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dan wordt aües mogelijk
Périns' v r a a g in de kamer
aan de Volksunie, w a a r o p hij
zelf op zijn RW-kongres een
afwijzend antwoord gaf. doet
sommige van onze kadermensen op h u n beurt vragen
stellen. Een beetje ongemakkelijk bij het gegrinnik van unitaristische joernalisten of meelopers die verplicht zijn te
schrijven zoals h u n bazen het
willen.
Buiten de taktische antwoorden die door verschillende van
onze
partijverantwoordelijken
reeds werden gegeven, willen
wij toch even doorboren naar
d e kern van de zaak. Het is
goed even achterom te blikken
bij het beantwoorden van die
vraag" van onze kadermensen.
Een volk dat niet weet vanw a a r het komt weet ook niet
welke wegen het moet bewandelen n a a r zijn toekomst. In
zijn beschouwingen over de
opgang van de Vlaamse beweging heeft iemand als professor
L a m b e r t y steeds de kracht van
de idee, de k i a c h t van de geest,
ondeibtieept.
« Waar een
nationalistische
stroming en dus
belangstelling,
waardering,
eerbied,
liefde
voor en trots om het eigen volk
bestaan,
daar groeit
vanzelf
het verlangen om dat volk te
helpen in zijn streveyi naar zijn
algemeen
welzijn,
om het te
beschermen
loaar hipt bedreigd
is... Dit bewustzijn,
dit
Vlaams-nationaal
besef,
dit
Vlaams-nationahsme
of
gewoonweg
die
Vlaamsgezindheid is de faktor die onze gehele
toekomst
beheerst
als
volk en ook als mens ». Zo
schreef Max L a m b e r t y het in
de donkerste jaren van de repressie. A a n deze gedachten
hebben duizenden zich opgetild, doorheen de v e r w a r r i n g
en de lokzangen van de unitaristen. Op basis van dit ge-

dachtengoed heeft onze beweging zich k u n n e n opbouwen
tot w a a r w e nu (terug) staan.
In feite is dit nog m a a r een
begin. Bij een volk dat tot vóór
enkele decenniën in brede lagen nog weinig of in het geheel niet reageerde tegen de
opgedrongen verfransing, dat
zich vergaapte aan het vreemde, is een snelle groei gekomen
van « Vlaamsvoelen ».
Nooit stonden wij er beter
voor om deze gevoeligheid om
te zetten via onze inzet als
Vlaams-nationale partij n a a r
een radikaal beivustzijn dat in
bredere kringen het spel van
de lijmers en zoethouders zal
doen doorzien. Op het p u n t
waar wij nu staan wordt het
mogelijk nog ruime procenten
van ons volk tot dit inzicht te
brengen. Dan komt het ogenblik dat hel politieke breukp u n t bereikt wordt waar de
unitarislen zullen nakruipen
w a a r zij nu weigeren te gaan.
Op zulk ogenblik zullen wij
a k Vlaamse gemeenschap met
dw Walen kunnon spreken. De
Van Eyndes, de Houbensen zullen dan schimmige figuren geworden zijn uit een voor
Vlaanderen beschamend verleden.
Dan wordt alles mogelijk
wat nu nog onbereikbaar lijkt.
Is dit wervingsproces nog mogelijk ? Het zal met de nu beschikbare machtsmiddelen van
het
V l a a m s - nationalisme
slechts een klein mirakeltje
meer zijn in vergelijking met
w a t Vermeylen noemde in de
19de eeuw « Het mirakel van
de Vlaamse beweging ».
Maar één opdracht blijft.
« Flandria F a r a da se » - Vlaanderen zal het zelf moeten doen.
Dat Vlaanderen is niet abstrakt. Dat zijn wij zelf, dat is
onze partij.

waiter iuyten.

de noodzakelijke
Voor de verkiezingen hebben we voorspeld dat de Vlamingen
door de grondwetsherziening bedrogen werden over heel de lijm.
Men ziet t h a n s dat het gebeurd is. Nationaal zijn we onze meerderheid kwijt, te Brussel hebben we niets en de k u l t u u r r a d e n die
de Walen ook kregen, zijn vrijwel machteloos. De vrijheid van
het gezinshoofd — de bijkomende prijs — eindigt daarbij met een
sterk leerlingenverlies in de nederlandstalige lagere scholen te
Brussel.
Het axioma : « wat we geven zijn we kwijt en wat we krijgen
hebben we niet zeker » blijkt t h a n s evenzeer juist als in 1963 na
Hertoginnedal. Toen werd ons Komen-Moeskroen, Edingen en de
Platdietse streek ontnomen, kregen de randgemeenten faciliteiten
en dachten we de Voerstreek te hebben.
W a t we gaven zijn we kwijt. Wat we kregen daar moeten we
opnieuw voor vechten : Voerstreek, partiteit te Brussel, een stukje
kultuurautonomie.
De kleurpartijen in Vlaanderen, m e t inbegrip van de P V V
die meespeelde bij de grondwetsherziening staan in hun
hemd. Vandaar h u n afleidingsm a n e u v e r s zoals de beschuldiging van gebrek aan eenheid
bij de federalisten.
Federalisme
veronderstelt
eerbied voor eikaars grondge-

Het zal dan toch weer de verdienste van de amnestiebetogers van jl. paaszaterdag (te voet van Antwerpen n a a r Herentals) geweest zijn, de aandacht te vestigen op het uitblijven van amnestie in dit land. In gelegenheidstoespraken hekelden VU-senatoren Maes en Siegers en VU-gemeenteraadslid Anthonis de repressiewetgeving en het uitblijven van
veralgemeende amnestie In de mars stapten ook VU-mandatarissen De
Beul en De Ryck op.
« De Standaard » k w a m woensdag in een editoriaal uitvoerig op deze
beloging terug en bepleitte een geschakeerde benadering van het probleem. Dat de betogers VU-mensen waren is voor de editorialist geen
bezwaar « w a n t dat wil niet zeggen dat ze persé ongelijk hebben ».
In feite w e r d hiermee het gelijk bevestigd van tientallen VU-tussenkomsten en pleidooien in het parlement en op straat, tegenover het vage en
onjuiste verweer van regeringsleden en patriotards, die beweren dat er
geen probleem meer is. « Is het teveel gevraagd dat regering en wetgever
dit late en laatste oorlogsprobleem, definitief en op een menswaardige
manier van de agenda afvoeren » aldus tot besluit « De Standaard ». De
Volksuniewetgevers vragen al jarenlang hetzelfde. Is de kentering op
komst ? Te meer daar ook andere bladen, milder en genuanceerder op dit
voorstel reageren dan ze vroeger zouden gedaan hebben... (Nog meer over
Amnestie op blz. 5).

bied en van eikaars bevolking.
Hoe wil men echter dat de
franstalige federalisten konsekwent kunnen zijn wanneer
Vlaamse
sjacheraars,
zoals
thans weer de E S P en in h a a r
spoor de CVP h u n Vlaams
grondgebied in de Voerstreek
en zelfs rond Brussel gaan aanbieden in 'n vulgaire en verra-

uitbouw
derlijke poging het federalisme
van de Franstaligen af te kopen door Vlaams grondgebied
en Vlaamse mensen als geschenken uit te delen. Mei daarbij
nog jaarlijks heel wat miljarden Vlaams geld.
Om aan de macht te blijven
verkopen de kleurpartijen desnoods heel Vlaanderen. Het is
een misselijk en verraderlijk
spel dat overal dient ontmaskerd.
De politici van CVP en B S P
leven niet om de Vlaamse belangen te dienen maar verkopen elk Vlaams belang w a n n e e r
dat nodig blijkt om aan de profijtpot te blijven en zichzelf en
hun vrienden gul te bedienen
met vet betaalde ambten, postjes en kumuls. En al gaat heel
h u n politiek slechts ten koste
van allerlei belastingsverhogingen.
Een volk heeft echter de politici die het verdient.

Eeuwenlange onderdrukking
en armoede heeft diepe sporen
achter gelaten bij onze volksgemeenschap en een zeker fatalisme tegenover uitbuiters is er
het gevolg van. Ons volk is te
vlug geneigd zich machteloos te
voelen tegen de schaamtelozen
die hun belangen verkwanselen. Slechts traag, en dan vooral door de jongeren, rijpt ons
volk tot ware demokratie, tot
het bewustworden van de mogelijkheden van het volk, van
de basis.
onze opdracht
Het is de taak van onze plaatselijke bestuursleden, van onze
militanten, propagandisten en
simpatisanten evenzeer als van
onze parlementsleden om dag
aan dag te werken aan de ontwikkeling van dit bewustzijn
door onze plaatselijke pers, onze plaatselijke samenkomsten

en door het kontakt van pep»
soon tot persoon hetzij op h e t
werk hetzij in de eigen buurt.
Steeds meer personen dienen
bij onze organisatie in de ruimste zin betrokken, waarbij het
dienstbetoon in de ruimste zin
genomen overal sterker dient
te worden uitgebouwd.
absolute rekords
Zowel inzake abonnees als inzake werkende afdelingen e n
aantal leden boeken we dit j a a r
absolute rekords. De uitslag
van de verkiezingen in aanmerking genomen moet dit ook.
Niet alleen de totaalcijfers nationaal dienen dit jaar een
stuk beter te zijn dan vorig
jaar, ook de cijfers van elk arrondissement afzonderlijk dienen dit te worden. De vier voorgaande jaren won de partij gemiddeld 6.000 leden bij per
jaar. Die winst dient dit j a a r
(lees door blz 3)
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en gij
vrije meningsuiting
Tk had me voorgenomen
niet
te reageren op het hriefje van
dr. H.B. te Antwerpen
in verpand met de toetreding van 2
VU-mandatarissen
tot
een
Gents Komitee voor Vrije Meningsuiting.
Aan de ongenuanceerde argumentatie
van J.D.
uit Deurne kan ik echter niet
voorbij C« Wij » 18-3-73).
De Volksunie
is een plura'hstische en demokratische
partij, die zich qua
programma
eentrum-links opstelt. De Volksunie en de Vlaamse
Beweging
zijn gedurende jaren
gediskrimineerd geweest — en zijn dit
momenteel nog in diverse kommunikatiemedia
— onze mening kon en mocht niet aan
bod komen : wij weten
wat
het betekent,
gemuilband
te
te worden.
Indien thans bepaalde
poliÜéke, ideologische
of
maatschapplij-kontesterende
opinies
niet aan bod mogen komen en
vr tegen hen een repressie-poRtiek gevoerd wordt, dan lijkt
het mij niet meer dan evident,
dat wij Volksuniemensen,
die
jarenlang
het hoofd van Jut
zijn geweest, op grond van onr e eigen gediskrimineerde
ervaring, aan geen enkel lid van
onze samenleving, eenzelfde lot
willen toekennen. Ik dacht, dat
deze redenering logisch en fundamenteel eerlijk is.
R.D.B.,

Antwerpen.

vijf voor twaalf
Zoals eenieder wel ziet is de
toestand in het
bouwbedrijf,
dttsdonig dat de
werkloosheid
hier uit voortvloeiend, mijn artikel zeker
wettigt.
Eerst en vooral wil ik het
publiek
inlichten
over
het
waarom van deze toestand ; er
zijn door mij hier
opgegeven
€u:ht redenen doch er zijn er
zeker nog meer.
Ie De winst van de patroons
(kleine) is te laag of zelfs nihil.
Ze Het loon of salaris van de
werknemer is te laag in vergelijking met andere
industrieën.
3e De lonen die door de patroon moeten aangerekend
worden, zijn dusdanig dat voor velen hiervoor het budget te laag
is. 4e Door een te zware taks
(BTW) en door te zware lonen,
is het sluikwerk zodanig toegenomen dat het stilaan de gevestigde patroon is komen te
vervangen. 5e Het verschil van
werkloosheiduitkering,
en uitbetaling van netto-loon is te
klein geworden. 6e De patronale lasten hebben zulke afmetingen genomen dat de algemene onkosten een zeer hoge
piek geworden zijn. 7e De intrest en het verkrijgen
van
kredieten zijn te moeilijk en te
hoog. 8e Het
industrialiseren
in de bouw, is zijn
hoogtepunt
voorbij, we kunnen niet verder
mekaniseren.
Nu is het zo dat de diverse
syndikaten
overleg plegen te
nemen, om de toestand
aan
punt 2 (bestaanszekerheid
van
de werknemer
aan te passen aan onze tijd,
natuurlijk worden de zeven
andere
punten over het hoofd gezien.
Doch laten de heren van het
syndikaat
weten dat de toestand nu zo alarmerend is, dat
bij eventueel akkoord met het
patronaat, dit zeker geen oplossing zal geven, en dit uiteindelijk weer ten laste zal komen van de kleine man, die
nogmaals een zeer hoog loon
aan de patroon zal hoeven te
betalen, die hierdoor ook niet
rijker zal worden. Wat moet
er dan gedaan worden ?
Aan de patroons, grote en
kleine, stel ik deze vraag. Er
zijn zeker mogelijkheden,
hoe
gewaagd ook. Ik stel er hier
twee voor, ze zijn zeker futuristisch en zullen de heren van
syndikaat
of patronaat
doen
glimlachen.
Ie 'n volledige ommekeer
van
het sociaal stelsel (RMZ). D.i.

in veel landen van
toepassing
bvb. Ik betaal mijn
werknemer 160 fr per uur, zelf reken
ik als patroon 170 fr
(winst
10 fr). Met dit hoog salaris
dient de werknemer
zelf zijn
sociale lasten te betalen en dit
op een demokratisch
manier
« die niet betaalde kan ook
niet trekken ». Natuurlijk
zullen de syndikaten
dit noemen
een stap
achteruit.
2e Vermindering
van BTW
op de werken, want het gaat
niet op dat een verbruiker
taks
hoeft te betalen op sociale lasten, Bvb. als ik 160 fr per uur
aanreken aan een klant, dient
deze 14 % taks te betalen op
de 80 fr, gepresteerd werk en
14 % of de 80 fr sociale lasten
van de werknemer.
Hiervoor
dient zeker een aanpassing gevraagd. Graag verwacht ik een
reaktie van verscheidene
zijden.
F.V.,

Bredene.
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vlaamse klub
druivenstreek
Met genoegen lazen loij het
schrijven van J.S. te Mol, aWij»
van 18-3.
Een zinsnede (en helaas alles wat erbij hoort !) ligt ons
zeer nauw aan het hart : «. wat
er zich dagelijks met de Vlamingen in hun strijd voor de
rechten,
vooral
te
Brussel,
Vlaams-Brabant,
gebeurt ! ».
Hopelijk ligt het ook nauw aan
het hart van alle (of toch vele !) Vlamingen. De Druivenstreek, gelegen in dat bedreigde Vlaams-Brabant,
is de enige
hinderpaal om de « corridor »
tussen Bruxelles
en
Wallonië
te verwezenlijken.
Als wij de
gelukkige Vlamingen in 't veilige hartje van Vlaanderen
er
nog moeten
van
overtuigen,
dan mogen we wel zeggen dat
er hier zeer hard
gestreden
wordt, niettegenstaande
het een
harde strijd is, die veel persoonlijke inzet, tijd en... geld
kost.
De Vlaamse Klub
Druivenstreek — een a-politieke
maar
100 % strijdende
en
Vlaamse
kulturele vereniging — bezorgt
u zeer graag deze « inside »informatie.
De Vlaamse
Klii,b
lag aan de bazis van de oprichting van een
overkoepelend
Vlaams orgaan in de Druivenstreek. Dit orgaan geeft
een
tweemaandelijks
tijdschrift
uit:
« Spoorslag ». Via dit blad leert
u de Druivenstreek
in al haar
facetten
kennen.
Mogen wij een vurige oproep
doen opdat vele Vlamingen
uit
het hinterland zich zouden aarirsluiten bij de Vlaamse
Klub
Druivenstreek
en
zodoende
tweemaandelijkse
informatie
ontvangen. Graag 100 fr. op rekening
nr. 2666-1.112.107 bij
Anhyp, met vermelding
VKD72. Proefnummers
op het sekretariaat, Langeweg 32, 1900 te
Overijse.
D.H.,

Overijse.

respekt
Willen we dat de Franstaligen ook maar enig respekt voor
ons krijgen dan zullen we radikaal moeten optreden.
(Wim
Jorissen in « Wij » 18-3-72).
Akkoord
met radikaal,
maar
het respekt van de franstaligen
kan ik missen
als
kiespijn.
Waar het op aan komt is de
Vlamingen (niet de
Volksunisten die zijn op de hoogte) op
één frank na voor te cijferen
wat hun ontstolen wordt, dat
in, dag uit, en wie
verantwoordelijk is voor die
aderlating,
ten voordele van het
samenraapsel van wie wij het respekt moeten afdwingen.
Er is

maar één zaak die de zgz. frankofonen interesseert
: Vlaams
geld, de rest kan hun gestolen
worden. Het is aan de Volksunie de Vlamingen op de hoogte te houden van wat hen ontstolen wordt en met de hulp
van wie. De meeste
mensen
hebben geen of weinig belangstelling voor politiek of politiekers, maar wel voor geld en
dieven !
M.C.,

Tervuren.

HOUTWORM ?
Behandeling van dakwerken tegen alle houtInsekten.
TWINTIG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het
land. P.V.BA. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr.
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79.20.00.

tv-taks
Volgens de dagbladpers
zou
eerste minister Eyskens te verstaan hebben gegeven, dat de
regering zich niet zal storen
aan het advies van de prijzenkommissie i.v.m. de verhoging
van radio en tv-taksen. Dit gebeurde in de Kamer op 16-2-72.
Welnu, ik betwist niet het
recht van de regering om dit
advies te negeren, maar ben
van mening dat Eyskens
en
zijn ploeg in dat geval duidelijk aantonen,
dat zij moedwillig ondoordachte
en onverantwoorde
daden stellen,
die
flagrant
uitvallen
in het nadeel van de bevolking.
Herhaaldelijk
heeft de Volksunie gewaarschuwd
tegen de
lamentabele financiële
politiek
van
de
CVP-BSP-regering.
Toch liepen er nog velen in de
val en gaven het door de CVP
gevraagde
vertrouwen
of geloofden in de eendracht van de
BSP. Ik zou hen, die op 7 november 1971 hun stem
gaven
aan de CVP of BSP eens een
duidelijke vraag willen
stellen.
Zij moeten voor zichzelf
eens
uitmaken
in hoeverre zij eerlijk waren met zichzelf.
Kunt u vertrouiven
hebben
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in een partij, die de elementairste sociale rechten van een
volk verwaarloost
en kunt u
geloven in een politiek,
waarvoor gij en ik steeds maar weer
moeten betalen ? Kunt u in eer
en geweten uw vertrouwen
geven aan mensen, die het lot
van een volk bepalen in vergaderingetjes, tussen de vier muren van de muffe
partijbureau's. waarbij niemand
toegelaten is dan enkele
vergrijsde
gearriveerde
kapitaalkrachtige
heertjes, die daarbij nog onder
druk staan van enkele rijke famine's in dit land ?
Indien u op deze vragen ja
antwoordt, dan bent u blind en
doof. Indien u neen zegt, dan
wordt het tijd om eens goed na
te denken. Ik vraag u dan niet
om voor de Volksunie te stemmen.
Het enige, dat u dan
zoudt moeten doen, is dringend
de programma's
van alle partijen nakijken en daarbij rekening houden met wat zij in het
verleden van deze
programma's
hebben terechtgebracht
of in
hoeverre zij die al dan niet
verloochend hebben. Velen dedeïi dat reeds vóór u, en zij
namen een wijs besluit.
Welk
besluit gaat u nemen, hangt af
van uio wijsheid en uw besef,
wat ons volk nog te
wachten
staat, indien u nog langer uw
stem geeft aan de
utiverkopers
van dat volk.

niet, dat deze persoon veel naar
die uitzending kijkt, want dan
zou er wel een ander
besluit
geveld worden ! Gedurende de
laatste
verkiezingspropaganda
van de twee regerende
partijen
werd ook : geen
belastingsverhoging beloofd ! Wat ziet men
nu : de prijzenkomissie
wordt
uitgeschakeld,
dus ook het ministerie van Ekonomische
Zaken.
Elke dag voorziet
men
prijzenverhogingen,
zoals
de
a.s. trein- en bvstarieven,
posttarieven, radoi- en
tv-taksenverhogingen,
prijsstijgingen
in
bijna al de takken van de handel enz... Er wordt bijna dagelijks zenuwachtig
gezocht
om
de kleine man (spaarder)
te
pesten, ook op 't gebied
van
rentevoetverlagingen
! Waar
blijven nu de socialisten,
die
zich als promotors van de kleir
ne man willen uitroepen,
wat
betreft hun
bestaanszekerheidf
Nuchter
en realistisch
beschouwd moet en zal
iedereen
bekennen, dat hun kiezers weer
eens flink bedrogen werden i
We hopen dat ze dit zullen blijven onthouden en er naar handelen !

W.S.,

De redaktie draag^t geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

Molenstede.

masker wordt
afgeworpen
De Vlaamse kiezer moet nu
eindelijk toch wel beseffen hoe
onbeschaamd ze bedrogen worworden door de
CVP-BSP.
Heeft de heer Eyskens
niet
onrechtstreeks
in de
Kamer
verklaard, dat hij zich niets zal
aantrekken van de
prijzenkommissie over de kijk- en luistergelden, die hij persoonlijk
met
50 % wil verhogei ! Dus, eigenmachtig wil hij zijn wil opdringen,
omdat de
programma's van BRT sinds 1962 veel
verbeterd zijn, en er nog personeelgebrek
is .' We
geloven

J.S.,

Mol

Brouwerij
MOORTGAT
BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
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Bijhulzen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Aniwerpan

Tel. (03) 36.10.11
Gent

UNIVERSITEIT
ANTWERPEN

Vacante betrekkingen
Het onderwijs op het niveau van licentiaat en doctoraat zai
worden, georganiseerd in de volgende richtingen:
biologie (dierkunde en plantkunde)
aggregaat hoger secundair onderwijs voor de scheikunde,
de wiskunde, de natuurkunde, de biologie (dierkunde
en plantkunde), de Romaanse en de Germaanse fitologte.
In de nabije toekomst worden leden van het academisch personeel aangeworven in de graden van:

• assistent
• eerstaanwezend assistent
• werlcieider
• faculteitsgeaggregeerde
• docent en
geassocieerd docent
• lioogleraar en
geassocieerd lioogieraar
• gewoon en buitengewoon
lioogieraar
Geïnteresseerden worden verzocht schrlflefifk fn contact td
treden voor 14 mei 1972 met
De Rector van de UniversHaire Instelling Antwerpen
Frankrijklei 64 B-2000 Antwerpen (België)
onder opgave van specialiteit, bekwaamheden, curriculum, ge»
wenste graad, bereidheid het full-timeschap al of niet te aanvaarden.
Details aangaande de departementale stmctuur, de currlcufa
en wedden worden Individueel medegedeeld.

«^ -i
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unct-ad I I I : een nieuwe kans.
een nieuw risico

UNCTAD is de afkorting van
c United Nations Conference
«n Trade and Development ».
Ze zal voor de derde maal
plaats hebben van 13 april tot
19 mei in Santiago de Chili.
Ö a t het vraagstuk der ontwikkelingslanden de inzet van de
konferentie is, k a n m e n ook uit
de n a a m afleiden.
De UNCTAD is ontstaan in
h e t r a a m van de UNO. Indien
de verschillende instellingen
die zich in UNO-verband met
wereldekonomie, wereldhandel
en ontwikkelingsvraagstukken
bezig moeten houden voldoen i n g gegeven hadden, zou er
geen nieuw initiatief lijk de
UNCTAD genomen zijn. Maar
^ UNO en h a a r gespecialiseerd e instellingen — ook de F A O
fvoedseltoestand en landbouw
SQ de wereld) — zijn ontstaan
te de eerste na-oorlogse jaren
Tyaarin het koloniaal stelsel nog
in voege was. H e t vraagstuk
van de onderontwikkeling was
?tog niet zo akuut, het aantal
totwikkelingslanden
w a s nog
m e t zo groot, en de hele wereldpolitiek w e r d nog in een
heel andere geest dan thans benaderd. In Santiago de Chili
zullen 133 ontwikkelde en nietontwikkelde landen vertegenwoordigd zijn. Alleen al de
vermenigvuldiging van het aantal Staten schept nieuwe problemen, die blijkbaar door de
oorspronkelijke UNO niet n a a r
behoren w e r d e n opgevangen.

behoefte aan een
nieuwe instelling ?
Uit 2 voorafgaande UNCTADfconferenties
(Geneve 1954 en
N e w Delhi 1968), en uit de voorbereiding van de derde bijeenkomst kan afgeleid worden dat

de ontwikkelingslanden
van
plan zijn aan de UNCTAD een
bestendig bestaan te geven Het
moet volgens hen meer worden
dan alleen m a a r een om de vijf
jaar gehouden kongres over
ontwikkelingsvraagstukken Ze
willen er een nieuwe internationale, bestendige instelling
van maken, w a a r a a n duurzame
bevoegdheden gegeven worden
— niet alleen advizerend, m a a r
ook kontrolerend en uitvoerend
— op het gebied van ontwikkelingsbeleid, wereldhandel, algemene ekonomie, financieën
en monetaire wereldorde
Bij de ontwikkelde landen
stoot dit voornemen soms op
verzet W a t meer bepaald de
wereldhandel en de daarmee
samenhangende tolmuren, preferenties en diskriminaties betreft, werd onmiddellijk na de
tweede wereldoor1<^ reeds eenmaal een internationale, thans
nog bestaande instelling in het
leven geroepen ; de « General
Agreement on Tarifs and Trade » (GATT) die de internationale h a n d e l moest bevorderen
door de afbraak v a n tolmuren
en preferenties. Maar deze instelling valt niet in de smaak
van de ontwikkelingslanden,
die geen heil zien in de idealen v a n vrijhandel die aan de
oorsprong lagen v a n GATT.
Men k a n vrezen dat de
UNCTAD aanleiding kan geven
tot een inflatie van instellingen
die zich alle m e t dezelfde ontwikkelingsvraagstukken
zullen inlaten, elkaar in de weg
zullen lopen en eikaars machteloosheid onder nog meer rapporten en nog meer palabers
zullen verdoezelen.
Anderzijds is h e t onmogelijk
geworden het vraagstuk van
de ontwikkelingslanden en van
de ongelijke verdeling van de
rijkdommen der aarde langer
uit de weg te gaan. Een aanpak
van die kwesties m e t een ver-

ouderd beleid en onbetrouwbare instrumenten zou de psjN
chologische en politieke belasting ondraaglijk maken.
Dus zouden in Santiago de
Chili enkele konkrete resultaten moeten bereikt worden,
o.m. inzake de internationale
grondstoffenmarkten, het internationaal monetair beleid,
de schuldenlast van de ontwikkelingslanden en de alarmerende toestand in de « vierde wereld », (de allerarmste landen).

de noodzakelijke uitbouw

o p t r e d e n via e e g

de basis : ons voornaamste
werictuig

UNCTAD III is zowel een
kans als een risico. Voorspellingen over de afloop zijn thans
onmogelijk Belgiè is een te
kleine staat om op zichzelf een
rol te spelen, en zal dus voornamelijk via de EEG-groep trachten erbi] betrokken te zijn.
In
tegenstelling
tot
de
UNCTAD-konferentie te Nieuw
Delhi zal de Belgische afvaardiging m Santiago niet één enkele, maar zeven parlementsleden tellen.
Ondergetekende maakt
er
deel van uit als vertegenwoordiger van de Volksunie. Ontwikkeling op wereldvlak gaat
de Volksunie aan. Als jonge
partij IS ze er gevoeliger voor
dan oudere formaties. Dat is
op kongressen en in het partijleven al herhaaldelijk gebleken. Senator Coppieters interpelleerde op 23 m a a r t staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Harmegnies over
de voorbereiding der UNCTADkonferentie.
Ook buiten de partijen is er
veel belangstelling. Het « Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking » te Brussel publiceerde in de voorbije
weken een aantal dokumenten
waarin uiting gegeven wordt
aan de verwachtingen, vooral
in jongerenkringen. Aan de
Belgische delegatie is trouwens
voor de eerste maal als waarn e m e r een vertegenwoordiging
van niet-ambtelijke instellingen toegevoegd.
Zowel een fiasco als een sukses van UNCTAD III zal tot ver
buiten de officiële kringen een
merkbare terugslag hebben.

hektor de bruyne,
senator.

(vervolg van blz 1)
eveneens overtroffens. We zijn
trouwens daarvoor goed op weg.
Bi] de andere partijen is het
de organisatie die maakt dat
hun verliezen bij de verkiezingen beperkt blijven, bij ons
moet de organisatie er in grote
m a t e voor zorgen dat de Volksunie verder in de aanval kan
staan en verder oprukken.

Zeker kan goed werk van de
verkozenen de partij vooruithelpen, veel meer kan dit echter nog gebeuren door goed
werk aan onze basis • plaatselijke bestuursleden, propagandisten, militanten en simpatisanten.
Veel meer dan de andere partijen is de Volksunie de partij
van de inspraak en de medezeggenschap van de basis. Bij
ons geen kloof tussen zogeheten
bonzen en de gewone basismilitant. In geen enkele partij heeft
men steeds in die mate schouder aan schouder gestaan als bij
ons, omdat de inspraak van de
basis steeds een levende werkelijkheid was.
Niet alleen dient dit zo te
blijven, we dienen het aantal
vergaderingen waarop de leden
hun mening zeggen op te drijven en steeds meer leden tot
kaderleden op te leiden.
Plaatselijke besturen moeten
leven met hun leden, zoals ze
in ruimere zin moeten leven in
hun kleinere volksgemeenschap
voor de problematiek waarvan
ze een open oog moeten hebben.

geloof in eigen zaak
De Volksunie is als partij gegroeid zonder de steun van het
kapitaal, zonder eigen scholen,
zonder eigen dagblad, zonder
eigen vakverenigingen of andere sociale organisaties, doch

uitsluitend door haar propagandisten, door haar basis en door
het werk van haar verkozenen
op elk vlak. Wij waren het
meest dinamisch omdat we het
meest geloofden in onze zaak
en er daarom ook het meest
werk voor over hadden
Zolang dit geloof onze partij
bezielt zullen we blijven groeien tot vrees van onze tegenstanders De gewone volksmens
voelt dit geloof bij ons aan,
evenals de gewone volksmens,
vaak veel scherper dan de intellektueel, het kunstmatige,
het krampachtige, aanvoelt van
de maneuvers en de propaganda van onze tegenstanders, voor
wie het veel minder gaat om
ideeën dan om de macht, de
macht ten allen prijze, en om
de eigenbaat.
Aan onze bestuursleden, kaderleden en militanten naast
onze mandatarissen dit geloof
verder uit te dragen en geleidelijk om te zetten in organisatie, in nieuwe leden, in nieuwe
abonnees, in nieuwe afdelingen.
Op 13 jaar tijd (1958 tot 1971)
wonnen we een half miljoen
kiezers bij. En dit terwijl we
uitsluitend op onze propagandisten en simpatisanten konden rekenen.
Nu dit aantal simpatisanten
gxoeit moet ook de inzet groeien.
Nu zoals voorheen kan de
Vlaamse gemeenschap slechts
op de Volksunie rekenen om
onwrikbaar haar belangen te
verdedigen. Wij alleen zijn
niet bereid grondgebied, mensen en tientallen miljarden die
ons volk toekomen te verkwanselen.
Daarom moeten we het halen.
Dat kan zo onze propagandisten en simpatisanten het willen !

wim jorissen,
algemeen sekretaris.

Op het Steenplein pakte de VUJO-Antwerpen
m e t een waarachtige waterzuiveringsinstallatie uit
die aan de r a n d v a n de Schelde — w a a r o m het ging
— echt onvervalst Scheldewater ging zuiveren. Tussen de vlagen, regen-water door en geholpen door
een hele b e n t jonge h a n d e n en een stel duidelijke
slogans « deden » de laboranten zoals het moet. Tot
d a a r was h e t allemaal ludiek. Ernstiger w a s de
tekst die aan de vele nieuwsgierigen en geïnteresseerden w e r d uitgedeeld. « Instituten die het kunnen bewijzen zeggen dat een aantal industrieën
langs de Schelde niet in het minst r e k e n i n g houden
m e t de opgelegde n o r m e n bij lozen v a n schadelijke
afvalstoffen. Een zeker bedrijf loosde zo m a a r zonder blozen 250 m g p e r liter vaste stoffen. Het biochemische gehalte van het w a t e r bij lozingspunten
beliep 16.000 tot 17.000 mg per liter water.
V e r t r e k k e n d van het partijkongres van 1969
w a a r o p de VU maatregelen eiste tegen de bezoedeling en de verontreiniging v a n onze leefwereld
klaagt de V U J O de ekonomische grootmachten aan
die omwille van h u n eigenbelang maar-lozen-watze-kwijt-willen en zo ons leefmilieu totaal verwoesten.
Met het aangeboden specimen van Scheldewater
h a d de VUJO-Antwerpen weinig moeite h a a r motieven te staven. VUJO-Antwerpen eist van de overheid dan ook een onmiddellijke beperking van de
milieuverontreiniging en een strenge en ernstige
kontrole op de vervuiler die moet betalen voor de
schade die hij aan onze leefwereld toebrengt.

het oosten bloost
Zij mikken direkt n a a r het
h a r t v a n de staat. Zij, dat zijn
de stichters van de nieuwste
politieke partij aan het Belgisch firmament. De partij der
Duitstalige Belgen. Op een
perskonferentie te Brussel zelf
hebben zij h u n p r o g r a m m a bekendgemaakt. N i e m a n d heeft
h e t er op gewaagd er mee te
glimlachen. Niemand, ook de
meest fransdolle k r a n t e n niet,
hebben de oude scheldwoorden
e n verdachtmakingen d u r v e n
ovenhalen. Ook zij voelen wel
e ernst v a n het ogenblik. Al
i s het gebied niet zo groot (een
ffoede
60.000 inwoners)
de

Ï

Duitstalige kantons van OostBelgië hebben getoond dat het
menens wordt. Sommige kranten voorspellen de nieuwe partij, dan ook meer dan 50 %
v a n de stemmen in deze kantons : Eupen, Sankt-Vith en
een deel van Malmedy. De
kwaliteit v a n de oprichters
m a a k t dit niet onmogelijk.
Er is burgemeester P a n c k e r t
v a n Eupen, die reeds m e t een
snel in m e k a a r gebokste lijst
tój de jongste parlementsverkiezingen 29 % v a n de stemm e n haalde in zijn kanton Eupen. Er is de oud-burgemeester Py) van Sankt-Vith en uit

diezelfde hoek oud-PVV-senator Louis, populair veearts in
deze streek. Hij haalde reeds
in november '71 50 % van de
stemmen. Zij allen staan nu
e^idrachtig achter de nieuwe
PDB.
Er is de diepgang van de problematiek. Ingelijfd als een
soort oorlogsbuit na 1918 zijn
deze mensen als een soort
« derderangs-Belgen » behandeld geworden. Nog een trap
lager dan de Vlamingen. Bij
de minste reaktie klonk het
scheldwoord « boches ». De repressie is er dan ook op een
verschrikkelijke
manier
gevoerd na 1945. De schrik zat
er in voor lange tijd. Maar
sneller dan de oude getrouwe
volksnationalisten hadden kunnen verhopen is het proces van
bewustwording hier dan toch
op gang gekomen.

de volksunie bracht de zaak aan het rollen
J a r e n hebben de Vlamingen
zich helemaal niet bekommerd
om Duits-Belgie. De Volksunie
heeft zich echter de jongste jaren zeer sterk beijverd om dit
vraagstuk op de voorgrond te
brengen en geleidelijk heeft ze
de belangstelling verkregen. De
70.000 Duitstaligen voelden zich
daardoor sterk gesteund en
meer en meer kijken zij uit
naar verdere steun uit Vlaanderen tegen de regelrechte
Waalse kolonisatie die er honderden
Waalse
ambtenaren
binnenloodste.
De reaktie van « De Standaard » op de perskonferentie
van de Partij van de Duitstalige Belgen was dan ook vrij
kinderachtig. Deze krant verzoekt de Walen begrip te tonen
en de Vlamingen dit vraagstuk

niet bij de kommunautaire problematiek te betrekken ! « De
Standaard » schijnt het bij de
teoretische politiek te willen
houden en mist elke zin voor
praktische politiek Hoe kan
men nu toch zulk een vraagstuk buiten de gemeenschapsvraagstukken houden ! J a m mer voor « De Standaard » dat
België geen eentalig land is
zonder vraagstukken. Dan zou
het een ideale krant zijn ! Zij
het dan aan de konservatieve
kant.
Of is het blad andermaal verveeld omdat de Volksunie een
grote rol gespeeld heeft om belangsteUing voor dit vraagstuk
te wekken ? Had de heer Vanden Boeynants het gedaan w e
zouden een andere toon horen !
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duur europa,
profiterend
brussel
In antwoord op een parlementaire vraag van senator
M. van Haegendoren tot de
minister van Openbare Werken blijkt dat van 1 januari
1959 tot 31 december 1971 in
verband met de vestiging
van de Europese Gemeenschappen te Brussel, ten laste van de begrotingen van
het ministerie van Openbare
Werken, volgende bedragen
werden vastgelegd : 1.035
miljard voor de administratieve wijk (Berlaymont) ;
437,8 miljoen voor de Europese Scholen en 19,2 miljoen
voor de gebouwen ten gerieve van het personeel der
Europese Gemeenschappen.
Het geheel van de vast te
leggen uitgaven voor het
deel dat betrekking heeft op
de
administratieve
wijk
(Berlaymont) zal in het totaal 3,9 miljard belopen. De
prefinanciering
geschiedde
hier door de OS SOM ingevolge een contract afgesloten op 5 april 1962.
Het is duidelijk dat de hele Belgische gemeenschap de
vestiging van de Europese
Gemeenschappen te Brussel
betaalt maar Brussel er alleen van profiteert (o.a. de
Brusselse speculanten).

leger en
vlaamse
officieren
Uit het antwoord van minister Van den Boeynants
op een vraag van kamerlid
Mattheyssens, hoeveel kandidaten in 1971 het majoorsexamen hadden afgelegd,
hoeveel er slaagden en hoeveel er benoemd werden,
blijkt dat er van de 168
Vlaamse kandidaten 33 tot
majoor werden bevorderd
(1 op 5) terwijl er van 87
franstalige kandidaten 25
werden benoemd, (1 op 3).
En dat in een leger en een

persspiegel
Gelukkig zwom de aprilvis
door de perswateren, anders
w a s er weinig politiek gerimpel op de Belgische vijver. En
d e inspiratie ging de richting
uit van de laatste weken : w a t
doen de federalisten ? De voettocht voor amnestie deed het
oude zeer terug jeuken. Hierbij
iaanleunend citeren we graag
« Nieuw Vlaanderen ». In de
Oostkantons is men dit oude
zeer meer dan beu. Zij volgen
het goede voorbeeld door een
eigen partij op te richten.

rijkswacht met 60 % Vlaamse en 40 % franstalige manschappen !
Zo bevordert men het taalevenwicht in het leger, alle
beloften voor taaipariteit
ten spijt. Het zou net andersom moeten zijn, maar de
Vlamingen krijgen nog niet
eens taaipariteit, van Segers
in elk geval niet. Wanneer
zal men zijn opvolger tot
het invoeren v.m taalkaders
kunnen dwingen, enig mogelijke, rechtvaardige oplossing ?

het" begint al
Nadat de Belgische regering door de Europese Kommissie inzake
afbakening
van ekonomische ontwikkelingszones tot een herziening
van de reeds ingediende
voorstellen werd gedwongen,
zou blijken dat minister Simonet op eit<en houtje en
zonder raadpleging van zijn
twee staatssekretarissen een
derde plan koestert, waarin
hij de ontwikkelingszones
tot 65 % der Waalse bevolking zou uitbreiden en de
Vlaamse zones tot slechts
35 % der Vlaamse bevolking
zou beperken.
De Waalse wolfshonger
moet immers bevredigd worden opdat de Walen niet
meer met federalisme zouden dreigen. Simonet zal
misschien wel wat achteruitkrabbelen, doch het is nu
reeds duidelijk dat hij qua
ontwikkelingszones de voorkeur aan Wallonië geeft.
Verre van objektieve criteria aan te leggen gunt ook
hij de Vlamingen nog niet
eens de pariteit.

schaarbeek
FDF-burgemeester
Nols
volhardt in de boosheid. Hij
streeft doelbewust de volledige verfransing van zijn gemeente na. Hij poogt er de
Vlaamse inwoners in een
getto op te sluiten, behandelt hen als vreemdelingen
(cfr. het apart loket in het
gemeentehuis) en leverde
onlangs een nieuw staaltje

De Bruyne, met naast hem RWacademicus
Thiry.
Wetenschapsbeleid
wordt
niet
gedeeld, dat is integraal voor VUsenator
Vanhaeg endoren,
gezien zijn produktiviteit
in deze
sektor. Sociale Zaken gaat naar
FDF-man Boon, beheerder
van
vennootschappen
en Vtl - kamerlid Olaerts,
zaakvoerder.
» Het departement voor het Gezin (eindelijk) is voor Mik Babyion (VU) en Mw
Verdin
(RW).
Er komt dus ook een
gezinsbeleid
voor
alleenstaanden. Volksgezondheid
is voor
Dr. Goemans (VU) met FDFsenator Bologne naast hem. Die
is geen geneesheer, maar toch
doctor in andere
wetenschappen. »

gazet van antwerpen

la libre belgique

Sloot op 1 april dan toch een
bondgenootschap dat volgens
de politieke berichten van de
jongste tijd
niet
mogelijk
Bcheen. Uit 1 april-besprekingen
tussen
Rassemblement
Wallon en Volksunie kwam
relfs
een
schaduwkabinet
waarin volgens de verbeelding
van de aprilvissende reporter
d e zetelverdeling er als volgt
uitzag.

De politieke frontvorming inspireerde ook de Libre die op 1
april een samensmelting tussen Brusselse P L P , F D F en
RW deed tot stand komen. En
de Brusselaar die zich er van
wilde vergewissen kon dit volgens de « Libre » doen op een
grote meeting zaterdagavond 1
april in de Magdalenazaal. Bekend om zijn historische gebeurtenissen...

« Landsverdediging
krijgt wel
twee miiiisters
: Nelly
Maes
voor de VU en Georges Maes
(RW)
» Voor benoemingen hoeven de
kandidaten dus alleen te schrijven naar « minister Maes ».
» Landbouw
wordt
gedeeld
door RW-man Massart en VUman Sels, ttoee
professionelen.
Middenstand gaat naar R. Mattheyssens
(VU) en M. Petit
(RW). Mattheyssens zorgt voor
de middelgrote
bedrijven,
de
RW-minister
voor de
kleine,
zoals zijn naam kan doen vermoeden.
Nationale Opvoeding gaat naar
deskundigen
: VU-senator Coppieters en FDF-senator
(professor) Lagasse. Kuituur
komt
*n handen van VU-senator H.

« Ondervraagd via de telefoon
heeft M. Outers het
nieuws
over de samensmelting
bevestigd. Wij hebben de PLP niet
gewoonweg
willen
opslorpen,
zegde hij, en leidende
funkties,
toegekend aan mijnheer
Poupko (PLP), tonen aan dat wij de
liberale gedachte willen eerbiedigen. De francofonie
lag aan
kettingen, de demokratie
werd
weggeveegd, men stond voor de
Belgische echtscheiding.
Vandaag vertoont zich een nieuwe hoop op de barrïkades
van
ie vrijheid en de
straatstenen
zullen van zelf opspringen
om
de herrijzenis van een verdrukt
volk te begroeten. Wij die de
wettelijkheid
zelf
uitmaken
zullen eindelijk onze toon doen
horen in de straten van de

van asociale diskriminatie
door het « bal van de burgemeester » (dus geen F D F bal) volledig in het F r a n s
aan te kondigen en te laten
verlopen, hoewel vrij veel
Vlamingen dit bal bijwoonden. In een hoffelijke m a a r
kordate brief stelde de VUSchaarbeek namens 50 % der
Schaarbeekse bevolking deze houding aan de kaak.
Wie als burgemeester een
zgn. burgemeestersbal in 'n
partijpolitiek bal laat ontaarden lokt vanzelf reaktie
uit. De fanatieke Schaarbeekse burgemeester zal oog.
sten wat hij zaait, ook al is
het zo dat ook te Schaarbeek
de CVP, de B S P en de PVV
aan de basis liggen van de
FDF-machtsgreep aldaar.

d

l I

tl

e laken
negen
//
yan
Het vonnis van de rechtbank van Brussel in de zaak
van het overlijden van FDFmilitant Georgin, waarvoor
negen plakkers terecht stonden, bevat een veroordeling
van één beklaagde tot één
j a a r gevangenis, verder gevangenisstraffen
variërend
van 1 tot 4 maanden en behalve het opleggen
van
geldboeten de aanvaarding
van een schadevergoeding
aan de burgelijke partij van
een half miljoen fr. ten provisionele titel. Bovendien
zal een kommissie aangesteld worden, die de vermoedelijke, normale levensduur
van wijlen de h. Georgin
zou moeten nagaan, waardoor d j rechtbank haar aanvaarding van de tesis van de

^
op zondag 7 mei
organiseert
de volksunie
te brussel een

VOOR OE
ZELFSTSnOIGEN
houd die datum vrij

macht. Leve Wallonië ! Leve
Frankrijk !
» Van zijn kant verklaarde
M.
Périn : « Wallonië kan niet
meer wachten. Ik verkies
de
huzaren van de PVV boven de
hoogvliegers
van de
Volksunie ».

de standaard
Manu Ruys tracht de polsslag
te voelen van de jongere die na
zoveel jaar getroffen door het
oude onrecht blijven optrekken
voor amnestie. Misschien voelt
hij de golfslag van een oud
zeer dat ook tot uiting komt in
de oprichting van de partij der
Duitstalige Belgen waarover
hij het ook had deze dagen.
« Minister Vranckx heeft verleden jaar doen uitschijnen, dat
niemand
nog echt reden
tot
klagen heeft. Misschien is dat
zo. Wij kunnen niet
oordelen
op de stukken. Maar
intussen
blijft men toch maar
herhalen,
dat alleen amnestie de wonde
kan helen. Blijft men
betogen.
Leeft de idee verder bij een
gedeelte van de bevolking. Ook
bij jongeren, die lang na de
oorlog geboren
werden...
» Van regeringswege
zal men
allicht erop wijzen, dat de manifestanten
van
Paaszaterdag
uitsluitend Volksunie - militanten waren, en dat die partij bezig is met een
systematische
campagne tegen het hele beleid
van het kabinet-Eyskens.
Het
zijn inderdaad de betogers van
Vloesberg die ook voor amnestie opstapten. Maar dat vnl nog
niet zeggen dat zij per se ongelijk hebben. Hun
argumentatie
wordt althans niet
weerlegd
door een gewoon
verwijzen
naar hun VU-lidmaatschap.
Er
moeten
ernstiger
antwoorden
worden
gegeven.
» Na de oorlog is er gruwelijk '
onrecht
gepleegd
in de zg.
Oostkantons; dat onrecht is nog
steeds niet hersteld. Wil men
vermijden dat het tot extremisme komt, dan moeten de staats-

verdediging
waarschijnlijk
wil afzwakken.
Dit vonnis stelt in elk geval de frankofoon-Brusselse
hetzepers, die het dagenlang
over de « assassins de Laeken » had in het ongelijk.
Het zou haar moeten aanzetten, in de toekomst voorzichtiger met bepaalde woorden
om t e gaan. Maar kan m e n
dat van door en door antiVlaamse nieuwsmedia verwachten.

gevolgen van
vergissingen
In « Kerkelijk Leven »
verscheen een oproep van
bisschop De Smedt
van
Brugge tot een dialoog met
het kerkvolk (en ook tot
hen, die buiten de kerk zijn
gaan leven). De bisschop nodigde hen uit hem mede te
de'en waarom zij de K e r k
hadden verlaten, in een ken-

nelijke poging om de vervreemding van de K e r k in
zijn diocees (en ook daarbuiten) te keer te gaan.
Tot de oorzaken van deze
vervreemding behoren stellig het uitstoten van Vlaamsbewuste katolieken en van
de Vlaamsnationale jeugdbeweging, en dichter bij ons
de houding van de Kerk tegenover de repressie en het
na-oorlogs
nationalisme.
Stellig kan men de huidige
titularis van het bisdom
Brugge daarvoor niet alleen
verantwoordelijk
stellen,
m a a r zijn veroordeling van
de VU in de kiesstrijd van
1958 lag dan toch ten volle
in de lijn van de slechte anti-Vlaamse ingesteldheid van
het Belgisch episkopaat.
Zoals het VatikaanS Koncilie vergiffenis vroeg aan
de Joden voor al hetgeen de
K e r k hen aandeed, zo zou 'n
gelijkaardig gebaar tegenover de Vlaamse volksnationalisten wellicht de gewenste dialoog bevorderen.

Aan de Jan Breydelstraat
te Sint-Niklaas
nabij het
slachthuis
hielden de Volksuniejongeren
in de Paasweek een
ostentatieve
akti'e tegen milieuvervuiling
en itoor groeninplanting
in de bewoonde wijken. Ze gaven daarbij een motie, waarin ze zeggen
dat bij de planning van nieuwe toijken het groen slechts als
plaatsvulling
wordt gehanteerd en niet ingedacht wordt als Jundamenteel ond*erdeel van het leefmilieu
: dat bij het
realiseren
van nieuwe wijken het stadsbestuur
alle bestaande bomen laat
verwijderen
om nadien slechts klein « kijkgroen » in te planten.
Zo gebeurde o.a. bij Fabiolapark : dat men van pleinen
zonder
bestemming
een stort maakte te midden van nieuwe
woonwijken, terwijl deze zouden kuurden dienen als groenzones en speelpleinen o.a. pleinen in Baenslandwijk
en aan het
slachthuis.

lieden zich snel beraden over
die problemen.
De PSC van
Verviers en de andere
traditionele partijen — die
eveneens
varMit
Wallonië
of
Brussel
opereren
— hebben
gefaald.
Men moet dat eerlijk
durven
toegeven. Het wordt tijd dat
men het duitstalige gebied zelf
aan het woord laat. De eerste
stp daartoe is de oprichting van
een eigen kiesarrondissement.
»

nieuw vlaanderen
In een van de interessantste ar
tikels die we de jongste jaren
lazen oxer de Vlaamse Beweging zegt de jonge hoogleraar
te Gent Dr. Jef Maton hoe zijn
generatie tot de Vlaamse Beweging kwam. Hij m a a k t ook
een merkwaardige sintese v a n
oude en nieuwe krachten binnen de beweging. Hieruit een
klein citaat.
« Wij zijn verburgerlijkt,
niet
gedurende de oorlog, niet in de
repressie
maar in het
Wirtschaftswunder,
dat wij daarna
hebben gekend. Wij dreigen te
verzeilen in het land der verdwaasden.
» Als fronters schreven, « nooit
meer oorlog », dan betekent dat
als toekomstideaal
niet, de vervlaamsing van het Belgisch leger, maar « geen legers meer ».
» Als wij vroeger zegden :
« holdings
en
overdreven
machtsconcentratie
zijn een potentieel gevaar voor de vrije
meningsuiting,
de
opinievorming enz., dan doelden wij op
alle holdings. Ook de Vlaamse
holdings
en banken
kunnen
meegesleurd worden in een ongezonde wedloop naar
macht
en rijkdom,
die de
Vlaamse
mens verstikken
kan.
y> Voor de frontbeweging
stelde
zich niet de vraag : « Wat met
de nederlandstalige
opperklasse », omdat er geen was. Nu is
zij er wel en wij moeten onze

houding tegenover deze groep
bepalen.
» Wij mogen deze
vlaamsgezinde opperklasse niet als dusdanig op zij zetten, maar wij mogen hen wel vragen een stap
terug te zetten : een stap terug
naar de herbronning.
De oude
garde
van de
flaminganten
moet een stap terug naar soberheid en de onthechting
van de
frontbeweging,
de oude garde
van de katholieken
moet een
stap terug naar een meer frarvciskaanse
beleving
van
de
evangelische
waarden van ar-i
moede ' en ' naastenliefde.
Als^
dan ook de zogenaamde
progessisten een stap voorwaarts
doen
in rijpheid,' wijsheid
en deskundigheid, dan moeten wij elkaar ergens terug
ontmoeten
en vinden ».

de nieuwe gids
Betreurt, met
waarschijnlijk
de komende ineenstorting v a n
de CVP in de Oostkantons voor
ogen, de oprichting van de
nieuwe partij der Duitstalige
Belgen. Maar moet dan toch
toegeven dat de vroegere partijen nooit h u n plicht deden
voor deze volksgroep.
« Al met al zal evenwel,
gelet
op de kleine
uitgestrektheid
van het gebied, op de redelijkheid ook van de meeste
gestelde eisen, de nieuwe
partij
wellicht toch een gunstige ontwikkeling
naar een
oplossing
van de duitstalige
communautaire problemen kunnen
bevorderen.
» Maar met een mozaïek
van
partijen is tenslotte geen enkele democratie
gediend.
» Het is waar dat, in het huidig
geval, de bevestigde
democratische partijen
moeilijk
van
schuld kunnen worden
vrijgepleit en dat zij het
uiteindelijk
zijn die de
duitssprekenden
naar een betwistbare
noodoplossing hebben gedreven. »

waiter luyten.
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6 0 % is een
minimum !
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Het partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat de
regering eindelijk begonnen is met een reeks maatregelen in verband met de bescherming van het leefmilieu,
zoals die op het VU-kongres van 1969 reeds werden
voorgesteld. De Volksunie dringt erop aan dat vooral
zeer spoedig uitvoerende maatregelen worden getroffen
in verband met de zuivering van afvalwaters. Meer
bepaald zal zij erover waken dat de Schelde op korte
termijn wordt gesaneerd en dat ook de verontreiniging
van de kust drastisch wordt tegengegaan.
In dit verband wijst de VU op het gevaar van de geplande kerncentrales aan de kust. Het partijbestuur verzet
zich tenslotte tegen elke aantasting van het laatste duinengebied aan de Vlaamse kust en eist de stopzetting
van de werken in de duinen van De Panne. In geen
geval mag dit duinenlandschap opgeofferd worden voor
verkavelingen en urbanizatie.

Reimond Mattheyssens werd
geïntervieuwd door « Impact »,
een reclameblad dat selectief
©ver het gehele land verspreid
wordt. Het vraaggesprek werd
ook gevoerd met Van Damme
(CVP) Radoux (BSP) Périn
(RW - FDF) en Defraigne
(PVV). Onderwerp : de verdeling van de staatsgelden. Desgevraagd deed onze vertegenwoordiger opmerken dat de
Volksunie alleen aan een regering zal deelnemen wanneer
deze de federale inrichting van
België in haar programma
schrijft.
Hij betoogde dat een unitaire
staat gebouwd is op de enkelingen, die vanzelfsprekend gelijk
zijn. Hieruit volgt dat de gemeenschap waartoe de enkelingen behoren een aandeel in
de geldmiddelen moet toegewezen krijgen in verhouding tot
de getalsterkte van die gemeenschap. Bovendien liggen
do lonen in de nijverheid in
VUaanderen nog ruim 4 fr. per
uur lager dan in Wallonië. De
behoefte aan nieuwe arbeidsplaatsen is in Vlaanderen aanzienlijk hoger dan in Wallonië. Volgens ernstige prognoses zouden er in 1975 in Vlaanderen 340.000 arbeidsplaatsen
te weinig zijn, in Wallonië
slechts 170.000. De arrondissementen met de laagste inkomens liggen overwegend in
Vlaanderen. Via de organen
van de sociale zekerheid vloeien jaarlijks 10 miljard van
Vlaanderen naar Wallonië af.
Reeds op grond van de bevolkingscijfers (58%) heeft Vlaanderen recht op 58% van de
geldmiddelen, dit bij gelijke sociale en economische toestanden, uit de aangehaalde gegevens blijkt overduidelijk dat de
sociaal-economische toestand in
Vlaanderen beduidend ongunstiger is dan in Wallonië. 60%
is dan ook een strict minimum
waarop Vlaanderen aanspraak
kan maken. De fifty-fifty verhouding die de Walen eisen is
een onaanvaardbare eis, en het
feit dat deze fifty-fiftyverhouding zelfs niet voor Vlaanderen
wordt gehaald is een schandaal !
Tot slot wees onze woordvoerder erop dat de Waalse socialisten het federalisme onder
impxüs van Leburton hebben
opgegeven, juist met het oog
op de financiële voordelen.

(cultuurbeleid vandaag en morgen

Hoelang nog moet deze betoger het amnestiekruis torsen ?

nog alle twee dezelfden :
Snuisteren in oude folianten
is af en toe toch wel nuttig.
Wij deden dit bij gelegenheid
van de amnestievoettocht even
in onze dikke map « repressieamnestie ». Wij konden die
spijtig genoeg nog steeds niet
naar onze archiefzolder verbannen. En zo ontdekten we
dat het politieke woord « men
neemt dezelfden en men herbegint » hier zeer opgaat.
Zo vonden we daar een vergeeld knipsel van oktober 1959.
Na de amnestiebetoging te
Antwerpen. De titel « Amnestie-eis aan de regering voorgelegd ». « Aktiekomitee neemt
geen vrede met individuele regeling ». De eerste minister
die het bij individuele « regeling » wilde laten, was de toen
twaalf jaar jongere Gaston
Eyskens. De afvaardiging van
het komitee, waaronder een
reeks eminente juristen verklaarde dat gezien de aard van
het probleem hiermee geen
vrede kon genomen worden en
dat ze onverpoosd en met alle

middelen zouden verder strijden tot amnestie zou bereikt
worden.
Een van die eminenten die
toen bij Eyskens op bezoek
ging was de jurist in wording,
zich toen reeds op de eerste rij
wringende, Wilfried Martens.
We zullen dus nu wellicht niet
ver meer van amnestie staan,
gezien dat onverpoosd « doorstrijden ».
Want Martens, de strijdvaardige, die nu baas is over Eyskens, zal die waarschijnlijk nu
kunnen dwingen tot wat hij
toen niet wilde doen.
Of zijn wij te optimistisch
en moeten wij het artikel verder lezen van 3 oktober 1959,
daar staat dan : « Nadruk werd
gelegd op het feit dat geen enkel lid van het komitee persoonlijk belang heeft bij amnestie ». En als dit voor Martens ook het geval was zullen
we inderdaad nog wel een tijdje moeten wachten op « de inzet met alle middelen van deze
onverpoosde strijder ».

Het kultureel werk kan door de vorming van volwassenen een
belangrijke bijdrage leveren tot de verbetering van onze maatschappij, met name door informatie, bewustmaking en aanspo*
ring tot maatschappelijke inzet van de burgers Een vooruitziend*
overheid mag dan ook niet aarzelen de nodige maatregelen t«
treffen om deze aktiverende funktie van het kultureel werk mea
mogelijk te maken door een aangepast kultuurbeleid.
Dit kultuurbeleid wil het Davidsfondskongres op 16 april nade»
bekijken.
Op nationaal vlak gebeurde in het recente verleden een en
ander met vrij verstrekkende gevolgen : het kultuurpakt geslotea
tussen politieke partijen, de erkenning van de 3 kultuurgemeenschappen in België, de installatie van de kultuurraden voor
Vlaanderen en Wallonië, de mogelijke oprichting van een Hog«
Raad voor het Kultuurbeleid...
Op provinciaal vlak zien we niet overal zo heel veel evolueren,
wat een uitdaging inhoudt tot een gesprek daarover.
Op lokaal vlak heeft men nu al wat ervaringen (gunstige — ongunstige ?) met kulturele raden en kulturele centra, het aangekondigde biblioteekdekreet zal het biblioteekwezen ingrijpend
moderniseren ; de kredieten voor kuituur zullen misschien een
verplichte uitgave worden, zodat duidelijke en rechtvaardig»
subsidiëringskriteria zich opdringen.
Het kongres behandelt in drie sekties respektievelijk het gemeentelijk, het provinciaal en het nationaal kultuurbeleid.
In de sektie gemeentelijk kultuurbeleid wordt het biblioteekwerk besproken, kriteria voor een objektieve subsidiëring en da
animatie en het beheer van kulturele centra.
De sektie provinciaal kultuurbeleid splitst zich na een algemene
beschouwing van het provinciaal kultuurbeleid en zijn toekomst
mogelijkheden op in vijf werkgroepen, één voor elke provincie^
met de bedoeling tot voorstellen i.z. provinciaal kultuurbeleid t«
komen.
Een algemene visie op het kultuurbeleid, de strukturen van hel
nationaal kultuurbeleid en de vraag naar een beleid voor hef
sociaal-kultureel werk vormen tenslotte de ingrediënten van de
sektie nationaal kultuurbeleid.
Het kongres besluit met een plenaire samenkomst met de setotierapporten, de toespraak van de voorzitter en het jaarverslag
gebracht door de sekretaris-generaal. Tevens zal aan Flor Granvmens het ereplaket overhandigd worden.

regering van het dure leven
Zo luidde indertijd een regelmatig weerkerende titel in de socialistische pers, toen de BSP niet zoals thans een vaste regeringspartij was
maar in de oppositie stond. Deze titel zult ü vandaag fevergeejs in de
socialistische bladen zoeken en nochtans. Indien er sinds 1945 een regering van het duur leven is geweest dan wel de huidige, die een hele reeks
onrechtstreekse belastingen verhoogt of zinnens is te verhogen, in vefel
gevallen dan nog tegen het advies van de prijzenkommissie in. De regeringspers poogt de pil te vergulden door met veel bombast voorgestelde
maatregelen zoals de verhoging van de bouwpremies (di'e echter weinig
verhelpen aan de zware krisis in de bouwsektor) en de zgn. ekonomische
relance (promotor Simonet ziet dat echter niet als socialist doch eerder
als kapitalist). In dit laatste verband is het toch wel opvallend dat de
regering de aankoop op krediet zal aanmoedigen, nadat betrekkelijk kortgeleden strenger normen moesten aangelegd worden, daar deze vorm van
aankoop voor heel wat « kleine luiden » op een echte financiële verslaving neerkwam. Hebben de vakbonden daar niets op te zeggen ?

Precies de vakbonden huldigen
ter zake een zeer lakse politiek.
Ze doen weinig of niets om de
koopkracht van de « kleine man »
te waarborgen, laat staan te verstevigen. Het nieuwe indekscijfer
vertoonde een lichte stijging,
maar als men de vroegere berekeningswijze bekijkt stelt men
vast dat de nieuwe metode nog
minder aan de prijswerkelijkheid
beantwoordt dan de vorige.

dalende koopkracht
Het zullen niet de verspreid
toegepaste en alleen bepaalde bevolkingsgroepen rechtstreeks rakende maatregelen zijn die de
stelselmatige daling van de koopkracht zullen remmen. Tussen 1
april en 1 juni treden allerlei verhogingen in werking die het
rechtstreeks uitbetaalde loon van
honderdduizenden opnieuw zwaar

zullen aantasten
(posttarieven,
spoorwegen, tv en radio, en telefoon). Ook onrechtstreeks zullen
deze verhogingen het gemiddelde
loon aantasten, vermits het bedrijfsleven deze nieuwe uitgaven
op de verbruiker zal verhalen,
des te meer daar er van een rechtvaardig en efficiënt prijzenbeleid
geen sprake is. De regering was
reeds voor de jongste verkiezingen zinnens de prijzenkontrole te
verscherpen, doch vice-premier
Cools vatte de uitwerking van dit
inzicht zo onhandig en zo onrechtvaardig op dat de middenstand
er terecht tegen in verzet kwam.
Eens te meer poogde immers de
regering alles op de rug van de
kleine middenstand af te wentelen, terwijl ze de grote distributiegroepen praktisch ongemoeid
liet. In dergelijke verhoudingen
is het slechts juist, over een fiskale inkwisitie te spreken.
belastingsontduiking
Een zelfde flagrante ongelijke
behandeling blijkt uit het uitblijven van doeltreffende maatregelen tegen de belastingsontduir
king. Weliswaar kondigt de administratie maatregelen aan, om
de ontdoken bedragen op te spo-

ren en in te vorderen, doch de
schaars verstrekte cijfers blijven
ver beneden de schattingen, die
thans links en rechts gedaan worden. Zelfs wanneer deze schattingen overdreven zouden zijn, het
gemiddelde cijfer is al hoog genoeg om er uit te besluiten dat
ook deze kristen-demokratischsocialistische regering de grote
ontduikers niet durft of niet wil
te lijf gaan.
De leuze van de zoveelste regering Eyskens blijft deze van het
dure leven, de publieke opinie om
de tuin leiden met een politiek
van « kleine cadeautjes » terwijl
intussen de volle last der indirekte belastingen wordt verzwaard, de fiskale fraude alleen
met de lippen bestreden wordt,
waardoor de koopkracht daalt
daling die op termijn nog in de
hand wordt gewerkt door een verhoging van aankoopmogelijkheden op krediet.
Ook op sociaal-ekonomisch vlak
gedraagt deze zgn. sociale regering zich nog erger dan een konservatieve regeringskliek. Is dat
te verwonderen van een regering,
die terzelfdertijd poogt het unitaristisch bestel te handhaven ?
s.w.

WU - 8-4-72

«

devi^erelcl

it's a long way...
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Zonder WO II was hij allicht
nooit politicus geworden. De
oorlog had hem trouwens al getekend vóór hijzelf de wapens
opnam. Zijn vader geraakte in
WO I zo ernstig gewond dat
hl] in 1919 overleed : toen zijn
zoon pas zeven maanden oud
was. Van dit ogenblik af werd
Willie aan de zorg van zijn
grootvader toevertrouwd wiens
fortuin hij later ook zou erven.
Maar zijn politiek bewustzijn
ontwaakte pas voorgoed toen
in juni '44 elf van de onder
zijn bevel opererende tanks
stukgeschoten werden en alle
inzittenden om het leven kwamen. Na zijn demobilisatie
maakte Willie er 'n erezaak van
de nabestaanden van de gesneuv^elden voor 't leeuwedeel Schotten, aan huis te gaan bezoeken.
Voor het eerst in zijn leven
werd Whitelaw daar gekonfronteerd met het harde bestaan van « gewone » mensen.
Die ervaring bracht bij hem
weliswaar geen revolutionaire
ideeën op gang. Whitelaw bleef
ook na zijn oorlogservaring
wat hij altijd van huis uit was
geweest : een konservatief, humaan b e w o g e n aristokraat
Maar duidelijker ging hij nu
beseffen dat aristokraat-zijn
tegelijk sociale verplichtingen
impliceert.
Zijn zenuwen bedwingen is
een kunst die Whitelaw altijd
voortreffelijk heeft verstaan.
Voornamelijk met zijn xeno-

fobe partijgenoot Enoch Powell
was hij herhaaldelijk in opwindende diskussies gewikkeld. Na
een van die vrijmoedige maar
heftige konfrontaties verklaarde hij aan een korrespondent
van The Observer : « Tegenover kerels als Enoch moet een
mens zijn zenuwen de baas
kunnen blijven ! ». Tijdens het
Lagerhuisdebat over de EEG
kwam die zelfbeheersing hem
voortreffelijk van pas ! Ook in
de testjaren van zijn konser*
vatieve partij ('60-'70) toen
Heath in eigen rangen aan onverbiddelijke aanvallen bloot
stond heeft Whitelaw zijn
vriend en voorzitter politiek
overeind gehouden. Het resultaat bleef niet uit : toen White»
law zijn kandidatuur voor het
voorzitterschap van het Lager»
huis stelde stond de hele Tory»
groep m gesloten formatie ach>»
ter hem. Dat Whitelaw vandaag minister voor Noordierse
Aangelegenheden is heeft hil
voorzeker aan Heath te dan*
ken. Men kan er evenwel aan
twijfelen of de nieuwe minister
die benoeming « in dank »
heeft aanvaard. It's a long
way... van Westminster naar
Belfast ! In Ulster zal hij zeker
voor heter vuren staan. Maa?
zijn jongste opdracht biedt
hem alvast een kans om voo!>
goed in de « eeuwige » annalea
van het Verenigd Koninkrijk
te treden. Of zijn naam op een
witte of een zwarte pagina vei>
eeuwigd wordt hangt ten slofc
te met van William Whitelaw
alleen af.

vernielde huizenrij in derry

meester-verzoener
(Argos) William Whitelaw,
de nieuwe Britse minister voor
Noord-Ierse aangelegenheden,
werd in Ulster niet op toejuichingen onthaald. Toch meent
de Britse pers dat premier
Heath een voortreffelijke keuze heeft gedaan. Whitelaw (53)
is als voorzitter van het Lagerhuis altijd een meesterlijk verzoener geweest. Voor- en tegenstanders hebben hem voor
die zeldzame geschiktheid gekrediteerd. Binnen de beperkte,
ofschoon erg kritische, omgeving van Wetsmmster was hij
dan ook een graag geziene,
zelfs populaire figuur. Maar
naar Ulster gaan om die roerige
Noord-leren m naam van Downing Street te besturen lijkt
wel een... point of no return,
alleszins een eenzame, ietwat
angstaanjagende b e z ig h e i d,
waarbij geen populariteit te
rapen valt. Toch heeft diplomatische Willie zijn politieke
entourage al meer dan eens
verrast. Het is zoals een Lagerhuislid na de onvermoed-vlugge benoeming verklaarde : die
Whitelaw is tot alles in staat ..
als het er op aan komt hel en
hemel te verzoenen.

gematigd
grootgrondbezitter
Whitelaw stamt, zoals zovele
Noord-Ierse « loyalisten », uit
een oude Schotse familie. Religieus behjdt hij het verdraagzaam protestantisme van de
van de Church of England. Politiek zit hij op de konservatieve rechtervleugel. Maar de
man moet heus van zijn poli. tiek mandaat niet leven. In het
Ll^ke District heeft hij een paar
r riante villaatjes staan. Hij is
, wat de Britten als « a man of
""any acres » omschrijven :
n vermogend grondbezitter

F

die zijn meer dat 400 ha labeurgrond door verknochte
pachters laat bewerken. Zijn
huwelijksleven voltrekt zich
volgens de voorschriften van
de landelijke aristokratie : surtout pas d'histoires ! Hij is met
een Schotse getrouwd. Samen
hebben ze vier dochters en
vaak trekt Willie met z'n hele
gezin de boer op om ergens
een stuk braakland om te spitten : een gezond lichaam en
een gezonde geest !

zwaar gedekoreerd
stafofficier
De welstand van de Whitelaws gaat al terug op Willie's
overgrootvader. Die man verdiepte zich alsmaar in delfstofkundige wetenschappen maar
kwam ten slotte in de tekstiel
terecht. Willie's grootvader was
dan ook rijk genoeg om zich
met politiek te gaan bemoeien.
Want ook dit is een eerbiedwaardige Angelsaksische gedragslijn • eerst rijk worden
en dan zijn politieke kansen
wagen. Aan politieke tijdpassering hebben de Whitelaws altijd gedaan : binnen de traditionele Tory-voorschriften dwz
gematigd ambitieus en overal
sociaal dienstbetoon plegend.
Daar een van zijn voorvaderen
met een nicht van Diraeli was
getrouwd mocht Willie algauw
een rijtje opschuiven. Bovendien kon hij ook op militaire
feiten bogen : tijdens WO II
voerde hij, niet ver van Caen,
een tankdivisie van de Armoured Guards aan. Wegen illustere wapenfeiten werd hij na de
oorlog met eremetalen overladen. Hij eindigde zijn militaire
loopbaan als stafofficier in Palestina, toen nog Brits mandaatgebied.

massief en rondborstig
rondborstig

Vandaag is Whitelaw een
massieve verschijning die de
wereld met grote, verrassenddroefgeestige ogen opneemt.
Toch is hij een van de zeldzame lachers uit Heath's kabinet.
Altijd weer doet Whitelaw een
greep uit willekeurige gebeurtenissen en openbaart daarin
een wanverhouding. Als vcSörzitter van het Lagerhuis stond
hij boven de situatie, hekelde
tekorten of ridikaliseerde misplaatste ernst. Zijn Avaarheid
ligt ergens naast diepe levenswijsheid. Zelfs in volle verkiezingsperiode verzorgt hij een
soort humor die ondubbelzinnig
op superioriteitsgevoel teruggaat. In Clydeside (1950) waar
hij door een socialistische tegenkandidaat verslagen werd
transporteerde hij een deel van
zijn geestdriftigste volgelingen
van de ene meeting naar de andere. Zo had hij telkens weer
hetzelfde entoesiaste publiek
voor zich. Via zijn zin voor
humor vindt Whitelaw steeds
weer kontakt met de mensen
om hem heen. In Londen waar
hij een gerieflijk
optrekje
heeft vertoeft hij graag in het
gezelschap van buitenlandse
korrespondenten.
Bovenal
houdt hij van het rondborstige,
nonchalante image dat hij voor
zichzelf heeft bevochten. Vrienden van hem beweren dat dit
een onopvallend middel is om
zijn superieure intelligentie te
vermommen. Zijn oud-leraars
bevestigen dat WiUie een uitermate knap element was... bij
wie alleen maar de harde inspanning ontbrak. Te Cambridge waar hij rechten en geschiedenis studeerde haalde hij
nooit meer dan « voldoening ».
Hij was meer op de golflinks
dan in de auditoria. "Tot vandaag toe geldt hij als de beste
« politieke » golfspeler na lord
Balfour.

Het orgaan van de Kommunistische partij in de Oekraïne « Radianska Oekraïna » te Kiev, publiceert op 3-3-72
twee communiqués betreffende Oekrainse dissidenten
aangehouden in het begin van 1972.
Volgens deze krant is een van de helangrijkste^ beschuldigden Ivan Dziuba vrijgelaten onder huisarrest. Als lid
van de Vereniging van Oekra/inse Schrijvers werd hij er
uitgesloten, door de beslissing van de Raad, onder
beschuldiging van : « Aanval en belediging van de princiepes van de Vereniging der Oekrainse schrijvers, diffusie van anti-sovjet en anti-communistisch
materiaal
die nationalistische opinies vertegenwoordigen, het zwart
maken van de nationale politiek van de partij, en aktief
gebruik maken van dit materiatü door een vijandige
klasse, in strijd met de Sovjet-Staat ».
Een ander persoon aangehouden op hetzelfde
tijdstip,
goed gekend door de Oekrdiners over de gehele wereld :
Mevrouw Zinoviya Franko, kleindochter van de beroeinde Oekrainse schrijver en dichter, is eveneens vrijgelaten uit het gevang. Na de gebruikelijke ondervragingen heeft de KGB bekomen, haar een verklaring van
zelf beschuldiging en tevens een vraag om gratie te doen
tekenen, met de verbintenis dat haar fouten zullen hersteld worden door hard te werken.

jaroslaw dobosch
Zo heeft de geheime politie, KGB, een zwak punt gevonden dat kan uitgebuit worden tegen de andere
beschuldigden. Het is niet uitgesloten dat deze bekentenis in nauw verband staat met Jaroslaw Dobosch. De
publieke opinie in de Sovjet wordt erop voorbereid,
langs pers en radio die ervoor zorgen, deze zaak te doen
voorkomen als een spionage affaire.
Als het waar is dat Zinovija Franko enkele documenten heeft doorgegeven aan landgenoten, of toeristen,
zullen het zeker geen militaire of politieke staatsgeheimen geweest zijn, maar enkel litteraire stukken uit de
« SAMVYDAV ». Hierin geven de schrijvers hun opiniea weer op vrije manier, en niet gekontroleerd door
de censuur.
De boeken geschreven en uitgegeven door « SAMVYDAV », verschenen in het westen, tonen duidelijk aan
dat de meeste schrijvers zich baserende op een leninistische basis, hun nationale kuituur verdedigen tegert een
russifikatie van het publiek leven in de landen zoals de
Oekraïne. Ze onderlijnen dikwijls de sAn van Lenin
waarin deze hen verwittigde tegen de gevaren van het
« Grootrussisch chauvinisme ».
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kroatië een voorbeeld

federalisme kan ook misbruikt worden
Onlangs publiceerde het « Pallieterke » opgemerkte artikels over de achterstelling van de
Kroaten in Joegoslavië.
Het federalisme wordt in Joegoslavië door de
Regering te Belgrado zodanig gemanipuleerd dat
'de Kroaten erdoor onderdrukt worden en er tegen hen een schromelijke discriminatie geïnstitutionaliseerd wordt.
Ondergetekende heeft desaangaande vragen getteld aan dt minister van Buitenlandse
Handel.
"tiet blijkt dat België medewerkt aan het ontvolken van Kroatië door Kroatisch* arbeider*^
feitelijk tli moderne slaven, te importeren.
De hier volgende bijdrage werpt een schril
ticht op de toestanden.
m. van haeg'endoren,
senator.

het grootste land ter wereld...
— « Weet ge welk land het grootste land ter wereld is ? », vroeg mijn vriend « Joegoslavië ».
— « Joegoslavië ? Hoedat ? »
T- « Wel, Joegoslavië is het grootste land want
efjn maag ia de USA, de ledematen Afrika en het
• ofd Joegoslavië. Ein weet je welke regering de
ste scholing heeft gehad ? Nee ? De regering
,«». Tito natuurlijk ! »
-^ « Verklaar dat eens nader als ge wilt ?
— Het klinkt misschien onmogelijk maar je moet
weten dat Je alles wat ik je ga vertellen kunt verifiëren. Hel is een mooi stel met als president een
id en als ministers goede kooplui, behalve enkeuitzonderingen die het tot onderwijzer hebben
gebracht. Wanneer ik hier echter over « de regerüig » spreek bedoel ik enkel de regering van Bel-

r

Waarniate de tijd vorderde werkte die smid steeds
minder en minder in zijn smidse : zonder twijfel
babbelde hij heel graag ! Maar niettemin had hi]
tets te vertellen; immers, in die tijd overschreed
de Servische koning Alex de grens van de mensefijkheid rn zijn verlangen om gans Kroatië in te
palmen en absolutist te worden. Hij liet de intellectuelen van de streek (Stijepan Radic, Djuro
Basaricek, Antun R a d i c . ) doden door zijn geheimagenten. Het resultaat daarvan was dat de
Kroaten de Serven zo begonnen te haten dat ze
besloten hun eeuwenoude staat te hervormen. »
— Bestaat Kroatië al zo lang ? »
— « Ja, en het verbaast mij enigszinns dat jij, als
katholiek, niet weet aan welk land de titel « Ante
muralia christianitatis » toebehoort ! Wat er ook
van zij, de Kroaten besloten deze structuurwijzigingen zo ver door te voeren dat ze bereid waren
te coöpereren met gelijk wie, zelfs met de duivel,
dit dan nog liever dan samen met de Serven
verenigd te zijn.
Daarom hebben zij de N.D.H, opgericht, d.i. de « Bevrijde Kroatische Staat », die ongelukkigerwijze
geen ontwikkelingsmogelijkheid heeft gekend, omwille van allerlei bezetters (Duitsers, Italianen,
Oostenrijkers, Engelsen, Russen,...)
In die vreselijke omstandigheden hebben vele
Kroaten zich bij de Partizanen van Tito aangesloten waar ze dan schouder aan schouder vochten tegen de bezetters. Op het einde van de oorlog echter begingen de Kroaten een grove vergissing
warover ze nu nog altijd spijt hebben : ze hadden
immers hun vertrouwen geschonken aan de regering van Tito en zijn makkers die nooit voor het
belang van het volk, en zeker niet voor dat van de
Kroaten, zouden gezorgd hebben I In plaats van
j^et Kroatische volk te bevrijden van hun bezetters en van de moeilijkheden die hiermee gepaard
gingen, verstikten ze het... Aldus begon de kalvafeietocht van dit volk. Hoe dit precies gebeurde
vertelt één van de bezetters zelf in een boek getiteld : « Het oosten speelt en verliest », uitgegeven
öoor « La table ronde », 1969, p. 235 : (Auteur :
George Bernard)
<t Elders riepen de communisten allerlei officieren
en intellectuelen samen, ze dienden zich aan te
melden. Meer dan 3000 man daagden op en terwijl
de getuige zelf het zag werden ze meegevoerd en
zonder enige vorm van proces neergekogeld... in
grote mate stapelden de lijken zich op in de loopgrachten. Soms schreeuwde nog een gewond slachtoffer « Maak er een einde aan, ik leef nog ! » En de
beulen lachten onder elkaar en smaalden : « Wel
neen, wij doden niemand, we wensen dat iedereen zou leven ! » Dag na dag volgden de fusillades
tnekaar op.
^,
Zo kwamen 500.000 Kroaten om het leven... Ik
Weet niet of het te wijten was aan onwetensheid,
»an onkunde of aan het verlangen het Kroatische
volk te doen verdwijnen... feit is dat ze een
•tweede misdaad begingen, nl. door geen stabiele
grens te vormer, met Italië.

De communisten veranderden helemaal de structuur van Kroatië door het te verdelen in Kroatië,
Bosnië, Vojvodma, Istra, Dalmatië en Slavonia
(Het is op de achtergond van deze structuur dat
de volkstelling van 1971 gebeurde). Van Zagreb
maakten zij een provinciestad en Belgrado werd
de hoofdstad, wat op hetzelfde zou neerkomen als
Namen als Belgische hoofdstad in plaats van Brussel.
Alle vooraanstaande plaatsen in de regering werden ingenomen door unitaristen-communisten
waarvan de onkunde, na 27 jaar absolute volmacht,
nu duidelijk is geworden.

land. Immers : de ondernemingen van KroatMl
eporteren 6,5 % van Servië exporteren 96,8 % eto.
Wat meer is : zelfs al staat Servië aan de top inza?»
ke produktie, het zijn alleen Kroatië, Slovenië ea
en Vojvodina die de kosten moeten dekken van da
ontwikkelingsepublieken (Hrvatski Tjednik, njR,
26/15, X, 1971, p. 6, geschreven door prof. Sime Djo.
dan).
Deze zeer geringe export wordt vergezeld door hel
etiket « Made in Yoegoslaviè », dit om de naam
Kroatië te kunnen vermijden. De export van Sep»
vië wordt betiteld met « Made in Serbia ».

uitbuiting

kulturele onderdrukking

De Kroatische economie werd vooral de laatste
Vijf jaar sterk afgeremd gezien geen enkele nieuwe werkgelegenheid geschapen werd (« The Guardian », 7, IX, 1971, onder de titel : Mythe van de
monolielt). Bovendien, zie hier wat er gebeurt
m.b.t. de verhouding van de productie tot de verdeling van de kredieten :
Aanbreng De republievan Joego- ken ontvanslavië van gen van de
iedere repu- federatie in
bliek : kredieten :
Bosnië en Herzegovina
12,2 %
7,8 %
Montenegro
1,6 %
2,4 %
Kroatië
28,3 %
17,7 %
Macedonië
5,1 %
9,0 %
Slovenië
15,5 %
12,8 %
Servië
37,3 %
50,3 %

In Kroatië is de moedertaal verboden en vervan»'
gen geworden door een zekere Joegoslavische taal
uit 60 % Servisch en 40 % is een samenraapsel
van andere talen. Deze taal is uitsluitend op Kroatisch grondgebied vereist.
De Kroatische schoolboeken zijn vervalst gezien z«
niets vermelden aangaande de Kroatische geschiedenis (Hrvatski Tjednik, nr. 26/15, X, 1971, p. 17,
gescheven door Srecko Lipovcan).
In de militaire dienst en zelfs op Kroatisch grondgebied is de zuivere Servische taal het meest gebruikelijk.
Tito en zijn kameraden verkopen de werklui zoals
men weleer met de slaven deed. De kopers van deze
slaven waren enkele jaren geleden West-Duitsland
en Australië, Australië dat een kontrakt heeft met
Joegoslavië om elk jaar 25.000 personen in te voeen (Glas Koncila, nr. 1/9, I, 1972, p. 9).
Deze export van arbeiders valt het meeste ten nadele van Kroatië want het zijn de Kroaten die voor
52 % hiervan deel uitmaken. Respektievelijk aandeel van de Slovenen ,de Macedoniërs, de Serven en
anderen : 12, 22, 11 en 3% van dit percentage
(Hrvatski Tjednik, nr. 26/15, G, 1971, p. 9).
De vooruitgang van de Kroatische pers wordt met
alle mogelijke middelen, morele en fysische, teg^ir
gehouden.
„„„„„
^
« In Zagreb heeft de politieman nr. 22792 een stu^
dent afgeranseld, afkomstig uit Montenegro, omdat
hij Kroatische dagbladen verkocht. Dit gebeurde
op 28-9-1971 om 14ul5 » (H.T. nr. 29/5, XI, 1971).
De godsdienstvrijheid bestaat niet ; zij die nog
geloven voelen zich verplicht zich uit het politieke, socio-kulturele en sportieve leven terug te
trekken : wijziging in het Kroatische leiderschap
(december 1971), arrestaties en wijziging m de
structuur van het professorenkorps (Sime Djodan,
prof. Marko Veselica, Ivan Dominkovic, assistent
Vice Vukojevic, diplomaat Kesimir Mikollcic, diplomaat,...) Ante Zanetic, voetballer Zeljko Smüjanic, autorenner...
Enkel aan kommunistische en socialistische par>tijen wordt bestaansrecht toegekend en het stemmen voor deze partijen is verplicht. Buiten de
grenzen stelde men de Kroaten zo zwart mogelijk voor zoals dat o.a. gepoogd werd met kardinaal Silvio Oddi, pauselijke nuntius, in Belgrada
Toen deze laatste deelnam aan een mariologenkongres te Sinje verklaarde hij het volgende : « Gedurende mijn kinderjaren werd me niets dan slecht
verteld over de Kroaten. Het is dan ook niet te verwonderen dat ik telkens verontwaardigd was wanneer ik over « Kroatië » hoorde spreken. Later, als
vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, leerde j k
dit volk goed kennenn. Dit volk is veel edelmoediger dan de andere oosterse volkeren. Toen ikzelf
onder Kroaten leefde reaUseerde ik me het bedrieglijke van deze lasterpraatjes over de « mifdaden » van dit volk. » (Glas Koncila, 16'15,
VIII, 1971, p. 13).
« Op een nog steeds even beestachtige wijze verhindert de geheime politie van Tito de emigratie
uit Kroatië (« The Guardan », Manchester, England.
19 XII 1969), ze plaatsen bommen (voor de aankomst van Tito te Brussel), ze zenden telefonische
bedreigingen naar de minister en het parlement (te
Olafe Palme, ontdekt op 30 maar 1971) en dat allea
schuiven ze de Kroaten in de schoenen. »
Van hun kant eisen de Kroaten een herstructurering van de grondwet. Ze worden gerustgesteld
door Tito..., een leugen zoals al de andere, gezien
de voorgestelde wijzigingen gericht zijn tegen het
welzijn van Kroatië, nl. de volgende : I, IV, VI A,
XI XVI XXIV, XXV, XXXIV XXXV. Enkel m
Zagreb begonnen 40.000 studenten een stakmg
waarin ze gesteund werden door de regionle regering en het volk. De gevolgen zijn maar al te goed
bekend.

(Hrvatski Tjednik 15 oct 1971)
Aanbreng
van de deviezen :
Kroatië
50,0 %
Servië
40,0 %
Slovenië
3,9 %
De belangrijkheid van Kroatië is ook
door het verbod van de verkoop aan

Krijgen
ter beschikking :
11,4 %
82,0 %
4,0 %
verminderd
het buiten-

Standbeeld van generaal Jellacic, nationale
held van Kroatië, te Zagreb.

Tot yover deze getuigenissen uit onverdachte bron,
van mensen, die het hebhen meegemaakt en wtet
getuigenis trouwens door buitenlandse waarne'
mers wordt bevestigd. De recente beroering m
Kroatië en de harde repressie die Tito ontketend»
bevestigen overigens de hierboven geschetste gang
van zaken en bewijzen meieen dat Yoego-blame
nog lang geen federale staat in de ware zin deë
woords is. De Kroaten zijn een der vele volkeren in
Europa die geminoriseerd worden, voor wier stnj*
de bewuste Vlamingen, zelf nog steeds benadeeld
en geminoriseerd, slechts alle hegnp kunnen op»
brengen,.
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vraaggesprek met

nieuwkomer

Even buiten Leuven ligt Herent. En in Herent
woont nieuwkomer Willy Kuijpers. Nog
geen vijfendertig zomers oud, maar toch
reeds in het bezit van een
uitgebreid curriculum.
« De Willy », zoals ze hem vaak noemen,
is van nature uit een zeer aktief man.
Dat bewijst hij vandaag nog meer dan
vroeger. Hij heeft regentaat Germaanse Talen
gevolgd, en in het buitenland nog
een groot aantal kursussen
in verband met zijn specialisatievak :
uitspraakleer van spraakgestoorden.
hij behaalde de eerste prijs in
Uitmuntendheid voor Toneel en Diktie.
In de technische school, waar hij les gaf,
nam hij veel initiatieven, pedagogisch
zeer progressief voor die tijd.
Hij was ook erg aktief in de Chiro,
de Vlaamse Beweging, de ABN-kernen,
enzovoort komma enzovoort.
Of we dit onvolledig lijstje nou aanvullen of
niet, de slotsom is niet moeilijk te
berekenen : Willy Kuijpers is een geboren
organisator en een harde werker.

Willy kuijpers

rechfyaardigheidscomplex
Waarom gaat zo'n man nu in de politiek ?
vergrootglas op...
...newcomer — bij wijze van
spreken — Willy Kuijpers, stellig geen
nieuweling in de Vlaamse Beweging.
Wel nieuw in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, maar
waar « de Willy » niet geaarzeld heeft
in woord en daad de relativiteit
ervan te onderstrepen.
Willy Kuijpers opent de reeks
VU-nieuwkomers in het parlement
op wie we in de komende maanden het
vergrootglas zullen richten.

WK : « Dat is bepaald door drie faktoren. Teneerste de gezinsfaktor. Mijn vader, een Nederlander, is als vrijwilliger naar het IJzerfront getrokken. Die behoorde aanvankelijk tot, wat men in
Nederland noemde, een « verfranste bovenlaag ».
In die zelfde « rechtvaardigheidsrefleks
», die we
ook terugvinden bij onze mensen die vrijwillig
naar het front gingen in de eerste wereldoorlog
(gebroeders Van Raemdonck, De Pillecijn, enz.),
trok ook mijn vader als Nederlander naar het
IJzerfront. Hij werd gevangen gezet, maar werd,
omdat hij Nederlander was, niet gefusilleerd. Na
het dwaze Verdrag van Versailles — dat men
soms een vredesverdrag durft noemen — verkoos
hij hier in het zuiden te blijven, omwille van de
vriendschappen, die aan 't front gesmeed waren.
In de frontbeweging had hij de Vlaamse Beweging

leren kennen. Hij kon hier een betrekking krijgen
als leraar talen. Als rationele Nederlander kon hij
er echter niet over, dat Vlaamse jongens in een
franstalig klimaat « opgekweekt » werden. Hij
richtte in de normaalschool
(Mechelen-aan-Maas)
de eerste Gulden Sporenfeesten in, en vond het
normaal dat er dan leeuwevlaggen
uitgehangen
werden in de school. Dat alles was te veel en hij
werd buitengetrapt, tezamen met enkele geestelijke leraars, die toen hun ambt neerlegden, wat
toen nog het effekt van een bom veroorzaakte. Vader Kuijpers kon toen lesgeven in het kollege van
Melle, dat in die dagen een burgerij-school was.
Ook daar kwam hij in botsing met de toenmalige
francofone kaste, en werd ook daar weer gebroodroofd. Hij heeft toen trouwens een proces ingespannen, dat hij — uitzonderlijk in die tijd —
gewonnen heeft. Uiteindelijk, na de taalwetten
van '32 kwam hij in het vernederlandste St. Pieterskollege in Leuven terecht. Daar is hij dan ook
gebleven.
Na de tweede wereldoorlog heeft vader Kuijpers
een onthaalcentrum voor repressie-gevallen, die
uit de « Doos » kwamen, opgericht. Dat alles heeft
ons gezinsleven sterk beïnvloed. Als je vijf jaar
en langer mensen ziet huilen,
overlijdensberichten
en ter dood veroordelingen hoort thuis, dan ga je
je vragen stellen. Dat tekent je leven. Ik zou het
zo willen stellen : zo ik van de Vlaamse Beweging
niks zou afweten, en alleen maar de ervaring zou
gehad hebben van de repressie, dan zou dit alleen
genoeg zijn om aan Vlaamse Beweging te doen ».
Een tweede ervaring, die Willy Kuijpers is bijgebleven, lag besloten m de Chiro-jeugdbeweging.
Daar zag hij de noden van de Vlaamse mens, die
zich afsloofde voor de toenmalige franstalige kapitalisten. Hij zag de pendelarbeiders, die naar
Luik trokken om iets meer te verdienen. Vanuit
de ervaring van een hele reeks sociale wantoestanden, hoopte Kuijpers op een ontvoogdingsbew©ging, die de spil zou kunnen zijn van nieuwe strub-
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turen. Tenslotte, aldus Willy Kuijpers, is de
Vlaamse Beweging de bezorger van nieuwe strukturen naar een betere demokratie.
Een derde reden, waarom Willy politiek aktief
geworden is :
WK : « Als je in je beroepsleven terecht komt,
teker in het technisch onderwijs, dan zie je de
Mterke achteruitstelling van de Nederlandstaligen
op verschillende vlakken. In het technisch onderwijs heb je enorm veel te maken met het bedrijfsleven en je ziet hoe je als leraar elementen kweekt
ten dienste van de kapitaalhouders, die voor tachtig procent francofoon waren en zijn, dan stel je
je ook dezelfde klassieke vraag : moeten wij geen
Vlaams machtsorgaan scheppen om hierin verandering te brengen ? ».
Waarom de Volksunie ?
WK : « De gemeenschap als één groep beschouwen, het volksnationalisme,
dat is één van de
voornaamste aantrekktngspunten.
Dat men loskomt van de klassenmaatschappij,
dat men een
zorg heeft voor mekaar, niet in de zin van een gelijkschakelend kommunisme, waar je als persoon
niet meer terecht kunt, maar als een dynamische
kreatieve groep, die ieder individu z'n persoonlijke
rechten kan doen behouden, maar oog heeft om
de noden van de gemeenschap. Als je ziet hoe de
andere partijen zich opstellen, dan is dat bij de
CVP op standen, oversaust en gebonden door een
« katoliek staatsvernisje •», dat ik moeilijk christendom kan noemen. Bij de BSP is het socialisme
een te mooi woord voor een groep « salon-socialisten », die het staatsapparaat gebruiken om macht
te verwerven, om enkel de belangen van hun eigen
groep te behartigen. Bij de PVV is het enkel de
individuele vrijheid en de kracht van de sterkste,
die primeert in het gemeenschapsspel ».
Links, rechts, links...
WK : « Als je onder links verstaat : sociaalekonomische struktuurhervormingen,
dan ben ik
links. Versta je onder rechts de gezonde historische binding met verleden, dan ben ik rechts. Versta je onder rechts, het autoritaire systeem van
m de » leider, die wij zullen volgen tot ter dood,
dan ben ik niet rechts. Versta je onder links het
totalitaire systeem, waar een handig partij-apparaat de ekonomie en zo begeleidt, dan zeg ik neen,
ik ben niet links. Dus ik ben niet links in de zin
van het Mao-hnks, en ik ben niet rechts in de zin
van het Italiaanse neo-fascisme ».

lieve lieve
De Rodenbachkring (voor de mannekes) en de
Lutgartkring (voor de meiskes) kwamen soms samen voor gemeenschappelijke aktiviteiten. Op die
manier hebben Willy en Lieve elkaar leren kennen.
WK : « Die groepen kun je zowat beschouwen
als de voorlopers van het Jong-Davidsfonds. Dat

Met zijn onafscheidelijk Dafke, een buitgemaakt
D'Hoppeverkeersbord op het dak.

Samen met Nelly Maes in de Engelse ambassade om te protesteren tegen het Britse geweld in Noord-Ierland.

was in feite een vrije jeugdgroep, die zich opstelde
rond de volgende motieven : politieke
struktuurhervormingen (federalisme),
sociaal-ekonomische
struktuurhervormingen
en de herwaardering van
het christendom. In die groep zaten in de beginperiode veel mensen van getroffen gezinnen, die
in de normale jeugdbeweging en het normale
schoolsysteem nogal aan kant gezet werden. De
Redemptoristen stelden hun lokalen gratis ter beschikking ».
Ook in het konservatorium zaten Lieve en Willy
samen op de bank, waar ze in dezelfde werkgroep
voor « uitspraak en toneel » vertoefden. Ze hebben
een jaar of drie gevrijd en zijn dan begonnen, aan
wat je in Herent kan gaan bezichtigen : een levensgemeenschap. Kommune vindt Willy een te
snobistisch woord. Ze leven daar met hun eigen
kinderen, hun pleegzoontje, en verschillende volwassenen samen. Volwassenen, die elk een ander
deeltje van het maatschappelijk bedrijf volgen.
WK : « Wij proberen met een zestal personen
mekaar zowat te vinden in een niet-georganiseerde
vorm, mekaar te helpen... en dat gaat wonderwel.
Van die zes jaar huwelijksleven kan ik me geen
enkele dag negatief voorstellen. Zo'n gemeenschap
geeft een wonderlijke rust. Ook een platform om
dynamisch te kunnen zijn. Je voelt je geruggesteund. Ik ben hier nog geen enkele keer van huis
weggegaan met het klassieke verwijt : « je bent
weer weg » of een tranige blik .. Soms wordt het
materieel wel wat veel. Ik ben in de maand maart
niet zoveel thuis geweest.
In de paasvakantie namen Lieve en Willy enkele
dagen « rust ». Aanvankelijk wilden ze er niet
van weten. Lieve zei me, dat ze dat vroeger teveel
bourgeois vonden, maar op aandringen van bepaalde vrienden, hebben ze dan toch maar de stap
gezet. Enkele dagen recuperatie zal Willy vast
geen kwaad doen, want — fluistert men — « de
Willy » is zich kapot aan 't werken.
Hun leefgemeenschap neemt ook gerechtskinderen op. Als we het daarover hebben, komt de
opvoeder-leraar in Willy los. Vragen deze kinderen
geen intensere aanpak dan kinderen van een normaal gezin ?
WK : « Ze hebben een hoop tekorten. Tekort aan
affektie (geknuffeld worden), aan kreativiteitsontplooüng, aan voeding, aan kommunikatiemogelijkheden. In die zin moet je, zeker in de beginperiode, bijzonder veel tijd aan hen besteden. Zij
voeden zichzelf ook op. Als zij achteraan in de
tuin samen een hut bouwen, dan kun /e als volwassene onmogelijk imiteren. Zij gaan ook zelf
beter en op hun manier kommunikeren, met de
tranen, het slaan, het bijten of krabben inbegrepen. De kinderen voeden nog altijd het best zichzelf op. Jij bent er maar nodig als begeleider. Je
moet wel mogelijkheden scheppen voor het kind,
en er zeer dicht bij staan. Niet als kontroleur,
maar als begeleider. Je moet op sommige ogenblikken als evenwichtsman kunnen inpikken. Wat
ook van belang is : je moet zeer veel vertellen, zodat er een « osmose langs het woord » ontstaat.
Zij moeten niet alleen de warmte van uw lichaam
voelen, maar ook de warmte van uw stem, de geborgenheid van het huis, waarin ze wonen, enz.
Op die manier gaan ze de gemeenschap « erkennen » in de letterlijke zin van het woord »

rode pull of streepjesbroek
WK : « Ik heb altijd rondgelopen met een pull.
Waarom zou ik dan niet naar Brussel gaan in een
pull? Beschouw je het mandaat als een statussymbool, bij dewelke je de streepbroek en pandjesjas
moet aantrekken, of beschouw je het mandaat
gewoon als een opdracht, waarbij je de meest normale burger blijft, daar ligt de keuze. In dit laatste geval zie ik niet in, waarom je plots andere gelegenheden zou gaan opzoeken, met een andere
stem-intonatie zou gaan spreken, je anders zou
gaan kleden, waarom je geen tijd meer zou maken
om een schop in je poten vast te houden ; om in
de tuin te gaan spitten.
Ik ben naar het parlement gegaan, zoals ik altijd naar Brussel zou gegaan zijn. De « Pourquoi
Pas ? » en de « Libre » schrijven daarover een hoop
idiotieën, gewoon onvoorstelbaar. Een aantal andere personen zijn daar het linkse element in
gaan zoeken, omdat die pull toevallig rood was.
Zoek daar niet meer achter dan de demystifikatie
van het politieke mandaat en mijn normale doen
en laten ».
Wie Willy Kuijpers een beetje kent, weet dat hij
niet de man is die sensatie of publiciteit zoekt.
Hij behoort (van nature uit) tot het non-conformistische type. Dat het non-conformisme momenteel toevallig in de mode is, daar zit de Willy voor
niks tussen. Iedereen, die hem gekend heeft als
jeugdleider, leraar of organisator zal dat bevestigen. Als je met hem praat, hoef je er als vragensteller niet eerst een laagje vernis af te krabben.
Je krijgt hem direkt helemaal zoals hij is.
Een laatste vraagje, Willy, wat streef je zoal na
in je leven ?

permanent herscheppend
WK : (na een twaalftal sekonden) . « belangrijk
voor mij is het permanent terug herkennen van
de geest. Dat is misschien zwaar uitgedrukt (En
of J). Dat je dus aanvoelt dat je jezelf permanent
aan 't bevrijden zijt, dat je permanent scheppend
bent, dat je permanent mensen in breder verband
ontmoet. Dat je permanent « herscheppend » bent,
dat is ook mi] religieuse dimensie. Ik geloof dat
dit ook juist de godsdienstige opdracht is van de
mens binnen de maatschappij : het telkens opnieuw « teken » zijn voor mekaar, en dat dan ook
zeer bewust doen. Niet op een te abstrakte-ascetische-afgestorven manier, maar op een konkreet
geëngageerde manier, met de gevolgen vandien
op materieel gebied ».
Lieve en WiUy hebben twee (eigen) kmderen,
Bart (5) en Tmeke (bijna 3), een pleegzoon Johan
(6) en ze trachten momenteel nog een pleegkind
op te nemen. Enkel met Tineke heb ik kunnen
kennis maken Ze spreekt verbazend vlot en duidelijk, ofschoon ^e nog drie moet woiden.
Als dat zo doorgaat, zijn de gevolgen op politiek
vlak niet te overzien.
kris c
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Naar het schijnt heeft Louis
Wouters, president van alle Belgische voetballers, van een mitiislerie een vriendelijke brief
ontvangen. Daarin stond te lessen dat Louis er maar kon voor
ïwrgen dat de bond het loon betaalde van een bediende, die
tijdens een
voetbalwedstrijd
ernstiï^ gekwetst werd. en gedurende een zekere tijd werkonbekwaam was. Als inrichter
van de voetbalmatchen is de
bond volgens de minister van
F i n a n c è n verantwoordelijk, en
moet hij er ook maar voor zoren dat spelers, die door het
eelnemen aan die matschen,
schadeloos gesteld worden. Men
& daarover in voetbalkringen
tamelijk verontwaardigd. En
toch, in feite is het maar normaal. De bond verzekert de spelers wel tegen dokters- en apotekerskosten. Waarom dan geen
stap verder gaan, en ze ook vereekeren tegen loonverlies (niet
voor een klein, forfaitair bedrag zoals dat nu het geval is,
m a a r voor het volle pond) ?
Men kan toch niet verwachten
dat de werkgever dat loon ten
Eijnen laste neemt. En nog minder de loontrekkende zelf. Uit
een en ander blijkt wel dat
zelfs de voetbalbond nog zeer
ouderwets georganiseerd is.

t

goed, maar
Mevr.
Godinache - Lambert
heeft, zo lezen wij, een wetsvoorstel ingediend dat zegt dat
de staat vanaf september van
dit jaar zwemlessen moet inrichten voor alle kinderen uit
het lager onderwijs. Daar is
weinig op te zeggen, vinden
wij, tenzij dat het spijtig is dat
20 iets nog bij wet moet gerereld worden. Dat had al lang
een feit moeten zijn. Dat men
zich echter niet voorstelle, als
die wet er komt, dat er in België dan jaarlijks geen 600 mensen meer gaan verdrinken (wij
maken ons sterk dat de meesten van die drenkelingen konden zwemmen), of dat al onze
kinderen op slag en stoot zullen zwemmen als een vis. Primo zal men een enorm aantal
« weigeraars » tellen. En secundo zal het er veel vergaan als
één onzer spruiten, die nu al
drie jaar met de school gaat
zwemmen, en bij die gelegenheid al van alles geleerd heeft,
behalve zwemmen. Om de een-

voudige reden dat nog niemand
hem gezegd heeft hoe hij het
moet doen. Blijkbaar hebben
de leidende leraars andere zorgen aan het hoofd.

avontuur
Een aantal kinderen, op vakantie te Herbeumont, hebben
verleden week de sensatie van
hun leven beleefd. Op wandel
met een monitor, langsheen de
Semois. moesten zij op een bepaald ogenblik alleen al maar
wat verder gaan. omdat de monitor met een m de Semois getotterde jongen n a a r het verblijf terug moest keren. Zij liepen echter verloren — wij kennen die streek, in de buurt van
de Rocher du Chat en Les
Epioux. zeer goed, en het verwondert ons geen zier dat die
jongens daar verloren liepen —
en doolden van in de namiddag
rond tot diep in de nacht. Dat
is daar best mogelijk, zonder
ook maar één mens, auto. licht
of huis te zien. Uiteindelijk
vonden zij een veestal, en daar
hebben ze gewacht tot 's morgens. Toen werden ze gevonden.
Veel gevaar bestond er niet —
behalve dan voor verkoudheden en zo — als ze even voorzichtig waren. Maar dat er met
die kampen, hoe goed ze ook
georganiseerd zijn, nog wel
eens iets mis loopt, dat blijkt
toch wel uit dit voorbeeld. En
dat het wenselijk zou zijn dat
men middelen zoekt om dergelijke grapjes voortaan te vermijden, daar zal ook wel niemand aan twijfelen.

demokratisering
De Britse prinses Ann blijft
haar plaatsje opeisen in het
Britse team voor de olimpische
spelen te München. Zij werd
nog niet aangeduid, en n a a r het
schijnt zouden de Britse olimpiërs met de hele zaak een
beetje verveeld zitten. Vrezen
zij moeilijkheden in verband
met protokol en ordediensten ?
Neen, zegt men, want de prinses vraagt precies behandeld te
worden als de andere deelnemers (Wat tussen haakjes,
flauwe t r u u t is, want alle demokratisering ten spijt, blijft
een prinses een prinses, en een
« simpele » mens een « simpele » mens, en daar zullen ook
de olimpische « dinges » geen
jota aan veranderen, tenzij voor
degenen die het « perfors » ge-

loven willen); Het feit dat een
aantal eerbiedwaardige lords in
Engeland zich verzetten tegen
de deelneming van de prinses
aan de sportshow, wordt gemakkelijkheidshalve
toegeschreven aan het feit dat die
lords geen begrip hebben voor
de demokratisering van de
sport of voor het heil dat de
Britse sport zal ondervinden als
adel en gemeen te München
aan hetzelfde sportzeel gaan
trekken. Is het allemaal schoon
gezegd, het blijft in onze ogen
oogverblinderij en niets meer.
kontestatie
Op paasmaandag werd te
Leuven, op de Kesselse bergen,
een grote wedstrijd motocross
georganiseerd.
Onbekenden
hebben het parkoers bezaaid
met kraaiepoten, en deze afkeurenswaardige daad wordt
toegeschreven aan de propagandisten van een onbezoedeld
stuk natuurgebied in de nabijheid van de stad. Als dat het
motief was, dan is die daad natuurlijk niet goed te keuren.
Maar zij lijkt ons toch te begrijpen. Is het nu werkelijk nodig de weinige plekjes groen
die nog rond onze steden voorkomen, voor weken en weken
te herscheppen in modderpoelen, alleen m a a r om een spektakel op te voeren dat voor de
liefhebbers misschien spannend
en sensationeel is, maar dat
voor anderen niks anders is dan
een hoop drukte, lawaai, stank,
reklame, sensatie... en milieuvernieling. Het moet toch ook
hier mogelijk zijn ergens een
bevredigende
tussenoplossing
te vinden ?

geen behoefte
Tijdens ons (veel te kort)
verblijf in de Ardeense wouden
hebben wij een paar uren doorgebracht met een ploeg houthakkers. Terwijl zij rond een
uur of tien een gezonde boterham binnenspeelden, hebben
wij hun de super-dwaze vraag
gesteld of zij ook aan sport deden. Die houthakkers zijn heel
vriendelijke mensen, want anders zouden zij ons zeker tussen de houtblokken hebben opgestapeld. Nu antwoordden zij
alleen ernstig dat zij daar geen
tijd voor hadden. Overdag hadden zij hun werk in het bos, en
's avonds hadden zij nog hun
boerderijtje te verzorgen. Et
comme ga, mos jeu...
Wij hebben de bedenking gem a a k t dat wij allemaal beter
wat meer lichamelijke arbeid
zouden verrichten. Wij zijn allemaal wel straf overtuigd dat
ons zittend leven sport noodzakelijk maakt. Maar de sport
die wij dan uitkiezen, twee u u r
ergens op een tribune gaan zitten, is ook weer niet dat.

de ronde van pelt
Op een stamineetafel
bij de
iSjarel lag, in een
bierkletsje,
« Les Sports », met naar hoven gekeerd
de
efemerieden
van de Ronde van België. Wij
dronken
met nonkel
Georges
een fles gueuze, en van die
gueuze naar « Les Sports » en
de ronde van België was maar
een stap.
Wij zeiden dat wij, in Limburg zijnde, eens zouden gaan
kijken naar de ronde.
Ergens
rond Bree. en dan nog eens in
Leopoldshurg
of daar.
Nonkel
Georges zei dat het lang geleden was dat hij de ronde nog
gezien had. en nog langer geleden dat hij de
Limburgse
Kempen nog gezien had, en dat
hij spijt had dat hij met ons
niet
meekon.
Wij, onnozel
kalf.
vroegen
waarom
een oude
kameraad
niet zou meekunnen.
Het einde
van het liedje was dat wij op
paasdag met nonkel Georges op
zijn paasbest
naar
Overpelt
trokken.
Hij had in die gemeente nog een kennis, ziet ge,
van uit de tijd dat hij soldaat
was, zestig jaar geleden, en hij
wilde van de gelegenheid
gebruik maken om die « joeng »,
na zoveel jaren scheiding, nog
eens terug te zien.
In « Les Sport » hadden wij
gelezen dat de ronde om precies zes na twee door Overpelt
zou trekken. Om 13.25 plaatselijke tijd stapten wij dus de
afspanning Breugel binnen, op
de markt te Lommei, om te informeren
naar de kennis
van
nonkel Georges, en de juiste
plaats van doortocht der koers.
Van de eerste had de bazin
nooit gehoord, en die koers, ja,
« da waar wel best moochlech ».
Rond twee uur zijn wij vol
goede wil buiten gaan staan,
wachtend op de ronde, en om
kwart na twee moest
nonkel
Georges eens wat alle normale
mensen moeten na het
dnnken
van hier. Ook in die herberg
wist men niets van een soldaat
van de klas twaalf, een tamelijke kleine met pik-zwart
haar.
Van enige koers evenmin.
Efféktief, om kwart voor drie nog
geen koers te zien. Wij zaten
nochtans juist aan het venster.
Wij besloten eventjes op te
wandelen in de richting
Neer-

pelt. Wij zouden de koers dan
wel ontmoeten. Na een bezoeh
aan de diverse
drankgelegerirheden die de ijverige
gemeente
Overpelt rijk is, bereikten
wiji
kort na vijf uur de bareel, noQ
steeds zonder één vriend u a »
nonkel Georges of één koerevar.
gezien te
hebben.
Wij zijn dan maar terug af~
gezakt naar het
gemeentehuis
toe (of is het al een stadhuis ? k
en wij waren daar juist op tijd
om op teeveetje
Sportweekend
te volgen. Tot onze
troebele
verbazing
hoorden wij dat d«
koers, die wij niet hadden ge^
vonden,
gewonnen
was
door
ene Dierickx. « 'k Had dat w e l
gepeinsd », zei nonkel
George»
diepzinnig, en het bestelde noflf;
maar iets dat men tot zijn gro^'
te verbazing in Limburg
gueuz*
noemt, en dat uit een
piepklein
flesje met een metalen
stopj»
komt. Dat was, zei hij, nog
veel kurieuzer
dan naar een
koers gaan kijken, en om na»
gen uur 's avonds nog
geen
enkele koereur gezien te heb'
hen.
De waard, aan wie wij onz9
problemen voorlegden,
heweei^
de dat wij niks « gemis » haalden, want dat Merckx toch niet
« meeree », en dat heeft ona
wel even kunnen
troosten.
Uren later terug bij de Sjarel, heeft nonkel Georges
in
geuren en kleuren verteld over
de koers, en hoe hij direkt gezien had dat die... die... ging
winnen.
Hij zat in
Overpelt
nog zo fris als iet. En omda$
hij de koers gezien had, were
met ontzag naar zijn uitleg geluisterd.
Wij van onze kant, wij zo^tden toch graag eens
vernemen
hoe die koers nu eigenlijk
van
Neerpelt naar Lommei
gereden
is, over Overpelt,
zonder
dat
wij, die alle staminees
« gadaan » hebben van aan het gemeentehuis
tot aan de bareel,
zijn
tegengekomen.
Het kan zijn dat wij volgend
jaar nog eens terugkomen,
ziet
ge. Als Merckx
meerijdt,
en
als de kafeebazen
gueuze
indoen in flessen met kurken, en
als nonkel Georges zich daartagen de naam van die soldaat
van de klas twaalf kan herinneren.

poen...
Wij meldden voor een paar weken dat ons onvolprezen
BOK
zich gaat bezig houden met de bevordering van de
ontspannende
sport voor de kleine man. En wij die dachten dat het daar al
een halve eeuw mee bezig was ! Wat er ook van zij, het BOK
is alvast begonnen met het reklameren
over het feit dat de
Belgische staat niet genoeg geld wil afdokken
om het slagen
van dat reusachtig projekt te verzekeren.
De olimpiërs
hadden
namelijk
een kleine 85.000 frank subsidie gevraagd, om de on^
kosten te dekken van de kluhs, die in elf steden van het land,
enig initiatief zouden aan de dag leggen om de dames uit die
steden in kontakt te brengen met de sportbeoefening.
Dat bedrag
werd eerst geweigerd, later slechts gedeeltelijk
toegestaan.

...en vragen
Een paar vragen die rond deze BOK-aktie voor ons rijzen zijn
de volgende : Eén ; Vermits er weer kluhs bij betrokken
zijn,
is het ons niet duidelijk of het hier gaat om propaganda
voor
aansluiting hij kluhs en federaties, dan wel om écht
rekreatieve
sport ; Twee : Als de staat het tóch moet betalen, kan de staat
dan niet zelf via BLOSO en ADEPS de nodige initiatieven
nemen,
zonder dat het eeuwige olimpische komitee alweer zijn zeg moet
hebhen ? Drie : Wij hebben niet de indruk dat het BOK in het
verleden al veel gepresteerd
heeft voor de rekreatieve
sportbeoefening van de man in de straat Zou het niet beter zijn als de
BOK-jongens
zich maar ineens aan hun vedetjeswinkel
hielden ;
Vier : de échte ontspannende
sport overlieten
aan mensen
die
daar verstand van hebhen ? Er zijn in ons land namelijk
verschillende organisaties die al wél bewezen hebben iets te doen voor
dergelijke
sport, en die nochtans niet om de haverklap
achter
subsidies staat te jengelen.

niet overdrijven

Alle moppen ten spijt heeft Beerschot bewezen wat het kan. Misschien wel een beetje
Lierse werd aan de deur gezet met 2-0.

te

laat...

Feit : de atleet Lespagnard
(in het Vlaams volgens Fred de
Bruyne : de Spanjaard)
moet gedurende
een maand een préolimpische stage gaan volgen in Amerika. Hij is leraar, en neemt
een maand verlof zonder wedde. Dat weddeverlies
wordt hem, in
het raam van de olimpische voorbereiding, vergoed. Volgens « Lea
Sports » zou de man toch nog allerlei nadelige gevolgen
ondervinden van die maand verlof zonder wedde en zonder
loonverlies.
Hij zou benadeeld zijn op gebied van bevorderingen
en pensioen,
en dus worden luide kreten geslaakt opdat de minister die jortn
grens, in dienst van de glorierol van het vaderland — en hun eigen
profijten,
laten wij een kat een kat noemen — toch niet het
voorwerp zou laten worden van dergelijke
diskriminatie.
Aan
'de kollega's die alle vijf voet de vedetjes mogen vervangen,
en
dus hun werk bijdoen zonder vergoeding — van
interimarissen
is doorgaans geen sprake — wordt minder gedacht.
Evenmin
üan het feit dat mensen als wij wél verlof zonder wedde
kunnen
krijgen om aan .sport te gaan doen, maar dat het dan ook zonder
wedde is, en met alle onkosten voor onze rekening. Zo héél har4
hoeven de vedetjes heus niet te klagen in dit land.
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wat is rechts?
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Bij de uitgeverij W. Soethoudt te Antwerpen verscheen een
60 dichtbedrukte bladzijden tellende brosjure « Wat is rechts ' »
Samengesteld door Jos Vinks, bevat deze kleine pocket naast
enkele langere en kortere teksten en fragmenten en een uitgebreide bibliografie, als hoofdbrok een 40 bladzijden tellend stuk .•
« Rechts : een antwoord » van F. Embregts.
Zoals in de inleiding gezegd wordt, kan deze brosjure geen
gefundeerde en gedetailleerde uiteenzetting brengen. De auteur
laat rechts zelf zoveel mogelijk aan het woord.
« La droite, cette inconnue », eerste deel van het stuk van Embregts, schetst de historische groei en wording der rechtse stromingen. In het tweede deel « Rechts als maatschappijkritiek »
wordt vooral de klemtoon gelegd op het feit, dat de huidige
Consumptiemaatschappij het resultaat is van een sedert de Aufklarung heersend rationalisme dat zowel in liberalisme als
marxisme zijn exponenten vond. Rechts kontesteert dit rationalisme, dat in zijn extreme vormen naar de wereld van Orwell
en Huxley voert. In « De essentie van rechts » tracht de auteur
aan de hand van rechtse wijsgeren en publicisten, de kern van
het rechtse denken te benaderen. Deze kern ligt volgens hem in
een fundamenteel realisme, dat zich bewust is van de rationele
ongi-ijpbaarheid van de existentiële kern van de mens — en die
daarom deze kerji van mens en kosmos op metafisische wijze
tracht te vatten. Dit « religieus » respekt voor de menselijke
persoonlijkheid, voor de natuur en het milieu waarin hij leeft
IS essentieel voor rechts. Hieruit ontstaat een eigen ideologie ~
en deze ideolojye is, waar W. Strauss in zijn boek over het verzet
In Oost-Europa schrijft, het nationalisme : « Die Ideologie der
Jungen neuen Rechte heist Nationalismus ».
Men kan aan deze uiteenzetting verwijten dat zij sommige
zaken tezeer beklemtoont, op andere niet diep genoeg ingaat •
dat na het tamelijk objektief eerste hoofdstuk er een emotioneel
en polemisch volgt en dat in het derde juist de wijsgerige fundering van dit « metafysche » niet voldoende aan bod komt. Maar
wjj nemen aan, dat in 40 bladzijden niet alles kan gezegd worden
— en dat hetgeen erin gezegd werd, reeds belangrijk genoeg is
om te overwegen, vooral nu men zich aan bepaalde zijde keert
tegen een maatschappij, die alleen maar de vrucht is van het Wind en regen trotserend, mekaar stevig vastgeklemd, zo hebben velen
eigen denken en de eigen ideologie.
Over de begrippen en de terminologie « links » en « rechts » doorv^/orsteld. Om met blozende kaken teru g te keren, doorwaaid, een
te al veel geschreven dat niet boven de slogan uitstijgt. Wij kunnen daarom alleen wensen, dat deze brosjure de aanloop moge
wezen tot een uitvoerige analyse. Het grondplan is hier aan- gelijk. Want dat is Pasen toch een klein beetje : weer ni euw worden lijk
wezig.
uit haar vaal kleed is gekropen en stilaan zonnig wordt Het zomert nog
w.

.

Ij
de paasdagen
nieuwe mens
de natuur die
niet, maar zo-

meren zal't.

Vlaanderen encyclopedisch ingeblikt
(m.v l.) De uitgeverij Ehevier met haar eigen hureauredaktie
te B-^ussel heeft op een perskonferentie haar Winkler Prins Encycl(
'e van Vlaanderen voorgesteld.
De redaktie is er van uit gegaan dat Vlaanderen in een dergelijk stadium gekomen is dat het recht heeft op een eigen naslagwerk. Was het aanvankelijk bekend in het buitenland als
een land waar « de kunst van oudsher bloeide » sinds een aantal
jaren heeft het bestaansrecht verworven als onderdeel van de
Benelu^x: en is het een regio geworden van Europa. Weliswaar
zijn reeds een aantal naslagwerken op de markt over Vlaanderen
maar een encyclopedie die Vlaanderen als geheel benadert en
€ vastlegt » bleek vooralsnog niet voor handen. Het gaat hem
dus over een algemene encyclopedie die rechtstreeks Vlaanderen
aangaat van f Duinkerke tot 's Hertogenbosch », het huidige
Brussel inbegrepen. En van geschiedenis over folklore tot leefviilieu, om maar wat te noemen.
De redaktie die de perskonferentie voorzat wees er op zich
aan de strengste normen van betrouwbaarheid en objektiviteit
te hebben onderworpen. De redaktie oordeelde het nodig een
encyclopedie op te zetten die voldeed aan de eisen van een centraal wetenschappelijk gefundeerd referentiewerk over Vlaanderen voor België en Nederland. Over een periode van 3 jaar
gullen de vijf delen, elk 544 pagina's het licht zien. Elk deel zal
gemakkelijkheidshalve
twee onderscheiden onderdelen bevatten,
een strikt alfabetisch gerangschikte materie voorafgegaan door
een sistematisch gedeelte waarin de stof onder de vorm
van korte essays wordt behandeld. Het alfabetisch trefwoorden^
hoek zal 6000 woorden bevatten.
De hoofdredaktie is samengesteld door de profs., Lissens,
Broeckx, Devreker, Luykx en De Smet.
Onder de verdere medewerkers (120 Vlaamse deskundigen)
vinden o.a. Jozef Van Overstraeten, senator Elaut, Maria Rosaeels. Piet Theys enz.
Het lijkt ons vanwege Elsevier-Sequoia een fijn idee dergelijke
hoekdelen uit te geven. Ze bevestigen Vlaanderen in zijn identiteit als volk. Belangstellend uitkijken dus naar dit werk dat bi]
ons weten het eerste van die aard zal zijn in Vlaanderen.
De heer Peeters van de Elsevier lichtte op de perskonferentie
de uitgave aldus toe :
breedtedimensie
Voor een regionale encyclopedie, zoals die van Vlaanderen komt een veel groter aantal trefwoorden in aanmerking
dan bij een algemene encyclopedie, al heeft deze dan nog
•20 of 25 delen.
Men heeft getracht de traditionele materie te verruimen
naar een aantal criteria die de
filosofie uitmaken die achter
deze encyclopedie steekt. Door
de eeuwen heen is in Vlaanderen een begrip dat vooral beïongen werd door dichters en
musici, tiitgeborsteld door schilders, een idee dat men trachtte

terug te vinden in bouwwerken en monumenten. Daarbij
werd vaak de Vlaming als
mens vergeten : hij is lid van
een familie, van een gemeente,
ingeplant in een geografisch,
fysisch, economisch en sociaal
milieu vaak nog bepaald door
dat milieu.
Daarom heeft de samensteller alle gemeenten van Vlaanderen opgenomen, ook de voormalige gemeenten en de historische dorpen en plaatsen, gezien onder een drievoudig aspekt :
1. geografisch, d.w.z. waar deze
Vlaming woont, leeft en werkt
of niet werkt ; 2. de gebouwen
en monumenten van deze ge-

meente waar hij mee gekonfronteerd wordt : 3. de geschiedenis van die gemeente vaak
een staalboek van onze nationale geschiedenis. Vergeten we
niet dat meer dan 70 % van
de Vlamingen leven in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners (de Brusselse agglomeratie buiten beschouwing gelaten).

Bij de geschiedenis werd veel
belang gehecht aan de zgn.
tweederangsfiguren ; dus niet
de klassieke optocht van prinsen en hertogen, doch de raadsheren, lokale leiders van ambachten in steden, de rebellen,
die vaak meer aan de weg timderden dan hun heren en waarover onze geschiedenisboeken
vooralsnog zwijgen. Algemene
stromingen als Arbeidersbeweging komen eveneens aan bod.
Een 150-tal politici die sedert
ca. 1920 het lot van Vlaanderen
in één of richting hebben mee
bepalen werden eveneens opgenomen.
De plastische kunsten zijn
en dankbaar en traditioneel
iderwerp voor een encyclosdie. Toch hebben wij geaeend de verruiming van de
^tof te moeten zoeken in de
toegepaste kunsten, in het
kunstambacht, omdat in deze
tak zovele, meestal minder bekende, Vlamingen hebben uitgemunt.
Bij de letterkunde werd
meer dan waar ook een belangrijke plaats toegekend aan de
hedendaagse schrijvers (zelfs
de Vijftigers en de Zestigers).
De muziekrubriek werd aangevuld met vele namen van instrumentenbouwers uit Vlaanderen.
Geheel nieuwe rubrieken als
de geschiedenis van de wetenschappen, de volkskunde en de
sport.
De Vlaamse ekonomie werd
een ruime plaats toebedeeld
door opneming van ruim 100
belangrijke bedrijven in Vlaanderen. Met opgave van financiële gegevens, v e r m o g e n ,
winst, filialen, geschiedenis.
Verder : kartoenisten, kleinkunst, beroemde veldslagen in
Vlaanderen, ontdekkingsreizigers, leiders van bandietenbenden, enz.

dieptedimensie

Bij deze uitguoe over Vlaanderen en zijn bewoners past
ongetwijfeld het mooie beeld
van de gemeentenaar.

In de diepte werken, zo verklaart de uitgever, is veel
moeilijker. Er werd gezocht,
enerzijds in meer biografische
gegevens, anderzijds in een uitgediepte literatuur-opgave die,
ook artikelen en essays, gepubliceerd in wetenschappelijke
tijdschriften repertorieert. Het

sociaal engagement van een
L.P. Boon met zijn « document
humain » over de Daensen past
niet alleen als literatuuropgave bij Daens en Boon doch
evenzeer bij de trefwoorden
Aalst en Arbeidersbeweging in
Vlaanderen.
Bij de schilders werd bvb. zo
goed mogelijk nagepluisd in
welke kerken en musea in
Vlaanderen hun werken nog te
zien zijn.

illustratie
Ongeveer 22 % van de omvang van de Encyclopedie van
Vlaanderen bestaat uit illustratie. Deze werd met zorg gekozen, geen fotootjes op postzegelformaat, alles is royaal en
funktioneel. Vaak konden originele dokumenten achterhaald
worden (de publicatie van het
doodsvonnis van de bendeleider Bakelandt, de stichtingsakte van de Academie voor Schone kunsten van Antwerpen).
Vele luchtfoto's van gemeenten en steden, onbekende
schatten uit nederige dorpskerken.
Alleen al in het eerste deel
vindt de lezer een vijftigtal
kaarten, geografische, historische, enz.
Met zeer veel zorg en begrip
werd de illustratie uitgekozen
en de verklaring erbij is verduidelijkend.

viaamse encyclopedie
Het is niet alleen encyclopedie van Vlaanderen ; dit vijfdelige werk wordt ook volledig
in Vlaanderen geschreven ; de
hoofdredaktie is Vlaams ; er
zijn slechts Vlaamse medewerkers, de gehele staf van Elsevier-Sequoia is Vlaams ; het
boek wordt gelithografeerd, gedrukt en gebonden in ValandeHet eerste deel verschijnt in
oktober '72, verder zal om de
vijf maanden een ait'yiy deel
verschijnen. Het geheel is volledig in 1974.
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ge volksvert. zal spreken over
de franskiljonse bedreiging die
rust op Vlaams-Brabant.

bewegings^^iljzer
ARR. ANTWERPEN
KALENDER DIENSTBETOON APRIL 1972
ANTWERPEN :
Maandag 10 april ; sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul.
Maandag 17 april volksvert. A. De Beul en R. Matheyssens.
Maandag 24 april ; sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul.
Steeds in lokaal : VU-sekretaiiaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel.
368465, van 16 tot 20 u.
WIJNEGEM :
Maandag 17 april : sen. H. De Bruyne.
Lokaal : «Vleminckhof», Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u.
KONTICH :
SVoensdagen 12 en 26 april : volksvert. R. Mattheyssens.
Lokaal : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u.
MERKSEM :
Donderdag 20 april : volksvert. dr. H. Goemans.
„„ ^ ^ „,
„.
L o k a a l : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.

BORGERHOUT

antwerpeti
ANTWERPEN (ARR.)
KNS
Onze traditioneel geworden
Jaarlijkse KNS-voorstelling bel e v e n wij op vrijdag 28 april.
iDe opvoering van « Een vijand
• a n het volk » van H. Ibsen (bew e r k t door A. Miller) brengt
ons een actueel
onderwerp
waaruit een drama van de gemeenschapszin groeit. Bespreek
nu' reeds uw plaatsen via het
VU-sekrctariaat van Antwerpen-Stad : Wetstr. 12, Antwerpen (tel. 36.84.65) of bij V. Peeters, Apollostr. 47, Berchem
;<tel. 21.46.24) rechtstreeks of
door storting-overschrijving op
P C nr. 47.91 Kredietbank, Gitschotellei 211, Borgerhout, voor
rekening nr 402-6041931-89 van
V. Peeters, Apollostr. 47, Berchem met vermelding KNS en
aantal kaarten alsook de bepaling van de kategorie.
ARR. RAAD
E.k. arr. raad op vrijdag 21
april te 20 u. 30 in « Nieuwe
Carnot », Carnotstr. 60, Antwerpen.
ANTWERPEN (Stad)
KNS
Voor kaarten : tel. 36.84.65
n a a r ons sekretariaat. Het gewone gezelschap speelt « Een
vijand van het volk » n a a r het
werk van Isben met bewerking
door A r t h u r Miller. Vrijdag 28
april.
VU-BAL
Te Brussel, arr. VU-bal. Zaal
Meli, achter het Heizelstadion.
Zaterdag 22 april.
BORMS-HERDENKING
Zondag 23 april te Merksem.
TENTOONSTELLING
Ons bestuurslid André Van
der Borght houdt als kunstschilder een tentoonstelling in
galerij « Vandenboom », Boekenberglei 268 te Deurne van
31 m a a r t tot en met 24 april.
Bezoek van 10 tot 12 u. en van
14 tot 20 u.
DIENSTBETOON
Elke maandag van 16 tot 20
u. op het sekretariaat, steeds in
aanwezigheid van een volksvert. Vanaf april zal de klassieke donderdag, open tot 19 u..
verlegd worden naar maandag
samenvallend met het wekelijks dienstbetoon.
Voor COO-gevallen : afspraak
met dr. De Boel of Fr. De Laet.
resp. tel. 33.97.90 en 38.66.92.
BERCHEM
KNS-VOORSTELLING
Kaarten voor de KNS-voorstelling van 28 april te 20 u.
kunnen bij Vital Peeters, Apollostr 27 te Berchem verkregen
worden. Op het programma :
BOECHOUT
HUGO SCHILTZ KOMT
Op vrijdag 14 april om 20 u.
in de feestzaal van de meisjesschool, Vredeborgplein te Boechout. Over « federalisme ».
BOOM
JEUGDFEEST
Na jaarlijkse gewoonte bieden 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.

LENTE-BAL
Zaterdag 15 april e.k. te 20 u.
30, verwacht VU-Borgerhout alle leden en simpatisanten op
het grootst VU-lente-bal in de
zaal « De Reuzenpoort » (tegenover het Laar... met grote parkeer gelegenheid). Orkest « The
Arrows ».
WENSEN
Onze goede trouwe vriend
Smekens, lid van het bestuur
der Vlaamse Gepensioneerden
te Borgerhout werd in het Erasmus-ziekenhuis opgenomen te
Borgerhout. Wij kennen hel levensoptimisme van de h. Smekens en wensen hem een spoedig en algeheel herstel.
BRASSCHAAT
ATTENTIE
Voorstellen voor publikatie
in « Wij » steeds zenden aan ondervoorz. Monica Verijke-Deschepper. Hoge Akker 35, tel.
51.63.16. Liefst in het begin van
de week, want tegen het einde
van de week moeten alle teksten binnen zijn op het arr. sekretariaat. Dank u.
LEDENWERVING
ABONNEMENTEN « WIJ »
Geef de adressen van geïnteresseerden, vrienden, kennissen
en familieleden op aan het sekretariaat. Wij bezoeken deze
mensen. Een leiefoontie volstaat.
VUJO
Op 23 februari is een nieuwe
Vu j o-groep gestart. In nauw
kontakt Vujo-arr. willen we
meewerken aan een eigen manifest dat Vujo-nationaal zal uitgeven en dat zal leiden tot ons
jongerenkongTes in de herfst.
Woensdag 19 april te 20 u. 30
in de gemeentelijke feestzaal,
Door Verstraetelei 48, Brasschaat komt adjunkt-kommissaris Craen van Edegem praten
over het humaan optreden van
de politie.
KONTAKTADRESSEN
Mik Coenen, Duboislei 42b,
tel. 51.69.25 ; Michel Cornelissen. De Caterlei 27. tel. 64.21.81 ;
Jaak Decru, Hanendreef 39 ;
Frieda en Dirk van den Abeele,
Donksestwg 30. tel. 51.72.52 ;
Stan Van Looveren. De Burletheide 36, tel. 63.15.48 ; Herwig
Van der Straeten. Klaverheide
82-84
tel. 63.16.82 ; Monique
Melis, Het Venneke 42, tel.
51 62,88.

EDEGEM
GESLAAGDE AKTIE TE
BUIZEGEM
Zaterdag 25 m a a r t jl. werd
door de Aktiegroep voor Groene Rekreatieruimten geprotesteerd tegen de geplande hoogbouw m de door het gewestplan bestemde groene zone te
Buizegem. In de Romeinse P u t
werden dan simbolisch twee
bomen geplant. Nadien trokken
de manifestanten, met bordjes
getooid, doorheen Buizegem en
busten een pamflet met scherpe
aanklacht tegen de plannen van
het schepenkollege. Een hardere en grootsere aktie wordt
vooropgezet.
MEDEDELINGEN
Gemeenschapscentrum « Drie
Eiken » nodigt u uit tot de toeristische autozoektocht op 15
april. Vertrek tussen 12 en 12
u. 30. Inschrijven in Drie Eiken.
« Drie Eiken » organiseert zaterdag 6 mei om 20 u. een grote
kaartprijskamp
voor
paren
« Boompje Whist ». Inschrijven in « Dr'e Eiken ».
Elke dinsdag van 19 tot 20 u.
staat een afgevaardigde van de
Vlaamse Ziekenkas ter uwer
beschikking in « Drie Eiken ».
IN MEMORIAM
Dinsdag 28 m a a r t 11. werd in
stilte de h. Mauqoui begraven.
Deze nationalist die steeds zijn
volk n a a r best vermogen heeft
gediend, ontvluchtte zijn plicht
niet in moeilijke tijden ; hij
aanvaardde het burgemeesterschap van Edegem in de oorlogsjaren. Na 1945 werd hijzelf
en zijn gezin door enkele patriotten van het elfde u u r verguisd en in ellende gestort. De
volksmensen schatten zijn verdiensten naar waarde : zij waren talrijk aanwezig op zijn uitvaart naast vergrijsde strijdgenoten. Toen tijdens de lijkdienst zijn geestelijk testament
werd voorgelezen, waarin hij
vergeving schonk aan zijn belagers, was iedereen zichbaar ontroerd. Een schoon mens is heengegaan.
Het gemeentebestuur schitterde door zijn afwezigheid.
VUJO
Op zaterdag 22 april, reuze
fuif in samenwerking met Vujo-Wilrijk in gemeenschapscent r u m « Drie Eiken ».
ONTSLAG
Onze goede vriend J a n Muys
besliste ontslag te nemen als
VU-bestuurslid, als VNSE-penningmeester en als COO-raadslid, om strikt persoonlijke redenen. Wij danken J a n van harte
voor al wat hij gedurende jaren
gedaan heeft ten bate van de
Vlaams nationale beweging in
Edegem.
NIEUW COO-LID
Paul Wijns, Te Nijverdoncklaan 51 (tel. 49.50.88), volgt J a n
Muys op als bestuurslid-COO.
Wij wensen Paul een vruchtbaar m a n d a a t toe.
EKEREN
VU-BAL
Zaterdag 15 april in de zaal
«Elckthuis», Van de Weyngaerplein, Marialaag.
VOERMOTIE
Op initiatief van de Volksunie werd ook in de Ekerse gemeenteraad een motie tot behoud van de Voer bij Limburg
gestemd.

BROECHEM
VERTEL-AVOND
Zaterdag 22 april te 20 u. in
KSA-lokaal Jongensschool, Lostr.,
Broechem.
vertelavond
door dhr Tireliren over de laatste heksen in de Kempen. Na
de vertelavond zal de korte
film, opgenomen n.a.v. de uitstap in de Kalmthoutse heide
worden afgedraaid.
BAL VAN DE
BURGEMEESTER
Zaterdag 6 mei om 20 u. 30.
Orkest : Eddy Smets en zijn
Amigo's. Optreden van de fanfare St. Cecilia, optocht door
de gemeente in de vooravond.
IJZERBEDEVAART
Van heden af inschrijving
voor de autobussen.
VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST
Kaarten ter beschikking , 100
fr. en 40 fr. Bestel ze dadelijk.

HOBOKEN
VUJO
Vuj O-Hoboken gaat n a a r het
Vlaams nationaal
zangfeest.
Geef vóór 25 april uw naam op
aan Raymond Bischop, Waaslandstr. 47, tel. 28.02.26. Wij nemen kaarten van 40 fr.

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-

KONTICH
KOLPORTAGE
Zondag 16 april in Waarloos.
KNS
Voorstelling op vrijdag 28
april, zie arr. berichtgeving.
K a a r t e n te bekomen bij de org.

ITEGEM
VU-FEEST
Zaterdag 22 april : Judovoorstelling, aanvang 19 u. Eerste
groot lentebal met viering van
het oudste lid (89 j . ) , aanvang
20 u. Orkest : « The Tender Tunes ». Parochiezaal, Schoolstr.
28. Inkom 50 fr. K a a r t e n verkrijgbaar in lokaal «Mimoza»,
Bevelstwg 72, Itegem.
KALMTHOUT
VU-BAL
In « De Schuur » te Nieuwmoer-Kalmthout op zaterdag 29
april te 20 u.

verantw. Maurits Vanbaelen,
Jordaensstr. 17. tel. 57.12.30.
DIENSTBETOON
Zitdag van volksvert. R. Mattheyssens op woensdag 12 april
va n l 9 tot 20 u. in lokaal Alcazar. Voor eventuele h u l p bij
het invullen van uw belastingsfodmulieren komt u terecht bij
Mon Van den Hauwe, IJzermalberg 29, tel. 57.33.11.
KADULLEN
Vrijdag 5 mei, zaal Trianon,
houdt Vujo-Konti-ch, als sluitstuk van haar tweede werkjaar
een avond m e t de Kadullen.
Kaarten bij Karel Dumont. Mechelse Stwg 37 ; Dirk Bogaerts,
Mechelse Stwg 139 : Greet Van
den Bergh, Kruisstr. 10 en in
lokaal Alcazar.
MORTSEL
PRIVÉ LENTE-AVOND
Vaste afspraak voor ons jaarlijks « Privé Leden-Lentefeest »
op vrijdag 21 april e.k. te 20 u.,
in zaal « Hellemans », Eggestr.
27, Mortsel,
DR. AUG. BORMSHERDENKING
Zondag 23 april verzamelen
wij met wagens en leeuwenvaandel aan de parking van het
nieuw gemeentehuis. Vertrek
te 9 u. 15 n a a r Merksem w a a r
wij deelnemen aan de jaarlijkse- Bormsherdenking.
SCHILDE
HECTOR DE BRUYNE
Maandag 17 april te 20 u. 30
spreekt Hector De Bruyne in
het lokaal Puttenhof.
WENSEN
Afdelingsbestuur en alle leden wensen schepen J u u l Hanssen een zeer voorspoedige beterschap.
DIENSTBETOON
Tijdens de ziekte van schepen J. Hanssen. kan iedereen en
voor elk geval terecht in de
Wetstr. 12, elke maandag van
16 tot 20 u., tel. 36.84.65, w a a r
steeds twee volksvert. zullen
aanwezig zijn. Burgemeenster
K. Ver Berne h e r n e e m t de zitdagen van zaterdag, na het
paasverlof.
WIJNEGEM
KNS
Wie vanuit Wijnegem mee
wil n a a r de KNS voor de opvoering van « Een vijand van het
volk » kan daarvoor k a a r t e n
verkrijgen op het plaatselijk
sekretariaat. Turnhoutse baan
336 tel. 53.63.79). Wij v e r t r e k ken in groep vanop de Markt
te Wijnegem.
DIENSTBETOON
Reeds tientallen k w a m e n bij
Hector De Bruyne om te spreken over h u n moeilijkheden op
fiscaal, financieel, juridisch en
sociaal vlak. Elke 1ste en 3de
maandag in het Vleminckhof,
INGE
Op 24 m a a r t jl. k w a m bij arr.
afg. André De Cleen en zijn
vrouw Lydia voor het eerst de
ooievaar op bezoek met een
meisje, Inge, een flinke gezonde spruit. Proficiat !

brabant
ASSE-MAZENZELEBEKKERZEEL
NIEUW BESTUUR
Voorz. : J a n Van de P u t t e ,
Keesdallaan 21 ; ondervoorz. :
Roger Verhaevert, Heuvelstr.
32 ; sekr. : Etienne Keymolen,
Brusselsestwg 99 ; penningm. :
Lode Pletinckx, Arsenalstr. 5 :
prop. : J a n De Koek, Molenbaan
2 ; org. : F r a n s Heyvaert, Tuinwijkstr. 53 ; Vujo : Albert Van
der Slagmolen, Gemeenteplein
19 ; andere bestuursleden : Urbain Vander Straeten, Nieuwstr. 17 ; mevr. De Leeuw Albert,
G. Kurthstr. 5 ; Hugo Rogiers,
Klein Veldeke 9 ; dienstbetoon :
Raymond Van der Poorten,
Groenstr. 38 en Leo Leemans,
Klein Veldeken 15 ; afg. arr.
raad : Roger Verhaevert, F r a n s
Heyvaert en J e a n De Koek.

ALSEMBERG
EIGEN AFDELING
Donderdag 20 april wordt de
afdeling officieel gesticht. Alle
leden zullen schriftelijk worden uitgenodigd. Kandidaat-leden en kandidaat-bestuursleden
wenden zich tot : Willy Desaeger, Ingendaallaan 43, Alsemberg, tel. 58.54.38.

DWORF
MEINACHTBAL
Op 13 mei om 20 u. 30 danst
de afdeling op zijn 5e Meinacht^
bal in zaal Brouwershuis.
LEDENWERVING
We hebben ze, 100 leden. D a t
levert ons 3 s t e m m e n op in de
federatievergadering.

zoekertjes
Gevraagd
vrije
vertegenwoordigers voor de verkoop
van aanbouwkeukens in de
sektoren Klein Brabant, Mechelen, Lier, Bupelstreek.
Tel. : 03/78.33.97.
R 168
1) Hulpboekhouder (37 j a a r )
zoekt betrekking : Brussel, Mechelen, Antwerpen.
2) Licht gehandikapt arbeider (51 jaar) zoekt b e t r e k k i n g
als portier of bewaker : Mechelen - Antwerpen.
3) Arbeider (35 jaar) zoekt
werk in een metaalbedrijf i n
het Antwerpse.
4) Maatschappelijke assistente (22 jaar) zoekt passende b e trekking.
Voor 1 tot 4 schrijven of telefoneren : senator Jorissen,
Louisastraat 31 ; 2800 Mechelen. Tel. (015) 435.96.
— R 64
WIJ ZOEKEN in een docw
ons te verstrekken kantoorr u i m t e ( v a n 100 tot 200 m2)
met naastliggende parkeergelegenheid . in c e n t r u m belangrijke kerngemeente: flink Vlaamsvoelend element,
vakkundig
opgeleid, b e k w a a m om zelfstandig Vlaams boekhoudkundig en fiskaal C e n t r u m uit t e
bouwen.
K a n aanleunen bij bestaande
infrastruktuur
van
sociaal
dienstbetoon.
Schrijven onder dubbel gefrankeerde omslag onder kenletters
VLABO 1001.
— R 55
Jonge vrouw zoekt bijbetrekking, oppaster kinderen,
gans de week beschikbaar in
de morgen tot 1 uur. (zaterdags
uitgesloten). Schr. Soc. dienst :
De Berlangeer J., De Smet de
Nayerlaan 158 - 1090 BrusseL
Tel. 283480.
— R 59
Magazijnier, 45 j . , zoekt dringend passende betrekking G e n t
of omgeving. Inlichtingen : O.
Van Ooteghem, Rode Kruisstraat 7. Gentbrugge - tel 09/
52.72.87.
— R 61
OFFSET - STENCILWBBK - POTOKOPU
I N KA
Tumhoutsebaan 405 - Borgortiout
TEL. 03.35.70.00

Costa - Brava, Llansa, 20 k m
over Fr. grens, villa 9 pers.
zicht Middell. Zee, zwemkom
gratis, ook appart. Tel. 03/
55.36.30.
— R 63
Jong dr. in de Rechten w e n s t
repetities of bijlessen te geven;
stof humaniora (behalve wiskunde) alsook Spaans. Telef. :
volksvert. A. De Beul — 03/
27.15.44.
— R 62
Mariakerke-Gent : Vrouw m e t
r h e u m a zoekt inwonende d a m e
— 3 uur licht w e r k per dag —
bezoldiging overeen te k o m e n
—Tel. 09/26.27.61.
R 65

KernreaaWfie
T. van Overstraeten
(eindr e d . ) , P. Martens ( h o o f d r e d . ) ,
R. Corfy ( r e d . s e k r . ) , M . v a n
Liedekerke.
Redaktie en p u b l i c i t e i t :
Sylvain Dupulslaan 110
1070 Brussel
Tel. 02/23.11.98
A d m i n i s t r a t i e en beiieer :
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000
Tel. 02/12.51.60
A l l e klachten voor niet ontv a n g e n v a n b l a d op d i t adres.
Jaarabonnement
350 f r .
Halfjaarliiks
105fr.
Driemaandelijks
105fr.
Steunabonnem. ( m i n . ) 500 f r .
Losse nummers
lOfr.
A l l e stortingen v o o r het b l a d
op p r k . 1711.39 v a n . W I J »,
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel.
V e r a n t w . u i t g e v e r M r F. V a n der Eist, Beizegemstraat 20
Brussel 1120
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AANBEVOLEN
HUIZEN
Eddy Dubois-Van Hemelrijck
Koningin Astridplein 8
9900 Eekio
Groothandel in e i k e n i<leinmeubelen
Vlaamse en Limburgse s p i n n e w i e l e n
e i k e n koffers, boterstampers,
w i s k y v a t e n , paraplukanner»,
bartonnen, vazen, enz.
Eigen fabrikatie handwerk
Interessante prijzen
—
Tel. 09/77.39.79
—
ALGEMENE IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MEERKAMERVERWARMING SOMY

FIRMA PAS N.V.
Kerkstraat 18
—
Londerzeel
Tel. 0 5 2 / 3 9 4 3 7

Frans VAN MOORTER
VERZEKERINGSMAKELAAR
•Me g e l d l e n i n g e n , z o w e l p e r s o o n l i j ke als hypothieken v a n 2e o f 3e rang
Oudenaardsestw. 121 - 9410 Erpe
Tel. 0 5 3 / 2 2 9 1 1
RESTAURANT
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde
Het huis met f a m i l i e t r a d i t i e

|an PAUWELS-DE BRAUWER
Brugstraat

10 - 9328 Schoonaarde
Tel. 0 5 2 / 4 3 2 4 6
^t/ek. rustdag : v r i j d . 15u tot r a t . 15u

R. CORNELIS -

DENISSEN

CAFE - PENSION - RESTAURANT
P. De Smet De Nayerstraat, 19
8430 MIDDELKERKE
gelegen 50 m. v a n zeedijk,
aangename sfeer, g e z e l l i g h e i d
en matige p r i j z e n
OPEN : café gans het jaar
restaurant en pension
vanaf Pasen tot Oktober
TUINAANLEG

ONDERHOUD

VAN COEYE
Langestraat 41 - KRUIBEKE
Tel. 03/75.12.96
Gespecialiseerde
onderhoudsdienst
Privaat - Parken industrie plantsoenen

Petrus VAN HOLSBEECK
V a n de Ponselel. 28 - Denderleeuw
TEL. 0 5 3 / 6 7 5 . 0 7
—
GROOTHANDEL
—
Rolluiken - Garagepoorten - Z o n n e b l i n d e n . V o u w d e u r e n - Schuiftrapp e n - Slaapkamers - A l u m i n i u m w e r ken - Caravans - Plastiekprofielen
Sierluiken en ramen in plastiek.
SANITAIRE- en
KEUKENINSTALIATIES

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

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

XAVANNA
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60
Toekomstsfr. 21 - 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
- VU 1 0 %
CARROSSERIE

LOOS - VAN HOOF
Schranslaan 70 1840 EPPEGEM
r»l. 015/629.42 - 5 % aan VU-leden

A. DE BACKER - DEGEY
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL
Tel. 17.15.89
DRUKKERIJ
—
PAPIERHANDEL
GESCHENKEN

BRUSSEL (Arr.)
SOC. DIENSTBETOOlf
Essene : 2de dinsdag ran de
maand (11 april) ten huize van
burgemeester Verdoodt (zal
overgebracht worden naar lokaal Schoon jans, Centrum),
van 19 tot 20 u. (E. De Facq).
St. Katherina-Lombeek : 2de
dinsdag van de maand (11
april), in lokaal Uilenspiegel,
van 20 tot 21 u. (E. De Facq).
Haren : 2de maandag van de
maand (10 april) in café Ons
Huis van 19 u. 30 tot 20 u. 30
(V. Anciaux, R. De Brabanter).
Machelen : 2de maandag van
de maand (10 april) in zaal Egmont, Dorpstr., van 21 tot 22 u.
(V. Anciaux, J. Puelinckx).
Wezembeek-Oppem
: 2de
dinsdag van de maand (11
april) in café Bij Mathilde, bij
gemeentehuis, van 19 u. 30 tot
20 u. 30 (V. Anciaux en schepen
Ceuppens).
Steenokkerzeel : 2de dinsdag
van de maand (11 april) in café
De Appel, tegenover de kerk,
van 21 tot 22 u. (V. Anciaux en
M. Schepens).
St. Kwintens-Lennik : 2de
maandag van de maand (10
april) in café « De Verzekering
tegen de dorst » op de wijk
Eizeringen van 19 tot 20 u.
(Bob Maes).
Gooik : 2de maandag van de
maand (10 april) in De Groene
Poort, van 20 u. 30 tot 21 u. 30
(Bob Maes).
AARSCHOT
VU-BAL
Het vierde VU-bal van de afdeling Aarschot gaat door op
zaterdag 15 april om 20 u. 30
in de zaal Witte Molen te Aarschot. Voor de prijs van 40 fr.
beleeft u een zeer aangename
avond met het orkest Freddy
Johnson's Free Act.
BRUSSEL-HALLEVILVOORDE
ARR. RAAD
De eerstvolgende arr. raad
gaat door op zaterdag 15 april
e.k. in de zaal Waltra te Brussel. 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.
BEEBT-BELLINGENBOGAARDEN
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Agneessens Octaaf,
Eikstr. 23, Beert (Voorz. COO);
sekr. : Swillens Ireen, Dorekenstr. 22, Bellingen (gemeenteraadslid) ; penningm.: Depreter Roger, Eikstr. 24, Beert ;
prop. : Vandevelde Theo, Nieuwe Baan 10, Bellingen ; org. :
Denayer Jos, Eikstr. 10, Beert ;
Vujo : Vandevelde Marcel, Grote Baan, Beert ; andere bestuursleden : Baveghems Joris,
Hondzochtstr., Beert en Vandevelde Raymond, Dorpstr. 9,
Beert ; afg. arr. raad : Reme
Jan, Terheugen, Bogaarden.
BBUSSEL-HALLEVILVOORDE
ARR. BAL
Zaterdag 32 april om 20 n.
30 in het Meli-kompleks
(achter Heyzelstadion) Brussel, zaal « IPergola » (950 zitplaatsen).
Orkest : de gTote formatie
van Stan Philips.
Kaarten : 80 fr., te verkrijgen bij de arr. bestuursleden,
in alle afdelingen van het
arr. Brussel en bij de 16 andere arr. besturen.

MILADY COUTURE
Ltppenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST 1
DAMESSTOFFEN
GORDELS
GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN
10 Jaar E.S. Zwembaden
50 jaar Tuinaanleg

TUINEN DEMEYERE
VIjfwegenstraaf 13 - Izegem
Tel. (051)316.23
h o n d e r d e n referenties
Bezoek de herberg
« UILENSPIEGEL »

Lauren» DE BACKER
Kerkstraat 26
St-Katharina-Lombeek
Lokaal van de
plaatselijke V o l k s u n i e - a f d e l i n g
In het g o l v e n d Pajottenland
HET "'laams huis
1742

MET
VOLKSWAGEN
GEEN
PROBLEMEN

Garage ST JOZEF
(BERT C.)
Assesteenweg, 117
1740 TERNAT

DILBEEK-ITTERBEEK
8e LENTEBAL
Zaterdag 15 april om 21 t. in
de zaal Mertens, Ninoofse Stwg
359, Dilbeek met het orkest
« The May Jins ».
DIEST (Kanten)
NIEUWE AFDELING
De afdeling Bekkevoort zal
officieel gesticht worden op
dinstdag 25 april. Alle leden en
simpatisanten zijn hartelijk
welkom.
PERS
Hieronder vindt u de namen
en adressen van de verschillende persverantwoordelijken van
de afdelingen, welke zitting
hebben in de redaktie van
« Vlaams-nationale Echo » :
Willy Somers (kant. afgev.),
Klappijstr. 55, Molenstede ; Jef
Verheyen, Turnhoutse baan 60,
Molenstede ; Staf Schellens,
Hasseltsestwg 110b, Diest (Webbekom) ; Willy Joris, Markt 38,
Zichem ; Frans Clerckx, Voort-

str. 35, Testelt ; Maurits Ponsaerts, Hoensberg 34, Scherpenheuvel ; Raoul Claes, Vierbundervoetweg 3, Bekkevoort.
Artikels kunnen naar deze
adressen gezonden worden telkens voor de 20ste van elke
maand. De redaktievergadering
gaat door elke dinsdag vóór de
25ste van elke maand.
DIENSTBETOON
WILLY KUIJPERS
De zitdagen voor soc. dienstetoon voor het kanton gaan
door elke 3de maandag op volgende adressen en uren :
Diest : bij Nuyts-Diepstraten,
Ed. Robeynslaan 70, van 19 u. 30
tot 20 u. 15 ;
Molenstede : bij Lieve Didden
Molenweg 5, van 20 u. 30 tot
21 u. 15 ;
Zichem : bij Willy Joris,
Markt 38, van 21u.30 tot 22u.l5.
Ook de andere afdelingen in
het kanton kunnen hiervan gebruik maken.
HOEILAART
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Marcel De Mol, Watertorenstr. 7 ; sekr. : mevr. (Ilalloens. Gemeenteplein 35 ; penningm. : Alex
Goodman,
Vriendschapstr. 7 ; prop. : Daniel Derudder, Albert Biesmanslaan 8 ; org. : Luk Menu,
Jan Baptist Charlierlaan 9 ;
Vujo : Raymond Maeschaelk,
Keizerstr. 1 ; afg. arr. raad :
Wollens, Tenbos 27 , tel. 570634,
allen te Hoeilaart.
HOLSBEEK-WILSELE
ROUW
Op 1 april verloor onze afdeling de heer Juul Van Autgaerden (78 j.), aktief militant van
het eerste uur, waarop we
steeds hebben kunnen rekenen.
Onze innige deelneming.
HOFSTADE
VU-BAL
Zaterdag 6 mei, bal in de zaal
« Vrede », achter de kerk. Orkest Nico.

OUDERGEM
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Van den Brempt
Henri, Molignéestr. 19 ; sekr. :
Moors Piet, Invaliedenlaan 263 ;
penningm. : Van den Plas, Waverse stwg 1428 ; prop. : Segers
Luk, Vlijtstr. 73 ; afg. arr. raad :
Van den Plas, Waverse stwg
1428, allen te 1160 Brussel.
VILVOORDE
GELUKWENSEN
De afdeling wenst de jonggehuwden Guido en Claudine Bollen-Van Eeckhoudt van harte
geluk bij hun huwelijk, evenals de ouders.
Hartelijke gelukwensen aan
Stefaan en Lydia De ToUenaere-Appelmans bij de geboorte
van hun eersteling, Saskia.
ZAVENTEM-NOSSEGEM
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Theo Beenders, Leuvenbaan 39 ; sekr. : Willy Buelens. Van Dijcklaan 51 ; penningm. : Jeanine Bonne, Konijnenstr 85 ; prop. : Guido Symons, Fabriekstr. 154 ; andere
bestuursleden : Freddy Rottey,
H. Henneaulaan 85 en Willem
Van Huychem, Parklaan 14,
Nossegem ; afg. arr. raad : Willem Van Huychem en Guido
Symons, allen te Zaventem.

oost-ylaanderen
AALST (Arr.)
KADERDAG
Zaterdag 15 april te 14 u. in
« De vriendschap » te Aalst,
arr. kaderdag.
Dagorde : uitslag van de verkiezingen 1971 in het arr. Aalst
(Willy Cobbaut) ; bespreking
in drie werkgroepen (één per
distrikt). Moderators : Willy
Cobbaut, Werner Eeckhout en
André Geens ; nationale uitslag van de verkiezingen van
1971 ( volksvert. De Facq en
Anciaux) ; sinteze van de besluiten in de drie werkgroepen;
slotwoord.
AALST (Kanton)
KOLPORTAGES
Verzameling telkens te 10 u.
aan « De Vriendschap » : 23
april, 28 mei, 25 juni ; aan « De
IJzer » : 9 april, 7 mei, 11 juni.
De kandidaten geven hun
naam op aan Danny Denaeyer,
Val. De Saedeleerstr. 95, Aalst,
tel. 053/27987.

DENDEB-WEST
SOC. DIENSTBETOON
Zaterdag 8 april van 10 tot
12 u. in café Lamot, Dorp te
Impe, wordt een speciale zitdag
gehouden voor het invullen van
de belastingaangifte.

EREMBODEGEM
(Centrum + Terjoden)
BELASTINGSAANGIFTEN
De VU-afdelingen Erembodegem en Terjoden hebben het
genoegen u mede te delen dat
drie bijzondere zitdagen zullen
gehouden worden voor het invullen van de belastingsaangif±en op donderdag 13 april en
vrijdag 21 april telkens van 20
tot 21 u. 30 in de zaal Animo,
Denderbrug, Edembodegem en
op zondag 16 april van 10 tot 12
u. in de Parochiezaal van Terjoden.
Aan deze zitdagen verlenen
hun medewerking : provincieraadslid De Grave, onze raadsleden Arijs, D'Hondt, Roels,
heer Albert De Kerpel en deskundigen van het Centrum voor
Dienstbetoon.
GAVERE
BAL
Zaterdag 15 april te 20 u. 30
in zaal « Valentino, » Gavere,
Weergalmbal, met de grote formatie van Stan Philips. Kaarten a 50 fr. bij alle bestuursleden.
HAALTERT
SOC. DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid
Herman
Vermeulen, Pontwag 3 : op afspraak, tel. 053/72553.
Gemeenteraadslid Frans Nerinckx, Muisstr. 47a : op afspraak, tel. 053/70284.
Provincieraadslid Urbain De
Grave, elke 4de zaterdag van
de maand, te 17 u., ten huize
van H. Vermeulen, Pontweg 3.
HERZELE-NINOVE (Kant.)
WAARHEEN MET ONZE
LANDBOUW ?
Zondag 16 april om 10 u. 30
spreekt sen. Persijn in de zaal
Madeion, Geraardsbergsstwg te
Nederbrakel. Het onderwerp
van spreekbeurt : « Waarheen
met onze landbouw ? ». Het
antwoord op deze prangende
vraag zal niet alleen landbouwers interesseren. Iedereen is
van harte welkom.
MÜNKZWALM
AVONDFEEST
De afdeling houdt haar jaarlijks avondfeest op zaterdag 15
april in de zaal Maxim te Hundelgem. Dadelijk inschrijven
bij de bestuursleden. Er zal een
mandataris zijn als gastpsreker.
NEVEL""
SOC. DIENSTBETOON
Volksvert. J. Wannyn : elke
Ie en 3e vrijdag van de maand
vanaf 19 u., bij hem aan huis,
Graaf Van Hoornestr. 3.
OUDENAARDE (arr.)
MEI-AVOND
Zondag 30 april te 20 u. in de
Zalm, Hoogstr., Oudenaarde,
treedt de kleinkunstenaar Luk
Saffloer met zijn groep op.
Daarnaast zullen sen. Hektor
De Bruyne en volksvert. E.
Facq een spreekbeurt houden
over de problemen in ons arr.
ARR. WERKGROEP
De leden van de arr. werkgroep en de afdelingsvoorzitters worden er aan herinnert
dat de vergadering plaats heeft
op dinsdag 11 april om 20 u.
op het arr. sekretariaat.

ZOTTEGEM
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Diependaele : alle dinsdagen van 11 tot 12 u. in café
« Egmont », Markt te Zottegem;
thuis, Smissenhoek te Erwetegem, op afspraak, tel. 09/700525.
Volksvert. Van Leemputten :
alle dagen (ook de zondag) van
Dorp, Velzeke ; buiten deze
9 u. 30 tot 11 u., bij hem thuis,
uren : op afspraak, tel. 09/
700832.
Julien Uytterhaeghe, lid COO
Provinciebaan, Velzeke : thuis,
op afspraak, vanaf 19 u.

wesï-vlaanderen
BRUGGE-TORHOUT (Arr.)
SOC. DIENSTBETOON
Brugge : iedere zaterdag van
11 tot 12 u. in café « Breydelhof », Suvéestr. 2 (afwisselend
voorgezeten door sen. G. Van In
en volksvert. P. Leys):
lEPER (Stad)
1
WEST-FLANDRIA
Inlichtingen, inschrijvingen,
uitbetaling voor het Vlaams ziekenfonds « West-Flandria > j
op het sekretariaat, Frenchlaan
5, (tel. 212.56), iedere zaterdag. |
van 10 tot 12 u. ; op het adres, j
Veumseweg 98, Brielen, iedere
zaterdag van 8 u. 45 tot 9 u. 45. '
INGELMUNSTER
i
WEST-FLANDRIA
]
Inlichtingen, inschrijvingen,
uitbetaling voor het Vlaams ziekenfonds c West-Flandria » >
op het sekretariaat, Hendrik
Conscinencestr. 5, iedere din»,
dag van 13 tot 16 u. en iedere
donderdag van 18 tot 20 u.
KORTRIJK (Stad)
WEST-FLANDRIA
Inlichtingen, inschrijvingen,
uitbetaling voor het Vlaams ziekenfonds « West-Flandria » t
op het centraal sekretariaat,
Theresia Verruelaan 41, (teL
256.98), iedere donderdag van
8 tot 20 u. en in het lokaal 1302,
Burgemeester Reynaerstr. 9,
(tel. 116.00), iedere vrijdag van
18 tot 20 u.
KUÜRNE
WEST-FLANDRIA
Inlichtingen, inschrijvingen,
uitbetaling voor het Vlaams ziekenfonds « West-Flandria » :
op het adres, Kattestr. 91, iedere 2e en 4e dinsdag der maand
van 18 tot 19 u. en in het lokaal
« Cirkel », Harelbeeksestr. 40,
(tel. 725.70), iedere 2e en 4e
dinsdag der maand van 19 tot
20 u.
ROESELARE (Stad)
WEST-FLANDRIA
Inlichtingen, inschrijvingen,
uitbetaling voor het Vlaams ziekenfonds « West-Flandria > :
op het sekretariaat. Westlaan
145, (tel. 202.08), iedere donderdag van 17 u. 30 tot 19 u. 30 en
iedere zaterdag van 9 u. 30 tot
11 u.
TIEGEM
DIENSTBETOON
Willy Malfait, provincieraadslid, Grote Baan 117, Kerkhove,
tel. 055/38664 ; Eric Waelkens,
Caankouter 10 ; Walter Vanmaercke,
gemeenteraadslid,
Meerstr. 46, iedere woensdag
van 20 tot 22 u.

leven of overleven ?
PROGRAMMA :
Vrijdag 14 april om 20 u. te St. Niklaas : « Middengroepen »,
zelfstandige handelaars, kleine bedrijven. Inleider : H. De Bruyne, senator (Antwerpen). Plaats : « Mercator », Stationsstraat.
Donderdag 27 april om 20 u. te Beveren : « Land- en tuinbouw ».
Inleider : W. Persijn, senator (Wingene). Plaats : feestzaal « Verstraeten », Kloosterstraat.
Donderdag 27 april om 20 u. te Lokeren : « Probleemgroepen »,
bijzondere jeugd, minder-valieden. Inleider : referent nog vast te
leggen. Plaats : «Vlaams Huls 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-Vla anderen
of op postrekening nr. 60.07.95 van de heer J.P. Maes. Verdurmenstraat 6, 2700 St. Niklaas met vermelding van cyclus « Leven of
overleven ? ».
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AANBEVOLEN
HUIZEN
I N 'T SPINNEWIEL

E. Dubois-Van Hemeiryck
Grote keus van aparte geschenken
K O N I N G I N ASTRIDPLEIN 8
EEKtO
—
TEL. 09 77.39.79
Doorschrijfboekhoudlng Mercure
Elektronische fnktureer- en
boekhoudmachines
HERMES (algemeen agent)

Etn MERCURE
Kon. Albertplein 11-12 (station)
9160 Hamme
Tel. 052 48100

Blieft gij doof
Vïaming ?
Geen geld meer voor
brussels grootkapitaal
1 kg. nettoprijs 164 fr.
th. best.
of 2 kg. — 1 0 % 295 fr.
spoorw.
of S kg. — 2 0 % 656 fr.
terugb.
Ook beterkope
Verkopers welkom

ETABL. A. GOMBERT

Tel. 02/26.40.40 (3 lijnen)
Industrielaan 1 , Groot-Bijgaarden

— Industrie mengers en kneders.
— Bakkerijoven = met vaste v l o e r e n , met uitrolbare v l o e r e n , door
inschietwagens met éénmanbediening
— Klopper-mengelaars, volautomatische smering, 10 tot 100 liter.
— Speciaal w i n k e l i n r i c h t i n g e n - Koelinrichtingen.
— Bloemstokeersilo's
standaardsilos
met bloemweegschaal
door
Klöckner-Möller m i k r o s w i t c h beveiligd
— Bloemstokeersilo's v a n 2,5 tot 45 t o n , standaardsilo', bloemafweegmachines, ziften.
— Deeguitrolmachines ROLLFIX h a n d m o d e l , met motor Breedte :
52 cm, 60 cm, of 80 cm.
— Pistoletopbolmachines EBERHARDT (enkele demonstratiemachlnes
Eberhardt en Fortuna voorradig met g a r a n t i e ) .
— Sandwichemachines GOMBERT-THECOR compact 600 sandwich In

20 min
— Deegafweegmachines, Broodopbollers, Langsteekmachines, automatise deegrijdkasten Gomberf-Thecor. Kwalitatieve u i t v o e r i n g .
— Sneldiepvrieskasten Backfroster ( K G . ) inhoud 500 I, 850 I, 1250 1.
tot 4000 I.
— W e r k b a n k e n IDEAL met f r i g o - a f k o e l i n g of diepvries • 1,25 m, 1,50
m, 2 m, 2,50 m, 3 m lengte, enz
— Broodsnijmachines 2 snelheden, volautomatis tot 1000 b r o d e n / u .
— Pailleteermachines chocolade machines è pailleter.
— Frigo's : alle a f m e t i n g e n — Watermengelaars voor boven pétrin.
— Snelkneders 30 tot 150 kg (demonstratiemachines v o o r r a d i g )
Staatskredieten met zeer lage intrest ter beschikking voor zeer interessante financieringsvoorwaarden.

-

Tel. 02 52.60.55

DIRK

DEPREZ P.V.B.A.
vismijn 104
Teevisgroothandel

-

OOSTENDE
voor allen

H. PELEMAN - MARCKX
Van den Nestelei 16 - A n t w e r p e n
Tel. 39.19.27
TV - RADIO
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr. I.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
T.V. V A N A F 9.000 F

MARTENS
P.V.B.A.

N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r ,
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n

AALST

NtNOVE

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 240.60

Beverstraat 24-26
Tel. (054) 331.05

Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanisuppe - Hongaarse goelasj - Eisbeln mit Sauerkraut - Kip aan het splf - Krachtvleesichotel
beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevast 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaal v a n d« stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tol. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 • 1.000 plaatten.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tol. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchterveldo - 2.000 pl- • Tol. 051/72.822
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostendo . Tol. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen . ping30ng tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerel.

ALLES VOOR DE TUIN

johan V A N HERREWEGHE
DENDERMONDSE STWG 120
9208 SCHELLEBELLE TEL. 09,79.31.70
Rozelaars, sier- en bosbomen,
koniferen, fruitbomen, sierstrulken,
haag- en rotsplanten
Kataloog en beplantingsplan gratis,
op aanvraag

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr.
treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

Bezoek het Vlaams Huis van de
V.U.-vesting Zele
Lokerse baan 15
9140 Zele
—
Tel. (052)45410
—
O O K KOUD BUFFET !
—
Verlichtingsgroothandel

KOeUMMERS

BIEDT U ALLES
Heerlijke panorama's met betoverende wandelingen door bossen,
over heuvels en door dalen, langs
oude kastelen en heldere bergriviertjes.
Twee
speeltuinen
met
zwembad - visgelegenheid. Prachtig
gelegen campings en bivakgeiegenheid, rustige pensions en zomerhuisjes heten u welkom.
Inlichtingen :
V.V.V. DE VOERSTREEK
Kerkstraat 53 - Moelingen

(Bruto bezolidiging 191016 - 311.993 aan huidige
tndex).
Voorwoorde :
Diploma van hoger secundair technische hotalschoo! (Nederlands «telsel) ©f minimum «rvaring
van 3 jaar in het hotel- of restaurantbedrijf.

ETN JEURISSEN PVBA
DeWititerstraat 24
Borgerhout/Antvverpen Tel,: (03) 36:i1.35-.36.59.31

A

R

Vanaf 21 jaar wordt een brutobezoldiging van
13 OCX) F per maand toegekend, haard- of gtandpiaatsvergoeding inbegrepen.
Voorwaarde :
a) Houder zijn van een diploma van lager secundair onderwijs (Nederlands stelsel)
b) Kennis hebben van machineschrtft,

W . De Ketelbutter

P

A

Kies

3. Bureaubode

Osbroekstraat 47
AALST

Tel. 053/22063

m

2. Adjunct-correspondent (dactylo)

montages, herstellingen
wieluitlijning m. garantie
wielbalans m. garantie

AUTOBANDEN

ONTSPANNING ?

DE VOERSTREEK

VACANTE BETREKKINOEN
1. Verantwoordelijke
voor het studentenrestaurant

OtgPVRIEtfiW
«ftVOOB SUPCSMAU1IH» INOUtTftiE EN VQIDINOfNUViSHIID

NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS
Sekretaris • J WEYNE
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN
Tel. (016)834.35
RUST ?

UNIVERSnAIRE
INSTELJ.INQ

0iS>VfU£STUNNEU8
KAMIONKQEUNQ

Kssuoem

MARC DE VRIESE

CENTRALE M U T U A L I T E I T
van BRABANT en LIMBURG

—

i Wm MM

« PALLIETER »

(het betere genre)
ASSEBROEK - BRUGGE
200 m. buiten de Kathelijnep.
Grote baan Brugge-Kortrijk
40 m. toonvensters - meer dan 1.000
verschillende verlichtingselementen
Open van 8u30 tot 20 uur.

k a n U op ieder o g e n b l i k van de dag v a n h e t jaar
m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanbieden.
I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of sondagavond,
in een gezellige sfeer.

TOPKOFFIE H A W A I I
Gr.-Bijgaarden

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Vanaf 21 laar wordt een brutobezoldiging von
13.000 F per maand toegekend, haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen.
Voor alle vacatures gelden de volgende olgemene
voorwoarden :
o) Belg zijn
b) Gon de dienstplichtwetten voldoon hebben.
c) houder zijn van een getuigschrift van goed gedrag
en zeden.
Kandidaturen met curr. vitae dienen vóór 15 april 1972
gericht te worden aan de Universitaire instelling
Antwerpen, Frankniklei 64, 2000 Antwerpen

M A U R E T U S

de Verzekeringsmaatschappij
van eigen bodem

^i^^f

ONGEVALLEN - AUTO - LEVEN - BRAND
N.V. MAURETUS — Tolstraat, 71-73 — 2000 ANTWERPEN
Tel. ( 0 3 ) 38.59.53 (5 I.)

Voor een PRETTIG VERLOF
in Blankenberge-aan-Zee !
— Vlamingen huur bij Vlamingen —
o Villa Christina » heeft 4 appart ter
uwer beschikking e n is gelegen o p
50 m v a n het strand. - Inl en prosp.
te bekomen bij •
H. V A N RIJSSEL
K. Boudewijnlaan 25, Blankenberge
Tel. (050)41201
HOBBYMARKT

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

Lunchpakket RENTON
Rolwagenstr. 77 . 2000 Antwerpen
Dé oplossing die U zoekt ;
BELEGDE EN VERSIERDE BROODJES
voor uw Bals - Dansavonden - Familiefeesten - Recepties - Vergaderingen - Congressen - en andere.
Vraag voll. vrijblijvend alle nodige
inlichtingen : Tel. 36.23.19
V L A M I N G E N , voor u w afspraken
te Aalst : CAFE - GASTHOF

GRAAF V A N VLAANDEREN
Stationplein 37
—
9300 AALST
Tel. 053/281.10
Koud buffet
Nette bediening

Reizen per charteryliegtuig
VEILIG

VLUG

VOORDELIG

Indien U niet gebonden zijt aan de schoolvakantie en ü kunt vrij over de periode van Uw vakantie beslissen, ga
dan op reis voor 1 juli of na 15 augustus. In dit geval kunt U genieten van een voordelige reissom, betere verzorging in de hotels en minder drukke stranden. Uw vakantie wordt dan zeker een sukses, vooral wanneer U als lid
van onze vereniging Uw reis bij de V.T.B.-V.A.B, bestelt, want...
Adrlatische Kust (Italië)
Dalmatische Kust (Joegoslavië)
Makarska Riviera (Joegoslavië)
Tunezië
Roemenië ( * )
(*)

15-daagse
15-daagse
1S-daagse
15-daagse
15-daagse

reis
reis
reis
reis
reis

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

5.790
7.340
6.660
9.180
6.860

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

Costa Brava (Spanje)
Mallorca (Spanje)
Costa Blanca (Spanje)
Costa del Sol (Spanje)
Kanarische Eilanden (Spanje) ( * )

1S-daagse
15-daagse
15-daagse
15-daagse
15-daagse

reis
reis
reis
reis
reis

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

5.990 fr.
6.010 fr.
6.650 fr.
7.320 fr.
9.950 fr.

Voor Roemenië en de Kanarische Eilanden Is voor sommige vertrekdata de 3e WEEK GRATIS I

ZEKER IS ZEKER l KIES DE V.T.B.
Vlaamse reisleiding en Vlaams gezelschap alleen bij de V . T . B .
2000 ANTWERPEN - St-jacobsmarkt 45-47 — Tel. (03)31.09.95
9300
8000
1000
3600
9000
3500
8500

Aalst, Kerkstraat 12 — Tel. (053)717.27
Brugge, Wollestraat 28 — Tel. ( 0 5 0 ) 3 6 4 . 4 3
Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 — Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61
Genk, Stationsstraat 51 — Tel. (011)563.10
Gent, Kalandenberg 7 — Tel. (09)23.60.21
Hasselt, Demerstraat 60-62 — Tol. (011)235.70
Kortrijk, St.-Jorlsstraat 33 — Tel. ( 0 5 6 ) 2 3 5 . 1 5

3000
2800
8400
8800
2700

Leuven, Bondgenotenlaan 102 — Tol. ( 0 1 6 ) 2 6 7 . 2 0
Mechelen, O.L. Vrouwïtraat 34 — Tol. ( 0 1 5 ) 4 2 0 . 0 9
Oostende, Kerkstraat 14 — Tel. ( 0 5 9 ) 7 6 3 . 6 1
Roeselare, Sint-MIchloUstraat 7 — Tel. 1051)223.63
St.-Nikl«as, Statlonittraat 18 ~ Tol. (03)76.3«.9S

2300 Turnhout, Horentalsottraat 3 -^ Tol. (014)42S.40
1800 Vilvoorde, Holdonploin 22 — Tol. (02)51.17.15

/

MAAKT
MEN U EREBURGER OMDAT U BOUWDE ? ?
Vergeet het maar

'*>fe.
>.-«ïhfc

WEL KRUGT U DE EER
VOOR WAT KUHNEN U BOUWDE!!

Betrouwbaarheid... Veiligheid...

Degelijkheid...

ÉÉN naam staat borg voor alles !!!
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V.

BON
NAAM:
ADRES

te
ANTWERPEN

r^eir 18

(03)31.78.20

GENT

Onderbergen 43

(09)25.19.23

GEKK

Winterslagstraat 22

(011)544.42

LEUVEN

Brusselsestraat 33

(016)337.35

6 0 0 arbeiders...

1001 mogelijkheden

beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een
aanbieding te doen voor ' t bouwen van rijwoning, villabouw of half open bebouwing m volgende gemeenten :
— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecent r u m te . .
. .. op
te
u
Handtekening
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LUC THIBAUT & CO
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Tel. (053)682.15
Vlaamse, gothische sierschouw ï
of sierschouw naar eigen keuK
in
volslagen
artisanaatswerk t
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Boomsesteenweg 890 Tel. 87.51.07 - 87.51.54
Natuursteenbedrijf Abonnees « WIJ » 8
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vertikaal
B Ierse nationalistische portij gesticht
£ 1905 - Beroep — 2) Plant - Staat
El Atrika — 3) Ingenieur - Jongensaoam - Boom — 4) Uit mekaar - Tuin^ i s j e - Horizon — 5) Pik - Dikke pap
- Anagram van « DEK • - Bovenlichaam
« Vul in • «t KE •
— 6) Plaats in
Afrika - En andere nonsens - Trekdier
t Oosterlengte — 7) Niet gevuld Bleen van de borstkas - Geloofspunt —
3) Schrijftuig - Eskimohuis - Eisenhower
. Spil - Bevel — 9) Niet - Mooi - God
held - Dun, schraal — 10) Legende In memoriam - Voorgerecht — 11)
Persoonlijk voornaamwoord - Beerschotï^eler - Twee klinkers - Boogbat —
T2) Dubbele medeklinker - Persoonliik
voornaamwoord - Voorzetsel - Rivier in
Fronkriik - Japanse premier - 13) Hi|
- Nikkel - Moet }e bi| de bokker voor
zijn — 14) Daar - Oogvocht - Dadelijk - Stekeldier — 15) Stouwen - V I P
2K>nder « very » - Persoonlijk voorRGomwoord - Sovjet-Unie - Muzieknoot
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0 0

aT j B t
^ !

1
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i
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16) Dubbele klinker - Roem - Nikkel
- Uitroep van pijn - Longzaom — 17)
Duitse keizer - Bars - 100 jaar - Bezittehjk voornaamwoord - Frans lidwoord — 18) Muzieknoot - Tennisterm
- « is » maar m het Duits - Anagram
von « BIG » — 19) Daar - Bespoelt
Parijs - Herfstverschijnsel - Laatstleden — 20) Benauwende droom - De
laatste vond plaats in D Hoppe

Wilrijk
ook na 1 9 «
Kunstdekor
% korting

Vlamingen,
vraag GRATIS ADVIES
1 1 ^
voor uw hypotheek^ i ^ ^
leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten

/ \ iM (.r

• aBA

A A L

(03)27.43 W

Jozef en Rita NEUKERMANS-BLOM
Balleistraat 9 - Teralfene
f i j n gebak - s u i k e r w a r e n - ij'staarfe»
Wekelijkse rustdag : dinsdag.
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(03)27.75.86

. Tooi — 10) Keltisch priester - Onenigheid — 11) Gevonden ' - Vogel
— 12) Uitleggen — 13) Twee mede
klinkers - Frans goud - Bijbelse figuur
- Groot-Briftannie — 14) Divan - Sim
patiek dier - Fries water — 15) Dub
bele klinker - Jozef - Belgische radio
en televisie — 16) Tuig om een schip

horizontaal :
1) Beheersende positie - Schoakstuk —
2) Ezelgeluid - Hi| - Toneelstuk in één
bedrijf - Aanduiding voor het bitjoenvoud — 3) Naamloze vennootschap Sein - Voorzetsel — 4) Deemoedig Selenium - Zeeman — 5) Fabriek in
Herstal Internationaal centrum
Voorzetsel - Mast - Europeaan — 5)
Hoofdstad van Schotland - Woonplaats
van Bob Moes — 7) Europeaan - Havenstad op de Filippijnen - Burcht HIJ — 8) Nederland - Insekt - Nummer — 9) Koninklijke katholieke rad'o

aan de

vast te leggen - Vlaamse Automobilistenbond - Onwillig — 17) Twee medeklinkers - Slagzin - Sierboom — 18)
Stuk metaal om stenen ta verbinden Poets, mop - Bijtende vloeistof - Chinese lengtemaat — 19) Gemeente in
Limburg - Ik - Gebergte in Rusland —
20; Mannetjeskonijn - Ziek

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.

WALTER ROLAND

Kortrijkse Steenweg 304

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer ' )
Telefoon 03 36.86.62

9000 GENT - Tel. 09'22.88.33

ALLE GLAZEN

Succes Kleding MEYERS

Agenten

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad 10 %

DE IDEALE COMBINATIE...
UW WIJ • NUMMER EN DE FABRIEKSPRIJZEN VAN

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

makelaars

neem kontakt met ons I

korting

BON
VOOR WI)-LEZERS DIE RECHT GEEFT
OP EEN GRATIS LIDKAART V A N DE V . Z . W .
MEYERS SUCCES CLUB. EN DIE RECHT GEEFT
VOOR ALLE AANKOPEN AAN FABRIEKSPRIj
ZEN.
Naam :

•

Straat :

20% KORTING

Plaats :
D u i d e l i j k i n v u l l e n en a f g e v e n aan u w verkoper <

direct uitbetaald...
INDERDAAD, beste WU-lezer, U geeft bijgaande BON af aan onze kassa of aan
U w verkoper en U krijgt onmiddellijk en volledig gratis onze S. grootaankoperskaarl
in de plaats, en d a n . . . 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, rokken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een volledige verdieping speciaal voor uw kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekostuums,
en de meisjesmantels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broeken, 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...

AARTSa.AAR

RESTAURANT
.LINDENBOS

BOOM»

BAAN 1 bis

1 ^ ^ ^ ^

SPOORVfEG

St NIKLAAS
*TEMSE

SUCCES KLEDING MEYERS
A. DE LANGLESTRAAT 4-10
SÜCCESKLEDINC

MEYERS
RUIME PARKING

NiEL

-

NIEL

Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39
Open alJe werkdagen van 9 tot 20 u.

- Zaterdags tot 18 u.

Zon- en feestdagen steeds gesloten.

