR U MAKEN. Denk er aan . 

AARTSELAAR 
RESTAURANT 

.LINDENBOS 
BOOM« 

BAAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ ^ 

SPOORV'EG 

si NIKLAAS 
*TEMSE 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANCLESTRAAT 4-10 - NIEL 

T d . (03]f78.n.44 en (03)7«.35.39 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 u. - Zaterdags tot 18 u. 

Zon- en feestdagen steeds gesloten. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 
IN 'T SPINNEWIEL 

E. Dubois-Van Hemeiryck 
Grote keus van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEL. 09/77.39.79 

ELEKTRO MACHIELS 
SMISSTRAAT, 1 — 1981 VOSSEM 

Tel. 02/57.37.79 
Verdeler van ACEC 

Ook grote keus In fonoplaten 

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

Jan van Rljswijcklaan 296 
Antwerpen - Tel. 03/27.38.20 

Doorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische fokfureer- en 

boekhoudmachines 
HERMES (algemeen agent) 

E»n MERCURE 
Kon. Albertplein 11-12 (station) 

9160 Hamme Tel. 052/48100 

Bezoek Drankhuis 
« OP-SINjOORKE » 

NIeuwwerk 1 - Mechelen 
achter postkantoor 

en St-Rombautskerk 
y Uitbater FRANS GIELIS 

Tel. 015/111.06 

Blijft gij doof 
Vlaming ? 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel - voor allen 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
Johan VAN HERREWECHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE TEL. 09/79.31.70 

Rozelaars, sier- en bosbomen, 
koniferen, fruitbomen, slerstruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplantingsplan gratis, 

op aanvraag 

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

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

9140 Zele — Tel. (052)45410 
— OOK KOUD BUFFET i —• 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 T. 016/347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel 051'612.84 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verbrui
ker voor : diepvries, wek. ontvangst 

RUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

Heerlijke panorama's met betove
rende wandelingen door bossen, 
over heuvels en door dalen, langs 
oude kastelen en heldere bergri
viertjes. Twee speeltuinen met 
zwembad - visgelegenheld. Prachtig 
gelegen campings en bivakgelegen. 
held, rustige pensions en zomer

huisjes heten u welkom. 
Inliclitingen : 

V.V.V. DE VOERSTREEK 
Kerkstraat 53 - Moelingen 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming het 

HEELNEDERLANDSE PRAATKAFEE 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 . rechtover kerk 

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

Uitbater Walter DOCKX 
Tel. 59.75.86 

Voor een PRETTIG VERLOF 
In Blankenberge-aan-Zea I 

— Vlamingen huur bij Vlamingen — 
i< Villa Christina » heeft 4 appart. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand - Inl en prosp. 
te bekomen bij : 

H. V A N RIJSSEL 
K. Boudewijnlaan 25, Blankenberge 

Tel. (050)41201 

Geen geld meer voor 
Brussels grootkapitaal 

th. best. 
spoorw. 
terugb. 

1 kg. nettoprljs 164 fr. 
of 2 kg. — 1 0 % 295 fr. 
of 5 kg. — 2 0 % 656 fr. 
Ook beterkope Verkopers welkom 

TOPKOFFIE HAWAII 
Gr.-Bijgaarden - Tel. 02 52.60.55 

CORTHALS 
Kattestraat 20 • Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis uit 

DENDERSTREEK 

Verlichtingsqroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. bulten de Kathelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verlichtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris • J. WEYNE 
Leuvenselaan 43 • 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

lakborslei 139 2100 Deurno 
TEL. 24.23.72 

HOBBYMARKT 

H. SCHORPION 
Huishoudartikelen, Gereedschap
pen, Tuingerlef, Laders, Alle soorten 
draad, Alles voor de knutselaar 

TURNHOUTSEBAAN 342 
2230 SCHILDE - Tel. 03/83.12.23 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - Bree 

Tel. 011/65.188 en 66.477 
MIELE • AEG • LINDE 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Flsbeln mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesichotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016 287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T J3'31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel 02 18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053'228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw 1 Tel. 056'715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03'53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 r'- - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09'26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
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bewegingstilljzer 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : APRIL 1973 
ANTWERPEN : 
Maandag 27 maart : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 10 april : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 17 april : volksvert. A. De Beul en R. Mathe>-ssens. 
Maandag 24 april : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Steeds in lokaal : VLT-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
388465, van 16 tot 20 u. 
KAPELLEN; 
Donderdag 6 april ; volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wilgenstraat 4, tel. 
64.55.93, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
WIJNEGEM : 
Maandag 17 april : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : «Vleminckhof». Marktplein 8, tel. .53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woendagen 12 en 26april : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar ». Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 20 april : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

antwerpen 
ANTWERPEN (ARR.) 
KNS 

Onze traditioneel geworden 
jaarlijkse KNS-voorstelling be
leven wij op vrijdag 28 april. 
De opvoering van « Een vijand 
van het volk » van H. Ibsen (be
werkt door A. Miller) brengt 
ons een actueel onderwerp 
waarui t een drama van de ge
meenschapszin groeit. Bespreek 
nu reeds uw plaatsen via het 
VU-sekretariaat van Antwer-
pen-Stad : Wetstr. 12, Antwer
pen (tel. 36.84.65) of bij V. Pee-
ters. Apollostr. 47, Berchem 
(tel. 21.46.24) rechtstreeks of 
door storting-overschrijving op 
PC nr. 47.91 Kredietbank. Git-
schotellei 211, Borgerhout, voor 
rekening nr 402-60419.31-89 van 
V. Peeters, Apollostr. 47, Ber
chem met vermelding KNS en 
aantal kaarten alsook de bepa-
Itng van de kategorie. 

VOLKSUNIE-JONGEREN 
KOLPORTEREN TE ESSEN 

In het kader van hun mede
werking aan de arr. propagan
da, hebben de VU-jongeren van 
het arr. Antwerpen op zich ge
nomen, naast hun andere akti-
viteiten, tweemaandelijks een 
kolportage te houden in een ge
meente van het arr. Antwerpen 
waar nog geen Volksunie-afde
ling bestaat. Zo werd in janua
ri een kolportage gehouden te 
Hemiksem. Op zondag 12 maart 
jl. werden de inwoners van E.s-
sen dan ook verrast, niet alleen 
door de bijtende kou ie, maar 
ook door de Volksunie-jonge
ren die hen het weekblad «Wij» 
aanboden. Ondanks een techni
sche storing waardoor de radio-
wagen niet kon gebruikt wor
den, slaagden de Volksunie-jon
geren er in op ongeveer 2 uur 
tijd een honderdtal nummers 
aan de man te brengen. Deze 
ontplooide en doeltreffende 
propaganda-inzet van onze VU-
jongeren brengt een orhmekeer 
in de voor de VU nog braaklig
gende gemeenten. In samen
werking met het arr. sekretari-
aat en de kantonale gevolmach
tigden worden de resultaten en 
gegevens globaal uitgewerkt. 
Deze doorzettende samenwer
king op arr. vlak, en het uitge-
sstippelde programma van de 
VUJO-inzet op dit gebied, zal 
van 1972, in grote mate. het 
doorbraakjaar maken i.v.m. af-
delingsuitbouw in de nog reste
rende gemeenten van ons arr. 
Het arr. bestuur dankt zijn jon
geren voor deze daadwerkelijke 
inzet en werking. 

AARTSEl AAR 
DIENSTBETOON 

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

ANTWERPEN (Stad) 
UITSTAP 

Naar Klein Brabant : zondag 
11 mei. Wandeling langs Schel-
dedijk. Bezoek museum te 
Weert. Picknick te Weert. Wan
deling langs oude Schelde. 
Overzet Schelde te St. Amands 
en Mariakerke. Avondmaal in 
Veerhuis te St. Amands voor 
belangstellenden. Gelieve tele-

" Ionisch het sekretariaat te ver
wittigen van uw deelname, tel. 
36.84.65. Vertrek sekretariaat, 
Wetstr. 12 om 9 u. 30 met eigen 

wagen. Iedereen welkom. Laat 
uw eksterogen thuis. 
KNS 

Vrijdag 28 april. Georgani
seerd door het arr. bestuur. 
Aktueel stuk : « Een vijand van 
het volk ». Wie de vijand is, 
verklappen we lekker niet, ge 
moet maar komen zien. Kaar
ten op het sekretariaat. 
ANZ 

We zijn doorwinterde kaar-
tenverkopers op het sekretari
aat. Ook hiervoor kaarten te 
verkrijgen. Het zangfeest gaat 
door op zondag 28 mei 1972. 

DIENSTBETOON 
Voor iedereen, voor elk geval. 

Twee volksvert. ter uwer be
schikking elke maandag van 16 
tot 20 u op het sekretariaat. 

Voor COO-gevallen : tel. dr. 
De Boel. 33.97.90 of Fr. De Laet, 
38.66.92. 
VUJO 

Aktie-middag van de VUJO 
op maandag 3 april. Voor in
lichtingen Anita Viane tel. 
33.91.36 . 

BERCHEM 
LEDEN 

Ons ledenaantal blijft stij
gen. Het streefcijfer voor juni 
werd nu reeds bereikt. Profici
at aan al wie tot dit sukses bij
droeg. Wie in gebreke bleef kan 
nog altijd nieuwe leden aan
werven. Zij zijn van harte wel
kom. 

UP TEN BERCH 
Ons blad is een nieuwe jaar

gang ingegaan. Wij hebben nog 
plaats voor enkele simpatisan-
ten die wensen te adverteren. 
Alle inlichtingen bij R. Hoyaux, 
Elisabethlaan 79, 2600 Berchem. 

ABONNEMENT « WIJ » 
Ook nu nog is het mogelijk 

nieuwe abonnementen op «Wij» 
te maken. Alle inlichtingen bij 
onze secretaris L. Dox, Kem-
melbergstr. 37. Berchem. Tel. 
03/30.93.75. 
KNS-VOORSTELLING 

Kaarten voor de KNS-voor-
stelling van 28 april te 20 u. 
kunnen bij Vital Peeters, Apol
lostr 27 te Berchem verkregen 
worden. Op het programma : 
« Een vijand van het volk » van 
H. Ilsen (bewerkt door A. Mil
ler). De afdeling rekent op een 
talrijke aanwezigheid van haar 
leden. 

BOECHOUT VREMDE 
1 APRIL - AMNESTIE 

Voor ons geen aprilgrap. Op 
paaszaterdag, toevallig 1 april, 
nemen wij deel aan de amnes
tie-voetmars Antwerpen - He-
rentals. Wie nog jonge benen 
heeft, wordt tegen 11 u. ver
wacht aan ons sekretariaat. 

BOOM 
JEUGDFEEST 

Na jaarlijkse gewoonte bie
den wij de jeugd van Boom 
een ontspanningsnamiddag aan 
op zaterdag 15 april te 14 u. 30 
in zaal Rex, Grote Markt. Film, 
Zang, tombola, verrassingen. 
Inkom volledig gratis. Iedereen 
is welkom. 

BORGERHOUT 
GELUKWENSEN 

Heden zaterdag 25 maart 1972 
in de Xaveriuskerk te Borger
hout om 16 u. stappen Rit Ver-
beien en Hilaire De Moor in het 
huwelijksbootje. Wij zenden 
onze schepen Verhelen en echt
genote alsook het jonge paar 
on!5e welgemeende gelukwen
sen. 

OVERLIJDEN 
Diep getroffen vernamen wij 

het schielijk overlijden van de 
heer Costima-Verbeelen. Afde
ling en bestuur bieden de 
zwaar beproefde echtgenote 
mevr. Costima-Verbeelen, kin
deren en geachte familie ; Cos-
tima en Verbeelen hun oprech
te deelneming aan. 
LENTE-BAL 

Zaterdag 15 april e.k. te 20 u. 
30, verwacht VU-Borgerhout al
le leden en simpatisanten op 
het groolst VU-lente-bal in de 
zaal « De Reu-/enpoort » (tegen
over het Laar... met grote par
keer gelesenheid). Orkest « The 
Arrows ». In de bodega aange
paste stemmingsmuziek. Graag 
betrekken wii u bij dit dave
rend suksepbal. 

BROECHEM 
DIA-AVOND : EMIFL HULLE-
BROECK ZANG EN STRIJD 

Ondanks het echte winter
weer liep de kleine zaal toch 
gestadig vol. René Herman die 
'ang geen onbekende meer 's 
verzorgde deze avond. Van be
gin af hield hij de aanwezigen 
in de ban met zijn moo'e beel
den, zijn technisch volmaakte 
dia's en de bijpassende muzipk 
en teksten. Wij genoten de eer 
de aanwezigheid van Willem 
De Meyer en zijn Fientje te mo
gen begroeten. Heel het leven 
van Emiel Hullebroe.'-k schoof 
als een film aan ons voorbij, als 
in een droom. De in perfektie 
uitgevoerde montage en de sin-
cronisatie van beeld en klank 
was enig. Alle aanwezigen wa
ren unaniem van mening dat 
het een knappe avond was. De 
afwezigen hadden ongelijk. 
22 APRIL 

Vertelavond door de heer Ti-
reliren. onze reuzegids op onze 
uitstap door de Kalmthuotse 
heide voor twee jaar. Hij zal 'n 
avond vertellen over « De laat
ste heksen in de Kempen ». Lo
kaal KSA jongenschool, Lostr., 
Broechem. 
ZANGFEEST 

Kaar ten voor zangfeest ter 
beschikking 100 en 40 fr. Laat u 
van nu af inschrijven voor de 
speciale autobussen. 
IJZERBEDEVAART 

Lucifers, acht verschillende 
motieven, ter beschikking op 
op het gewestelijk IJzerbede-
vaartsekretariaat p /a Duys W., 
Abelelaan 9. Broechem. Gunst
prijzen voor jeugdgroeperingen 
die willen verkopen. Affiches 
gratis ter beschikking. 

DEURNE 
LEDENVERGADERING 

Op dinsdag 18 april e.k. te 20 
u. 30 in het lokaal Sportman, 
Herentalsebaan te Deurne. Als 
spreker werd de heer Willy 
Kuijpers uitgenodigd. Onze jon
ge volksvert. zal spreken over 
de franskiljonse bedreiging die 
rust op Vlaams-Brabant. 

DUFFEL 
DIE LEEU 

De Vlaamse jeugdklub « Die 
Leeu » nodigt U en uw familie 
uit op het optreden van de ge
kende volksgroep (zie gram
mofoonplaten en radio-uitvoe
ringen) « 't Kliekske ». 

Donderdag 30 maart te 20 u. 
Zaal « Gildenhuis ». 

EDEGEM 
AKTIE BUIZEGEM 

Wij verwachten jong en oud 
heden zaterdag om 14 u. 30 in 
Romeinse Put te Buizegem voor 
de « milieu-aktie » in deze wijk. 
Wij protesteren o.m, tegen de 
geplande roofbouw in de ont
worpen groene zone aan de 
Romeinse Put, tegen de ellen
dige toestand en tegen de ver
vuiling van de voetpaden in de
ze wijk. Allen op post. 
GEBOORTE 

Wij feliciteren van harte de 
familie Beckers-Peeters met de 
geboorte van het vierde kindje : 
Jan. 

In het jonge gezin van onze 
vrienden Guido en Mia Walle-
broeck-Bonjean deed Liesbet 
haar intrede. Hartelijk profi
ciat ! 
OVERLIJDEN 

Wij betuigen onze deelne
ming in de rouw van de familie 
Van der Heyden-Van Weert bij 
het overlijden van mevr. Van 
Weert. 
MEDEDELING VNSE 

Ons gemeenschapscentrum 
beschikt nu over een platen
automaat. Kom eens kijken; 
Open : op dins-, woens- en vrij
dag vanaf 1^ u.. zater- en zon
dag vanaf 14 u. 

Wie bezorgt ons enkele fol-
klor'.st sclie speeltuigen zoals 
tonspel. vogelpik, enz. '/ 

De Vlaamse schaakclub flo
reert. Wie lid wil worden geve 
zijn naam op in « Drie Eiken ». 

Zaterdag 14 april vrijhouden 
voor een grote toeristische auto-
zoektoqht. 

KESSE^ 
GELUKWENSEN 

De ganse afdeling Kessel 
sluit zich graag aan bij de feest
vreugde ter gelegenheid van 
het gouden huwelijksjubileum 
van ons oudste lid : Jan Van 
den Bergh-Hermans. Wie dit 
persoonlijk wil tonen kan dit 
met de aanwezigheid op de 
dankmis. heden zaterdag 25 
maart in de kerk van Sint Lam-
bertus. Speciaal gaan onze ge
lukwensen naar Lode V i n den 
Bergh, sinds jaren de ijverige 
sekre tans van de afdeling. 

KONTICH 
BETOGING D'HOPPE 

Morgen zondag 26 maart , 
voettocht Gent-D'Hoppe. Vu]o-
Kontich doet mee. Wij verza
melen 's morgens om 5 u. 30 op 
het gemeenteplein, ver t rek om 
5 u. 45 met eigen wagens. 

AMNESTIE 
Vlaamse Kring Kontich en 

VU-Kontich dringen nogmaals 
aan tot sterke deelname aan de 
amnestiemars Antwerpen-He-
rentals, op zaterdag 1 april a.s. 
Afspraak om 9 u. 30 op de 
Groenplaats te Antwerpen. 

Voor hen die er van s mor
gens niet bij zijn maar willen 
deelnemen aan de fakkelop
tocht in Herentals, spreken wij 
af om 18u. in ons lokaal Alcazar. 

VUJO 
5 mei, zaal Trianon een 

avond met de Kadullen. Datum 
vrijhouden. 

KNS 
Voor te l l ing op vrijdag 28 

april, zie arr. berichtgeving. 
Kaarten te bekomen bij de org. 
verantw. Maurits Vanbaelen, 
Jordaensstr. 17, tel. 57.12.30. 

MORTSEL 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Bestel uw nylon-leeuwen
vaandel (1,50x1,50 m) aan 270 
fr. nog heden. Tot uw dienst : 
Wim Claessens, Pastoor Deens-
str. 19, Mortsel, tel. 55.39.09. 

NI.ILEN 
FANFARE KEMPENLAND 

De fanfare Kempenland die 
on/e Volksunie en Vlaams-na-
tionale aktiviteiten in de streek 
en er buiten kleur en klank bi j 
zet geeft u een kans om op een 
voor uw afdeling interessante 
manier uw afdelingskas te spij
zen. Bij haar voorzitter Louis 
Leenaerts zijn mooie leeuwen
schildjes (stevig plastiek, re-
liëfleeuw, 9 cm op 8 cm) te ver
krijgen. Bij aankoop van 100 
krijgt u ze tegen de prijs van 
10 fr., dan kunt u ze nog vlot 
als versgebakken broodjes ver
kopen voor 20 f. 

Adres van Louis Leenaerts : 
Albertkanaalstr . 28, Nijlen, tel. 
03/828340. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Burgemeester Karel Ver Ber
ne is iedere zaterdag van 10 tot 
12 u. op het gemeentehuis t e r 
beschikking van de bevolking 
voor besprekingen van gemeen
telijke aangelegenheden. 

Schepen Juul Hanssen is 
iedere donderdagavond van 18 
tot 20 u. 30 op het gemeentehuis 
aanwezig om belanghebbenden 
te ontvangen. 
HECTOR DE BRUYNE 

Maandag 17 april te 20 u. 30 
spreekt Hector De Bruyne in 
het lokaal Puttenhof (hoek 
Oelegemstwg - Spreeuwenberg-
laan) voor de afdeling Schilde. 
Wij rekenen tevens op de be
langstelling van de naburige 
afdelingen. 

WILRIJK 
REUZE BOEMELFUIF 

Vanavond r icht VUJO een 
Reuze Boemelfuif in in de zaal 
Deya, Heistr. te Wilrijk. Het 
wordt een erg lollig feestje, 
waarop al wie zich jong voelt 
van harte is uitgenodigd. We 
beginnen ermee om 20 u. en, 
zoals roeds gezegd : 't kan vroeg 
worden. 
SCHERP GEZIEN 

Is niet alleen een Antwerpse 
uitdrukking, het is ook de nieu
we titel van ons kontaktblad. 

dat nu reeds S maand achter el
kaar op 14.000 bussen is ve»^. 
spreid, steeds beter verzorgd en 
elke maand iets meer tot onge
noegen van onze vrienden, de 
kleurpolitiekers. Heeft u kr i
tiek, suggesties of voorstellen, 
maak ze over aan Walter De-
coene. Frans De Cortlaan 56 t« 
Wilrijk. 

STEUN VOOR GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 
TONGEREN 

Op 7 mei worden nieuwe ge
meenteraadsverkiezingen ge
houden te Tongeren. Drie ver
kiezingskampanjes voeren (13 
juni '71, gemeenteraad, 7 no
vember '71, en in mei '72 weer 
gemeenteraadsverkiezingen) is 
voor onze afdeling een zware 
opgave. 

Onze plaatselijke leden en 
simpatisanten hebben ons fi
nancieel reeds twee keer gehol
pen. Ook voor hen wordt het 
een te zware opgave. 

Elke gift voor onze Zuidlim-
burgse afdeling (gelegen in de 
moeilijke taalgrensstreek) zal 
met dank aanvaard worden. 

Stort ook uw bijdrage op Kre
dietbank Hasselt FR 269.00 
(vermelden : voor rekening nr . 
453-8091411-52 Volksunie-Ton
geren). 

brabanf 

BEWEGINGSWIJZER 
Alle inlassingen voor de be

wegingswijzer dienen in drie 
exemplaren gestuurd te worden 
naar het adres van de arr. se-
kretaris , Rom De Craen, Mo
lenstraat 78, 2921 Nieuwenrode. 

Bij voorkeur ontvangen we 
dit in druklet ters geschreven. 

ASSE (Kanton) 

KANTONNALE 
Onder voorzitterschap van ge

volmachtigde Staf Kiesekoms 
ging een kantonnale door te St. 
Kat. Lombeek. Ruime b e l a n g 
stelling vanwege de afdelingen 
die een kort verslag gaven van 
de toestand in hun afd. over 
leden, abonnementen, enz. Top-
werver Laurent De Backer 
werd even in de figuurlijk» 
bloemen gezet. De plaats van 
Opwijk en Merchtem in de fe
deratie werd eveneens bespro
ken. Dokter Anciaux gaf veiv 
volgens een overzicht van de 
politieke toestand. Het arr. was 
vertegenwoordigd door de nieu
we sekretaris Rom Decraen. 

BRUSSEL 
VUJO - BRUSSELSE AGL. 

Zondag 26 maar t doen wij 
mee aan de betoging in D'Hop-
pe. Onze bus s tar t om 13 u. aan 
het lokaal Uilenspiegel, Ple-
tinckxstr. 38 , 1000 Brussel. In 
bovenvermeld lokaal kan u ook 
inschrijven. Pri js per deelne
mer : 80 fr. 

Brussel is solidair met de Vla
mingen van de taalgrens. 

m 
Ker , 
T. van ^verstraeten (elnd-
red.), P. Marlens (hoofdr«d.), 
R, Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

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

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adrei. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 105 fr. 
Driemaandelijks 105 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
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Voldersstr. 71, 1000 Brussel. 
Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemsiraat 20 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

ALPHA MEUBELEN 
Klapdorp 70 - 2000 Antwerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Stijl- Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste tijd. 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
• INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebrillen 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder : JAN DE MOOR 
VU-gemeenteraadslid - Tel. 52.01.22 

Bouwbedrijf LUC ILECEMS 
Wouter Haecklaan 4 — Deurne 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

THUISWERKZAAMHEDEN 
In iedere gemeente worden perso
nen gevraagd voor hef vouwen van 
brochure's, sorteren van brieven, 
schr. van adressen, enz. Alle thuis
werken zijn direkt te aanvaarden ! 
inlichtingen (postzegel insluiten) : 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 — 's Hertogenbosch 

Lunchpakket RENTON 
Rolwagenstr. 77 . 2000 Antwerpen 

Dé oplossing die U zoekt : 
BELEGDE EN VERSIERDE BROODJES 
voor uw Bals - Dansavonden - Fa
miliefeesten - Recepties - Vergade
ringen - Congressen - en andere. 
Vraag voll. vrijblijvend alle nodige 

inlichtingen : Tel. 36.23.19 

Petrus VAN HOLSBEECK 
Van de Ponselel. 28 - Denderleeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
b l inden . Vouwdeuren - Schui f t rap-
pen - Slaapkamers - A l um in i umwer -
ken - Caravans - Plast iekprof ielen 

Sier lulken en ramen in plastiek. 

VLAMINGEN, voor u w afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. 053/281.10 
Koud buf fe t - Nette bediening ' 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 

FIRMA PAS N.V. 
Kerkstraat 18 — Londerzeel 

Tel. 052/39437 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle ge ld len ingen, zowel persoonl i j 
ke als hypotheken van 2e of 3e rang 
Oudenaardsesfw. 121 - 9410 Erpe 

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS > a / d Schelde 

Het huis met fami l ie t radi t ie 
Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag : v r i j d 15u tot zat. 15u 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

A. VERSWEYVELD . TROLLIN 
Herentalsebaan 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda • Beka - Simmons - Dodo -

Pirelli - KIndermeubelan 
« 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 zeedi jk, 
aangename sfeer, gezel l igheid 

en matige pr i jzen 
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 -

industr ie plantsoenen 

DISCO-BAR & DANCING 
« TRANSVAAL » 

49, Liersesteenweg - Booischot 
(bij Helst-op-den-Berg) 

In de geest der Nederlanden. 
Een typische Zuid-Afrikaanse sfeer. 

BRUSSEL-HALLE-
VILVOORDE 
ARR. BAL 

Zaterdag 22 april om 20 u. 
30 in het Meli-kompleks 
(achter Heyzelstadion) Brus
sel, zaal « Pergola » (950 zit
plaatsen). 

Orkest : de grote formatie 
van Stan Philips. 

Kaar ten : 80 Ir., te verkrij
gen bij de arr. bestuursleden, 
in alle afdelingen van het 
arr. Brussel en bij de 16 an
dere arr . besturen. 

Tombola : 50 fr. per lot. 
Geen voorverkoop. Waarde
volle prijzen (Ie prijs: vaat-
wasmachine). 17 typische 
« streek «pr i jzen uit de arr . 

Parking : onbeperkte mo
gelijkheden. 

Voor de dorstigen : alle 
biersoorten en frisdranken ; 
wijn en champagne ; sterke 
dranken en l ikeuren in de 
bar. 

Voor de hongerigen : kou
de schotel. Ajuinsoep (enkel 
na 24 u.). 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
ARR. RAAD 

De eerstvolgende arr. raad 
gaat door op zaterdag 15 april 
e.k. in de zaal Waltra te Brus
sel. Alle afdelingen welke een 
eigen afdelingsvlag bezitten 
worden verzocht deze vlag mee 
te brengen. De zaal van het arr. 
bal zal op 22 april met deze 
vlaggen versierd worden. 

DIEGEM 
IN MEMORIAM 
MEVR. JULIA VANKEERBER-
GHEN, echtgenote van de heer 
Jacob Schaekers, federatie-
raadslid en gemeenteraadslid 
Diegem. 

Ons bestuurslid mevr. Julia 
Vankerberghen, overleed na 
een korte doch harde strijd te
gen het noodlot. Haar begrafe
nis zal steeds iedereen bijblij
ven. Nog nooit heeft de gemeen
te Diegem zulk een massa van 
mensen samen gezien, om haar, 
die hun zo dierbaar was, naar 
haar laatste rustplaats te bege
leiden. 

Voorafgegaan door de plaatse
lijke VU-afdeling, door de sena
toren Bob Maes en Lode Claes 
en door volksvertegenwoordi
ger dr. Vic Anciaux, t rok de 
rouwstoet door de gemeente. 
Moge dit een troost weze voor 
dit schone leven en voor onze 
vriend Jacob. 

Een vriendin is van ons heen
gegaan. Aan de zijde van haar 
echtgenoot, Jacob Schaekers, 
heeft zij de schone doch harde 
Vlaamse strijd gestreden. De 
meest bedroevende omstandig
heden, haar aangedaan omwil
le van haar Vlaams-Nationalis
tisch ideaal heeft zij, verbeten 
als ze was, samen met haar 
echtgenoot weten te overwin
nen. Ook als bestuurslid van de 
plaatselijke afdeling was zij 
een voorbeeld. Aan haar echt
genoot, kinderen en verwanten 
betuigen we ons diep leedwe
zen. 

DIEST (Kant.) 
TOESPRAAK SLEGERS 

De merkwaardige toespraak 
van sen. Siegers te Ramsel op 
24.2 werd thans volledig op 
stencil gezet. Wie de integrale 
tekst wil bekomen kan deze 
aanvragen via zijn afdelingsbe
s tuur of via kantonnaal gevol
machtigde Willy Somers, Klap-
pijstr. 55, Molenstede, tel. 013/ 
32669. 
STEUN EN MEDEWERKING 

De kantonnale uitgave van 
Vlaams-Nationale Echo kost 
veel geld, en dat juist komen 
we tekort ! Verhelp hieraan 
door uw steun te bezorgen via 
uw afdeling of via de kanton
naal gevolmachtigde. Wij kun
nen reeds rekenen op een hele 
hoop medewerkers. Toch heb
ben we nog steeds handen te 
kort. Doe er iets aan. Neem 
kontakt. Wij verwachten U. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Vik Anciaux (volksvert.) 
heeft zijn zitdag te Grimbergen 
iedere vierde dinsdag van de 
maand, van 19 u. 30 tot 2J u. 30 
in het sportlokaal FC Grimber
gen. 

HEVERLEE 
GELUKWENSEN 

Ons VUJO-sekretariaat breid
de zich uit met de kleine Six-
ten. Onze hartelijkste geluk
wensen aan Paul en Mieke Toi
let bij de geboorte van hun 
eerste zoon. 

LONDERZEEL 
VU-LUSTRUM-DANSAVOND 

Vandaag zaterdag in de zaal 
« Centrum », Marktplaats te 
Londerzeel. Orkest : Mare Der-
wey. Begin te 21 u. Iedereen 
welkom. 

MOLENSTEDE 
DANSFEEST 

Op zaterdag 1 april (géén 
aprilvis) dansen we in het Ber
kenhof vanaf half acht de Mo-
lensteedse VU-nacht in. Voor 
de stemming zorgt DJ Johnny 
Bee. Toegang 40 fr. 

OPWIJK 
OVERLIJDEN 

Onze vriend Jan Verhaevert 
is op 19 maar t overleden. Hij 
was een graaggeziene figuur in 
Opwijk en ver daarbuiten. Don
derdag werd hij ten grave ge
dragen op het kerkhof van Op
wijk-centrum. De afdeling be
tuigt langs deze weg haar me
deleven aan mevr. Verhaevert 
en de familie. Vriend Jan, rust 
in vrede. 

SCHAARBEEK 
BABYZITTING 

Dames zoeken bijverdiensten 
door kinderbewaring. Tel. : 02/ 
41.15.79 (dienstbetoon Schaar
beek : dhr. Roggeman). 

TESTELT 
NIEUWE AFDELING 

Woensdag 15 maar t kozen we 
volgend bestuur : voorz. : An
dre Van Aelst, Tuinwijk 11 ; 
sekr. : Marcel Van Aelst, Dorp 
38 ; penningm. : Alfonsine Van 
Aert-Eeveraerts, Hanenberg 29; 
prop. : Alfons Weckhuyzen, 
Teekbroekstr. 13 ; org. : Frans 
Clerckx, Voort 35. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
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 wor
den op eenvoudig verzoek bij 
W. Cobbaut, Baardegem. Tel 
052/35452. 

AALST (Kanton) 
KOLPORTAGES 

Verzameling telkens te 10 u. 
aan « De Vriendschap » : 26 
maart , 23 april, 28 mei, 25 j u n i ; 
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. 

BALEGEM 
BETOGING D'HOPPE 

Morgen zondag 26 maart , af
spraak voor allen te D'Hoppe. 
Betoging te 15 u. 
WEERGALM 

Kopij binnen tegen 30 maar t 
bij dr. Meysmans. 

DENDERMONDE (Arr.) 
DANK 

De VU-Dendermonde dankt 
de VU-afdelingen, mandataris
sen, leden en simpatisanten die 
har fianancieel gesteund heb
ben in verkiezingsstrijd van 27 
februari 1972. 

GAVERE 

BETOGING D'HOPPE 
Niemand mag ontbreken te 

D'Hoppe. Betoging te 15 u. 30. 
AMNESTIE 

Zaterdag 1 april, amnestie
mars Antwerpen-Herentals. In
lichtingen : Piet De Pauw (tel. 
213206). Alle D'Hoppe-marsjeer-
ders op post. Verzamelen aan 
Merelbeke-Dorp te 8 u. 
BAL 

Zaterdag 15 april te 20 u. 30 
in zaal « Valentino, » Gavere, 
Weergalmbal, met de grote for
matie van Stan Philips. Kaar
ten a 50 fr. bij alle bestuursle
den. 
WEERGALM 

Kopij binnen tegen 30 maart 
bij dr. Meysman. 

GENT 
DATA GEMEENTERADEN 

Ter at tentie van onze leden 
die de zittingen van de gemeen
teraad wensen bij te wonen, ge
ven wij de data van de e.k. zit
tingen t.e.m. juli 1972 : 17 april, 
15 mei, 12 juni en 7 juli. Steeds 
op het stadhuis en telkens om 
18 u. 15 stipt. 

INFORMATIEBLAD 
Verschijnt maandelijks (mo

menteel 1000 eks.), kleine ad
vertenties voor werkzoekenden 
en werkbiedenden worden gra
tis opgenomen. Publiciteit aan 
volgende prijzen : 1 blz. : 800 
fr. ; 1/2 blz. : 450 fr. ; 1/4 blz. : 
250 fr. ; 1/8 blz. : 125 fr. Steun 
ons blad en maak daardoor uw 
zaak bekend bij onze mensen. 

ADRESWIJZIGING 
Bij een eventuele adreswijzi

ging kunt u ons veel speurwerk 
besparen door elke wijziging 
onmiddellijk door te geven aan 
het sekretariaat « Vlaams Huis 
Roeland », Korte Kruisstr. 3, 
Gent of aan de sekr. L. Tassche, 
Ottergemsestwg 438, Gent 
(tel. 22.05.27) Dank bij voor
baat. 

BETOGING D'HOPPE 
Morgen 26 maar t is ons aller 

plaats in D'Hoppe, mandataris
sen, bestuurs- en kaderleden, 
partij leden en allen die met de
ze manifestatie simpatiseren. 
Gedenk 1962. Indien we nu 
weer onverschillig toezien zal 
het ons in de toekomst nog 
duurder komen te staan. Sta op 
en, eis uw recht op Vlaming. 
Desnoods met geweld . 

FILMVOORSTELLING 
Zoals vorig jaar geven we te

rug een filmvoorstelling in de 
bioskoop « Majestic » en dit op 
4 juni, Hou deze zondagvoor
middag vrij . Filmtitel « Ont
moeting in het Centralpark » 
met de alomgekende negerak-
teur Sidney Poitier. 

OPROEP 
Maak ons nog sterker. Be

wijs het nu in daden en breng 
ook eeh nieuw lid of abonnent 
aan, of steun ons financieel. 
Stortingen op PCR 14819 va« 

de First National Citybank, 
Kouter 157, 9000 Gent, voor rek. 
nr. 5259177 van de Volksunie, 
afdeling Gent. 
LENTEBAL VNJ-GENT 

Langs deze weg danken wil 
alle personen van harte die 
zich hebben ingezet voor ona 
bal, evenals de milde gever» 
van de tombolaprijzen. Het gro
te sukses van dit 3e Lentebal 
schonk deze mensen een innige 
voldoening. Dank aan de zo tal
rijk opgekomenen. 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. L. Wouters, Krijgslaan 
244, tel. 22.39.42. Iedere vrijdag 
vanaf 20 u. 30 in het « Vlaams 
Huis Roeland », Korte Kruisstr. 
3, ofwel elke maandagnamid
dag thuis. 

Sen. L. Elaut, St. Pieters-
niewstr. 202, tel. 25.44.66, steeds 
de zaterdagnamiddag thuis en 
liefst na telefonische afspraak. 

Volksvert. F. Baert, Koi>. As-
tridlaan 123, tel. 22.52.06. Iede
re 1ste zaterdag van de maand 
van 10 u. 30 tot 12 u. 30 thuis. 

Provincieraadslid R. Baey-
ens, Goudstr. 4. ledere 1ste 
maandag van de maand van 20 
tot 21 u. thuis, en elke dag na 
schriftelijke afspraak. 

Provincieraadslid K. Versyck, 
Fr. Orbanlaan 308, tel. 25.48.04. 
Elke dinsdag na 19 u. thuis en 
iedere dag na telefonische af
spraak. 

Gemeenteraadslid G. Deroo, 
Rijsenbergstr. 264, tel. 22.68.83. 
ledere 1ste maandag van de 
maand in « Vlaams Huis Roe
land » vanaf 20 u. 30 en iedere 
dag na telefonische afspraak. 

Gemeenteraadslid E. Vandae-
le, Rijke Klarenstr. 5, tel. 
23.92.55, iedere dag na telefoni
sche afspraak. 
VUJO 
KLEINKUNSTAVOND 

Nodigt u allen hartelijk" uit 
op haar kleinkunstavond van 8 
april e.k. De groepen « Erra
tum » (waarbij verschillende 
Vujo-ers behoren) en «Izegrim» 
treden voor u op. Ook zal Wer
ner Merckx de filmbeelden van 
ons voorbije werkingsjaar pro-
jekteren. Kaarten bij onze le
den aan 30 fr. 

"GENT-EEKLO 
VOETMARS D-HOPPE 

We roepen alle jongeren op 
om deel te nemen aan de voet-
marsj naar D'Hoppe ! We ver
trekken 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 maar t 
e.k. Vertrek vanuit Gentbrugge 
met private wagens. Verdere
inlichtingen bij gemeenteraads-
lid R. Depestele, P. Benoitlaan 
185, tel. 52.04.02. 
ADRESWIJZIGING 

Gemeenteraadslid A. Verpae-
le verhuist einde dezer maand. 
Vanaf 1 april luidt zijn adres : 
A. Van Laethemstr. 31, tel, 
52.73.57. Dienstbetoon alle da
gen volgens afspraak. 

GERAARDSBERGEN 
D'HOPPE 

Een sterke delegatie u i t de 
Vlaamsgezinde kringen uit Ge-
raardsbergen en omliggende zal 
op 26 maart a.s. de grote mars 
naar d'Hoppe van uit Gent mee
doen. Ook enkele vrouwen ga
ven reeds hun inzicht tot deel
name te kennen. Inschrijvingen 
voor gezamenlijke afreis op 26 
maart kunnen gebeuren in de 
Postkoets op de Markt. Ver
trek om 6 u. met wagens, die 
de deelnemers vanuit Vloes-
berg ook naar huis terugbren
gen. 

AFSPRAAK NA BETOGING 
Na de betoging morgen te 

D"Hoppe (Groen en Vlaams), 
afspraak in café De Postkoets, 
op de Markt te Geraardsbergen, 
lokaal van VU. Welkom ! 

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 wor
den aan Herman Burghgraeve, 
Bakkerstr. 124, 9150 Grember
gen of sekretariaat afdeling 
Grembergen, Bakkerstr. 67. 

leven of overleven ? 

Is er in het Waasland nog plaats en toekomst voor zelfstandige 
handelaars en kleine bedrijven, voor land- en tuinbouwers en voor 
de jeugd en de minder-valleden ? Voor deze « probleemgroepen » 
organiseert het Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen een lente-cyclus 
onder het motto « Leven of overleven ? ». 
PROGRAMMA : 

Vrijdag 14 april om 20 u. te St. Niklaas : « Middengroepen », 
zelfstandige handelaars, kleine bedrijven. Inleider : H. De Bruy-
ne, senator (Antwerpen) . Plaats : « Mercator », Stationsstraat. 

Donderdag 27 april om 20 u. te Beveren : « Land- en tuinbouw ». 
Inleider : W. Persijn, senator (Wingene). Plaats : feestzaal « Ver-
straeten », Kloosterstraat. 

Donderdag 27 april om 20 u. te Lokeren : « Probleemgroepen », 
bijzondere jeugd, minder-valieden. Inleider : referent nog vast te 
leggen. Plaats : «Vlaams Huis De Rooster », Stationsstraat. 

Vrijdag 5 mei om 20 u. te St. Niklaas : « Bedreigde of hoopvolle 
toekomst ». Slot-paneelgesprek met afgevaardigden van politieke 
en sociale groeperingen. Plaats : « Mercator », Stationsstraat. 
BIJDRAGE : 

40 fr. per avond of 150 fr. voor volledige syclus. 
INSCHRIJVINGEN : 

Kunnen gebeuren door storting van de bijdrage op postrekening 
nr. 37.91.48 van de Algemene Spaar en Lijfrentekas Ledeberg voor 
rekening nr. 165.773.4057 van het Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen 
of op postrekening nr. 60.07.95 van de heer J.P. Maes, Verdurmen-
straat 6, 2700 St. Niklaas met vermelding van cyclus « Leven of 
overleven ? ». 

Ê 
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HEUSDEN 
VANDAAG BAL 

Provincieraadslid Oswald 
Van Ooteghem, gemeenteraads
leden Koen Van Meenen en 
Paul Van Durme, het bestuur 
van Volksunie Heusden, nodi
gen u met familie en vrienden 
uit tot hun « Derde Dansfeest » 
in zaal « Stekkershof », Laarne-
baan 44, Heusden, op zaterdag 
25 maart te 20 u. 
BETOGING D'HOPPE 

Wie met ons wenst mee te 
rijden, kan zich laten inschrij
ven op ons sekretariaat, Hooi-
str. 1 te Heusden. 

LANDEGEM 
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 naar Vloesberg. Afspre
ken met de bestuursleden. 

MELLE 
D'HOPPE GROEN 
EN VLAAIVIS 

Wij zijn er bij, op zondag 26 
maar t om mee te betogen voor 
de terugkeer van D'hoppe naar 
Vlaanderen. Wie mee wil stelt 
zich in verbinding met de be-
stuuursleden. Raamaffiches en 
kentekens zijn eveneens bij 
hen verkrijgbaar. 

MERELBEKE 
NAAR D'HOPPE 

Met de Griffoen naar D'Hop-
pe op zondag 26 maart, samen
komst om 13 u. 30, Dorpsplein. 
Verzameling van de andere 
wandelaars om 14 u. te Neder-
brakel aan het Vlaams Bierhuis 
rechtover de kerk. Van daar 
wandeling naar D'Hoppe van 
7 a 8 km. 

Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij op de autocar. Schrijf in 
bij de bestuursleden. 

GRAMMENS KOMT ! 
Vrijdag 7 april, om 20 u. stipt, 

komt Flor Grammens, de man 
van de daad, voor de tweede 
maal naar Merelbeke in de 
« Rola », Roskamstr. 

DE GRIFFOEN 
Met 78 waren ze op zondag 19 

maart 1.1., een record-opkomst 
voor de trip naar Huise-Lozer 
en Mullem. Het is een ongeken
de lentewandeling geworden 
onderverdeeld naar ieders ga
ding in een tien, vijftien en 
twintig km trip. Dat de Grif
foen aantrek heeft dient niet 
meer gezegd. Sommigen bren
gen hun internationale familie 
of bekenden mee, zo mochten 
we ons nu verheugen in het ge
zelschap van enkele Duitsers 
en een Oostenrijkse, zoals vori
ge keer enkele Noord Neder
landers en een Italiaan van de 
parti j waren. Ook de volkeren-
verstandhouding wint erbij. 

Morgen zondag 26 maar t trekt 
de Griffoen naar D'Hoppe. Sa
menkomst om 13 u. 15 op het 
Dorpsplein van Merelbeke. Ver
trek om 14 u. te Nederbrakel, 
rechtover de kerk aan het 
Vlaams Bierhuis aldaar voor 'n 
7 km trip naar D'Hoppe. Na de 
spreekbeurt aldaar van Flor 
Grammens terug naar Neder
brakel, voor diegene die den
ken de tweede 7 km niet aan te 
kunnen is vervoer voorzien. 

Volgende tocht op tweede 
Paasdag, het zal deze keer een 
vroege morgen wandeling wor
den. Verder nieuws daarover 
volgt. 

NINOVE (Kanton) 

ZIEKENFONDS 
Geen enkele bewuste Vla

ming in het kanton Ninove kan 
voortaan nog de verontschuldi
ging inroepen dat hij zijn geld 
wel noodgedwongen naar een 
kleurziekenfonds dient te dra
gen. Het « Ziekenfonds Pries
ter Daens » biedt alle waarbor
gen op elk gebied, geeft dezelf
de 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 voor
keur aan dat de bode u een be
zoek brengt, dan zal zij gaarne 
aan uw wens voldoen. 

VU-BAL 
Zaterdag 8 april om 21 u. 30, 

3e Volksuniebal in zaal Berg en 
Dal, Zinsselsstr., Ninove. Or
kest : Theo Porters Band. 

NIEUWKERKEN 
PANEELGESPREK 

Gespreksavond over « Volke-
rendiscriminatie », Ieren, Bre
toenen, Basken, Catelanen en 
Vlamingen. 

Paneel : moderator : Nelly 
Maes, volksvert. ; leden : Mau-
rits Coppieters, sen. ; Willy 
Kuijpers, volksvert. ; Walter 
Luyten, Dosfelinstituut en Leo 
Van Hoeylandt, VU-jongeren. 

Heden zaterdag 25 maar t te 
20 u. in zaal « De Klok », Dorp. 

Houdt volgende data vrij : 29 
april, Gerard Siegers en 2 mei : 
Flor Grammens. 

OOSTERZELE (Kanton) 
MAPS NAAR D'HOPPE 

ledere zaterdag vanaf 13 u. 
Vertrek bij dr Meysman, Kas-
tee'str. 22, Melsen, voor een 
oefentocht van ca 25 km. Wij 
verwachten alle jongeren. 

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. 

SCHOONAARDE 
SOC. DIENSTBETOON 

Morgen zondag 26 maar t van 
9 u. 30 tot 11 u. 30, speciale zit
dag dienstbetoon voor het in
vullen van aangifte formulieren 
inzake belastingen bij dhr Pau
wels Jan « Palinghuis », Brug-
str. Ingericht door het CDNV, 
Gewestelijk Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming, vzw, met medewer
king van de gemeenteraadsle
den : Van Den Abeele, D'Hondt, 
Lievens en De Sutter. Deze he
ren staan uiteraard gratis ter 
uwer beschikking. Ook andere 
problemen mogen voorgelegd 
worden (RAM). 

SINAAI-WAAS 
SOC. DIENSTBETOON 

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

SINT NIKLAAS 
IS ONZE GENEESKUNDE 
AANGEPAST ? 

Met de medewerking van dr. 
Kris Merckx, huisarts, Hobo
ken (afkomstig van Stekene) ; 
dr. A. Demeyere, huisarts. Me
disch Huis, Merelbeke en dr. 
Raf Van Driessche, radioloog. 
Stadskliniek St.- Niklaas. 

De geneesheren die te Hobo
ken aan ziekenfondstarieven 
werkten, werden op het matje 
geroepen. De doktershonoraria 
stijgen. In de kringen van de 
artsenkamers zijn de meningen 
uiteenlopend. 

Wat met de gezins- en zie-
kenhuisgeneeskunde ? Welke 
funktie heeft de dokter in de 
maatschappij ? Is er een sociaal 
en ekonomisch verantwoord ge
bruik van de moderne genees
kunde ? 

Deze vragen stellen wij aan 
de dokters en aan onszelf in 
een open paneelgesprek op 
dinsdag 28 maart te 20 u. in de 
zaal « Mercator », Stationsstr. 
35, St. Niklaas. 

WORTEGEM-PETEGEM 
D'HOPPE 
GROEN EN VLAAMS 
Onze afdeling neemt deel aan 
deze manifestatie. Voettocht 
Gent-D'Hoppe voor de mars-
jeerders; optocht ter plaatse 
voor de minder sterke wande
laars (verzameling te 15 u. 30 
aan de kerk, D'Hoppe). Spreek
beurt rond 16 u. 30 door Flor 
Grammens in Roman-House, 
Vloesberg. 
AFGELINDSFEEST 

Heden zat. 25 maar t te 20 u. 
te Petegem a/d Schelde, zaal 
Krauwelstr. Gastspreker is on
ze algemene voorzitter Van der 
Eist. Voor het avondmaal moet 
nu onverwijld worden inge
schreven bij Annemie Eechoudt 
te Moregem, Fons De Sterke te 
Petegem. 

west'-ylaanderen 

IN MEMORIAM 
PAUL VAN BIERVLIET 
Te Gits overleed onlangs de h. 
Paul Van Biervliet, vader van 
de h. Elmar Van Biervliet, VU-
burgemeester van deze gemeen
te en van pater Aubert-Tillo 
Van Biervliet, monnik in de 
St. Pietersabdij te Brugge. 
Na al oud-Vlaams gebruik werd 
zijn stoffelijk overschot met 
een wijtewagen naar de ge
meentelijke begraafplaats over. 
gebracht, laatste tocht van een 
strijdend Vlaming. Geboren te 
Gits op 28 juni 1891 volgde hij 
Grieks-Latijnse in het klein
seminarie te Roeselare, waar 
hij bevriend geraakte met de 
uitgesproken flaminganten de 
hh. Karel Van der Espt en Odiel 
Spruytte en met de later ge
sneuvelde en in de IJzertoren 
begraven Firmin Deprez. Wij
len de heer Paul Van Biervliet 
was eveneens bevriend met 
Warden Oom (Edward Vermeu
len) met wie hij, samen met 
nog andere vrienden het letter
kundig tijdschrift « Nieuwe 
Wegen » stichtte. Hij werkte 
mede aan Biekorf, De Vlaam-
sche Vlagge, Ons Volk ont
waakt, en gaf in 1912 een dicht
bundel uit (Landeleven) in de 
t rant van Omer-Karel De Laey. 
Eng bevriend met Jeroom Leu-
ridan behoorde hij tot de 
Frontpart i j doch wees tijdens 
de jongste bezetting alle colla-
oratie af wat hem niet belette 
na de bevrijding de repressie
getroffenen te helpen (als ge-
meentesekretaris van Gils 
voorkwam hij plundering en 
brandstichting). 

Aan de achtbare familie en 
inzonderheid aan dom Tillo Van 
Biervliet onze zeer oprechte 
deelneming. 

BRUGGE TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Oostkamp : zaterdag 25 maar t 
van 10 tot 11 u. bij mevr. Mol-
let-Soenen, Lege Weg 169. Sen. 
G. Van In. 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u. in café « Breydel-
hof », Suvéeslr. 2 (afwisselend 
voorgezeten door sen. G. Van In 
en volksvert. P. Leys): 
ARR. KADERDAG 

Alle kaderleden en mandata
rissen worden verwacht op de 
arr. kaderdag in de zaal Cen
t rum te Zedelgem heden zater
dag 25 maar t om 14 u. 30 siipt. 
De woordvoerders van het par
t i jbestuur zijn de hh. Vic An-
ciaux, volksvert. en P. Martens, 
hoofdredakteur van « Wij ». 
Drie belangrijke tema's staan 
op de agenda : analyse van de 
nationale verkiezingen ; analy
se van de arr. verkiezingen en 
taak en opdracht van de VU nu. 

ALVERINGEM 
FILIPS VAN ARTEVELDE 

Op zondag 26 maart richt het 
Verschaevekomitee van onze 
gemeente een toneelavond in 
waar de « Vlaamse Toneelstrij
ders » van Mechelen het spel 
« Filips van Artevélde » van Cy-
riel Verschaeve zullen opvoe
ren 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. 

DIKSMUIDE 
BETOGING D'HOPPE 

Onze afdeling richt op 26 
maart te 13 u. een speciale auto
bus in naar de betoging «D'Hop
pe groen en Vlaams » te Vloes
berg. Inschrijvingen bij Leo 
Devreese. Indien voldoende 
deelnemers uit Nieuwpoort, zal 
de bus daar ver t rekken om 12 
u. 30 . 

HOUTHULST 
DANK U WEL 

Ons bal werd een ware tri
omf. Het afd. bestuur dankt de 
vele leden van de eigen afde
ling, doch ook die van de om
liggende gemeenten, die ons 
bal deden uitgroeien tot een 
echt sukses. Tot volgend jaar 
op het derde Leeuwenbal. 

lEPER 
BETOGING D'HOPPE 

Leden die wensen deel te ne
men aan de betoging morgen 
naar Vloesberg, kunnen alle 

nut t ige inlichtingen krijgen 
(uur en ver t rek) bij de afde-
lingssekretaris dhr Vandenbil-
cke Roger, Bloemenstr. 16, 8900 
leper. tel. 057/23378. 
NIEUW LOKAAL 

Deze week is ons nieuw lo
kaal « 't Belfort » officieus 
opengesteld. Wij wensen veel 
geluk aan de ui tbaters en nodi
gen al onze Vlaamse vrienden 
uit om in een gezellig kader 
met vrienden en kennissen te 
praten tussen pot en pint. Het 
lokaal is gelegen in D'Hondtstr., 
nabij de Grote Markt. Aan al
len : hartelijk welkom. 

IZEGEM 
BETOGING D'HOPPE 

Ook wij gaan mee ! Verzame
ling morgen zondag om 13 u. 30 
in het lokaal Vlaams Huis, Gro
te Markt, Izegem. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
« WEST-FLANDRIA » 

Alle inlichtingen bij Raf Du-
jardin. Nederweg 29, Izegem. 
Wekelijkse zitdag : woensdag 
van 18 tot 20 u. 

KOEKELARE 
GEBOORTE 

Bij Erik Aspeslagh en Maria 
Vermoere werd het gezin ver
groot, op 2 maart 1972, met een 
zoon Koen. Van har te proficiat. 

KORTRIJK (Arr.) 
KADERDAG 

Zaterdag 25 maar t om 14 u. 
30 gaat in « 1302 » de kaderdag 
door. Sprekers : nationale voor
zitter Fr. Van der Eist, senator 
W. Jorissen en F. Van Steen-
kiste, schepen te Heule. 

OOSTENDE 
GEBOORTE 

Daniël Vanthomme en Nicole 
Bataille, uit de Vuurtorenwijk, 
werden op 6 maar t verblijd 
met de geboorte van een doch-

medegedeeld 
METODIEK VAN DE 
SOCIALE EN POLITIEKE 
VORMING 

Van 3 tot 7 apri l 'wordt te Dil-
beek een Icursus georganiseerd 
die een hulp wil zijn bij het uit
zoeken van de preciese bedoe
ling van de sociale en politieke 
vorming en van konkrete werk-
mogelijkheden die voor het 
werk met kinderen en jongeren 
bestaan. 

Inlichtingen : Stichting Lode-
wijk de Raet, Jozef Il-straat 
49-51, 1040 Brusel, tel.02/13.88.70. 

PRIJS « VOOR VLAANDEREN 
IN 1971 » VLAAMSE TOERIS
TENBOND 

Een Vlaming of een buiten
lander, die Vlaanderen en de 
Vlamingen gedurende het vori
ge jaar op enigerlei gebied het 
best bekend heeft gemaakt in 
het buitenland en VTB daartoe 
zijn publikaties, gedurende dat 
jaar heeft toegezonden, wordt 
bekroond met de prijs « Voor 
Vlaanderen ». 

In 1971 — derde jaar van deze 
pri jskamp — ontvingen we een
entwintig inzendingen uit twee 
werelddelen en acht landen en 
in vijf talen. 

Na schifting, door eliminatie, 
werden uiteindelijk twee inzen
dingen weerhouden, nl. het 
prachtwerk « From Ensor to 
Permeke », samengesteld door 
Marcel Smeets en ingezonden 
door de uitgeverij Lannoo te 
Tielt, en de gezamenlijke ge
schriften van prof. dr. Luis Pe
dro Mondino, uit Uruguay. De
ze laatste, die herhaaldelijk en 
reeds sinds zijn studententi jd 
in Vla^anderen (o.a. te Brussel, 
Brugge en Antwerpen) vertoef
de en ons land door publikaties, 
radio- en TV-toespraken en 
voordrachten allerhande gedu
rende nagenoeg negenendert ig 
jaar, in Zuid-Amerika, grote 
diensten heeft bewezen, werd 
uiteindelijk door de jury na 
ernstig beraad uitverkoren. 
Hem wordt de prijs, een maand 
verblijf in Vlaanderen op kos
ten van de VTB aangeboden. 

De laureaat zal het daarbij 
niet laten want eerlang zal van 
zijn hand nog het werk « Brug
ge, de beminnelijke » verschij
nen. 

tert je Nathalie. Namens ons al
len de beste gelukwensen. 

OUDENBURG 
AFDELINGSBAL 

Heden 25 maar t gaat in de 
zal « Moderne » ons tweede af
delingsbal door. Eerste dans te 
20 u. 30. We verwachten ook 
hulp van de omliggende afde
lingen. 

STENE 
OVERLIJDEN 

Zaterdag 18 maar t werd on
ze vriend en lid, Cyriel Warnez, 
met grote deelneming van hein
de en ver ten grave gedragen. 
Cyriel werd voor zeven weken 
slachtoffer van een tragisch on
geval, waar hij aan de gevol
gen ervan overleden is. Onze 
innige deelneming aan mevr. 
Warnez, namens estuur en le
den. 

TIEGEM 
DIENSTBETOON 

Willy Malfait, provincieraads
lid, Grote Baan 117, Kerkhove, 
tel. 055/38664 ; Eric Waelkens, 
Caankouter 10 ; Walter Van-
maercke, gemeenteraadslid, 
Meerstr. 46, iedere woensda? 
van 20 tot 22 u. 
BETOGING D'HOPPE 

De afdeling Tiegem zegt zijn 
steun toe aan de inrichters van 
de betoging naar D'Hoppe. Ver
zameling aan drankhuis Union 
te Kerkhove op zondag 26 
maar t te 15 u. 

ZONNEBEKE 
LENTEBAL 

Ons eerste lentebal gaat door 
op zaterdag 22 april e.k. in de 
zaal Breugel, leperstwg 41, Zon-
nebeke. Eerste dans om 20 u. 
met de zeer gekende Diedie's 
Mobiel Discobar Van Wonter-
ghem, Kuurne. Wij heten alle 
vrienden uit het arr. van har te 
welkom. (Inkom : 50 fr.). 

DF-KONGBES 

Het nationaal kongres van 
het Davidsfonds wordt dit j aa r 
volledig gewijd aan een door
lichting van het kul tuurbeleid 
zoals dit door de nationale, pro
vinciale en gemeentelijke over
heden gevoerd wordt. 

Aan de kongresdeelnemers 
wordt vooraf het nodige feiten
mater iaal bezorgd. Op het kon
gres zelf komt zo voldoende 
ruimte voor een kritische beoor
deling van het bestaande en 
voor het bespreken van gewen
ste ontwikkelingen . 

Het kongres heeft plaats te 
Leuven op zondag 16 april in 
het kollege « De Valk », Tien-
sestraat 41. 

TOT UW DIENST 

Van 3 tot en met 8 april e.k. 
wordt in Evergem een kursus 
ingericht voor personen die be
roepshalve als bestuurslid van 
een organisatie betrokken zijn 
bij het opstellen van edukatie-
ve programma's en het begelei
den van edukatieve aktie. 

Nadere inlichtingen en in
schrijving bij : Stichting-Lode-
wijk de Raet, Jozef II straat , 
49,1040 Brussel - tel. 02/13.88.70, 

VIJFJARENPLAN 
STICHTING LODEWIJK 
DE RAET 

Door de Stichting Lodewijk 
de Raet werden de krachtl i j 
nen en prioriteiten voor de vol
gende periode van vijf jaar 
vastgelegd. 

Deze vijf prioritaire projek-
ten zijn: « mondiale vorming », 
« Vlaanderen in en rond Brus
sel », « interne kader-oplei
ding », « bescherming en vorm
geving van het leefmilieu », 
« vernieuwing en demokratise-
r ing onderwij smaatschappij ». 

Door het Kadercentrum voor 
Kultureel Werk van de Stich
ting werd in 1971 begonnen 
me t het driemaandelijks tijd
schrift « Kultureel Werk », al3 
begeleiding van het plaatselijk 
kultureel werk en kul tuurbe
leid. 



MAAKT 
MEN U EREBURGER OMDAT U BOUWDE ? ? 

Vergeet het maar 

WEL KRUGT U DE EER 
VOOR WAT KUNNEM U DOUWDE!! 

Betrouwbaarheid... Veiligheid... Degelijkheid... 

ÉÉN naam staat borg voor alles !!! 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
te 

ANTWERPEN 

GENT 

GENK 

LEUVEN 

lS4eir 18 

Onderbergen 43 

Winterslagstraat 22 

Brusselsestraat 33 

(03)31.78.20 

(09)25.19.23 

(011)544.42 

(016)337.35 

600 arbeiders... 1001 mogelijkheden 

B O N 
N A A M : 

ADRES 

beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vi l la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten • 

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

Handtekening 



m de trein die heen en terug rtjdt tussen Hemelbredegem en 
Gent heb ik vier weken geleden het meisje uit Schellebelle leren 
kennen. Sindsdien heb ik al dadelijk bij het instappen in de 
trein steeds opnieuw het gevoel dat ik naar opwindende avon
turen toerijd. Soms denk ik dat de NMBS ergens bij een film
maatschappij avonturen afhuurt om ze uitgerekend in de trein 
naar en van Gent te kunnen stoppen. Want in geen enkele ande
re trein heb ik ooit een verhaal meegebracht, alleen oppervlakki
ge herinneringen over kleine oppervlakkige gebeurtenissen, over 
dingen die spoedig vervagen. Hoogstens zijn mij een paar on
prettige ervaringen in de kleren blijven hangen. In de trein tus
sen Antwerpen en Brussel bijvoorbeeld heb ik steeds het gevoel 
dat de rijtuigen vervaarlijk slagzij maken. En terwijl ik mij zo 
moedig mogelijk verdedig, beurtelings tegen middelpuntvlieden
de en middelpuntzoekende krachten, vraag ik mij gelaten af waar 
die dolle rit gaat eindigen : ergens in Weerde, in de bezoedelde 
Zenne of misschien in de vijvers van Hofstade. Maar even groot 
is de beproeving tussen Hemelbredegem en Brussel. Als nam hij 
deel aan een corrida, zo zigzagt de trein wild doorheen de on
onderbroken sliert van dorpen en wijken, waar eenieder blijk
baar in de tuin van eenieder heeft gebouwd, een reuzegrote rom
mel waaraan de troepen van Alva natuurlijk kop noch staat kon
den krijgen toen zij er de laatste Geuzen kwatnen zoeken. 

Er zijn in België meer dan vijfhonderd verre en korte spoor
trajecten. Ik heb ze nog lang niet alle afgereisd, hoewel het in 
één jaar moet mogelijk zijn, want in de stations verkoopt men 
daar speciale abonnementen voor. En dan zijn daar bovenop nog 
de internationale verbindingen, Londen, Keulen, Parijs en zo. 
Als je naar die steden rijdt, zit je hoofd zo vol verwachtingen, 
dat je allen pietleuterig gaat vinden die vitten en morren over 
benepen plaatsjes en broeierige warmte in enge compartimentjes. 
Wie in internationale treinen reizen houden zich overigens alleen 
bezig niet mondiale problemen, daarom zit men er altijd stil en 
ingetogen en bijna angstig voor zich uit te kijken. Sommigen 
vechten er moedig tegen slaperigheid, omdat ze bang zijn dat 
Johan Daisne hen in een nieuw magisch-realistisch verhaal met 
dodelijke afloop gaat betrekken. 

trein 
frans-jos verdoodf 

Op die internationale trajecten zijn de treinen slechts een mid
del, een kans op Het Grote Avontuur dat in elke buitenlandse 
stad te wachten ligt. Maar hier bij ons, op die vijfhonderd Bel
gische lijnen en lijntjes is de trein steeds een doel, een eind
bestemming. Men kan dat goed merken aan de ijver waarmee 
men elkaar wegdrumt om de eerste naar binnen te kunnen. De 
trein is hier een stukje vrijheid tussen de baas op het werk en 
de baas thuis. Alleen een tapkast met bier en een toonbank met 
gebakjes ontbreken nog om er een café voor de mannen en een 
patisserie voor de vrouwen van te maken, een café van duiven
melkers en sportmaniakken en spelers met de kaart, een patis
serie waar de dames « Libelle-Rosita » en « Het Rijk der Vrouw » 
komen lezen en tusendoor gezinsinformaties uitwisselen, het 
hoeft daarom niet altijd het eigen gezin te zijn. 

Alleen in die trein tussen Hemelbredegem en Gent is het hele
maal anders. Op houten banken en in zalen van compartimenten 
zitten mannen en vrouwen en jongens en meisjes vroom en inge
togen te luisteren naar het ratelen van stalen wielen over stalen 
sporen. Alleen de haast bange verwachting uit internationale 
treinen ontbreekt er. Soms wordt op één der banken even ge
praat. Als het geluid echter het aanvaarde gemiddelde overstijgt, 
kijkt eenieder verwijtend in die richting, zodat het gerucht met
een verstomt. De trein die inmiddels zijn vaart heeft verminderd 
en verder gedurende het incident een afwachtende houding aan
neemt, draaft nadien weer dapper door. 

Gisteren zaten twee franssprekende Brusselaars in die trein, 
twee exemplaren van die miljoenen franssprekenden in de we
reld die pas kunnen zwijgen als zij dood en begraven zijn. Toen 
richtte zich plots iemand van zijn plaats op, een jonge man met 
een mooie zwarte ringbaard, hij stapte op de overmoedige expli
cateurs toe en vatte in één enkele zin het alfa en het omega van 
de Vlaamse Beweging samen. Spreek Vlaams of verlaat dit com
partiment, zei hij en duwde meteen demonstratief het tochtraam 
in zijn volle breedte open om duidelijk te maken wat zou volgen 
als zijn bevel niet werd nageleefd. 

De Brusselaars zwegen, stonden van hun plaats op, verlieten 
vernederd het goed verwarmde compartiment en zochten als 
verschoppelingen een onderkomen in het kille, lawaaierige gan
getje tussen twee rijtuigen in. In het grote compartiment be
treurde niemand het incident, men knipoogde eens goedkeurend 
naar de man met de ringbaard, maar niemand verbrak de discre
te stilte die met de reizigers mee reed. Toen ritste de trein over 
een wissel en zwaaide breeduit in een onverwachte richting. 

Alsof stilzwijgend Vlaanderen op een nieuw spoor werd ge
bracht. 


